प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि सम्बन्िमा व्र्िस्था गर्ि बर्ेको
वििेर्क
प्रस्तािर्ााः प्रदे श सञ्चित कोष र अन्र् सरकारी कोषको सिालर् तथा व्र्िस्थापर्, बजेट तजजम
ि ा, र्र्कासा तथा
खर्ि, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कर् तथा प्रर्तिेदर्, आन्तररक र्र्र्न्रण, ले खापरीक्षण तथा अन्र् आर्थिक
गर्तविर्िलाई व्र्िञ्चस्थत गरी प्रदे श वित्तीर् व्र्िस्थापर् प्रणालीलाई ञ्चजम्मेिार, पारदशी, र्र्तजामूलक तथा
उत्तरदार्ी बर्ाउर्, समविगत आर्थिक स्थावर्त्ि कार्म गर्ि र प्रदे शको आर्थिक कार्िविर्ि र्र्र्र्मत तथा
व्र्िञ्चस्थत गर्े सम्बन्िमा व्र्िस्था गर्ि िाञ्छर्ीर् भएकोले ,
गण्डकी प्रदे श सभाले र्ो ऐर् बर्ाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारञ्चम्भक
1.

सं ञ्चक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ:
2078" रहेको छ।

(१) र्स ऐर्को र्ाम "प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि ऐर्,

(२) र्ो ऐर् तजरुन्त प्रारम्भ हजर्ेछ।
2.

पररभाषा : र्बषर् िा प्रसङ्गले अको अथि र्लागेमा र्स ऐर्मा,(क)

"अञ्चन्तम लेखापरीक्षण" भन्नाले महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट सं वििार्को िारा

(ख)

"अर्जदार् सङ्केत" भन्नाले प्रदे श मन्रालर् िा सो सरहको क्षेरार्िकार भएका सञ्चर्िालर्

(ग)

ुँ ा प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम
"असजल उपर गर्जप
ि र्े रकम" भन्नाले लेखा परीक्षण हजद

241 बमोञ्चजम हजर्े ले खापरीक्षण सम्झर्ज पछि।

तथा आर्ोगको कार्ि प्रकृर्त र सं गठर् समेत छज विर्े गरी ददइएको सङ्केत सम्झर्ज पछि।

भजक्तार्ी ददर् र्हजर्े रकम भजक्तार्ी ददएको िा बढी हजर्ेगरी भजक्तार्ी ददएको िा घटी
रकम असजल गरे को कारणबाट असजल उपर गर्जप
ि र्े भर्ी ठहर्र्ाएको बेरुजज रकम

सम्झर्ज पछि र सो शब्दले वहर्ार्मर्ा िा मस्र्ौट गरे को रकम तथा प्रदे श सरकारलाई
र्तर्जि बजझाउर्ज पर्े अन्र् कजर्ै रकमलाई समेत जर्ाउुँछ।
(घ)

"आन्तररक लेखापरीक्षण" भन्नाले प्रदे श ले खा र्र्र्न्रक कार्ािलर् िा प्रदे श ले खा एकाई
कार्ािलर्बाट सम्बञ्चन्ित कार्ािलर्को उद्देश्र् अर्जरूपका कार्िसम्पादर्सुँग सम्बञ्चन्ित
कार्ूर्, व्र्िस्थापकीर् अभ्र्ास, ले खा तथा अन्र् कारोबार र सोसुँग सम्बञ्चन्ित
कागजात एिं प्रविर्ाको जाुँर्, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तररक र्र्र्न्रण प्रणालीको
समग्र मजल्र्ाङ्कर् गरी प्रर्तिेदर् गर्े कार्ि सम्झर्ज पछि।

(ङ)

"आर्थिक िषि" भन्नाले प्रत्र्ेक िषिको साउर् मवहर्ाको एक गतेदेञ्चख अको िषिको असार
मवहर्ाको मसान्तसम्मको बाह्र मवहर्ाको अिर्ि सम्झर्ज पछि।
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(र्)

"एक तह मार्थको अर्िकारी" भन्नाले कार्ािलर् प्रमजखको हकमा सम्बञ्चन्ित विभागीर्
प्रमजख, विभागीर् प्रमजखको हकमा सम्बञ्चन्ित मन्रालर्का सञ्चर्ि, सञ्चर्िको हकमा
सम्बञ्चन्ित मन्री, अन्र् र्र्कार्को सञ्चर्ि िा प्रशासकीर् प्रमजखको हकमा सम्बञ्चन्ित
र्र्कार्को प्रमजख सम्झर्ज पछि।

(छ)

"कार्ािलर्" भन्नाले प्रदे श मन्रालर्, प्रदे श सभा सञ्चर्िालर्, प्रदे श लोकसेिा आर्ोग,
मजख्र् न्र्ार्ार्ििक्ताको कार्ािलर्, र्ीर्त तथा

र्ोजर्ा आर्ोग, प्रदे श प्रहरी र प्रदे श

अन्तगितका सबै सरकारी कार्ािलर् िा र्र्कार् सम्झर्ज पछि।
(ज)

"कार्ािलर् प्रमजख" भन्नाले कार्ािलर्को प्रशासकीर् प्रमजख भई कामकाज गर्ि तोवकएको
पदार्िकारी सम्झर्ज पछि।

(झ)

"कारोबार" भन्नाले सरकारी र्ल, अर्ल, र्गदी तथा ञ्चजन्सी िर्माल ञ्चजम्मा र्लई
प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम र्र्िािररत काममा गररर्े खर्ि िा दाञ्चखला सम्बन्िी सम्पूणि
काम सम्झर्ज पछि र सो शब्दले वित्तीर् हस्तान्तरण, राजस्ि सङ्कलर् र दाञ्चखला गर्े,
अर्जदार् तथा ऋण प्रार्प्त गर्े, खर्ि गर्े तथा िरौटी, कार्ि सिालर् कोष लगार्त अन्र्
कोष समेतसुँग सम्बञ्चन्ित सम्पूणि आर्थिक कारोबार सम्झर्ज पछि।

(ञ)

"कोष तथा लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्" भन्नाले आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर्
उत्तरदावर्त्ि ऐर्,२०७६ को दफा २ को खण्ड (ञ) बमोञ्चजमको कार्ािलर् सम्झर्ज
पछि।

(ट)

"ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्त" भन्नाले लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट प्राप्त अञ्चख्तर्ारी बमोञ्चजम िा
र्स ऐर् बमोञ्चजम र्र्िािररत कार्ि सिालर् गर्े, ञ्चजम्मा र्लर्े, खर्ि गर्े, लेखा राख्ने,
प्रर्तिेदर् गर्े, आन्तररक िा अञ्चन्तम लेखापरीक्षण गराई बेरुजज फस्र्ौट गर्े िा
गराउर्े, सरकारी र्गदी, ञ्चजन्सी असजल उपर गर्े गराउर्े तथा दाञ्चखला गर्े िा
गराउर्े कतिव्र् भएको व्र्ञ्चक्त सम्झर्ज पछि र सो शब्दले सरकारी कामको लार्ग
सरकारी र्गदी िा ञ्चजन्सी र्लई िा र्र्लई सो काम फस्र्ौट गर्े ञ्चजम्मेिारी भएको
गैर सरकारी व्र्ञ्चक्तलाई समेत जर्ाउुँछ।

(ठ) "तालजक कार्ािलर्" भन्नाले सम्बञ्चन्ित कार्ािलर् भन्दा मार्थल्लो तहको कार्ािलर् सम्झर्ज
पछि।
(ड) "तोवकएको" िा "तोवकए बमोञ्चजम" भन्नाले र्स ऐर् अन्तगित बर्ेको र्र्र्ममा तोवकएको
िा तोवकए बमोञ्चजम सम्झर्ज पछि।
(ढ)

“र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोग” भन्नाले गण्डकी प्रदे शको र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोग सम्झर्ज
पछि।
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(ण)
(त)

"प्रदे श मन्रालर्" भन्नाले प्रदे श सरकारको सम्बञ्चन्ित मन्रालर् सम्झर्ज पछि।
"प्रदे श सञ्चित कोष" भन्नाले सं वििार्को िारा 204 बमोञ्चजमको प्रदे श सञ्चित कोष
सम्झर्ज पछि।

(थ)

"प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्" भन्नाले प्रदे श सञ्चित कोषको सिालर् गर्े, प्रदे शको
आर्थिक प्रशासर् सिालर् गर्ि र्र्दे शर् ददर्े, प्रदे श ले खा तर्ार गर्े िा गराउर्े, प्रदे श
मातहतका कार्ािलर्को आन्तररक लेखापरीक्षण गर्े िा गराउर्े तथा प्रदे शको
एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गरी अथि

मन्रालर्, महाले खा र्र्र्न्रक कार्ािलर् र

महाले खा परीक्षक समक्ष पेश गर्ि तोवकएको कार्ािलर् सम्झर्ज पछि।
(द)

"बेरुजज" भन्नाले प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम पजर्र्ाउर्ज पर्े रीत र्पजर्र्ाई कारोबार गरे को
िा राख्नजपर्े ले खा र्राखेको तथा अर्र्र्र्मत िा बेमर्ासीि तररकाले आर्थिक कारोबार
गरे को भर्ी लेखापरीक्षण गदाि औ ंल्र्ाएको िा ठहर्र्ाएको कारोबार सम्झर्ज पछि।

(ि)

"बैंक" भन्नाले र्ेपाल राष्ट्र बैंक सम्झर्ज पछि र सो शब्दले र्ेपाल राष्ट्र बैंकको अर्िकार
प्रर्ोग गर्े गरी र्ेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ि तोवकददएको िाञ्चणज्र्
बैंकलाई समेत जर्ाउुँछ।

(र्)

"मन्री" भन्नाले मन्रालर्को विभागीर् मन्री सम्झर्ज पछि र सो शब्दले विभागीर्
मन्रीको रूपमा कामकाज गर्े राज्र्मन्रीलाई समेत जर्ाउुँछ।

(प)

"महाले खा र्र्र्न्रक कार्ािलर्" भन्नाले आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि
ऐर्,२०७६ को दफा २ को खण्ड (र्) बमोञ्चजमको कार्ािलर् सम्झर्ज पछि।

(फ)

"ले खा" भन्नाले कारोबार भएको व्र्होरा दे ञ्चखर्े गरी प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम राञ्चखर्े
प्रारञ्चम्भक प्रविविको गोश्वारा भौर्र तथा सो आिारमा तर्ार गररर्े अर्भलेख, खाता,
वकताब आदद र सो कारोबारलाई प्रमाञ्चणत िा सम्पजवि गर्े प्रमाण कागजात र सोको
आिारमा तर्ार गररर्े वित्तीर् वििरण तथा प्रर्तिेदर् सम्झर्ज पछि र सो शब्दले
विद्यजतीर् माध्र्मबाट राञ्चखएको अर्भलेख िा कारोबारलाई प्रमाञ्चणत गर्े विद्यजतीर्
अर्भलेखलाई समेत जर्ाउुँछ।

(ब)

"ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत" भन्नाले आफ्र्ो र मातहत कार्ािलर्को आर्थिक प्रशासर्
सिालर् गर्े, िावषिक बजेट तर्ार गर्े र बजेट र्र्कासा प्राप्त गरी खर्ि गर्े अर्िकार
सजम्पर्े, ले खा राख्ने िा राख्न लगाउर्े, वित्तीर् वििरण तर्ार गर्े िा गराउर्े,
विर्र्र्ोजर्, राजस्ि, िरौटी र ञ्चजन्सी समेतको आन्तररक र अञ्चन्तम लेखापरीक्षण
गराउर्े, बेरुजज र्र्र्र्मत गर्े िा गराउर्े, असजल उपर गर्े िा गराउर्े, र्मर्ाहा गर्े िा
गराउर्े र बजेट तथा कार्ििमले र्र्िािरण गरे का लक्ष्र् अर्जरूपको प्रर्तफल प्राप्त गर्े
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िा गराउर्े ञ्चजम्मेिारी रहेको प्रशासकीर् प्रमजखको रूपमा कार्िरत सञ्चर्ि सम्झर्ज
पछि।
(भ)

"विर्र्र्ोजर्" भन्नाले प्रदे श विर्र्र्ोजर् ऐर्, उिारो खर्ि ऐर् िा पेश्की खर्ि ऐर्द्वारा
र्र्ददिि सेिा र कार्िहरूको लार्ग विर्भन्न शीषिकमा विर्भन्न कार्ािलर्लाई खर्ि गर्ि
विर्र्र्ोजर् भएको रकम सम्झर्ज पछि र सो शब्दले पूरक विर्र्र्ोजर् ऐर् र पूरक
उिारो खर्ि ऐर् बमोञ्चजम विर्र्र्ोजर् भएको रकमलाई समेत जर्ाउुँछ।

(म)

"वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि" भन्नाले वित्त सम्बन्िी प्रर्तफलमा सजिार गर्ि, वित्तीर् अर्जशासर्,
पारदञ्चशत
ि ा तथा जिाफदे वहता कार्म गर्ि िहर् गर्जप
ि र्े ञ्चजम्मेिारी, जिाफदे वहता तथा
सोबाट प्राप्त हजर्े प्रर्तफलप्रर्तको उत्तरदावर्त्ि तथा पररपालर् सम्झर्ज पछि।

(र्)

"वित्तीर् वििरण" भन्नाले र्ेपाल सरकारले स्िीकृत गरे को लेखामार् बमोञ्चजम कजर्ै
र्र्ञ्चित अिर्िमा भएको कारोबारको समविगत ञ्चस्थर्त दशािउर्े उद्देश्र्ले शीषिकसमेत
खजल्र्ेगरी तोवकएको लेखामार् बमोञ्चजम तर्ार गररएको वििरण सम्झर्ज पछि र सो
शब्दले कारोबारको ञ्चस्थर्त दशािउर्े गरी शीषिकको आिारमा बर्ाइएको बजेट
अर्जमार्, र्र्कासा, खर्ि, आम्दार्ी, दाञ्चखला र बाुँकी रकम समेत खजलाइएको प्रार्प्त र
भजक्तार्ी वििरण तथा तोवकएका अन्र् वििरण र सोसुँग सम्बञ्चन्ित लेखा वटप्पणी तथा
खजलासालाई समेत जर्ाउुँछ।

(र)

"सञ्चर्ि" भन्नाले प्रदे श मन्रालर्को सञ्चर्ि सम्झर्ज पछि र सो शब्दले सञ्चर्िालर् तथा
आर्ोगका सञ्चर्िलाई समेत जर्ाउुँछ।

(ल)

"सम्परीक्षण" भन्नाले आन्तररक िा अञ्चन्तम लेखापरीक्षण प्रर्तिेदर्मा औ ंल्र्ाइएको
बेरुजजको सम्बन्िमा पेश हजर् आएका स्पिीकरण िा प्रर्तविर्ा साथ सङ्लग्र् प्रमाण
तथा कागजातको आिारमा गररर्े फस्र्ौट सम्बन्िी कार्िलाई सम्झर्ज पछि र सो
शब्दले प्रदे श सभाको साििजर्र्क लेखा सर्मर्तबाट प्राप्त सजझाि िा र्र्दे शर्का
आिारमा गररर्े फस्र्ौटलाई समेत जर्ाउुँछ।

(ि)
(श)

"सं वििार्" भन्नाले र्ेपालको सं वििार् सम्झर्ज पछि।
"सं घीर् सञ्चित कोष" भन्नाले सं वििार्को िारा ११६ बमोञ्चजमको सं घीर् सञ्चित कोष
सम्झर्ज पछि।

(ष) "साििजर्र्क जिाफदे हीको पद" भन्नाले पाररश्रर्मक ठे वकएको िा र्ठे वकएको भए तापर्र्
कजर्ै रूपमा र्र्र्जक्त हजर्े िा र्र्िािञ्चर्त हजर्े िा मर्ोर्र्र् हजर्े कार्ूर्ी मान्र्ताप्राप्त
साििजर्र्क काम, कतिव्र् र अर्िकार भएको पद सम्झर्ज पछि।
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(स)

"स्थार्ीर् सञ्चित कोष" भन्नाले सं वििार्को िारा 229 बमोञ्चजमको स्थार्ीर् सञ्चित
कोष सम्झर्ज पछि।

पररच्छे द-२
प्रदे श सञ्चित कोषको सिालर् र एकीकृत वित्तीर् वििरण
3.

प्रदे श सञ्चित कोषको सिालर् : (१) सं वििार्, र्ो ऐर् र अन्र् प्रर्र्लत कार्ूर्को अिीर्मा रही प्रदे श
सञ्चित कोषको सिालर् प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले गर्ेछ।

(२) प्रदे श सञ्चित कोषको लेखा अद्यािर्िक रूपमा राख्ने तथा त्र्सको िावषिक वित्तीर् वििरण

तर्ार गर्े ञ्चजम्मेिारी प्रदे श ले खा र्र्र्न्रक कार्ािलर्को हजर्ेछ।

(३) प्रदे श सञ्चित कोष तथा अन्र् सरकारी कोषको सिालर्को लार्ग प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक

कार्ािलर्ले कजर्ै कार्ािलर् िा बैंकलाई ञ्चजम्मेिारी तोक्र् सक्र्ेछ।

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजमको ञ्चजम्मेिारी पालर् गर्जि िा गराउर्ज सम्बञ्चन्ित कार्ािलर् िा बैंकको

कतिव्र् हजर्ेछ।

(५) प्रदे श सञ्चित कोष तथा अन्र् सरकारी कोषको सिालर् सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था तोवकए

४.

बमोञ्चजम हजर्ेछ।

स्थार्ीर् तहको वित्तीर् तथा एकीकृत वित्तीर् वििरण:

(१) स्थार्ीर् तहले आफ्र्ो कार्िक्षर
े र्भरका

कार्ािलर्लाई र्ेपाल सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त भएको अर्जदार्, राजस्ि बाुँडफाुँट रकम,

आन्तररक आर्, ऋण तथा अर्जदार् र व्र्र्को वििरण दे ञ्चखर्े गरी एकीकृत वििरण तर्ार गरी प्रदे श
ले खा र्र्र्न्रक कार्ािलर् र सम्बञ्चन्ित प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्मा पठाउर्ज पर्ेछ।

(२) प्रदे श ले खा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले आफ्र्ो कार्िक्षेरर्भरका कार्ािलर्लाई र्ेपाल सरकारबाट

प्राप्त अर्जदार् र राजस्ि बाुँडफाुँट अन्तरगत प्राप्त रकम तथा प्रदे श सरकारको आन्तररक आर्, ऋण
तथा अर्जदार् र व्र्र्को वििरण र उपदफा (१) बमोञ्चजम प्राप्त वििरणको आिारमा प्रदे शर्भरका

स्थार्ीर् तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गरी अथि मन्रालर् र महालेखा
र्र्र्न्रक कार्ािलर्मा पठाउर्ज पर्ेछ।

(३) प्रदे श सञ्चित कोष तथा अन्र् सरकारी कोषको एकीकृत िावषिक वित्तीर् वििरण तर्ार गर्े

ञ्चजम्मेिारी प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्को हजर्छ
े ।

(४) उपदफा (१) र (२) बमोञ्चजमको वििरण पठाउुँदा महाले खा परीक्षकले तोकेको ढाुँर्ामा

पठाउर्ज पर्ेछ।

(५) अथि मन्रालर्ले उपदफा (२) बमोञ्चजम प्राप्त एकीकृत वित्तीर् वििरण प्रत्र्ेक िषिको पौष

मसान्तर्भर साििजर्र्क गर्जि पर्ेछ।

(६) एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गर्े तथा साििजर्र्क गर्े सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था तोवकए

बमोञ्चजम हजर्ेछ।
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पररच्छे द-३
राजस्ि र व्र्र्को अर्जमार्
५.

मध्र्मकालीर् खर्ि संरर्र्ा तर्ार गर्जि पर्े:

(१) र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोगले आिर्िक र्ोजर्ाको

आिारमा प्रत्र्ेक आर्थिक िषिमा तीर् िषि अिर्िको मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ाको खाका तर्ार गर्जि
पर्ेछ ।

(२) प्रत्र्ेक प्रदे श मन्रालर्ले आिर्िक र्ोजर्ा र क्षेरगत र्ीर्त तथा र्ोजर्ाको आिारमा

आगामी तीर् आर्थिक िषिमा हजर्े खर्िको प्रक्षेपण सवहतको मन्रालर्गत मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ा
तर्ार गरी र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोग र अथि मन्रालर्मा पठाउर्ज पर्ेछ।

(३) उपदफा (१) बमोञ्चजम र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोगले मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ामा आगामी

तीर् िषिको समविगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्ििमको खाका र र्र्तजाको खाकाको साथै प्रस्तावित

आर्ोजर्ा िा कार्ििमको विर्ाकलापगत वििरण, विर्ाकलापको अर्जमार्र्त प्रर्त इकाई लागत,
आर्ोजर्ा िा कार्ििम सिालर्मा लाग्र्े अर्जमार्र्त समर् तथा सोबाट प्राप्त हजर् सक्र्े प्रर्तफल समेत
खजलाई प्रत्र्ेक आर्ोजर्ा िा कार्ििमको प्राथर्मकीकरण गर्जि पर्ेछ।

स्पिीकरण: र्स उपदफाको प्रर्ोजर्को लार्ग “प्रस्तावित आर्ोजर्ा िा कार्ििम” भन्नाले सम्भाव्र्ता

अध्र्र्र् तथा विस्तृत अध्र्र्र् प्रर्तिेदर् तर्ार भई सकेको िा सम्भाव्र्ता अध्र्र्र् गरे र कार्ािन्िर्र्
गर्ि सवकर्े आर्ोजर्ा बैङ्कमा प्रविि भएका आर्ोजर्ा िा कार्ििमको वििरण र त्र्स्तो आर्ोजर्ा िा

कार्ििम कार्ािन्िर्र्को लार्ग तर्ार गररएको लागत अर्जमार्को पजष्ट्याई सवहतको विर्ाकलाप सम्झर्ज
पछि।
६.

(४) मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ा सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

स्रोत अर्जमार् र खर्िको सीमा र्र्िािरण गर्जि पर्े: (१) र्ीर्त तथा

र्ोजर्ा आर्ोगले अथि मन्रालर्सुँगको

समन्िर्मा मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ा तथा आगामी आर्थिक िषिको बजेट र कार्ििम तजजम
ि ा गर्े

ज ार्
प्रर्ोजर्का लार्ग आगामी तीर् िषिमा उपलब्ि हजर्े स्रोत तथा गर्ि सवकर्े खर्िको सीमाको पूिािर्म
र्ालज आर्थिक िषिको माघ मसान्तर्भर गररसक्र्ज पर्ेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजर्का लार्ग र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोगको उपाध्र्क्षको सं र्ोजकत्िमा

एक प्रदे श स्रोत अर्जमार् सर्मर्त रहर्ेछ।

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजमको सर्मर्तले आिर्िक र्ोजर्ामा प्रक्षेवपत लगार्ी तथा वित्तीर्

आिश्र्कताको आिारमा आगामी तीर् आर्थिक िषिको लार्ग प्रदे शको स्रोत अर्जमार् गर्जि पर्ेछ।

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजम स्रोत अर्जमार् गदाि गत आर्थिक िषिको िावषिक र र्ालू आर्थिक

िषिको छ मवहर्ाको समविगत आर्थिक पररसूर्क, आगामी आर्थिक िषिहरूमा उपलब्ि हजर् सक्र्े
राजस्ि, विकास सहार्ता र आन्तररक ऋण लगार्तका प्रदे श सञ्चित कोषमा जम्मा हजर् सक्र्े रकमका
आिारमा िस्तजर्र्ष्ठ भई स्रोतको अर्जमार् गर्जि पर्ेछ।
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(५) उपदफा (३) बमोञ्चजम स्रोतको अर्जमार् भएपर्छ र्ालज िषिको मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ा

समेतलाइि दृविगत गरी खर्िको सीमा र्र्िािरण गररर्ेछ।

(६) उपदफा (५) बमोञ्चजम खर्िको सीमा र्र्िािरण गदाि दफा ११ बमोञ्चजम र्सञ्चजत
ि दावर्त्ि तथा

जर्ाइएको प्रर्तबद्धता बमोञ्चजम भजक्तार्ी हजर् बाुँकी रकम समेत समािेश गरी समविगत आर्थिक
स्थावर्त्िमा प्रर्तकूल असर र्पर्े गरी गर्जि पर्ेछ।

(७) स्रोत अर्जमार् सर्मर्तले उपदफा (३) बमोञ्चजम तर्ार गरे को स्रोतको अर्जमार् र उपदफा

(५) िमोञ्चजम र्र्िािरण गररएको खर्िको सीमा सम्बन्िी प्रर्तिेदर् अथि मन्री समक्ष पेश गर्जि पर्ेछ।

(८) उपदफा (२) बमोञ्चजमको स्रोत अर्जमार् सर्मर्तको सं रर्र्ा, अन्र् काम, कतिव्र् र अर्िकार

७.

तथा खर्िको सीमा र्र्िािरण सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्छ
े ।

बजेट सीमा र मागिदशिर् पठाउर्े:

(१) र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोगले दफा ६ बमोञ्चजमको स्रोत अर्जमार्

सर्मर्तबाट र्र्िािररत स्रोत तथा खर्िको सीमाको अिीर्मा रही आगामी तीर् िषिको बजेट तजजम
ि ाको

लार्ग बजेट सीमा, मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ाको खाका समेत उल्लेख गरी बजेट तजजम
ि ा सम्बन्िी

मागिदशिर् तथा ढाुँर्ा र्ालू आर्थिक िषिको फागजर् पन्र गतेर्भर सम्बञ्चन्ित मन्रालर्, आर्ोग,
सञ्चर्िालर्मा पठाउर्ज पर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजमको बजेट तजजम
ि ाको ढाुँर्ा र्र्िािरण गदाि सम्बञ्चन्ित र्र्कार्ले आजिर्

गर्ि सक्र्े राजस्ि रकम, आर्ोजर्ा िा कार्ििमसुँग सम्बञ्चन्ित िैदेञ्चशक अर्जदार् तथा ऋण रकम र
प्रस्तावित बजेटको पजष्ट्याईको लार्ग सम्बञ्चन्ित खर्ि शीषिकको लार्ग तोवकएको खर्िको मापदण्डका
८.

आिारमा आिश्र्क सम्पूणि वििरण उल्लेख गर्जि पर्ेछ।

बजेट प्रस्ताि र छलफल: (१) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले दफा ७ बमोञ्चजम प्राप्त बजेट सीमा र

मागिदशिर्को अर्िर्मा रही र्र्िािररत ढाुँर्ामा आफू र आफ्र्ो मातहतका कार्ािलर् िा र्र्कार्को

आगामी िषिको र्ीर्त तथा कार्ििम सवहत बजेट प्रस्ताि तर्ार गरी बजेट सीमा र मागिदशिर्मा
तोवकएको समर्र्भर प्रदे श र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोग र अथि मन्रालर्मा पठाउर्ज पर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोञ्चजमको बजेट प्रस्ताि गदाि दे हार् बमोञ्चजम गर्जप
ि र्ेछ:(क)

प्रदे श सरकारको कार्िविभाजर् र्र्र्मािली बमोञ्चजम सम्बञ्चन्ित मन्रालर्लाई
तोवकएका कार्िक्षेरर्भरका विषर्को सन्तजलर्, सरकारको मौजजदा र्ीर्त, कार्ििम र
आिर्िक र्ोजर्ाले र्र्ददिि गरे का उद्देश्र्, र्ीर्त र कार्ििमको आिारमा बजेट
प्रस्ताि तर्ार गर्े,

(ख)

प्रदे श सभाका लार्ग र्र्िािररत र्र्िािर्र् क्षेर तथा स्थार्ीर् तहको विकासको
आिश्र्कता र सन्तजलर् कार्म हजर्े गरी आर्ोजर्ा तथा कार्ििम छर्ौट गर्े,

(ग)

दफा ५ बमोञ्चजम तर्ार गररएको मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ालाई ध्र्ार्मा राखी
सो बमोञ्चजम कार्ािन्िर्र् गररर्े आर्ोजर्ा िा कार्ििम र सो अन्तगितका
विर्ाकलापहरू, सोको लार्ग र्र्िािररत खर्िको मापदण्डका आिारमा लाग्र्े
अर्जमार्र्त लागत तथा त्र्स्तो लागत व्र्होर्े स्रोत र्र्िािरण गर्े,
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(घ)

आगामी आर्थिक िषिको बजेट अर्जमार् र त्र्सपर्छका दजई आर्थिक िषिको लार्ग
र्सजिर्ा भएको दावर्त्ि सवहतको खर्ि र स्रोतको प्रक्षेपण गर्े ,

(ङ)

बहजिषीर् खररद र विशेष पररञ्चस्थर्तबाट र्सञ्चजत
ि दावर्त्ि मध्र्े आगामी िषिमा
भजक्तार्ी गर्जि पर्े रकम तथा विगत िषिमा भजक्तार्ी हजर् बाुँकी रकमको प्रस्ताि
गर्े,

(र्) आिर्िक र्ोजर्ाको क्षेरगत लक्ष्र् तथा उद्देश्र् हार्सल गर्ि सहर्ोग पजग्र्े
कार्ििमको लाभ लागत विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताि तर्ार गर्े,
(छ)

आर्ोजर्ा बैङ्कमा प्रविवि भएका आर्ोजर्ाको लार्ग रकमको प्रस्ताि गर्े,

(ज)

गत आर्थिक िषि र र्ालू आर्थिक िषिको ६ मवहर्ासम्मको वित्तीर् तथा भौर्तक
प्रगर्त वििरण समािेश गर्े।

(३) र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोगले उपदफा (१) बमोञ्चजम प्राप्त प्रस्तावित बजेट तथा

कार्ििमको क्षेरगत लक्ष्र् तथा उपलञ्चब्ि, सम्भाव्र्ता अध्र्र्र् प्रर्तिेदर्, िातािरणीर् अध्र्र्र्, विस्तृत

अध्र्र्र्, र्म्सि, ड्रईङ्ग तथा र्डजाइर् सवहतको आर्ोजर्ा स्िीकृर्त सम्बन्िी कागजात, जग्गा प्राप्ती,
आर्ोजर्ा कार्ािन्िर्र्को समर् तार्लका, खररद गजरूर्ोजर्ा तथा िावषिक खररद र्ोजर्ा तथा आर्ोजर्ाको

अपेञ्चक्षत प्रर्तफलको विषर्मा ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा र्र्जले तोकेको अर्िकारीको उपञ्चस्थर्तमा
छलफल गरी सोको प्रर्तिेदर् अथि मन्री समक्ष पेश गर्जि पर्ेछ।

(४) अथि मन्रालर्ले ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा र्र्जले तोकेको अर्िकारीको उपञ्चस्थर्तमा

उपदफा (३) बमोञ्चजमको प्रर्तिेदर्का अर्तररक्त र्गद प्रिाह र्ोजर्ा, राजस्ि अर्जमार्को आिार, राजस्ि
प्राप्त हजर्े समर्, राजस्ि प्रिाहमा पजग्र्े र्ोगदार्, स्रोतगत, खर्ि शीषिकगत तथा विर्ाकलापगत विषर्मा
छलफल गर्जि पर्ेछ।

(५) प्रदे श मन्रालर् िा र्र्कार् अन्तगितको कार्ििम तथा बजेट तजजम
ि ा सम्बन्िी कार्िको

समन्िर् गर्ि तथा खर्िको मापदण्ड र्र्िािरण गर्ि ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा र्र्जले तोकेको
अर्िकृतको अध्र्क्षतामा एक बजेट सर्मर्त रहर्ेछ।

(६) उपदफा (५) बमोञ्चजमको बजेट सर्मर्तको सं रर्र्ा, काम, कतिव्र् र कार्िविर्ि तोवकए

बमोञ्चजम हजर्छ
े ।

(७) बजेट तजजम
ि ा सम्बन्िी अन्र् प्रकृर्ा र समर् सीमा तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

९.

बजेट विर्र्र्ोजर्: (१) अथि मन्रालर्ले दफा ८ बमोञ्चजम भएको बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेट
तथा कार्ििमको मजल्र्ाङ्कर् र विश्लेषणको आिारमा आगामी आर्थिक िषिको लार्ग बजेट प्रस्ताि गर्ेछ।
र्सरी बजेट प्रस्ताि गदाि दे हार् बमोञ्चजम गर्जि पर्ेछ:(क)

ुँ ीगत खर्ि र वित्तीर् व्र्िस्थाको लार्ग बजेट प्रस्ताि गदाि त्र्स्तो खर्ि
र्ालू तथा पूज
र्सजिर्ा गर्े स्पि आिार र कारण सवहतको प्रस्तावित रकमको पजष्ट्याई गर्े
आिश्र्क र्ीर्त, कार्ूर्, सञ्चन्ि, सम्झौतामा उञ्चल्लञ्चखत वििरण, खर्िको मापदण्ड
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तथा

सामाञ्चजक

कार्ििमको

लार्ग

सङ्गठर्को

उद्देश्र्

अर्जरूप

प्रदे शको

प्राथर्मकता, लक्ष्र् तथा प्रर्तफल प्राप्त हजर्े वििरण सवहत पजष्ट्याई पेश गर्जि पर्े,
(ख)

ुँ ीगत प्रकृर्तको भए
र्र्ाुँ र्ोजर्ा तथा कार्ििमको लार्ग बजेट प्रस्ताि गदाि पूज
स्िीकृत सम्भाव्र्ता अध्र्र्र् प्रर्तिेदर्को आिारमा आगामी िषि खर्ि हजर् सक्र्े
रकमको प्राविर्िक र आर्थिक पजष्ट्याई सवहतको प्रस्ताि गर्जि पर्े,

(ग)

सम्भाव्र्ता अध्र्र्र् भई स्िीकृत भई सकेका तथा िमागत रूपमा कार्ािन्िर्र्मा
रहेका

आर्ोजर्ाको

हकमा

िमागत

आर्ोजर्ा

स्िीकृतीको

प्रमाण, खररद

गजरूर्ोजर्ा तथा िावषिक खररद र्ोजर्ा िा सम्झौता अर्जरूप आगामी िषिको
कार्िर्ोजर्ा र प्रर्तफल प्रार्प्तको लार्ग आिश्र्क पर्े रकम प्रस्ताि गर्जि पर्े,
(घ)

आर्ोजर्ा तथा कार्ििमको लार्ग बजेट प्रस्ताि गदाि बढी प्रर्तफल िा उपलञ्चब्ि
प्राप्त हजर्,े तजलर्ात्मक लाभ बढी भएका र सामाञ्चजक लाभ उच्र् भएका आर्ोजर्ा
तथा कार्ििमको प्रस्ताि गर्जि पर्े,

(ङ)

बजेट प्रस्ताि गदाि तोवकएको खर्िको मापदण्ड अर्जसार गर्जि पर्े।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम बजेट प्रस्ताि गदाि दफा १1 बमोञ्चजम र्सञ्चजत
ि दावर्त्ि तथा

प्रर्तबद्धता अर्जसार व्र्र्भार पर्े तलब, भत्ता र प्रशासर्र्क खर्ि लगार्तको खर्िका लार्ग पर्ािप्त रकम
छज याएर मार र्र्ाुँ आर्ोजर्ा तथा कार्ििमका लार्ग रकम प्रस्ताि गर्जि पर्ेछ।

(३) र्स दफा बमोञ्चजम बजेट विर्र्र्ोजर् गदाि खर्ि गर्ि सक्र्े क्षमता समेतको आिारमा गर्जि

पर्ेछ।
10.

बजेट तथा कार्ििमको र्सद्धान्त र प्राथर्मकता:

(१) प्रत्र्ेक आर्थिक िषिको लार्ग र्स ऐर् बमोञ्चजम

विर्र्र्ोजर् वििेर्क पेश गर्जभ
ि न्दा कम्तीमा पन्र ददर् अगािै अथि मन्रीले विर्र्र्ोजर् वििेर्कमा समािेश
हजर्े सरकारको बजेट तथा कार्ििमका र्सद्धान्त र प्राथर्मकताको वििरण प्रदे श सभामा प्रस्तजत गर्जि
पर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम बजेट तथा कार्ििमका र्सद्धान्त र प्राथर्मकताको वििरण प्रदे श

सभामा पेश भएपर्छ प्रदे श सभाले सो उपर सै द्धाञ्चन्तक छलफल गरी त्र्समा कजर्ै विषर् समािेश
गर्जप
ि र्े िा हटाउर् पर्े िा सो सम्बन्िी कजर्ै सजझाि िा र्र्दे शर् ददर् आिश्र्क दे खेमा सात ददर्र्भर
त्र्स्तो सजझाि तथा र्र्दे शर् अथि मन्रालर्मा पठाउर् सक्र्ेछ।

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजमको अिर्िमा कजर्ै सजझाि िा र्र्दे शर् प्राप्त र्भएमा बजेट तथा

कार्ििमलाई अञ्चन्तम रूप ददर् बािा पर्े छै र्।

(४) अथि मन्रालर्ले आगामी आर्थिक िषिका लार्ग आर् व्र्र्को अर्जमार् तर्ार गर्जि अञ्चघ प्रदे श

सभामा पेश गर्े बजेट तथा कार्ििमका र्सद्धान्त र प्राथर्मकताको सम्बन्िमा सम्बञ्चन्ित विज्ञ िा
सरोकारिालासुँग आिश्र्क परामशि गर्ि सक्र्ेछ।
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1१.

सम्भावित दावर्त्ि तथा प्रर्तबद्धता व्र्िस्थापर्:

(१) अथि मन्रालर्ले प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम र्सञ्चजत
ि

आर्थिक दावर्त्ि तथा विर्भन्न सञ्चन्ि, सम्झौता िा अदालतको र्र्णिर् तथा आदे शबाट बेहोर्जि पर्े सम्भावित
आर्थिक दावर्त्ि िा राजस्िमा छज ट ददर् प्रर्तबद्धता जर्ाइएको भए सोको आिारमा र्सजिर्ा भएको
दावर्त्ि बापतको रकमको स्पि व्र्होरा दे ञ्चखर्े गरी अर्भले ख राख्नज पर्ेछ।

(२) अथि मन्रालर्को पूि ि सहमर्त बेगर कजर्ै पर्र् कार्ािलर्ले बहजिषीर् दावर्त्ि र्सजिर्ा हजर्े गरी

ुँ ै र्।
खर्िको प्रर्तबद्धता जर्ाउर् हजद

(३) प्रदे श सरकारले व्र्होर्जि पर्े सम्भावित आर्थिक दावर्त्ि र प्रर्तबद्धता व्र्िस्थापर् सम्बन्िी

12.

अन्र् व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

राजस्ि र व्र्र्को अर्जमार् तर्ार गर्े: अथि मन्रालर्ले राजस्ि र व्र्र्को अर्जमार्मा दे हार्को वििरण
समेत समािेश गर्जि पर्ेछ:-

(क) अञ्चघल्लो आर्थिक िषिमा गररएको राजस्िको अर्जमार् अर्जसार राजस्ि सङ्कलर् भए र्भएको
तथा प्रत्र्ेक मन्रालर्लाई छज याइएको रकमबाट भएको खर्ि र खर्ि अर्जसारको लक्ष्र्
हार्सल भए िा र्भएको वििरण,
(ख) दफा 5 बमोञ्चजमको मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ा,
(ग) प्रदे श सरकारको स्रोत, र्ेपाल सरकारबाट प्राप्त हजर्े अर्जदार्, िैदेञ्चशक सहार्ता तथा
आन्तररक ऋणबाट प्रत्र्ेक खर्ि शीषिकको लार्ग व्र्होर्े कार्ििमको वििरण,
(घ) आगामी तीर् आर्थिक िषिको राजस्ि र व्र्र्को प्रक्षेपण,
(ङ) ऋण, लगार्ी तथा दावर्त्ि सम्बन्िी वििरण,
(र्) आर्थिक सन्तजलर् कार्म गर्ि अपर्ाउर्े रणर्ीर्त उल्लेख भएको वित्त र्ीर्त,
(छ) कर िा गैर करमा छज ट ददइएको वििरण,
(ज) अञ्चघल्लो आर्थिक िषिको िैदेञ्चशक सहार्ता प्राप्तको वििरण।
13.

राजस्ि र व्र्र्को अर्जमार् पेश गर्जि पर्े: (१) दफा १२ बमोञ्चजम तर्ार गररएको प्रदे श सरकारको

आगामी आर्थिक िषिको राजस्ि र व्र्र्को अर्जमार् तथा वििेर्क अथि मन्रीले प्रत्र्ेक िषिको असार
मवहर्ाको एक गतेर्भर प्रदे श सभाको बैठकमा पेश गर्जि पर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजमको राजस्ि र व्र्र्को अर्जमार् पेश गर्जि अगािै अथि मन्रीले र्ालू

14.

आर्थिक िषिको प्रदे शको आर्थिक सिे क्षण प्रदे श सभामा पेश गर्ि सक्र्ेछ।

घाटा बजेट पेश गर्ि सक्र्े:

(१) दफा १३ बमोञ्चजम पेश हजर्े राजस्ि र व्र्र्को अर्जमार् आिश्र्कता

अर्जसार घाटा बजेटको रूपमा पर्र् पेश गर्ि सवकर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम घाटा बजेट पेश गदाि बजेट घाटा पूर्ति गर्े स्रोत पररर्ालर्को स्पि

आिार समेत खजलाउर्ज पर्ेछ।

(३) र्स दफामा अन्र्र जजर्सजकै कजरा ले ञ्चखएको भए तापर्र् प्रशासर्र्क खर्ि बेहोर्ि घाटा बजेट

पेश गर्ि सवकर्े छै र्।
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15. प्रदे शको समविगत आर्थिक पररलक्ष्र्को प्रक्षेपण: प्रदे शको समविगत आर्थिक पररलक्ष्र्को प्रक्षेपण राजस्िको
पररर्ालर्, आन्तररक तथा िैदेञ्चशक ऋणको उपर्ोग, प्रदे श सरकारले र्लर्े ओभरड्राफ्ट सम्बन्िी र्ीर्तको

16.

आिारमा तोवकए बमोञ्चजम गररर्ेछ।

आर्ोजर्ाको िगीकरण र आर्ोजर्ा बैङ्क: (१) प्रदे श सरकारले सिालर् गर्े आर्ोजर्ाको िगीकरण र्ीर्त
तथा र्ोजर्ा आर्ोगको र्सफाररसमा प्रदे श सरकारले गर्ेछ।

(२) र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोगमा प्रदे शस्तरको एक आर्ोजर्ा बैङ्क रहर्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोञ्चजमको आर्ोजर्ा बैङ्कमा र्ीर्त तथा र्ोजर्ा आर्ोगले तोकेको स्िीकृत

मापदण्डको आिारमा सम्बञ्चन्ित प्रदे श मन्रालर्ले आर्ोजर्ा प्रविवि गराउर्ज पर्ेछ।

(४) आर्ोजर्ाको िगीकरण, आिार तथा मापदण्ड र्र्िािरण र आर्ोजर्ा बैङ्क सम्बन्िी अन्र्

व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

पररच्छे द-४
बजेट र्र्कासा, खर्ि र र्र्र्न्रण
17.

बजेट र्र्कासा:

(१) विर्र्र्ोजर् ऐर् िा पेश्की खर्ि ऐर् प्रारम्भ भएपर्छ कार्ािलर्ले स्िीकृत बजेट

वििरण र िावषिक कार्ििमको आिारमा विर्र्र्ोजर् ऐर्को अर्जसूर्ीमा उञ्चल्लञ्चखत रकम र्स ऐर्
बमोञ्चजम खर्ि गर्ि सक्र्ेछ।

(२) विर्र्र्ोजर् ऐर्को अर्जसूर्ीमा उञ्चल्लञ्चखत विर्र्र्ोञ्चजत रकम एकभन्दा बढी कार्ािलर्ले खर्ि

गर्जप
ि र्े अिस्थामा सम्बञ्चन्ित मन्रालर् िा र्र्कार्ले विर्र्र्ोजर् ऐर् िा पेश्की खर्ि ऐर् जारी भएको

सात ददर्र्भर सम्बञ्चन्ित विभाग िा कार्ािलर्लाई हार्सल गर्जि पर्े प्रर्तफल तथा उपलञ्चब्ि सवहतको
स्रोतगत बाुँडफाुँट गरी खर्ि गर्े अञ्चख्तर्ारी ददर्ज पर्ेछ।

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजमको अञ्चख्तर्ारी ददएको जार्कारी अथि मन्रालर्, प्रदे श ले खा र्र्र्न्रक

कार्ािलर् र सम्बञ्चन्ित प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्लाई पठाउर्ज पर्ेछ।

(४) एक मन्रालर् िा र्र्कार् अन्तगित विर्र्र्ोञ्चजत रकम अको मन्रालर् िा र्र्कार् मातहतको

कार्ािलर् माफित कार्ििम सिालर् गरी खर्ि गर्ि आिश्र्क भएमा विर्र्र्ोजर् भएको र्र्कार्को
सञ्चर्िले सम्बञ्चन्ित मन्रालर् िा र्र्कार्को सञ्चर्िलाई खर्ि गर्े अञ्चख्तर्ारी प्रदार् गर्जि पर्ेछ।

(५) उपदफा (४) बमोञ्चजम अञ्चख्तर्ारी ददर्े सञ्चर्ि ले खा उत्तरदार्ी अर्िकारीको रूपमा

जिाफदे ही हजर्े र खर्ि गर्े अञ्चख्तर्ारी प्राप्त गर्े सञ्चर्िले ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्त एिं लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत
दजबैको कतिव्र् तथा ञ्चजम्मेिारी पालर्ा गराउर्ज पर्ेछ।

(६) सम्बञ्चन्ित कार्ािलर्को र्ाममा विर्र्र्ोञ्चजत िा बाुँडफाुँट भएको रकम सो कार्ािलर्को

भजक्तार्ी आदे शका आिारमा प्रदे श सञ्चित कोषबाट प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले तोकेको प्रकृर्ा
अर्जसार एकल खाता कोष प्रणाली िा तोवकएको अन्र् प्रणालीबाट भजक्तार्ी र्र्कासा हजर्ेछ।
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(७) सम्बञ्चन्ित कार्ािलर्को र्ाममा विर्र्र्ोजर् िा बाुँडफाुँट भएको रकम प्रर्र्लत कार्ूर्

बमोञ्चजम र्र्कासा प्राप्त गरी खर्ि गर्े, ले खा राख्ने, प्रर्तिेदर् गर्े, ले खापरीक्षण गराउर्े र बेरुजज फस्र्ौट
गर्े गराउर्े ञ्चजम्मेिारी सम्बञ्चन्ित कार्ािलर् प्रमजखको हजर्छ
े ।

(८) सरकारी रकम र्र्कासा र भजक्तार्ी ददर्े तथा कोष सिालर् गर्े गराउर्े सम्बन्िी अन्र्

18.

कार्िविर्ि तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

स्िीकृत बजेट तथा कार्ििम कार्ािन्िर्र्: (१) आफ्र्ो कार्ािलर् तथा मातहत कार्ािलर्को लार्ग स्िीकृत
बजेट लक्ष्र् अर्जरूप खर्ि र्भएमा त्र्सको ञ्चजम्मेिारी लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजर्ेछ।

(२) विर्र्र्ोजर् ऐर् िा अन्र् ऐर् बमोञ्चजम स्िीकृत बजेट तथा कार्ििमको अर्िर्मा रही बजेट

कार्ािन्िर्र् गर्े कतिव्र् र ञ्चजम्मेिारी सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत र मातहतका ञ्चजम्मेिार
व्र्ञ्चक्तको हजर्छ
े ।

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजमका पदार्िकारीले अथि मन्रालर् िा तालजक कार्ािलर्बाट भएको

र्र्दे शर् बमोञ्चजम कार्िर्ोजर्ा तर्ार गरी बजेट कार्ािन्िर्र् गर्जि गराउर्ज पर्ेछ।

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजमको कार्िर्ोजर्ामा तोवकए बमोञ्चजम िावषिक खररद र्ोजर्ा, मार्सक र्गद

प्रिाह वििरण, उपलञ्चब्ि मापर् सूर्क र कार्ािन्िर्र्को समर् तार्लका समेत समािेश गर्जि पर्ेछ।

(५) बजेट तथा कार्ििम कार्ािन्िर्र्का लार्ग विभागीर् प्रमजख िा ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले सञ्चर्िसुँग र

कार्ािलर् प्रमजख िा ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले विभागीर् प्रमजखसुँग आिश्र्क प्रर्तफल सूर्क सवहतको
कार्िसम्पादर् करार गर्जि पर्ेछ।

(६) उपदफा (५) बमोञ्चजमको कार्िसम्पादर्मा उत्कृि र्र्तजा हार्सल गर्े पदार्िकारी िा

ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तलाई कार्िसम्पादर् करारमा उञ्चल्लञ्चखत शतिका अर्िर्मा रही कार्िसम्पादर् करार गर्े
पदार्िकारीले पजरस्कृत गर्ि सक्र्ेछ।

(७) र्स दफा बमोञ्चजम गररर्े कार्िसम्पादर् करार तथा पजरस्कृत गर्े मापदण्ड सम्बन्िी अन्र्

19.

व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

रकमान्तर तथा स्रोतान्तर: (१) विर्र्र्ोजर् ऐर्मा तोवकएको कजर्ै एक अर्जदार् सङ्केत अन्तगितको बजेट

उपशीषिकमा रकम र्पजग भएमा सोही ऐर्मा तोवकएको कजर्ै एक िा एकभन्दा बढी अर्जदार् सङ्केत

अन्तगितको उपशीषिकमा बर्त हजर्े रकम मध्र्ेबाट विर्र्र्ोजर् ऐर्मा तोवकएको सीमार्भर रही अथि
मन्रालर्ले रकमान्तर गर्ि सक्र्ेछ।

(२) आफ्र्ो मन्रालर् िा र्र्कार्को अर्जदार् सङ्केत अन्तगितको कजर्ै बजेट उपशीषिकमा र्ालू

खर्ितफि रकम र्पजग भएमा सो अर्जदार् सङ्केत अन्तगित रकम बर्त भएको अन्र् र्ालू बजेट
उपशीषिकबाट विर्र्र्ोजर् ऐर्मा तोवकएको सीमार्भर रही खर्ि बेहोर्े स्रोत पररितिर् र्हजर्े गरी र्ालू
बजेटबाट र्ालू तफिका खर्ि शीषिकमा सम्बञ्चन्ित सञ्चर्िले तोवकए बमोञ्चजम रकमान्तर गर्ि सक्र्ेछ।

तर त्र्सरी रकमान्तर गदाि तलब, पाररश्रर्मक, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पार्ी तथा र्बजजली, सिार

ुँ ीगत खर्िको लार्ग विर्र्र्ोञ्चजत रकम र्ालू खर्िमा
महसजल र घरभाडा जस्ता अर्र्िार्ि दावर्त्ि तथा पूज
रकमान्तर गर्ि पाइर्े छै र्।

ुँ ीगत र वित्तीर् व्र्िस्था तथा ऋण भजक्तार्ीको रकमान्तर अथि मन्रालर्ले गर्ेछ।
(३) पूज
(४) वित्तीर् व्र्िस्था तथा ऋण भजक्तार्ीको रकमान्तर अथि मन्रालर्ले गर्ेछ।
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(५) विर्र्र्ोजर् ऐर् अन्तगित कजर्ै एक प्रकारको खर्ि बेहोर्े स्रोतमा रहेको रकम अको स्रोतमा

स्रोतान्तर गर्े र भजक्तार्ी विर्ि पररितिर् गर्े अर्िकार अथि मन्रालर्लाई हजर्छ
े ।

(६) बजेटको रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्छ
े ।

20.

बजेट रोक्का िा र्र्र्न्रण गर्ि र समपिण गराउर् सक्र्े: (१) दफा १७ मा जजर्सजकै कजरा लेञ्चखएको भए

तापर्र् प्रदे शको आर्थिक ञ्चस्थर्त र प्रदे श सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विर्ार गरी अथि
मन्रालर्ले प्रदे श सञ्चित कोषमार्थ व्र्र्भार हजर्े रकम बाहेक अन्र् विर्र्र्ोञ्चजत रकममा आिश्र्कता
अर्जसार पूणि िा आंञ्चशक रूपमा रोक्का िा र्र्र्न्रण गर्ि सक्र्ेछ।

(२) विर्र्र्ोजर् ऐर्मा विर्भन्न र्र्कार् तथा अन्तगितको कार्ािलर्मा विभाजर् गर्जप
ि र्े गरी

विर्र्र्ोजर् भएको रकम लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले आर्थिक िषिको पवहलो र्ौमार्सकसम्म विभाजर्
र्गरे मा अथि मन्रालर्ले त्र्स्तो रकम रोक्का राख्न सक्र्ेछ।

(३) विर्र्र्ोजर् ऐर्मा समािेश भएको कजर्ै रकम र सो रकमबाट सिालर् हजर्े कार्ििम

आर्थिक िषिको दोस्रो र्ौमार्सकसम्म खर्ि र्भएको िा बाुँकी अिर्िमा खर्ि हजर् र्सक्र्े भएमा लेखा
उत्तरदार्ी अर्िकृतले त्र्स्तो रकम र्ै र पन्र गतेर्भर अथि मन्रालर्मा समपिण गर्जि पर्ेछ।

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोञ्चजम समपिण र्भएको तर खर्िको फाुँटिारीबाट विभाजर् र्भएको

िा आर्थिक िषिको दोस्रो र्ौमार्सकसम्म खर्ि र्भएको िा बाुँकी अिर्िमा खर्ि हजर् र्सक्र्े भएमा अथि
मन्रालर्ले त्र्स्तो रकम रोक्का राखी समपिणका लार्ग लेखी पठाउर्ेछ।

(5) उपदफा (४) बमोञ्चजम अथि मन्रालर्बाट समपिणको लार्ग लेखी आएमा लेखा उत्तरदार्ी

अर्िकृतले सात ददर्र्भर त्र्स्तो रकम समपिण गरी अथि मन्रालर्मा पठाउर्ज पर्ेछ।

(६) र्स दफा बमोञ्चजम समपिण भई आएको रकम अथि मन्रालर्ले दफा 19 बमोञ्चजम अन्र्

स्िीकृत र्ोजर्ा तथा कार्ििममा रकमान्तर गर्ि सक्र्ेछ।

(७) बजेट रोक्का िा र्र्र्न्रण र समपिण सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्छ
े ।
21.
22.

वित्तीर् हस्तान्तरण:

प्रदे श सञ्चित कोषबाट स्थार्ीर् तहलाई गररर्े राजस्ि बाुँडफाुँट र अर्जदार् रकमको

हस्तान्तरण प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम अथि मन्रालर्बाट हजर्ेछ।

बजेट तथा कार्ििमको अर्जगमर् तथा मजल्र्ाङ्कर्: (१) सम्बञ्चन्ित मन्री र सञ्चर्िले आफ्र्ो मातहतका
आर्ोजर्ा िा कार्ििम र बजेट कार्ािन्िर्र्को अर्जगमर् तथा मजल्र्ाङ्कर् िमशाः रैमार्सक र मार्सक
रूपमा गर्जि पर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम अर्जगमर् तथा मजल्र्ाङ्कर् गदाि कार्ििम, कार्िर्ोजर्ा, खररद र्ोजर्ा,

र्गद प्रिाह र्ोजर्ा समेतको आिारमा भौर्तक र वित्तीर् प्रगर्त भए िा र्भएको सम्बन्िमा त्र्स्तो
ज ो कारण र आिार समेतको समीक्षा गर्जि पर्ेछ।
र्र्तजा प्राप्त हजर्क

(३) उपदफा (१) बमोञ्चजम अर्जगमर् तथा मजल्र्ाङ्कर् गदाि कार्ििमगत, शीषिकगत र स्रोतगत खर्ि,

शोिभर्ाि प्रार्प्त र राजस्ि सङ्कलर्को अिस्था समेत समीक्षा गरी सोको प्रर्तिेदर् रैमार्सक रूपमा अथि
मन्रालर्मा पठाउर्ज पर्ेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोञ्चजम प्राप्त प्रर्तिेदर् समेतका आिारमा बजेट तथा कार्ििम कार्ािन्िर्र्

अिस्थाको मजल्र्ाङ्कर् गरी अथि मन्रालर्ले अिििावषिक र िावषिक रूपमा दे हार्को वििरण सवहत एकीकृत
मूल्र्ाङ्कर् प्रर्तिेदर् साििजर्र्क गर्जि पर्ेछ:-

(क) राजस्ि सं कलर् तथा पररर्ालर् र खर्िको र्थाथि वििरण,
(ख) प्रदे श सरकारको समविगत आर्थिक तथा वित्तीर् ञ्चस्थर्त,
(ग) प्रदे श सरकारको र्ीर्त तथा बजेटमा समािेश भएका कार्ििमको कार्ािन्िर्र्को
अिस्था,
(घ) अन्र् आिश्र्क वििरण।
(५) उपदफा (४) बमोञ्चजमको अिििावषिक मजल्र्ाङ्कर् प्रर्तिेदर् हरे क िषिको माघ मसान्तर्भर र

िावषिक मजल्र्ाङ्कर् प्रर्तिेदर् आर्थिक िषि समाप्त भएको र्ार मवहर्ार्भर साििजर्र्क गररसक्र्ज पर्ेछ।

(६) सम्बञ्चन्ित मन्रालर्ले उपदफा (३) बमोञ्चजम तर्ार गरे को आफ्र्ो मन्रालर् र मातहत

कार्ािलर्को बजेट तथा कार्ििम मूल्र्ाङ्कर् प्रर्तिेदर् अथि मन्रालर्ले अिििावषिक तथा िावषिक समीक्षा
साििजर्र्क गर्े र्मर्तभन्दा कम्तीमा पन्र ददर् अगािै तर्ार गरी अथि मन्रालर्मा पठाउर्ज पर्ेछ।

(७) र्स दफा बमोञ्चजम अिििावषिक तथा िावषिक बजेट तथा कार्ििम मजल्र्ाङ्कर् प्रर्तिेदर् सम्बन्िी

23.

अन्र् व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

खर्ि गर्े कार्िविर्ि र मापदण्ड: (१) अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले स्िीकृत बजेट, कार्ििम र उपलब्ि
स्रोत समेतको आिारमा खर्िको आदे श ददर्ज पर्ेछ।

(२) सरकारी रकम खर्ि गदाि सािर् स्रोतको उच्र्तम प्रर्तफल प्राप्त हजर्े र प्राप्त प्रर्तफलको

गजणस्तर समेत कार्म हजर्े गरी र्मतव्र्र्ी तररकाले गर्जि पर्ेछ।

(३) कजर्ै कार्िको भजक्तार्ी गर्जप
ि दाि विर्र्र्ोञ्चजत बजेटको सीमार्भर रही रीतपूिक
ि को कागजात प्राप्त

भएको र्मर्तले पन्र ददर्र्भर भजक्तार्ी आदे श ददर्े अर्िकारीले भजक्तार्ी ददर्ज पर्ेछ।
(४) अथि

मन्रालर्ले साििजर्र्क खर्िमा एकरूपता ल्र्ाउर् र र्मतव्र्वर्ता कार्म गर्ि गराउर्

खर्िको मापदण्ड तोक्र् सक्र्ेछ।

(५) उपदफा (४) बमोञ्चजमको मापदण्डको पालर्ा गर्जि सबै सरकारी र्र्कार्का पदार्िकारीको

कतिव्र् हजर्ेछ।

(६) खर्ि गर्े, पेस्की ददर्े र फस्र्ौट गर्े सम्बन्िी कार्िविर्ि तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

पररच्छे द– ५
कारोबारको लेखा
24. लेखाको र्सद्धान्त, आिार र लेखाको ढाुँर्ा: (१) विर्र्र्ोजर्, राजस्ि, िरौटी तथा अन्र् सरकारी कारोबारको
ले खा दोहोरो लेखा प्रणालीको र्सद्धान्त बमोञ्चजम तोवकएको आिारमा राञ्चखर्ेछ।
14

(२) कारोबारको लेखाङ्कर्का अन्र् आिार तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

(३) ले खाङ्कर् गर्े तथा प्रर्तिेदर् गर्े प्रकृर्ा लेखाका मान्र् र्सद्धान्त, र्स क्षेरमा विकर्सत भएका

र्िीर्तम अििारणा र तोवकएको साििजर्र्क क्षेर लेखामार्को मागिदशिर् बमोञ्चजम महाले खा र्र्र्न्रक
कार्ािलर्ले र्र्िािरण गरे बमोञ्चजम हजर्ेछ।

25. कारोबारको लेखा: (१) विर्र्र्ोजर्, राजस्ि, िरौटी र अन्र् कोषका अर्तररक्त जजर्सजकै स्रोतबाट भएका सबै
कारोबारको ले खा राख्नज सम्बञ्चन्ित कार्ािलर्को कतिव्र् हजर्ेछ।

(२) कजर्ै कारोबार बजेटमा समािेश र्भएको भए सम्बञ्चन्ित कार्ािलर्ले सोको तोवकएको ढाुँर्ामा

छज िै अर्भलेख तर्ार गरी राख्नज पर्ेछ।

(३) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले मातहत कार्ािलर्बाट विर्र्र्ोजर्, राजस्ि, िरौटी र अन्र् कोष

समेतको वित्तीर् वििरण प्राप्त गरी एकीकृत वित्तीर् वििरण र केन्रीर् वहसाि तर्ार गरी तोवकएको
समर्र्भर प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्लाई उपलब्ि गराउर्ज पर्ेछ।

(४) आफ्र्ो मन्रालर् िा र्र्कार् अन्तगितको सबै प्रकारका र्ल, अर्ल सम्पञ्चत्त र दावर्त्िको

अर्भलेख राखी सोको वििरण तोवकएको समर्र्भर प्रदे श ले खा र्र्र्न्रक कार्ािलर्मा पठाउर्े ञ्चजम्मेिारी
ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजर्ेछ।

(५) उपदफा (४) बमोञ्चजम प्राप्त वििरणको आिारमा प्रदे श ले खा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे श

सरकारको सम्पञ्चत्त र दावर्त्िको एकीकृत वििरण तर्ार गर्ेछ।

(६) सरकारी कारोबार, सम्पञ्चत्त र दावर्त्िको लेखाङ्कर् तथा प्रर्तिेदर् सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्था

26.

तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

राजस्ि दाञ्चखला र राजस्िको लेखा: (१) प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम प्रदे श सरकारलाई प्राप्त हजर्े राजस्ि
तथा सरकारी रकम कार्ािलर्मा प्राप्त भएपर्छ सोही ददर् र सोही ददर् सम्भि र्भए सोको भोर्लपल्ट
ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले तोवकए बमोञ्चजमको ढाुँर्ामा राजस्िको लेखा राखी बैङ्क दाञ्चखला गर्जि पर्ेछ।

(२) र्स ऐर् बमोञ्चजम सरकारी कारोबार गर्े स्िीकृर्त प्राप्त बैङ्कमा जम्मा हजर् आएको राजस्ि

सोही ददर् प्रदे श सञ्चित कोषमा दाञ्चखला गर्जि पर्ेछ।

(३) काबज बावहरको पररञ्चस्थर्त परी उपदफा (१) िा (२) बमोञ्चजम राजस्ि दाञ्चखला हजर् र्सकेमा

सोको भोर्लपल्ट बैङ्क िा प्रदे श सञ्चित कोषमा दाञ्चखला गर्जि पर्ेछ।

स्पिीकरण: र्स उपदफाको प्रर्ोजर्को लार्ग “काबज बावहरको पररञ्चस्थर्त” भन्नाले भूकम्प, बाढी,

पवहरो जस्ता विपद्, महामारी, कजर्ै वहं सात्मक गर्तविर्ि, हजलदङ्गा, बन्द हड्ताल, कफ्र्जि िा त्र्स्तै अन्र्
विशेष पररञ्चस्थर्त सम्झर्ज पछि।

(४) उपदफा (३) मा उञ्चल्लञ्चखत अिस्थामा बाहेक सरकारी कारोबार गर्ि स्िीकृती प्राप्त कजर्ै

बैङ्कले प्रदे श सञ्चित कोषमा राजस्ि दाञ्चखला गदाि तीर् ददर्भन्दा बढी अिर्ि वढलो गरे मा त्र्स्तो
बैङ्कलाई प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले जम्मा गर्ि बाुँकी रकमको दश प्रर्तशतका दरले हजर् आउर्े

रकम जररिार्ा गरी सो जररिार्ा समेत राजस्ि दाञ्चखला गर्ि लगाई त्र्स्तो बैङ्कको इजाजत पर रद्द
गर्ेसम्मको कारबाहीको लार्ग सम्बञ्चन्ित र्र्कार्मा लेखी पठाउर् सक्र्ेछ।

(५) राजस्िको लगत तथा ले खा राख्ने, वहसाब र्भडार् गर्े, वित्तीर् वििरण तर्ार गर्े, लेखापरीक्षण

गराउर्े उत्तरदावर्त्ि कार्ािलर् प्रमजखको हजर्ेछ।
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(६) राजस्िको लेखा राख्ने ञ्चजम्मेिार र्र्कार् र राजस्ि कारोबार गर्े बैङ्क बीर्को वहसाब र्मलार्

27.

सम्बन्िी व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

र्गद, ञ्चजन्सी दाञ्चखला र लेखा: (१) ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले आफ्र्ो ञ्चजम्मामा आएको सरकारी र्गदीको
हकमा सोही ददर् िा त्र्सको भोर्लपल्ट र ञ्चजन्सी मालसामार् भए सात ददर्र्भर र्थास्थार्मा दाञ्चखला
गरी स्रे स्ता खडा गर्जि पर्ेछ।

(२) आफ्र्ो ञ्चजम्मामा आएको सरकारी र्गदी सोही ददर् िा त्र्सको भोर्लपल्ट र्थास्थार्मा

दाञ्चखला र्गरे को दे ञ्चखर् आएमा सम्बञ्चन्ित तालजक कार्ािलर् िा विभागीर् प्रमजखले दश ददर्सम्म वढलो
गरे को भए दाञ्चखला गर्ि बाुँकी रकम र सो रकमको दश प्रर्तशतले जररिार्ा गरी सो समेत दाञ्चखला
गर्ि लगाउर्े र सोभन्दा बढी वढलो गरे को भए दश प्रर्तशतका दरले जररिार्ा गरी दाञ्चखला गर्ि लगाई
कसूरको मारा अर्जसार प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम विभागीर् कारबाही समेत गर्ि, गराउर् सक्र्ेछ।

तर बैङ्क र कार्ािलर् बीर्को दू री समेतलाई विर्ार गरी प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले र्गद

दाञ्चखला गर्े म्र्ाद तोवकददएकोमा सोही म्र्ाद बमोञ्चजम गर्जि पर्ेछ।

(३) उपदफा (१) बमोञ्चजमको म्र्ादर्भर ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले र्गदी तथा ञ्चजन्सी दाञ्चखला गरे को

स्रे स्ता खडा गर्ि र्सकेमा त्र्सको मर्ार्सि कारण खजलाई एक तह मार्थको अर्िकारी समक्ष म्र्ाद
थपको लार्ग अर्जरोि गर्ि सक्र्ेछ।

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजम म्र्ाद थपको लार्ग अर्जरोि भै आएमा एक तह मार्थको

अर्िकारीले मर्ार्सि कारण दे खेमा एकै पटक िा दजई पटक गरी बढीमा तीस ददर्सम्मको म्र्ाद थप
गररददर् सक्र्ेछ।
28.

लेखा तथा वित्तीर् वििरण पेश गर्े: (१) प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले तोवकएको अिर्िर्भर प्रत्र्ेक

आर्थिक िषिको प्रदे श सञ्चित कोषका अर्तररक्त िैदेञ्चशक अर्जदार् र ऋण सहार्ता तथा लगार्ीको ले खा

र विर्र्र्ोजर्, राजस्ि, िरौटी तथा अन्र् कोष सवहतका प्रदे श ले खाको एकीकृत वित्तीर् वििरण
महाले खापरीक्षकको कार्ािलर् समक्ष पेश गर्जि पर्ेछ।

(२) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले मातहत कार्ािलर् समेतको प्रत्र्ेक आर्थिक िषिको सम्पूणि

आर्व्र्र्को केन्रीर् वित्तीर् वििरण तर्ार गरी तोवकएको अिर्िर्भर प्रदे श ले खा र्र्र्न्रक कार्ािलर् र
महाले खापरीक्षकको कार्ािलर् समक्ष पेश गर्जि पर्ेछ।

(३) ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले आफ्र्ो कार्ािलर्को कारोबारको ले खा र सम्बञ्चन्ित कागजात लेखा

उत्तरदार्ी अर्िकृत िा र्र्जले तोकेको कार्ािलर् िा महालेखापरीक्षक समक्ष तोवकएको अिर्िर्भर
तोवकए बमोञ्चजम पेश गर्जि पर्ेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोञ्चजम ले खा वििरण पेश गर्ि र्सकेको मर्ार्सि कारण दे खाई

म्र्ाद थपको लार्ग अर्जरोि गरे मा एक तह मार्थको अर्िकारीले बढीमा तीस ददर्सम्मको म्र्ाद
थवपददर् सक्र्ेछ।

तर र्सरी म्र्ाद थप गदाि महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा केन्रीर् लेखा पेश गर्े समर् अिर्ि

प्रभावित र्हजर्े गरी थप गर्जि पर्ेछ।
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(५) तोवकएको अिर्िर्भर महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्मा लेखा तथा वित्तीर् वििरण पेश

गराउर् र्सकी मर्ार्सब मावफकको कारण दे खाई लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले

म्र्ाद थपको लार्ग अर्जरोि गरे मा महालेखापरीक्षक िा र्र्जले तोकेको अर्िकारीले बढीमा तीस
ददर्सम्मको म्र्ाद थवपददर् सक्र्ेछ।

(६) उपदफा (५) बमोञ्चजम म्र्ाद थप माग र्गरे मा िा थवपएको म्र्ादर्भर पर्र् ले खा र वित्तीर्

वििरण पेश र्गरे मा महालेखापरीक्षकले ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्त भए लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई र लेखा

उत्तरदार्ी अर्िकृत भए एक तहमार्थको अर्िकारीलाई त्र्स्तो ले खा र वित्तीर् वििरण पेश गर्ि र्र्दे शर्
ददर् सक्र्ेछ।

(७) उपदफा (६) बमोञ्चजम र्र्दे शर् ददं दा पर्र् लेखा तथा वित्तीर् वििरण पेश र्गर्े

पदार्िकारीलाई प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम विभागीर् कारबाही गर्ि महाले खापरीक्षकले सम्बञ्चन्ित
मन्रालर्मा लेखी पठाउर् सक्र्ेछ।

(८) राजस्ि, र्गदी, ञ्चजन्सी तथा िरौटी पेश गर्े तथा त्र्सको लेखा अर्भलेख अद्यािर्िक रूपमा

29.

राख्ने सम्बन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

हार्ी र्ोक्सार्ी असजल उपर गररर्े: र्स ऐर् बमोञ्चजम राख्नज पर्े कारोबारको लेखा दठकसुँग र्राखेको

कारणबाट प्रदे श सरकारलाई कजर्ै वकर्समको हार्ी र्ोक्सार्ी तथा क्षर्त हजर् गएमा त्र्सरी पर्ि गएको
हार्ी र्ोक्सार्ी तथा क्षर्त ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तबाट सरकारी बाुँकी सरह असजल उपर गररर्ेछ।

पररच्छे द–६

आन्तररक र्र्र्न्रण तथा लेखापरीक्षण
30.

आन्तररक र्र्र्न्रण प्रणाली: (१) प्रदे शका सबै सरकारी कार्ािलर्ले आफ्र्ो र मातहत कार्ािलर्को

आन्तररक र्र्र्न्रण प्रणाली तर्ार गरी लागू गर्जि पर्ेछ।

(२) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले आफैं िा आफू मातहतको िररष्ठ अर्िकृत माफित कार्ािलर्को

आन्तररक र्र्र्न्रण प्रणाली प्रभािकारी रूपमा कार्ािन्िर्र् भए िा र्भएको सम्बन्िमा र्र्र्र्मत रूपमा
र्र्रीक्षण तथा सजपरीिेक्षण गर्जि िा गराउर्ज पर्ेछ।
31.

(३) आन्तररक र्र्र्न्रण प्रणालीको ढाुँर्ा र कार्िविर्ि तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

लेखापरीक्षण तथा आन्तररक र्र्र्न्रण सर्मर्त: (१) आन्तररक र्र्र्न्रण प्रणाली, आन्तररक तथा अञ्चन्तम
ले खापरीक्षण

प्रर्तिेदर्को कार्ािन्िर्र्का लार्ग

प्रत्र्ेक

मन्रालर्

बमोञ्चजमको ले खा परीक्षण तथा आन्तररक र्र्र्न्रण सर्मर्त रहर्ेछ:(क)

िा

केन्रीर्

र्र्कार्मा दे हार्

सम्बञ्चन्ित मन्रालर् िा र्र्कार्को लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा र्र्जले
तोकेको िररष्ठतम् अर्िकृत

(ख) सम्बञ्चन्ित र्र्कार्को र्ोजर्ा महाशाखा प्रमजख
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- सं र्ोजक

- सदस्र्

(ग) सम्बञ्चन्ित र्र्कार्को प्रशासर् महाशाखा प्रमजख

- सदस्र्

(घ) सं र्ोजकले तोकेको सम्बञ्चन्ित र्र्कार्मा कार्िरत विषर् क्षेरको
ज्ञार् तथा अर्जभि भएको सम्बञ्चन्ित पदार्िकारी

- सदस्र्

(ङ) सम्बञ्चन्ित र्र्कार्को अर्जगमर् महाशाखा िा शाखा प्रमजख

- सदस्र्

(र्) सम्बञ्चन्ित र्र्कार्को आर्थिक प्रशासर् प्रमजख

- सदस्र्-सञ्चर्ि

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजमको सर्मर्तले आफ्र्ो कार्ािलर् िा र्र्कार् र मातहतका कार्ािलर्बाट

सम्पादर् गररर्े कार्िहरू दक्षतापूणि एिं र्मतव्र्र्ी रूपमा सम्पादर् गरी र्र्तजा उन्मजख गराउर्े, वित्तीर्

जोञ्चखम न्र्ूर्ीकरण गर्े, वित्तीर् वििरणलाई विश्वसर्ीर् बर्ाउर्े तथा लेखापरीक्षणबाट कार्म भएका

बेरूजज फस्र्ौट गरी गराई आन्तररक र्र्र्न्रण प्रणालीलाई सजदृढ एिं प्रभािकारी बर्ाउर् आिश्र्क
काम गर्ेछ।
32.

(३) लेखापरीक्षण तथा आन्तररक र्र्र्न्रण सर्मर्तको अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

आन्तररक लेखापरीक्षण: (१) प्रदे श सरकारका प्रत्र्ेक कार्ािलर्को कारोबारको र्र्र्र्मतता, र्मतव्र्वर्ता,
कार्िदक्षता र प्रभािकाररताका आिारमा आन्तररक लेखापरीक्षण प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर् िा सो
कार्ािलर्ले तोकेको प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्बाट हजर्छ
े ।

(२) आफ्र्ो कार्ािलर्को आन्तररक लेखापरीक्षण गराउर्े ञ्चजम्मेिारी सम्बञ्चन्ित कार्ािलर् प्रमजखको

हजर्ेछ।

(३) आन्तररक लेखापरीक्षकको काम, कतिव्र् र अर्िकार दे हार् बमोञ्चजम हजर्ेछ:(क)

आन्तररक लेखापरीक्षकले सम्बञ्चन्ित र्र्कार्को उद्देश्र् अर्जरूपका कार्िसम्पादर्सुँग
सम्बञ्चन्ित कारोबारको गञ्चणतीर् शजद्धता र कार्ूर्को पररपालर्ा एिं र्ेपाल

सरकारले स्िीकृत गरे को ले खा र्र्दे ञ्चशका अर्जसार लेखा, प्रमाण कागजातहरूका
साथै अङ्कको पूणि परीक्षण गर्े,

(ख) सम्बञ्चन्ित कार्ािलर् िा र्र्कार्को कार्िसम्पादर्का िममा पररर्ालर् भएको स्रोतको
र्र्तजामूलक उपर्ोग एिं प्रभािकाररता सम्बन्िमा जोञ्चखम विश्लेषणमा आिाररत
भई लेखाजोखा गरी सजझाि गर्े र अिलम्बर् गररएका आन्तररक र्र्र्न्रण प्रणाली
लगार्तका र्ीर्तगत एिं प्रकृर्ागत पक्षहरूको व्र्िस्थापकीर् अभ्र्ासका सम्बन्िमा
ले खाजोखा गरी सजझाि प्रस्तजत गर्े,

(ग)

खण्ड (क) बमोञ्चजम परीक्षण गदाि साििजर्र्क वित्तीर् जिाफदे वहता र पारदञ्चशत
ि ाको

प्रिद्धिर् गदै सम्बञ्चन्ित र्र्कार्को आन्तररक र्र्र्न्रण प्रणालीको पर्ािप्तताको
सम्बन्िमा जाुँर्बजझ गरी सोको सजदृढीकरण तथा आर्थिक अर्जशासर्को पररपालर्
सम्बन्िमा सजझाि ददर्े,

(घ)

आन्तररक लेखापरीक्षण प्रर्ोजर्का लार्ग सम्बञ्चन्ित र्र्कार्को आर्थिक कारोबार र

सोसुँग सम्बञ्चन्ित कागजात, अर्भलेख तथा र्र्णिर्हरू र्र्रीक्षण, परीक्षण तथा जाुँर्
(4)

गर्े।

आन्तररक

लेखापरीक्षकले

प्रत्र्ेक

तीर्

मवहर्ामा

आन्तररक

लेखापरीक्षण

गरी

ले खापरीक्षणको िममा औ ंल्र्ाइएका व्र्होरा खजलाई सजझाि सवहतको प्रर्तिेदर् आन्तररक लेखापरीक्षण
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समाप्त भएको एक मवहर्ार्भर सम्बञ्चन्ित कार्ािलर् िा र्र्कार् प्रमजख तथा अञ्चख्तर्ारी प्रदार् गर्े तालजक
कार्ािलर् समक्ष पेश गर्जि पर्ेछ।

(5) आन्तररक लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाउर्े र आन्तररक ले खापरीक्षण गर्े र्र्कार्प्रर्त

ञ्चजम्मेिार रही आफ्र्ो काम, कतिव्र् र अर्िकार प्रर्ोगको र्सलर्सलामा सदार्ाररता, िस्तजर्र्ष्ठता,
गोपर्ीर्ता, सक्षमता सवहत तोवकए बमोञ्चजमका अन्र् आर्रण पालर्ा गर्जि पर्ेछ।

(6) आन्तररक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको र्सलर्सलामा जार्कारीमा आएको कजर्ै सूर्र्ा िा

तथ्र् ले खापरीक्षण प्रर्तिेदर्मा समािेश गर्े बाहेक अन्र् कजर्ै पर्र् रूपमा कसैलाई उपलब्ि गराउर्ज
हजदैर्।

(7) आन्तररक लेखापरीक्षकले आफ्र्ो कार्िसम्पादर्का िममा र्स ऐर् बमोञ्चजमको अर्िकार

प्रर्ोग गरी आन्तररक लेखापरीक्षण गरे को आिारमा मार र्र्ज उपर कजर्ै कार्ूर्ी कारबाही र्लाइर्े
छै र्।

तर आन्तररक लेखापरीक्षकले अर्जञ्चर्त कार्ि गरे मा िा िदर्र्र्तपूिक
ि
कार्िसम्पादर् गरे को

प्रमाञ्चणत भएमा प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम कारबाही िा अर्भर्ोजर् गर्ि बािा पजगेको मार्र्र्े छै र्।

(8) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले आन्तररक लेखापरीक्षण प्रर्तिेदर्मा समािेश भएका व्र्होरा

अञ्चन्तम ले खापरीक्षण हजर् ज अगािै फस्र्ौट तथा सम्परीक्षण गराई अञ्चन्तम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्तजत गर्जि
पर्ेछ।

(9) अञ्चन्तम लेखापरीक्षण हजुँदाका बखत प्रस्तजत हजर् आएका आन्तररक लेखापरीक्षणका

सजझािहरूको सम्बन्िमा कारण सवहत हटाइएकोमा बाहेक अन्र् सजझािहरूलाई लेखापरीक्षकले अञ्चन्तम
ले खापरीक्षण प्रर्तिेदर्मा आफ्र्ो सजझािको रूपमा प्रस्तजत गर्ि सक्र्ेछ।

(10) प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खापरीक्षणलाई स्ितन्र, र्र्ष्ट्पक्ष र

प्रभािकारी बर्ाउर् लेखा समूहका कमिर्ारीलाई आन्तररक लेखापरीक्षणका लार्ग न्र्ूर्तम अिर्ि तोकी
खटाउर्े व्र्िस्था गर्जप
ि र्ेछ।

तर एउटै कमिर्ारीलाई लेखापालर् गर्ि र आन्तररक लेखापरीक्षणको कार्िमा खटाउर् पाइर्े
छै र्।
(11) प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खापरीक्षणको एकीकृत िावषिक प्रर्तिेदर्

तर्ार गरी प्रत्र्ेक िषिको कार्तिक मवहर्ार्भर अथि मन्री समक्ष पेश गर्जि पर्ेछ।

(१2) उपदफा (१) बमोञ्चजमको आन्तररक लेखा परीक्षण प्रर्तिेदर्बाट औ ंल्र्ाइएको विषर्को

आिारमा आिश्र्क सजिार गर्जि सम्बञ्चन्ित र्र्कार्को कतिव्र् हजर्छ
े ।

(१3) सम्बञ्चन्ित र्र्कार्ले आन्तररक लेखापरीक्षणको प्रर्तिेदर्मा उल्लेख भए बमोञ्चजम सजिार

भए र्भएको परीक्षण गर्ि तथा आिश्र्क कारबाही गर्ि ले खापरीक्षण सर्मर्त गठर् गर्जि पर्ेछ।

(१4) सम्बञ्चन्ित र्र्कार्ले आन्तररक लेखापरीक्षकले प्रस्तजत गरे को प्रर्तिेदर् र सो उपर भएको

कारबाहीको प्रर्तिेदर् सम्बञ्चन्ित मन्री समक्ष पेश गर्जि पर्ेछ।

(१5) आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।
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33.

अञ्चन्तम लेखापरीक्षण: (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले सबै प्रकारका आर्व्र्र् तथा कारोबारको तोवकए

बमोञ्चजमको लेखा र वित्तीर् वििरण पेश गरी महाले खापरीक्षकको कार्ािलर्बाट अञ्चन्तम ले खापरीक्षण
गराउर्ज पर्ेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले अञ्चन्तम ले खापरीक्षण गदाि आन्तररक लेखापरीक्षण प्रर्तिेदर्लाई समेत

3४.

आिार र्लर्ज पर्ेछ।

कारोबारको लेखा तथा वििरण दाञ्चखला गर्जि पर्े: (१) कार्ािलर्को सरकारी र्गदी, ञ्चजन्सी, आर्व्र्र्को
ले खाको

आकञ्चस्मक

र्र्रीक्षण

गदाि

िा

आन्तररक

िा

अञ्चन्तम

लेखापरीक्षणको

र्सलर्सलामा

ले खापरीक्षकबाट सोर्िएको प्रश्नको जिाफ िा माग गररएको लेखा तथा वििरण तोवकएको म्र्ादर्भर
दाञ्चखला गर्जि सम्बञ्चन्ित पदार्िकारी िा ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तको कतिव्र् हजर्छ
े ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम माग गररएको वििरण तोवकएको म्र्ादर्भर पेश गर्ि र्सवकर्े

मर्ार्सि कारण सवहत सम्बञ्चन्ित पदार्िकारी िा ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले

थप समर् माग गरे मा

ले खापरीक्षकले आफूले सोिेको प्रश्नको जिाफ िा माग गररएको लेखा तथा वििरण पेश गर्ि र्र्जलाई
मर्ार्सि समर् ददर् सक्र्ेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोञ्चजम ददएको म्र्ादर्भर सोर्िएको प्रश्नको जिाफ िा माग गररएको

ले खा तथा वििरण पेश गर्ि र्सकेमा सो कारणबाट दे ञ्चखएको बेरुजज िा कैवफर्तप्रर्त सम्बञ्चन्ित
3५.

पदार्िकारी ञ्चजम्मेिार हजर्ेछ।

लेखापरीक्षणको प्रारञ्चम्भक प्रर्तिेदर् उपरको कारबाही: (१) महाले खापरीक्षकबाट ले खापरीक्षण भई
प्रारञ्चम्भक प्रर्तिेदर्मा औ ंल्र्ाईएका बेरूजजका सम्बन्िमा सो बेरूजजको सूर्र्ा प्राप्त भएको पैंतीस ददर्र्भर
सम्बञ्चन्ित कार्ािलर्ले तोवकए बमोञ्चजम फस्र्ौट गरी सम्परीक्षणको लार्ग महाले खापरीक्षक समक्ष पेश
गर्जि पर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजमको म्र्ादर्भर प्रारञ्चम्भक प्रर्तिेदर्मा उञ्चल्लञ्चखत व्र्होरा फस्र्ौट तथा

सम्परीक्षण गराउर् र्सक्र्े मर्ार्सि मावफकको कारण भएमा ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले कारण समेत उल्लेख
गरी म्र्ाद थपको लार्ग महाले खापरीक्षक समक्ष अर्जरोि गर्ि सक्र्ेछ।

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम म्र्ाद थपको लार्ग अर्जरोि भई आएमा महाले खापरीक्षकले एक

मवहर्ासम्मको म्र्ाद थप गररददर् सक्र्ेछ।

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजम थप गररददएको म्र्ादर्भर पर्र् प्रारञ्चम्भक प्रर्तिेदर्मा उञ्चल्लञ्चखत

व्र्होरा फस्र्ौट िा सम्परीक्षण र्गराएमा महाले खापरीक्षकले ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई जार्कारी
गराउर्ेछ।

(५) उपदफा (४) बमोञ्चजम महालेखापरीक्षकबाट जार्कारी प्राप्त भएपर्छ सो बमोञ्चजमको कार्ि

सम्पादर् गर्े ञ्चजम्मेिारी सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजर्ेछ।

(६) उपदफा (५) बमोञ्चजम लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले आफ्र्ो ञ्चजम्मेिारी तोवकएको समर्मा

पूरा र्गरे मा महाले खापरीक्षकले सो व्र्होराको जार्कारी सम्बञ्चन्ित मन्रीलाई गराई त्र्सरी फस्र्ौट िा
सम्परीक्षण हजर् र्सकेको रकमको वििरण आफ्र्ो िावषिक प्रर्तिेदर्मा समािेश गर्ेछ।
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3६.

बेरुजजको लगत राख्ने: (१) ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले दफा ३५ बमोञ्चजम ले खापरीक्षणको प्रारञ्चम्भक प्रर्तिेदर्मा

औ ंल्र्ाईएका र्र्र्र्मत गर्जप
ि र्े तथा असजल उपर गर्जप
ि र्े िा र्तर्जि बजझाउर्जपर्े भर्ी ठहर्र्ाइएको बेरूजजको
लगत कार्ािलर्स्तरमा राख्र्ज पर्ेछ।

(२) प्रदे श स्तरका र्र्कार्ले आफ्र्ो र मातहतका सबै कार्ािलर्को बेरूजजको एकीकृत लगत

राख्र्ज पर्ेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोञ्चजमको लगत राख्दा आन्तररक र अञ्चन्तम लेखापरीक्षण

प्रर्तिेदर्को लगत अलग अलग रूपमा राख्र्ज पर्ेछ।

(४) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले दफा ३2 को उपदफा (७) बमोञ्चजम फस्र्ौट तथा

सम्परीक्षण भएको आन्तररक ले खापरीक्षणको बेरूजज तथा दफा ३७ बमोञ्चजम फस्र्ौट तथा दफा 3८
बमोञ्चजम फस्र्ौट तथा फरफारख भएको अञ्चन्तम लेखापरीक्षणको बेरूजजको लगतमा अद्यािर्िक गरी
पर्छल्ला अिर्िको ले खापरीक्षण हजुँदा सो समेत परीक्षण गर्जि गराउर्ज पर्ेछ।
3७.

(५) बेरूजजको लगत राख्र्े कार्िविर्ि तोवकए बमोञ्चजम हजर्छ
े ।

बेरूजज फस्र्ौट गर्े गराउर्े: (१) लेखापरीक्षणबाट औ ंल्र्ाईएको बेरूजजका सम्बन्िमा प्रमाण पेश गरी िा

र्र्र्र्मत गरी गराई िा असजल उपर गरी फस्र्ौट गर्े पवहलो ञ्चजम्मेिारी तथा दावर्त्ि बेरूजजसुँग
सम्बञ्चन्ित ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्त तथा आर्थिक कारोबारमा सं लग्र् पदार्िकारीको हजर्ेछ। त्र्स्तो ञ्चजम्मेिार
व्र्ञ्चक्त तथा आर्थिक कारोबारमा सं लग्र् पदार्िकारी बेरूजज फस्र्ौट र्हजुँदै सरूिा िा बढज िा िा अन्र्

कारणले कार्ािलर्मा र्रहेमा त्र्स्तो स्रे स्ता तथा अर्भलेख पेश गर्े तथा बेरूजज फस्र्ौट गर्े िा गराउर्े
ञ्चजम्मेिारी हालको ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तको हजर्छ
े ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम बेरूजज फस्र्ौट हजर् र्सकेमा सम्बञ्चन्ित ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले

जाुँर्बजझ गराई सो बेरूजज कार्म हजर्े गरी आर्थिक कारोबार गर्े पदार्िकारी र कारोबारमा सं लग्र्

व्र्ञ्चक्तबाट असजल गर्जि पर्े दे ञ्चखएमा असजल उपर गर्ि िा गराउर् लगाई बेरूजज फस्र्ौट गर्जि गराउर्ज

पर्ेछ। जार्ाजार् िा लापरबाही साथ कारोबार गरी हार्ी र्ोक्सार्ी भएको दे ञ्चखएमा त्र्स्तो बेरूजज
रकम सम्बञ्चन्ित ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तबाट असजल गर्जि पर्ेछ।

(३) आन्तररक िा अञ्चन्तम लेखापरीक्षण हजुँदा सरकारी र्गदी िा ञ्चजन्सी मालसामार्को लगत

राख्र् छज टाएको दे ञ्चखएमा िा प्रदे श सरकारलाई हार्ी र्ोक्सार्ी भएको भन्ने सूर्र्ा प्राप्त भएमा सम्बञ्चन्ित
कार्ािलर् प्रमजख िा विभागीर् प्रमजखले तत्कालै त्र्स्तो हार्ी र्ोक्सार्ी भएको रकम सम्बञ्चन्ित ञ्चजम्मेिार
व्र्ञ्चक्तबाट असजल गरी कसूरको मारा अर्जसार र्र्जलाई प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम विभागीर् कारबाही
समेत गर्जि पर्ेछ।

(४) कारोबारमा सं लग्र् पदार्िकारीलाई र्र्ज सरूिा, बढज िा िा अन्र् तररकाले सेिाबाट अलग

हजुँदा आन्तररक लेखापरीक्षण गराएर मार रमार्ा ददर्ज पर्ेछ। आन्तररक लेखापरीक्षणबाट कजर्ै कैवफर्त

दे ञ्चखएमा ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तबाट कार्ािलर् प्रमजखले सोको जिाफ िा प्रर्तविर्ा र्लएर फरफारख गराउर्ज
पर्ेछ।

(५) र्स दफा बमोञ्चजम बेरूजज फस्र्ौट गरे र्गरे को सम्बन्िमा र्र्र्र्मत अर्जगमर् गरी प्रर्र्लत

कार्ूर् बमोञ्चजम फस्र्ौट गर्ि लगाउर्े दावर्त्ि सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजर्ेछ।
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3८.

बेरुजज फस्र्ौट तथा फरफारख: (१) लेखापरीक्षण प्रर्तिेदर्मा औल्र्ाइएको बेरूजज असजल गरी फस्र्ौट
तथा र्र्र्र्मत गर्े उत्तरदावर्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजर्ेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजर्को लार्ग असजल गर्जप
ि र्े तथा र्तर्जि बजझाउर्ज पर्े भर्ी

औ ंल्र्ाइएको बेरूजजको हकमा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले कारोबारमा सं लग्र् पदार्िकारीसुँग आिश्र्क
वििरण िा स्पिीकरण र्लई त्र्स्तो बेरूजज असजल गराई समर्मै फस्र्ौट गर्जि गराउर्ज पर्ेछ।

(३) असजल गर्जि पर्े तथा र्तर्जि बजझाउर्ज पर्े भर्ी औ ंल्र्ाइएको बेरूजज बाहेक अन्र् बेरूजजको

हकमा प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम पजर्र्ाउर्ज पर्े रीत र्पजगेको तर सरकारी र्गदी र ञ्चजन्सीको हार्ी
र्ोक्सार्ी र्भएको पजष्ट्याईं गर्े कारण सवहतको प्रमाण प्राप्त भएमा तोवकए बमोञ्चजमको कार्िविर्ि
अपर्ाई सम्बञ्चन्ित ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले त्र्स्तो बेरूजज र्र्र्र्मत गरी फस्र्ौट गर्जि पर्ेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोञ्चजम फस्र्ौट भएको बेरूजजको लगत किा गर्ि सात ददर्र्भर

महाले खापरीक्षकको कार्ािलर्मा पठाउर्ज पर्ेछ र महाले खापरीक्षकको कार्ािलर्ले सोको लगत किा
गरी सात ददर्र्भर सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई जार्कारी ददर्ज पर्ेछ।
39.

(५) बेरूजज फस्र्ौट तथा फरफारख सम्बन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

िावषिक प्रर्तिेदर्मा छलफल: (१) महाले खापरीक्षकको िावषिक प्रर्तिेदर्मा औ ंल्र्ाईएका बेरूजजको
सम्बन्िमा प्रदे श सभाको साििजर्र्क ले खा सर्मर्तमा छलफल हजुँदा सर्मर्तको बैठकमा उपञ्चस्थत हजर्,े

छलफलमा भाग र्लर्े, सो सम्बन्िमा आफ्र्ो रार् प्रर्तविर्ा िा र्लञ्चखत िारणा पेश गर्े तथा बेरूजज
फस्र्ौट सम्बन्िी काम कारबाही गर्े िा गराउर्े ञ्चजम्मेिारी ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजर्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम प्रदे श सभाको साििजर्र्क लेखा सर्मर्तमा छलफल भई प्रदे श सभामा

पेश गरे को सजझाि प्रदे श सभाबाट स्िीकृत भए बमोञ्चजम कार्ािन्िर्र् गर्े गराउर्े ञ्चजम्मेिारी
महाले खापरीक्षक तथा सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजर्ेछ।

(३) प्रदे श सभाबाट स्िीकृत साििजर्र्क ले खा सर्मर्तको प्रर्तिेदर् बमोञ्चजम बेरूजजको लगतबाट

हटाउर्ज पर्े विषर् महालेखापरीक्षकले तीस ददर्र्भर हटाई सोको जार्कारी साििजर्र्क लेखा सर्मर्त र
सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई ददर्ज पर्ेछ।
40.

(४) र्स दफा बमोञ्चजमको कार्िको अर्जगमर् प्रदे श सभाको साििजर्र्क लेखा सर्मर्तले गर्ेछ।

बेरूजज फस्र्ौट सर्मर्त: (१) सामान्र् प्रकृर्ाबाट फस्र्ौट हजर् र्सकेका बेरूजज फस्र्ौट गर्ि प्रदे श

सरकारले साििजर्र्क लेखा सर्मर्त र महालेखापरीक्षकको रार् र्लई प्रदे श राजपरमा सूर्र्ा प्रकाशर्
गरी दे हार् बमोञ्चजमको एक बेरूजज फस्र्ौट सर्मर्त गठर् गर्ि सक्र्ेछ:-

(क) प्रदे श सभा, साििजर्र्क लेखा सर्मर्तले तोकेको सर्मर्तको सदस्र्
(ख) महालेखापरीक्षकले तोकेको र्ार्ि महाले खापरीक्षक िा र्र्दे शक
(ग) अथि मन्रालर्को सञ्चर्ि िा र्र्जले तोकेको
र्िौं िा दशौं तह िा सो सरहको अर्िकृत

(घ) प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक

(ङ) प्रदे श लेखा र्र्र्न्रकले तोकेको प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्को
सातौं िा आठौं तह िा सो सरहको अर्िकृत
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- अध्र्क्ष

- सदस्र्

- सदस्र्

- सदस्र्

- सदस्र्-सञ्चर्ि

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम गदठत बेरूजज फस्र्ौट सर्मर्तको कार्िक्षर
े प्रदे श सरकारले तोवकददए

बमोञ्चजम हजर्ेछ।

(३) उपदफा (१) बमोञ्चजम गदठत बेरूजज फस्र्ौट सर्मर्तले बेरूजज फस्र्ौट गदाि अपर्ाउर्ज पर्े

4१.

कार्िविर्ि तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

बेरूजज फस्र्ौट सर्मर्तको काम, कतिव्र् र अर्िकार: दफा ४0 बमोञ्चजम गदठत बेरूजज फस्र्ौट सर्मर्तको
काम, कतिव्र् र अर्िकार दे हार् बमोञ्चजम हजर्ेछ:(क)

ले खापरीक्षणबाट दे ञ्चखएका मस्र्ौट, वहर्ार्मर्ा र असजल उपर गर्जप
ि र्े ठहररएको बेरूजज
बाहेक र्र्र्र्मत प्रकृर्ाबाट फस्र्ौट तथा सम्परीक्षण हजर् र्सकेका कजर्ै मन्रालर्,
सञ्चर्िालर्, आर्ोग, विभाग िा कार्ािलर् अन्तगितका बेरूजज सम्बञ्चन्ित मन्रालर्,

सञ्चर्िालर् िा आर्ोगबाट सरकारी र्गदी र ञ्चजन्सीको हार्ी र्ोक्सार्ी र्भएको
पजष्ट्याईं सवहत फस्र्ौटको र्र्र्मत्त र्सफाररस भई आएमा औञ्चर्त्र्को आिारमा
त्र्स्तो बेरूजज र्र्र्र्मत िा र्मर्ाहा गरी बेरूजजको लगत किा गर्े,
(ख)

खण्ड (क) बमोञ्चजम फस्र्ौटको र्र्र्मत्त सर्मर्तमा र्सफाररस भई आएका बेरूजज
फस्र्ौट गर्ि र्र्मल्र्े भएमा सम्बञ्चन्ित मन्रालर्, सञ्चर्िालर् िा आर्ोगलाई बेरूजज
रकम र्र्र्र्मत िा असजल उपर गर्ि लेखी पठाउर्े।

पररच्छे द–७

बरबजझारथ, र्ललाम र्बिी तथा र्मर्ाहा
42.

बरबजझारथ: (१) कमिर्ारी सरूिा, बढज िा हजुँदा िा अिकास प्राप्त गदाि िा लामो अिर्ि काज िा विदामा

रहदा आफ्र्ो ञ्चजम्मामा रहेको र्गदी, ञ्चजन्सी िा सरकारी कागजात म्र्ाद तोवकएकोमा तोवकएको

म्र्ादर्भर र म्र्ाद र्तोवकएकोमा एक्काइस ददर्र्भर तोवकए बमोञ्चजम बरिजझारथ गरी तोवकएको
ढाुँर्ामा बरिजझारथको प्रमाणपर र्लर्ज पर्ेछ।

(२) कजर्ै मर्ार्सि कारणले उपदफा (१) बमोञ्चजमको म्र्ादर्भर बरिजझारथ गर्ि र्सवकएमा

म्र्ादर्भर बरिजझारथ गर्ि र्सवकएको कारण खोली सम्बञ्चन्ित तालजक कार्ािलर्मा र्र्िेदर् ददई र्र्कासा
भई आए बमोञ्चजम गर्जि पर्ेछ।

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोञ्चजम बरिजझारथ हजर् र्सकेकोमा सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी

अर्िकृतले समर् र्र्िािरण गरी त्र्सरी र्र्िािरण गररएको समर्र्भर आिश्र्क जाुँर्बजझ गराउर्
सक्र्ेछ।

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजम ददएको समर्र्भर पर्र् बरिजझारथ र्गर्े व्र्ञ्चक्त बहालिाला कमिर्ारी

भए सम्बञ्चन्ित कार्ािलर् प्रमजखले प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम र्र्जको तलब भत्ता रोक्का राखी र बहाल

टज टेको व्र्ञ्चक्त भए र्र्जको र्र्िृञ्चत्तभरण िा उपदार् रोक्का राखी एिं र्र्िृञ्चत्तभरण, उपदार् र्पाउर्े िा
उपदार् र्लइसकेको व्र्ञ्चक्त भए प्रहरीद्वारा पिाउ गर्ि लगाई बरिजझारथ गर्ि लगाउर्ज पर्ेछ।
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(५) समर्मा बरिजझारथ र्गरे को कारणबाट सरकारी र्गदी, ञ्चजन्सी िा िर्मालमा कजर्ै र्ोक्सार्ी

भएमा र्ोक्सार्ी भएको रकम र सोही बराबरको र्बगो रकम प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम सम्बञ्चन्ित
व्र्ञ्चक्तबाट असजल उपर गररर्ेछ।
43.

(६) बरिजझारथ गर्े सम्बन्िी अन्र् प्रकृर्ा तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

र्ललाम र्बिी: र्ो ऐर् तथा र्स ऐर् अन्तगित बर्ेको र्र्र्म बमोञ्चजम ञ्चजन्सी र्र्रीक्षण गदाि टज टफजट तथा

बेकम्मा भई पजर्: प्रर्ोग गर्ि र्सवकर्े, प्राविर्िकबाट र्र्रीक्षण गदाि कजर्ै ञ्चजन्सी मालसामार् ममित गरी
पजर्: प्रर्ोग गर्ि सवकर्े भए तापर्र् सामार्को पाटपजजाि र्पाइर्े र ममित गदाि उक्त सामार्को बजार

मजल्र्को पञ्चच्र्स प्रर्तशत भन्दा बढी खर्ि हजर्े िा प्रविर्ि पजरार्ो भएको कारण प्रर्ोग गदाि कार्िकजशलता

घट्र्े भर्ी प्रर्तिेदर्मा उल्ले ख भएको मालसामार् कार्ािलर् प्रमजखले जाुँर्बजझ गदाि र्ललाम र्बिी
4४.

गर्जप
ि र्े भर्ी ठहर्र्ाएमा तोवकए बमोञ्चजमको कार्िविर्ि अपर्ाई र्ललाम गर्ि सवकर्ेछ।

र्मर्ाहा: र्स ऐर्मा अन्र्र जजर्सजकै कजरा ले ञ्चखएको भए तापर्र् र्ो ऐर् अन्तगित उठ्र् र्सकेको सरकारी

बाुँकी रकम प्राकृर्तक प्रकोप, दजघट
ि र्ा िा आफ्र्ो काबू बावहरको पररञ्चस्थर्तले गदाि तथा सजख्खाजती भई
िा ञ्चखइएर, सडे र गई िा अन्र् कारणबाट सरकारी हार्ी र्ोक्सार्ी हजर् गएको िा कार्ूर् बमोञ्चजम

र्ललाम बढाबढ हजुँदा पर्र् र्उठे को िा उठ्र्े ञ्चस्थर्त र्दे ञ्चखएको मालसामार् र प्रविर्ि पजरार्ो भई

प्रर्ोगमा ल्र्ाउर् र्सवकर्े, सजरक्षाको कारणले प्रर्ोग गर्ि उपर्जक्त र्हजर्े सामार् तथा सफ्टिेर्र प्राविर्िक
प्रर्तिेदर्को आिारमा तोवकए बमोञ्चजम र्मर्ाहा ददर् सवकर्ेछ।

पररच्छे द–८

सरकारी बाुँकी असजल उपर
4५.

र्र्र्र्मत प्रकृर्ाबाट फस्र्ौट र्भएको बेरूजज सरकारी बाुँकीको रूपमा रहर्े: (१) ले खापरीक्षणबाट मस्र्ौट
तथा वहर्ार्मर्ा भएको भर्ी ठहर भएको रकम दफा ३7 र 38 बमोञ्चजम फस्र्ौट तथा फरफारख हजर्

र्सकेमा त्र्स्तो बेरूजज रकम सरकारी बाुँकी मार्ी सम्बञ्चन्ित ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तबाट असजल उपर गर्जि
पर्ेछ।

(२) र्स ऐर् बमोञ्चजम असजल उपर गर्जि पर्े दे ञ्चखएको रकम तीर् िषिसम्म प्रर्ास गदाि पर्र्

र्र्र्र्मत, असजल, फस्र्ौट तथा फरफारख हजर् र्सकेमा सरकारी बाुँकीको रूपमा लगत कार्म गरी सोको
सूर्र्ा ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तलाई समेत ददर्ज पर्ेछ।

(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम सरकारी बाुँकीको रूपमा लगत कार्म गररएको असजल उपर गर्जि पर्े

रकमको वििरण सम्बञ्चन्ित ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले असजल उपरको लार्ग तोवकए बमोञ्चजम कजमारी
र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लेखी पठाउर्ज पर्ेछ।

(४) उपदफा (३) बमोञ्चजमको रकम असजल उपरका लार्ग कजमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल

कार्ािलर्लाई आिश्र्क सहर्ोग गर्जि सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको कतिव्र् हजर्ेछ।
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4६.

बेरूजज रकम जार्जेथाबाट असजल उपर हजर्:े दफा ४5 को उपदफा (३) बमोञ्चजम असजल उपरका लार्ग
प्राप्त भएको बेरूजज रकम कजमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले सम्बञ्चन्ित व्र्ञ्चक्तको
जार्जेथाबाट सरकारी बाुँकी सरह असजल उपर गर्ेछ।

पररच्छे द–९

वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि, ञ्चजम्मेिारी र जिाफदे वहता
4७.

वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि: (१) र्स ऐर् बमोञ्चजमको र्ोजर्ा छर्ौट गर्े, मध्र्मकालीर् खर्ि सं रर्र्ा तर्ार गर्े,
बजेट प्रस्ताि गर्े, सरकारी सम्पञ्चत्तको सं रक्षण, व्र्िस्थापर् गर्े गराउर्े, बजेट समपिण गर्े गराउर्े र

र्ोजर्ा तथा कार्ििमको अर्जगमर् गरी वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि कार्म गर्े गराउर्े कतिव्र् मन्रालर् र
मातहतका र्र्कार्को हकमा सम्बञ्चन्ित मन्रालर्का मन्री तथा सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्को
हकमा त्र्स्तो सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्का प्रमजखको हजर्छ
े ।

(२) र्स ऐर् बमोञ्चजमको लेखा राख्ने, खर्ि गर्े तथा बेरूजज फस्र्ौट गर्े गराउर्े लगार्तका

वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि बहर् गर्े ञ्चजम्मेिारी सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजर्छ
े ।

(३) उपदफा (1) बमोञ्चजमका मन्रीबाट वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि बहर् भए र्भएको सम्बन्िमा

मजख्र्मन्रीबाट र उपदफा (२) बमोञ्चजमको पदार्िकारीबाट वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि बहर् भए र्भएको
सम्बन्िमा मन्रालर् र मातहतका र्र्कार्को हकमा मन्रीबाट तथा सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र्
र्र्कार्को हकमा सम्बञ्चन्ित सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्का प्रमजखबाट र्र्गरार्ी हजर्ेछ।

(४) र्स दफा बमोञ्चजम वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि बहर् गर्े गराउर्े सम्बन्िमा सम्बञ्चन्ित

4८.

पदार्िकारीको काम, कतिव्र्, अर्िकार तथा ञ्चजम्मेिारी र प्रकृर्ा तोवकए बमोञ्चजम हजर्छ
े ।

लेखा तर्ार गर्े ञ्चजम्मेिारी: (१) ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले र्स ऐर् बमोञ्चजम राख्र्ज पर्े प्रत्र्ेक कारोबारको
वििरण स्पि दे ञ्चखर्े गरी प्रर्र्लत कार्ूर्ले तोके बमोञ्चजमको रीत पजर्र्ाई लेखा तर्ार गरी अद्यािर्िक
राख्र्ज पर्ेछ।

(२) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले आफ्र्ो कार्ािलर् िा मातहतको कार्ािलर्को र्र्र्र्मत जाुँर्बजझ

िा र्र्रीक्षण गदाि िा लेखापरीक्षण गदाि प्रर्र्लत कार्ूर्द्वारा र्र्िािररत प्रकृर्ा पूरा र्गरी कारोबार गरे को

िा अन्र् कजर्ै कैवफर्त दे ञ्चखएमा त्र्स्तो कारोबार िा कैवफर्तको सम्बन्िमा सम्बञ्चन्ित ञ्चजम्मेिार
४९.

व्र्ञ्चक्त जिाफदे ही हजर्ेछ।

आर्थिक प्रशासर् सञ्र्ालर् गर्े ञ्चजम्मेिारी: (१) आर्थिक प्रशासर् सञ्र्ालर् गदाि मातहत कार्ािलर्ले

प्रर्र्लत कार्ूर्को पालर्ा गरे , र्गरे को सम्बन्िमा आिश्र्कता अर्जसार रे खदे ख, जाुँर्बजझ तथा र्र्रीक्षण
गर्े र मातहत कार्ािलर्को वहसाि केन्रीर् वहसािमा समािेश गराई जाुँर्बजझ गर्े गराउर्े ञ्चजम्मेिारी
सम्बञ्चन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजर्छ
े ।

(२) आफ्र्ो कार्ािलर्को लार्ग विर्र्र्ोञ्चजत बजेट लञ्चक्षत उद्देश्र् अर्जरूप खर्ि हजर् र्सकेमा सोको

ञ्चजम्मेिारी मन्रालर् र मातहतका र्र्कार्को हकमा सम्बञ्चन्ित मन्रालर्को मन्री तथा सञ्चर्िालर्,
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आर्ोग र अन्र् र्र्कार्को हकमा त्र्स्तो सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्का प्रमजख तथा सम्बञ्चन्ित
ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले र्लर्ज पर्ेछ।

(३) कजर्ै मर्ार्सि कारणले आर्थिक कारोबार सम्बन्िी काम अर्र्र्र्मत हजर् गएमा ञ्चजम्मेिार

व्र्ञ्चक्तले तोवकएको अिर्िर्भर अर्िकार प्राप्त अर्िकारी समक्ष कारण खजलाई र्र्र्र्मत गराउर्को लार्ग

पेश गरे मा अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले तोवकएको म्र्ादर्भर सो सम्बन्िमा आिश्र्क र्र्णिर् गररददर्ज
पर्ेछ।

(४) र्स दफामा अन्र्र जजर्सजकै कजरा ले ञ्चखएको भए तापर्र् र्ो ऐर् िा र्स ऐर् अन्तगित

बर्ेको र्र्र्म बमोञ्चजम लेखा राखे र्राखेको, लेखा दाञ्चखला गरे र्गरे को र लेखापरीक्षण गराए र्गराएको
सम्बन्िमा समर् समर्मा अर्जगमर् गरी गराई आन्तररक र्र्र्न्रण र रे खदे ख गर्े ञ्चजम्मेिारी

सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्को हकमा सम्बञ्चन्ित सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्का प्रमजख,

मन्रालर् र मातहतका र्र्कार्को हकमा सम्बञ्चन्ित मन्री, विभागको हकमा सम्बञ्चन्ित मन्रालर्को
5०.

सञ्चर्ि र अन्र् कार्ािलर्को हकमा सम्बञ्चन्ित तालजक कार्ािलर् प्रमजखको हजर्छ
े ।

जिाफदे ही हजर् पर्े: (१) साििजर्र्क जिाफदे हीको पद िारण गरे को व्र्ञ्चक्तले ददएको आदे श िा
र्र्दे शर्मा भएको कारोबार िा र्र्ज आफैंले गरे का कारोबारका सम्बन्िमा र्ो ऐर् िा र्स ऐर् अन्तगित
बर्ेको र्र्र्मािली बमोञ्चजम सम्बञ्चन्ित व्र्ञ्चक्त ञ्चजम्मेिार हजर्ेछ।

(२) र्ो ऐर् िा र्स ऐर् अन्तगित बर्ेको र्र्र्मािली एिं प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम कारोबारसुँग

सम्बञ्चन्ित कागजात तर्ार गर्े, जाुँर् गर्े, पेश गर्े र र्सफाररस गर्े कमिर्ारी तथा पदार्िकारीले आफूले

सम्पादर् गरे को काम र सोसुँग सम्बञ्चन्ित कारोबारको ञ्चजम्मेिारी बहर् गर्जि पर्ेछ र त्र्स्तो कामको
5१.

सम्बन्िमा र्र्ज आफैँ जिाफदे ही हजर्ेछ।

सरकारी र्गदी, ञ्चजन्सी दजरूपर्ोग िा मस्र्ौट भएमा कारबाही गररर्े: (१) कार्ािलर्को सरकारी र्गदी

तथा ञ्चजन्सी भण्डार गदाि, आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि िा अञ्चन्तम लेखापरीक्षण गदाि िा कजर्ै तिरले

र्र्रीक्षण िा जाुँर्बजझ हजुँदा मस्र्ौट िा दजरूपर्ोग भएको दे ञ्चखर् आएमा सम्बञ्चन्ित कार्ािलर् प्रमजख िा
तालजक कार्ािलर् िा तोवकएको अर्िकारीले प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम त्र्स्तो मस्र्ौट िा दजरूपर्ोग गर्े
व्र्ञ्चक्त उपर आिश्र्क कारबाही गर्जि पर्ेछ।

(२) अञ्चन्तम लेखापरीक्षण गदाि सरकारी तहर्बल तथा ञ्चजन्सी भण्डारको कजर्ै रकम िा ञ्चजन्सी

मस्र्ौट भएको दे ञ्चखएमा महाले खापरीक्षकको कार्ािलर्ले आफ्र्ो रार् साथ प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम
त्र्स्तो मस्र्ौट गर्े व्र्ञ्चक्त उपर कारबाही र्लाउर् सम्बञ्चन्ित कार्ािलर् प्रमजख िा विभागीर् प्रमजख
समक्ष ले खी पठाउर्ेछ।

(३) उपदफा (१) बमोञ्चजम र्र्रीक्षण िा जाुँर्बजझ गदाि िा उपदफा (२) बमोञ्चजम कारबाहीको

लार्ग लेखी आएको अिस्थामा सम्बञ्चन्ित अर्िकारीले कारबाही र्गरे मा त्र्स्तो अर्िकारीलाई विभागीर्

प्रमजखले र विभागीर् प्रमजखले कारबाही र्गरे को भए लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हकमा मन्रीले तथा
सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्का प्रशासर्र्क प्रमजखको हकमा सम्बञ्चन्ित सञ्चर्िालर्, आर्ोग र

अन्र् र्र्कार्का प्रमजखले पाुँर् सर् रूपैर्ाुँसम्म जररिार्ा गरी प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम विभागीर्
कारबाही समेत गर्ि सक्र्ेछ।
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(४) महाले खापरीक्षकलाई कजर्ै कार्ािलर्को लेखा सम्बन्िी काम र्थासमर्मा भएको छै र् भन्ने

लागेमा र्र्जले सो सम्बन्िी कागजात ञ्चझकाई जाुँर् गर्ि लगाउर् सक्र्ेछ र त्र्सरी जाुँर् गदाि केही
रजवट िा कैवफर्त दे ञ्चखर् आएमा आिश्र्क कारबाहीको लार्ग सम्बञ्चन्ित तालजक कार्ािलर् समक्ष

पठाउर्ेछ। त्र्सरी लेखी आएकोमा सम्बञ्चन्ित तालजक कार्ािलर्ले पर्र् तजरून्तै आिश्र्क कारबाही गर्जि
5२.

पर्ेछ।

सरकारी िर्माल िा सम्पञ्चत्तको सं रक्षण तथा तोवकएको काममा प्रर्ोग गर्जपि र्े: (१) कार्ािलर्मा प्राप्त हजर्
आएको सम्पूणि र्गदी र ञ्चजन्सीको सं रक्षणको प्रबन्ि र्मलाउर्ज ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तको कतिव्र् हजर्ेछ।

(२) कार्ािलर्मा प्राप्त हजर् आएको र्गदी िा ञ्चजन्सी तोवकएको काममा बाहेक अन्र् काममा

प्रर्ोग िा खर्ि गर्जि हजुँदैर्। कजर्ै कमिर्ारीले अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको स्िीकृती र्बर्ा सरकारी सम्पञ्चत्त
प्रर्ोग गरे को दे ञ्चखएमा ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तले त्र्स्तो ञ्चजन्सी वफताि र्लई िा खर्ि गरे को रकम असजल उपर
गरी विभागीर् कारबाहीको लार्ग विभागीर् प्रमजख समक्ष लेखी पठाउर्ज पर्ेछ।

(३) कसै ले सरकारी ञ्चजन्सी व्र्ञ्चक्तगत प्रर्ोगमा ल्र्ाएको िा प्रर्ोग गर्ि ददएको कारणबाट त्र्स्तो

सरकारी ञ्चजन्सी िा सम्पञ्चत्तमा हजर् गएको सबै प्रकारको क्षर्त र र्ोक्सार्ी प्रर्ोग गर्ि ददर्े र प्रर्ोग गर्े
दजबैबाट दामासाहीले असजल उपर गररर्ेछ।

पररच्छे द–१०
विविि

5३. साििजर्र्क गर्जपि र्े: र्ो ऐर् र र्स ऐर् अन्तगित बर्ेको र्र्र्म िा अन्र् प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम सम्बञ्चन्ित

कार्ािलर्ले तर्ार गर्जप
ि र्े वित्तीर् प्रर्तिेदर् त्र्स्तो प्रर्तिेदर् तर्ार गर्ि तोवकएको समर्ािर्ि समाप्त
भएको र्मर्तले सात ददर्र्भर विद्यजतीर् िा अन्र् उपर्जक्त माध्र्मबाट साििजर्र्क गर्जि पर्ेछ।

5४.

सजार्: (१) दे हार्को काम गर्े कमिर्ारीलाई दे हार् बमोञ्चजमको अर्िकारीले दे हार् बमोञ्चजम सजार्
गर्ेछ:-

(क) दफा २३ को उपदफा (३) बमोञ्चजम भजक्तार्ी र्ददर्े ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तलाई एक
तहमार्थको अर्िकारीले पर्ास हजार रूपैर्ाुँसम्म जररिार्ा,

(ख)

दफा २७ को उपदफा (४) बमोञ्चजम थवपएको म्र्ादर्भर पर्र् स्रे स्ता खडा

र्गर्े, दफा २८ को उपदफा (४) बमोञ्चजम थप गररएको म्र्ादर्भर पर्र् ले खा
पेश र्गर्े, दफा ३४ बमोञ्चजमको लेखा तथा वििरण पेश र्गर्े तथा दफा
४२ को उपदफा (३) बमोञ्चजम जाुँर्बजझ गदाि लापरबाही गरी तथा

बरिजझारथ गर्ि बाुँकी राख्ने ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तलाई एक तह मार्थको अर्िकारीले
पाुँर् सर् रूपैर्ाुँ जररिार्ा,
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(ग)

दफा ३7 को उपदफा (३) बमोञ्चजम सूर्र्ा प्राप्त भएपर्छ कारबाही र्गर्े

अर्िकारीलाई सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्का हकमा सम्बञ्चन्ित

सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्का प्रमजख, मन्रालर्को हकमा सम्बञ्चन्ित
मन्रालर्को मन्री, विभाग िा विभाग सरहको अञ्चस्तत्ि र क्षेरार्िकार भएको
कार्ािलर्को हकमा सम्बञ्चन्ित मन्रालर्को सञ्चर्ि र अन्र् कार्ािलर्को हकमा
सम्बञ्चन्ित तालजक कार्ािलर्को प्रमजखले प्रत्र्ेक पटक एक हजार रूपैर्ाुँ
जररिार्ा,

(घ)

दफा 4८ को उपदफा (२) बमोञ्चजम जाुँर्बजझ िा र्र्रीक्षण गदाि र्ो ऐर् तथा

र्स ऐर् अन्तगित बर्ेको र्र्र्म बमोञ्चजम र्र्िािररत प्रकृर्ा पूरा र्गरी कारोबार
गरे को दे ञ्चखर् आएमा िा अन्र् कजर्ै कैवफर्त दे ञ्चखर् आएमा त्र्स्तो जाुँर् गर्े

िा गराउर्े तालजक कार्ािलर् िा विभागीर् प्रमजखले सम्बञ्चन्ित ञ्चजम्मेिार
व्र्ञ्चक्तलाई प्रत्र्ेक पटक पाुँर् सर् रूपैर्ाुँ जररिार्ा,

(ङ) दफा ४९ को उपदफा (३) विपरीत हजर्े गरी लेखा सम्बन्िी काममा
अर्र्र्र्मतता गर्े तथा र्र्णिर् ददर्जपर्े अर्िकारीले तोवकएको म्र्ादर्भर र्र्णिर्

र्ददएमा सम्बञ्चन्ित ञ्चजम्मेिार व्र्ञ्चक्तलाई अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले दजई हजार
रूपैर्ाुँ जररिार्ा,

(र्) र्स ऐर् बमोञ्चजम सजार् तथा जररिार्ा गर्जि पर्ेमा कजर्ै अर्िकारीले सजार्

तथा जररिार्ा र्गरे मा त्र्स्तो अर्िकारीलाई एक तह मार्थको अर्िकृतले तीर्
हजार रूपैर्ाुँसम्म जररिार्ा,

(छ)

र्स उपदफामा अन्र् उल्ले ख गररएदे ञ्चख बाहेक र्ो ऐर् िा र्स ऐर् अन्तगित
बर्ेको र्र्र्मको उल्लङ्घर् गर्ेलाई एक तह मार्थको अर्िकारीले पाुँर् हजार
रूपैर्ाुँसम्म जररिार्ा।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम जररिार्ा हजर्े कमिर्ारीलाई र्र्जले प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम

पालर्ा गर्जि पर्े आर्रण उल्लङ्घर् गरे को मार्ी प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजमको विभागीर् कारबाही समेत
हजर्ेछ।

(३) र्स ऐर्मा र्र्िािररत प्रकृर्ाभन्दा विपरीत आर्ोजर्ा तथा कार्ििम स्िीकृत गर्े, बजेट

प्रस्ताि गर्े तथा तोवकएको समर्मा बजेट समपिण र्गर्े सम्बञ्चन्ित कमिर्ारीलाई विभागीर् कारबाही
गररर्ेछ।

(४) दफा १८ को उपदफा (५) बमोञ्चजमको कार्िसम्पादर् प्रर्तफल प्राप्त गर्ि र्सक्र्े िा

ुँ ीगत खर्िको हकमा मर्ार्सि कारण बेगर विर्र्र्ोञ्चजत रकमको तोवकएको प्रर्तशतभन्दा
कार्ििम र पूज
कम भौर्तक प्रगर्त तथा खर्ि गर्े कमिर्ारीलाई विभागीर् कारबाही गररर्ेछ।

(५) विर्र्र्ोजर् ऐर् िा पेश्की खर्ि ऐर्बाट विर्र्र्ोञ्चजत रकमभन्दा बढी रकमको आर्ोजर्ा िा

कार्ििम स्िीकृत गर्े िा ठे क्का लगाउर्े िा खररद प्रकृर्ा प्रारम्भ गर्े कमिर्ारीलाई आर्ोजर्ा िा
कार्ििम स्िीकृत गरे को िा ठे क्का लगाएको िा खररद प्रकृर्ा प्रारम्भ गरे को रकम बराबरको रकम

जररिार्ा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले गर्ेछ र ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले त्र्स्तो काम कारबाही गरे मा
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सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्का हकमा सम्बञ्चन्ित सञ्चर्िालर्, आर्ोग र अन्र् र्र्कार्का प्रमजख,
मन्रालर्को हकमा सम्बञ्चन्ित मन्रालर्को मन्रीले त्र्स्तो जररिार्ा गर्ेछ।

(६) र्स ऐर् बमोञ्चजम गररएको सजार्को वििरण सम्बञ्चन्ित र्र्कार्मा अर्भले ख गरी त्र्सको

वििरण पन्र ददर्र्भर साििजर्र्क गर्जि पर्ेछ।

5५.

छै र्।

तर अथि मन्रालर्को स्िीकृर्त र्लई गरे को काम कारबाहीको हकमा र्ो व्र्िस्था लागू हजर्े

जररिार्ा र्मर्ाहा िा कम गर्ि सवकर्े:

र्स ऐर्मा उञ्चल्लञ्चखत व्र्िस्था अर्जसार कजर्ै सजार्को आदे श

भएकोमा त्र्स्तो सजार् गर्ि र्पर्े भर्ी मर्ार्सि मावफकको कारण खोली त्र्स्तो सजार्को आदे श
ददएको र्मर्तले पन्र ददर्र्भर सजार् ददर्े अर्िकारी समक्ष र्लञ्चखत र्र्िेदर् ददएकोमा सजार्को आदे श

ददर्े अर्िकारीलाई त्र्स्तो कारण मर्ार्सि लागेमा पवहले गरे को जररिार्ा र्मर्ाहा िा कम गर्ि
5६.

सक्र्ेछ।

पजर्रािेदर्: (१) र्ो ऐर् र र्स ऐर् अन्तगित बर्ेको र्र्र्म बमोञ्चजम कजर्ै जररिार्ा िा बेरूजज ब्र्होर्जि पर्े

गरी भएको र्र्णिर् ञ्चर्त्त र्बजझेमा ञ्चर्त्त र्बजझ्र्े व्र्ञ्चक्त िा कमिर्ारीले त्र्स्तो र्र्णिर् पाएको पन्र ददर्र्भर
त्र्स्तो र्र्णिर् गर्े अर्िकारीभन्दा एक तह मार्थको अर्िकारी समक्ष पजर्रािेदर् गर्ि सक्र्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम परे को पजर्रािेदर्को सम्बन्िमा पजर्रािेदर् सजन्ने अर्िकारीले

5७.

५८.

पजर्रािेदर् परे को र्मर्तले पैतीस ददर्र्भर र्र्णिर् ददर्ज पर्ेछ र र्र्जले ददएको र्र्णिर् अञ्चन्तम हजर्ेछ।

ुँ
आर्थिक प्रशासर्को सिालर्: र्स ऐर् बमोञ्चजम प्रदे शको आर्थिक प्रशासर् सञ्र्ालर् गर्ि लेखासग

सम्बञ्चन्ित जर्शञ्चक्तको पररर्ालर् र व्र्िस्थापर् गर्े ञ्चजम्मेिारी प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर् माफित
मजख्र्मन्री तथा मञ्चन्रपररषद्को कार्ािलर्को हजर्ेछ।

सूर्र्ा प्रविर्िको प्रर्ोग गर्े: (१) र्स ऐर् बमोञ्चजम सम्पादर् गर्जप
ि र्े बजेट तथा ले खा सम्बन्िी कार्िलाई
व्र्िञ्चस्थत गर्ि िमश: सूर्र्ा प्रविर्िको प्रर्ोग गररर्ेछ।

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजर्को लार्ग महालेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर् िा महालेखा र्र्र्न्रक

कार्ािलर्को स्िीकृत र्लई प्रदे श लेखा र्र्र्न्रक कार्ािलर्ले आिश्र्क सूर्र्ा प्रविर्िमा आिाररत
प्रणाली विकास गरी लागू गर्ेछर््।

(३) र्स दफा बमोञ्चजम विकास गररएका प्रणालीबाट प्राप्त हजर्े सूर्र्ा प्रमाणीकरणका लार्ग

विद्यजतीर् हस्ताक्षरको प्रर्ोग गर्ि सवकर्ेछ।

(४) र्स ऐर् बमोञ्चजम हजर्े कारोबार तथा व्र्िस्थापर्सुँग अन्तर सम्बञ्चन्ित अन्र् प्रणालीको

५९.

6०.

विकास र अन्तर आबद्धता सम्बन्िी व्र्िस्था तोवकए बमोञ्चजम हजर्ेछ।

अर्िकार प्रत्र्ार्ोजर्: र्स ऐर् बमोञ्चजम कजर्ै र्र्कार् िा अर्िकारीलाई प्राप्त अर्िकार मध्र्े र्मर्ाहा ददर्े र
र्ोजर्ा स्िीकृत गर्े बाहेकका तोवकए बमोञ्चजमका अन्र् अर्िकार अन्र् कजर्ै र्र्कार् िा अर्िकारीले
प्रर्ोग गर्े गरी प्रत्र्ार्ोजर् गर्ि सवकर्ेछ।

र्र्र्म, कार्िविर्ि िा र्र्दे ञ्चशका बर्ाउर्े अर्िकार: (१) र्ो ऐर् कार्ािन्िर्र् गर्ि प्रदे श सरकारले आिश्र्क
र्र्र्म बर्ाउर् सक्र्ेछ।

(२) उपदफा (१) बमोञ्चजम बर्ेको र्र्र्मको अर्िर्मा रही अथि मन्रालर्ले प्राविर्िक

मागिदशिर्, कार्िविर्ि, र्र्दे ञ्चशका तथा ददग्दशिर् बर्ाउर् सक्र्ेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोञ्चजम अथि मन्रालर्ले बर्ाएको प्राविर्िक मागिदशिर्, कार्िविर्ि, र्र्दे ञ्चशका

6१.

6२.

तथा ददग्दशिर् प्रदे श सरकारबाट स्िीकृत भएपर्छ लागू हजर्ेछ।

प्रर्र्लत कार्ूर् बमोञ्चजम मजद्दा र्लाउर् बािा र्पर्े: र्स ऐर् बमोञ्चजम कसूर ठहररर्े काम अन्र् प्रर्र्लत

कार्ूर् अन्तगित पर्र् कसूर ठहररर्े रहेछ भर्े त्र्स्तो कार्ूर् बमोञ्चजम मजद्दा र्लाउर् र्स ऐर्ले बािा
पजर्र्ाएको मार्र्र्े छै र्।

खारे जी र बर्ाउ: (१) प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐर्, २०74 खारे ज गररएको छ।

(२) प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐर्, २०74 अन्तगित भए गरे का काम कारबाहीहरू र्सै ऐर् बमोञ्चजम

भए गरे को मार्र्र्ेछ।

प्रदे श सभाको सम्ित् २०७8 साल र्ैर 23 गते बसेको बैठकले र्ेपालको सं वििार्को िारा १९९ बमोञ्चजम र्ो
वििे र्क पाररत गरे को ब्र्होरा सं वििार्को िारा २०१ बमोञ्चजम प्रमाञ्चणत गदिछज ।

र्ेरर्ाथ अर्िकारी
सभामजख

प्रदे श सभाका सभामजखबाट प्रमाञ्चणत र्ो वििेर्क

प्रदे श सभा, गण्डकी प्रदे श

र्ेपालको सं वििार्को िारा २०१ को उपिारा
(2) बमोञ्चजम प्रमाणीकरण गदिछज ।

र्मर्ताः २०७8।12।29

पृथ्िीमार् गजरुङ्ग
प्रदे श प्रमजख
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