प्रदे श सरकार, प्रदे श नं ४ को आर्थिक कार्िविर्ि र्नर्र्ित तथा व्र्िस्थथत गनि बनेको वििेर्क
प्रथतािनााः प्रदे श सस्ित कोष िा सरकारी कोषको सिालन, बजेट तजजि
ि ा, र्नकासा तथा खर्ि गने, लेखा

राख्ने, प्रर्तिेदन गने, आन्तररक र्नर्न्रणको व्र्िथथा र्िलाउने, आन्तररक तथा अस्न्ति लेखापरीक्षण गने

गराउने, बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने, असजल तथा तहर्सल गने गराउने विषर्िा िागिदशिन गरी प्रदे श आर्थिक
कार्िविर्ि र्नर्र्ित तथा व्र्िस्थथत गनि गराउन िाञ्छनीर् भएकोले,
नेपालको सं वििान बिोस्जि प्रदे श सभा, प्रदे श नं ४ को पवहलो अर्ििेशनबाट प्रदे श सभाले र्ो ऐन

बनाएको छ ।

पररच्छे द – १
प्रारस्भभक
१.

सं स्क्षप्त नाि र प्रारभभ: (१) र्स ऐनको नाि “प्रदे श नं. ४, प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐन, २०७४” रहेको
छ ।

(२) र्ो ऐन तजरुन्त प्रारभभ हजनेछ ।
२.

पररभाषााः विषर् िा प्रसं गले अको अथि नलागेिा र्स ऐनिा,
(क)

“सं वििान” भन्नाले नेपालको सं वििान सभझनज पछि ।

(ख)

“सं घीर् सस्ित कोष” भन्नाले सं वििानको िारा ११६ बिोस्जिको सस्ित कोष सभझनजपछि ।

(ग)

“प्रदे श सस्ित कोष” भन्नाले सं वििानको िारा २०४ बिोस्जिको सस्ित कोष सभझनजपछि ।

(घ)

“थथानीर् सस्ित कोष” भन्नाले सं वििानको िारा २२९ बिोस्जिको सस्ित कोष सभझनजपछि।

(ङ)

“कार्ािलर्” भन्नाले प्रदे श प्रिजखको कार्ािलर्, प्रदे श सभा सस्र्िालर्, सं िैिार्नक र्नकार्का प्रदे श
स्थथत कार्ािलर्, प्रदे श सरकारका सबै िन्रालर्, सस्र्िालर्, विभाग र सो र्नकार् िातहतका सबै
अन्र् सरकारी कार्ािलर्/र्नकार् सिेतलाई सभझनजपछि ।

(र्)

“कार्ािलर् प्रिजख” भन्नाले खण्ड (ङ) बिोस्जिको कार्ािलर्को प्रशासकीर् प्रिजख भर्ि कािकाज

(छ)

“तालजक कार्ािलर्” भन्नाले सभबस्न्ित कार्ािलर् भन्दा िार्थल्लो तहको कार्ािलर् सभझनज पछि।

(ज)

“िातहतको कार्ािलर्” भन्नाले सभबस्न्ित कार्ािलर्को िातहतिा रहेका कार्ािलर् सभझनज पछि।

(झ)

“सस्र्ि” भन्नाले प्रदे श िन्रालर्को सस्र्ि सभझनजपछि र सो शब्दले प्रदे श अन्तगित गठित कजनै

गनि तोवकएको पदार्िकारीलार्ि सभझनजपछि ।

र्नकार्को हकिा त्र्थतो र्नकार्को सस्र्ि िा प्रशासकीर् प्रिजखका साथै प्रदे श सरकारका सबै
िन्रालर्का प्रशासकीर् प्रिजख सिेतलाई जनाउँदछ।

(ञ)

“एक तह िार्थको अर्िकारी” भन्नाले प्रदे श कार्ािलर्को प्रिजखको हकिा सभबस्न्ित विभागीर्

प्रिजख, विभागीर् प्रिजखको हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्, सस्र्िालर् तथा आर्ोगको सस्र्ि, सस्र्िको
हकिा सभबस्न्ित विभागीर् िन्री िा राज्र्िन्री र प्रदे श स्थथत सं िैिार्नक अंग तथा र्नकार्को

सस्र्ि िा प्रशासकीर् प्रिजखको हकिा सभबस्न्ित सं िैिार्नक अंग तथा र्नकार्को प्रिजख सभझनज
पछि।
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(ट) “िहाले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्” भन्नाले सं घीर् आर्थिक कार्िविर्ि ऐन र सो ऐन अन्तगित बनेको
र्नर्िको अिीनिा रही सं घीर् सस्ित कोष र अन्र् सरकारी कोषको सिालन र व्र्िथथापन गने
अथि िन्रालर् अन्तगितको विस्शवटिकृत र्नकार्लाई सभझनज पछि ।

(ि) “प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्” भन्नाले प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐन र सो ऐन अन्तगित बनेको

र्नर्िािलीको अर्िनिा रही प्रदे श सस्ित कोषको सिालन गने, प्रदे श िन्रालर्हरु प्रदे श अन्तगित
कार्ािलर्हरुको र प्रदे श आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर् िातहत रही अन्तगित

कार्ािलर्हरुको आर्थिक प्रशासन सिालनिा र्नदे शन ठदने, आन्तररक लेखापरीक्षण गने तथा
प्रदे शको एकीकृत आर्थिक वििरण तर्ार गरी आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्, िहालेखा

र्नर्न्रक कार्ािलर् र िहालेखा परीक्षक सिक्ष प्रर्तिेदन पेश गने गरी प्रदे श सरकारले तोकेको
कार्ािलर् सभझनजपछि।
(ड)

“कोष तथा लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्” भन्नाले िहाले खा र्नर्न्रक कार्ािलर् अन्तगित रही प्रदे श
स्थथत सभबस्न्ित स्जल्लाको कोष तथा लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई जनाउँदछ।

(ढ) “विर्नर्ोजन” भन्नाले प्रदे श विर्नर्ोजन ऐन, प्रदे श पेश्की खर्ि ऐन द्वारा र्नठदिटि सेिा र कार्िहरुको
लार्ग विर्भन्न शीषिकहरुिा विर्भन्न कार्ािलर्हरुलाई खर्ि गनि विर्नर्ोजन भएको रकि सभझनज पछि

र सो शब्दले प्रदे श पूरक विर्नर्ोजन ऐन र प्रदे श उिारो खर्ि ऐन बिोस्जि विर्नर्ोजन भएको
रकि सिेतलाई जनाउँदछ ।

(ण) “ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत” भन्नाले आफ्नो र िातहत कार्ािलर्को आर्थिक प्रशासन सिालन गने,

िावषिक बजेट तर्ार गने र सो बजेट र्नकासा प्राप्त गरी खर्ि गने अर्िकार सजभपने, बजेटको लेखा
राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा वििरण तर्ार गने गराउने, विर्नर्ोजन, राजथि, िरौटी र स्जन्सी एिं
अन्र् जजनसजकै कारोिारको आन्तररक एिि् अस्न्ति लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजू र्नर्र्ित गने
गराउने, असजल उपर गने गराउने िा र्िन्हा गने गराउने कतिब्र् भएको सस्र्िलाई सभझनज पछि ।

(त)

"अथि िन्री" भन्नाले आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना हेने िन्रीलाई जनाउनेछ । सो शब्दले

थितन्र रुपिा आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्को कार्िभार सभहाल्ने राज्र्िन्री सिेतलाई
सभझनजपदिछ ।

(थ) “स्जभिेिार व्र्स्ि” भन्नाले ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट अस्ततर्ारी ठदए बिोस्जिको कार्ि सिालन

गने, स्जभिा र्लने, खर्ि गने, ले खा राख्ने, आन्तररक िा अस्न्ति लेखापरीक्षण गराई बेरुजू फर्छ्यौट
गने गराउने, सरकारी नगदी, स्जन्सी असजल उपर गने गराउने तथा दास्खला गने कतिव्र् भएको

व्र्स्ि सभझनज पछि र सो शब्दले सरकारी कािको लार्ग सरकारी नगदी िा स्जन्सी र्लई िा
नर्लई सो काि फर्छर्ािउने स्जभिा र्लने गैर सरकारी व्र्स्ि सिेतलाई जनाउँछ ।
(द)

“बैंक” भन्नाले प्रदे श सस्ित कोष सिालन गनि तोवकएको आर्िकाररक बैंक सभझनज पछि र सो
शब्दले त्र्थतो आर्िकाररक बैंकको अर्िकार प्रर्ोग गने गरी तोवकएको िास्णज्र् बैंक िा प्रदे श
सरकारले तोकेको अन्र् बैक सिेतलाई जनाउँदछ।

(ि) “आर्थिक कारोबार” भन्नाले सरकारीवित्तीर् हथतान्तरण गने तथा प्राप्त गने, राजथि सं कलन

गने,राजथि दास्खला गने, अनजदान तथा ऋण प्रार्प्तको लागी र्ोजना बनाउने िा प्रार्प्त गने, खर्ि

गने, िरौटी तथा कार्िसिालन कोष लगार्त अन्र् कोष सिेतको सभपूणि कारोबारलाई सभझनज
पछि ।
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(न)

“ले खा” भन्नाले कारोबार भएको व्र्होरा दे स्खने गरी प्रर्र्लत कानून बिोस्जि रास्खने अर्भलेख,

खाता, वकताब आठद र सो कारोबारलाई प्रिास्णत गने अन्र् कागजात एिं प्रर्तिेदन सिेतलाई
सभझनज पछि ।

(प)

“आन्तररक लेखापरीक्षण” भन्नाले सभबस्न्ित कार्ािलर्को उद्देश्र् अनजरूपका र्निािररत कार्ि
ँ सभबस्न्ित
सभपादनसँग सभबस्न्ित व्र्िथथापकीर् अभ्र्ास, ले खा तथा अन्र् कारोिार र सो सग

कागजात एिं प्रविर्ाको जाँर्, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तररक र्नर्न्रण प्रणालीको सिग्र
िजल्र्ाङ्कन गरी प्रर्तिेदन गने कार्ि सिेतलाई जनाउँछ ।
(फ)

“अस्न्ति ले खापरीक्षण” भन्नाले िहालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट सं वििानको िारा २४१

(ब)

“बेरुजू” भन्नाले प्रर्र्लत कानून बिोस्जि पजर्ािउनज पने रीत नपजर्ािई कारोबार गरे को िा राख्नज पने

बिोस्जि हजने ले खापरीक्षणलार्ि सभझनज पछि ।

ले खा नराखेको तथा अर्नर्र्ित िा बेिनार्सब तररकाले

आर्थिक

ले खापरीक्षण गदाि औ ंल्र्ार्एको िा िहर्रर्ािर्एको कारोबार सभझनज पछि ।
(भ)

कारोबार गरे को भनी

“असजल उपर गनजि पने रकि” भन्नाले प्रर्र्लत कानून बिोस्जि भजिानी ठदन नहजने रकि भजिानी
ठदएको िा बढी हजने गरी भजिानी ठदएको िा घटी रकि असजल गरे को कारणबाट असजल उपर

ँ ा िहर्रर्ािएको बेरुजू रकि सभझनज पछि र सो शब्दले वहनार्िना िा
गनजप
ि ने भनी लेखापरीक्षण हजद
िथर्ौट गरे को रकि तथा प्रदे श सरकारलाई र्तनजि बजझाउनज पने अन्र् कजनै रकि कलि सिेतलाई
जनाउँछ ।
(म)

“सं परीक्षण” भन्नाले आन्तररक िा अस्न्ति लेखापरीक्षण प्रर्तिेदनिा औ ंल्र्ार्एको बेरुजूको

सभबन्ििा पेश हजन आएका थपटिीकरण िा प्रर्तविर्ा साथ सं लग्न प्रिाण तथा कागजातको
आिारिा गररने फर्छ्यौट सभबन्िी कार्िलार्ि सभझनज पछि र सो शब्दले

प्रदे श सभाबाट गठित

प्रदे श साििजर्नक ले खा सर्िर्तबाट प्राप्त सजझाि िा र्नदे शनका आिारिा गररने परीक्षण िा
अनजगिन कार्ि सिेतलाई जनाउँछ ।
(र्)

“वित्तीर् वििरण” भन्नाले नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारले थिीकृत गरे को िापदण्ड बिोस्जि
कजनै र्नस्ित अिर्ििा भएको आर्थिक कारोबारको सिवटिगत स्थथर्त दशािउने उद्देश्र्ले शीषिक

सिेत खजल्ने गरी तर्ार गररएको वििरण सभझनज पछि र सो शब्दले कारोिारको स्थथर्त दशािउने

गरी शीषिकको आिारिा बनार्एको बजेट अनजिान, र्नकासा, खर्ि, आभदानी, दास्खला र बाँकी रकि

ँ सभबस्न्ित लेखा वटप्पणी र खजलासा
सिेत खजलाईएको प्रार्प्त र भजिानी वििरण र सोसग
सिेतलाई जनाउँछ ।
(र)

“साििजर्नक जिाफदे हीको पद” भन्नाले पाररश्रर्िक िे वकएको िा निे वकएको जे भए तापर्न कजनै

रुपिा र्नर्जि हजने िा र्निािस्र्त हजने िा िनोनर्न हजने कानजनी िान्र्ता प्राप्त साििजर्नक काि,
कतिव्र् र अर्िकार भएको पद सभझनज पछि ।

(ल)

“अनजदान सं केत” भन्नाले प्रदे श सं िैिार्नक र्नकार्, िन्रालर् िा सो सरह क्षेरार्िकार भएका

सस्र्िालर्, आर्ोग आठदका कार्ि प्रकृर्त र सं गिन सिेत छज विने गरी ठदर्एको सं केतलाई
जनाउँछ।

(व) “आर्थिक िषि” भन्नाले हरे क िषिको साउन िवहनाको एक गतेदेस्ख अको िषिको आषाढ िवहनाको
िसान्त सभिको बाह्र िवहनाको अिर्िलाई जनाउँछ ।
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(श)

“तोवकएको” िा “तोवकए बिोस्जि” भन्नाले र्स ऐन अन्तगित बनेका र्नर्िहरुिा तोवकएको िा

(ष)

“प्रदे श” भन्नाले प्रदे श सरकार प्रदे श नं. ४ लाई जनाउँछ।

तोवकए बिोस्जि सभझनज पछि ।

पररच्छे द – २
प्रदे श सस्ित कोषको सिालन
३.

प्रदे श सस्ित कोषको सिालनाः सं वििान, र्ो ऐन र अन्र् प्रर्र्लत कानूनको अर्िनिा रही प्रदे श लेखा

४.

प्रदे श सस्ित कोषको लेखा राख्ने उत्तरदावर्त्िाः (१) प्रदे श सस्ित कोषको लेखा अद्यािर्िक रुपिा राख्ने

र्नर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकए बिोस्जि प्रदे श सस्ित कोषको सं र्ालन गनेछ ।

तथा त्र्सको िावषिक वित्तीर् वििरण तर्ार गने कतिव्र् र उत्तरदावर्त्ि प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्को
हजनेछ र त्र्सको लार्ग लेखा दास्खला गराउने लगार्तका अन्र् कािको लार्ग प्रदे श लेखा र्नर्न्रक

कार्ािलर्ले प्रदे श सरकारी कार्ािलर्लाई, प्रदे श सरकारको कारोिार गने आर्िकाररक बैंकलाई स्जभिेिारी
तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जि तोवकएको स्जभिेिारीको पालना गनजि गराउनज सभबस्न्ित सबै कार्ािलर्

तथा बैंकको कतिव्र् हजनेछ ।

(३) प्रदे श सस्ित कोषको सिालन गने, प्रदे श सरकारको एकीकृत लेखा राख्ने र वित्तीर् वििरण

तर्ार गने‚आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्, िहाले खा र्नर्न्रक कार्ािलर् तथा िहालेखा परीक्षक
सिक्ष ले खा र वित्तीर् वििरण पेश गने सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।
(४) प्रदे श लेखा र्नर्न्र्रक कार्ािलर् थथापना नभए सभिका लार्ग प्रदे श लेखा र्नर्न्रकको काि,

कतिव्र् र उत्तरदावर्त्ि िहाले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले तोके बिोस्जिको हजनेछ ।
पररच्छे द – ३

राजथि र व्र्र्को अनजिान
५.

िध्र्िकालीन खर्ि संरर्ना तर्ार गनजप
ि नेाः (१) प्रत्र्ेक आर्थिक िषिको बजेट तजजि
ि ा गनजि अस्घ आर्थिक

िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले आगािी तीन आर्थिक िषिको आभदानी र खर्ि प्रक्षेपण सवहतको खर्ि
सं रर्ना तर्ार गनजप
ि नेछ। र्थतो खर्ि सं रर्ना बनाउँदा आिर्िक विकास र्ोजनालाई िागिदशिनको
रुपिा र्लनज पनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बिोस्जिको

िध्र्िकालीन

खर्ि

सं रर्नािा

प्रथतावित

र्ोजना

िा

कार्िििको विर्ाकलापगत वििरण, प्रत्र्ेक विर्ाकलापको प्रर्त र्कार्ि लागत, सिालनिा लाग्ने

अनजिार्नत सिर्, सो बाट प्राप्त हजन सक्ने प्रर्तफल सिेत खजलार्ि प्रत्र्ेक र्ोजना िा कार्िििको
प्राथर्िकीकरण गनजप
ि नेछ।

थपटिीकरणाः र्स उपदफाको प्रर्ोजनका लार्ग "प्रथतावित र्ोजना िा कार्ििि” भन्नाले सभभाव्र्ता

अध्र्र्न तथा विथतृत प्रर्तिेदन तर्ार भईसकेको िा सभभाव्र्ता अध्र्र्न गरे र िार कार्ािन्िर्न गनि
सवकने नर्ाँ र्ोजना िा कार्िििको वििरण खजलार्ि सोको लार्ग गररएको अनजिार्नत लागतको
पजष्ट्याई सवहतको वििरणलार्ि जनाउनेछ ।

(३) िध्र्िकालीन खर्ि सं रर्ना तर्ार गने कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।
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६.

स्रोत अनजिान र खर्िको सीिा र्निािरण गनजपि नेाः (१) आगािी आर्थिक िषिको बजेट तथा कार्ििि

ज ान आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले र्ालज
तजजि
ि ा गने प्रर्ोजनका लार्ग उपलब्ि पूिािनि
आर्थिक िषिको िाघ िसान्तर्भर गररसक्नज पनेछ।

तर र्ो ऐन प्रारभभ हजँदाका बखत प्रथि पटकका लार्ग र्ो प्राििान लागज हजने छै न ।

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनका लार्ग आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले एक स्रोत

अनजिान सर्िर्त गिन गनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोस्जिको स्रोत अनजिान सर्िर्तले गत आर्थिक िषिको प्रदे शको र्थाथि

आर्थिक स्थथती र र्ालज आर्थिक िषिको ६ िवहनाको सिवटिगत तथा प्रदे शका आर्थिक परर सूर्कहरू,

आगािी आर्थिक िषििा उपलव्ि हजन सक्ने राजथि, विस्त्तर् हथतान्तरण तथा अनजदान, थिीकृत भएको
िा हजने विकास सहार्ता र आन्तररक ऋण रकि सिेतका आिारिा स्रोत अनजिान गनजप
ि नेछ।

(४) उपदफा (३) बिोस्जि स्रोत अनजिान भएपर्छ िध्र्िकालीन खर्ि सं रर्ना सिेतलार्ि

दृवटिगत गरी आगािी आर्थिक िषिको लार्ग गनि सवकने खर्िको सीिा र्निािरण गनजप
ि नेछ।

(५) उपदफा (३) र (४) बिोस्जि स्रोत अनजिान तथा खर्िको सीिा र्निािरण गरी सोको

प्रर्तिेदन अथि िन्री सिक्ष पेश गनजप
ि नेछ ।

७.

।

(६) स्रोत अनजिान तथा खर्िको सीिा र्निािरण सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजनेछ

बजेट सीिा र िागिदशिन पिाउनेाः (१) आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले स्रोत अनजिान

सर्िर्तबाट र्निािररत स्रोत तथा खर्िको सीिाको अर्िनिा रही आगािी आर्थिक िषिको बजेट तजजि
ि ाका
लार्ग बजेट सीिा र बजेट तजजि
ि ा सभबन्िी िागिदशिन तथा ढाँर्ा र्निािण गरी र्ालज आर्थिक िषिको

फागजन िवहनाको दोस्रो हप्तार्भर सभबस्न्ित िन्रालर्, आर्ोग, सस्र्िालर् र र्नकार्िा र्नकार्गत

बजेट सीिा उल्लेख गरी बजेट तजजि
ि ा सभबन्िी सीिा र िागिदशिन पिार्सक्नज पनेछ।र्थतो िागिदशिन
पिाउँदा आिर्िक विकास र्ोजना र र्रबषीर् खर्ि सं रर्नालाई आिार िान्नज पनेछ ।
तर र्ो ऐन प्रारभभ हजँदाका बखत प्रथि पटकका लार्ग र्ो प्राििान लागज हजने छै न ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको बजेट तथा कार्ििि तजजि
ि ा ढाँर्ाको र्निािण गदाि सभबस्न्ित

र्नकार्ले आजिन गनि सक्ने राजथि रकि, आर्ोजनासँग सभबस्न्ित िैदेस्शक अनजदान तथा ऋण रकि

र प्रथतावित बजेटको पजष्ट्यार्ंका लार्ग आिश्र्क अन्र् वििरणहरू सिेत खजल्ने गरी तर्ार गनजि पनेछ
।

८.

(३) बजेट तजजि
ि ा, छलफल एिं बजेटको िथर्ौदालार्ि अस्न्ति रूप ठदने अन्र् प्रविर्ा र

सिर्सीिा तोवकएबिोस्जि हजनेछ ।

विर्नर्ोजन दक्षतााः (१) दफा १० बिोस्जि आगािी आर्थिक िषिको लार्ग बजेट प्रथताि गदाि दे हार्
बिोस्जि गनजप
ि नेछ,
(क)

(ख)

सािारण खर्ि र वित्तीर् व्र्िथथाको लार्ग बजेट प्रथताि गदाि त्र्थतो खर्ि र्सजिना गने

थपटि आिार सवहत प्रथतावित रकिको पजष्ट्यार्ि गने आिश्र्क सूर्ना विथतृत रूपिा
खजलाउनज पनेछ ।

नर्ाँ आर्ोजनाको हकिा रकि प्रथताि गदाि सभभाव्र्ता अध्र्र्न गनि आिश्र्क हजने

तथा सभभाव्र्ता अध्र्र्न पिात आगािी िषि खर्ि हजनसक्ने रकि िार पजष्ट्यार्ि

सवहत प्रथताि गनजप
ि नेछ । सभभाव्र्ता अध्र्र्न भर्ि थिीकृत भर्सकेका तथा
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ििागत रूपिा कार्ािन्िर्निा रहेका आर्ोजनाका हकिा खररद र्ोजना िा सभझौता
अनजरूप आगािी िषि आिश्र्क पने रकि िार प्रथताि गनजप
ि नेछ ।

तर प्रदे श सरकार सं र्ालनिा आएपर्छ नेपाल सरकारबाट प्रदे श सरकारको अर्िकार सूर्ी

र्भरका आर्ोजनाहरु हथतान्तरण भएर आएको हकिा आर्ोजना सं भपन्न हजने सिर् सिेत र्निािरण गरी
रकि प्रथताि गनजप
ि ने छ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जि बजेट प्रथताि गदाि दफा ११ बिोस्जि लेखांकन गररएको प्रर्ति्

कार्िका लार्ग पर्ािप्त रकि छज याएर िार नर्ाँ र्ोजना तथा कार्िििका लार्ग रकि प्रथताि गनजप
ि नेछ
।

(३) उपदफा (१) र (२) बिोस्जिको प्रथतावित बजेट तथा कार्ििि उपर दफा १० को

उपदफा (४) बिोस्जि भएको छलफल तथा प्रथतावित बजेट तथा कार्िििको विश्लेषण र िूल्र्ाङ्कनका

आिारिा उपर्जि िहररएको बजेट तथा कार्ििि अगािी िषिको विर्नर्ोजन वििेर्किा सिािेश गनजि
९.

पनेछ ।

पूि ि बजेट छलफलाः (१) प्रत्र्ेक आर्थिक िषि र्स ऐन बिोस्जि विर्नर्ोजन वििेर्क प्रदे श सभािा पेश
गनजभ
ि न्दा कस्भतिा एक िवहना अगािै अथि िन्रीले विर्नर्ोजन वििेर्किा सिािेश हजने बजेट तथा

कार्िििको र्स्ान्त, उद्देश्र्, प्राथर्िकता र प्रिजख नीर्तहरू सवहतको पूि ि बजेट तर्ार गरी प्रदे श
सभािा प्रथतजत गनजि पनेछ ।

(२) प्रदे श सभाले उपदफा (१) बिोस्जि पूि ि बजेट पेश भएको एक िवहनार्भर सो िार्थ

आिश्र्क छलफल गरी आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्लार्ि उपर्जि सजझाि तथा र्नदे शन
१०.

उपलब्ि गराउनेछ ।

बजेट प्रथताि र छलफलाः (१) आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्बाट प्राप्त बजेट सीिा र
िागिदशिनको अर्िनिा रही र्निािररत ढाँर्ािा आफू र आफ्नो िातहतका र्नकार्को नीर्त तथा कार्ििि

सवहत बजेट प्रथताि तर्ार गरी दफा ७ को उपदफा (३) बिोस्जि र्निािररत सिर्सीिा र्भरै आर्थिक

िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्िा पिाउने दावर्त्ि सभबस्न्ित र्नकार्को लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको
हजनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जि बजेट प्रथताि गदाि िध्र्िकालीन खर्ि सं रर्नािा आिाररत रही

कार्ािन्िर्न गररने विर्ाकलाप, सो को लागत एिं त्र्थतो लागत व्र्होररने स्रोत सिेत थपटि खजलार्ि

आगािी आर्थिक िषिको बजेट अनजिानको साथै त्र्स पर्छका दजई आर्थिक िषिको खर्ि र स्रोतको
प्रक्षेवपत वििरण पर्न पेश गनजप
ि नेछ।

(३) उपदफा (१) बिोस्जिको बजेट प्रथतािको साथिा गत आर्थिक िषिको र्थाथि स्थथर्त र

र्ालज आर्थिक िषिको ६ िवहनासभिको वित्तीर् तथा भौर्तक प्रगर्त वििरण सिेत सं लग्न गनजप
ि नेछ।

(४) उपदफा (३) बिोस्जि प्रथतावित बजेट तथा कार्ििि उपर सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी

११.

अर्िकृतको उपस्थथर्तिा आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्िा छलफल हजनेछ।

प्रर्तब्ता लेखा तथा र्नर्न्रणाः (१) प्रर्र्लत कानूनको अर्िनिा रही प्रदे श सरकारबाट र्सस्जित
आर्थिक दावर्त्ि तथा नेपाल सरकारबाट सभझौता िा र्नणिर् भर् हथतान्तरण भई आएका विर्भन्न

सभझौता िा र्नणिर्बाट खर्ि व्र्होनि िा प्रदे श सरकार िा नेपाल सरकारबाट राजथििा छज ट ठदन
प्रर्तब्ता जनार्िएको रकिको थपटि व्र्होरा दे स्खने गरी लेखा राख्नज पनेछ ।
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१२.

हजनेछ ।

(२) प्रर्तब्ता ले खा राख्ने तथा सो को र्नर्न्रण सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि

विर्नर्ोजन वििेर्क तर्ार गनेाः (१) दफा १० को उपदफा (३) बिोस्जिको बजेट तथा कार्ििि िा
आर्ोजनालाई प्राथर्िकीकरण गरी बजेट िथर्ौदालाई अस्न्ति रुप ठदर्ि विर्नर्ोजन वििेर्क तर्ार गने
स्जभिेिारी आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्को हजनछ
े ।

(२) आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले उपदफा (१) बिोस्जि तर्ार भएको विर्नर्ोजन

१३.

वििेर्कको साथिा आर्थिक वििेर्क लगार्त अन्र् आिश्र्क वििेर्कहरू सिेत तजजि
ि ा गनजप
ि नेछ ।

राजथि र व्र्र्को अनजिान पेश गनजपि नेाः(१) अथि िन्रीले प्रत्र्ेक िषि आषाढ िवहनाको १ गते दफा
१२ बिोस्जि अस्न्ति रूप ठदर्एको प्रदे श सरकारको आगािी आर्थिक बषिको लार्ग राजथि र व्र्र्को
अनजिान प्रदे श सभािा पेश गनजप
ि नेछ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जि पेश हजने राजथि र व्र्र्को अनजिानको साथिा सं वििानको िारा

२०७ िा उस्ल्लस्खत वििरणहरूको अर्तररि दे हार्का वििरणहरू सिेत सिािेश गनजप
ि नेछाः

(क) अस्घल्लो आर्थिक िषििा गररएको अनजिान अनजसार राजथि सं कलन भए नभएको
वििरणको साथै कर िा गैह्रकरिा छज ट ठदर्एको वििरण,

(ख) दफा ५ बिोस्जि तर्ार गररएको िध्र्िकालीन खर्ि सं रर्ना,
(ग) अनजदान, साििजर्नक ऋण र लगानी सभिन्िी नीर्त ।

१४.

परािशि गनि सक्नेाः प्रदे श सरकारले आर् र व्र्र्को अनजिान तर्ार गनजि अस्घ तत् सभबन्ििा सभबस्न्ित

१५.

घाटा बजेट पेश गनि सक्नेाः (१) प्रदे श सरकारले घाटा बजेट पेश गनि सक्नेछ । र्सरी घाटा बजेट

सरोकारिालासँग आिश्र्क परािशि गनि सक्नेछ।

पेश गदाि घाटा पूर्ति गने स्रोत र सो को थपटि आिार खजलाउनज पनेछ। तर प्रशासर्नक खर्ि व्र्होनि
घाटा बजेट पेश गनि सवकने छै न ।

(२) घाटा बजेट सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।
पररच्छे दाः ४

१६.

बजेट र्नकासा, रकिान्तर तथा र्नर्न्रण

बजेट र्नकासााः (१) विर्नर्ोजन ऐन िा पेश्की खर्ि ऐन जारी भएपर्छ खर्ि गनि अर्िकार प्राप्त

कार्ािलर्ले िावषिक कार्िििको आिारिा विर्नर्ोजन ऐनको अनजसूर्ीिा उस्ल्लस्खत रकि खर्ि गनि
सक्नेछन् ।

(२) विर्नर्ोजन ऐनको अनजसूर्ीिा उस्ल्लस्खत विर्नर्ोस्जत रकि एकभन्दा बढी कार्ािलर्ले

खर्ि गनजप
ि ने अिथथािा तालजक र्नकार्ले विर्नर्ोजन ऐन िा पेश्की खर्ि ऐन जारी भएको ७ ठदनर्भर

बाँडफाँट गरी सभबस्न्ित कार्ािलर्लाई जानकारी ठदनजपनेछ। र्सरी एक पटक बाँडफाँट गररसकेपर्छ
पटक-पटक बाँडफाँट गनि पार्नेछैन।

(३) उपदफा (२) बिोस्जिको वििरण आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्, प्रदे श ले खा

र्नर्न्रक

कार्ािलर्,

िहाले खा

कार्ािलर्लाई पिाउनज पनेछ।

र्नर्न्रक

कार्ािलर्

र

सभबस्न्ित

कोष

तथा

ले खा

र्नर्न्रक

(४) उपदफा (२) बिोस्जि बाँडफाँटको जानकारी प्राप्त भएपर्छ सभबस्न्ित कार्ािलर्ले

उपदफा (१) बिोस्जि खर्ि गनि सक्नेछन्।
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(५) एक िन्रालर् अन्तगित विर्नर्ोस्जत बजेट अको िन्रालर् िा अन्तगितको र्नकार् िाफित

कार्ििि सिालन गरी खर्ि गनि आिश्र्क भएिा त्र्थतो िावषिक कार्ििि र बजेट विर्नर्ोजन भएको
र्नकार्को सस्र्िले सभबस्न्ित र्नकार्को सस्र्िलाई त्र्थतो िावषिक कार्ििि र बजेट विर्नर्ोजनको
खर्ि गने अस्ततर्ारी प्रदान गनजि पनेछ।

(६) सभबस्न्ित कार्ािलर्को नाििा विर्नर्ोस्जत िा बाँडफाँट भएको रकि सो कार्ािलर्को

भजिानी आदे शका आिारिा प्रदे श सस्ित कोषबाट प्रदे श आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्द्वारा

र्निािररत नीर्त अन्तगित रही प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले तोकेको प्रविर्ा अनजसार एकल खाता
कोष प्रणालीबाट भजिानी र्नकासा हजनेछ ।

(७) सभबस्न्ित कार्ािलर्को नाििा विर्नर्ोजन िा बाँडफाँट भएको रकि प्रर्र्लत कानून

बिोस्जि खर्ि गने, लेखा राख्ने, प्रर्तिेदन गने, ले खापरीक्षण गराउने र बेरुजू फर्छ्यौट गने गराउने
उत्तरदावर्त्ि सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजखको हजनेछ।

(८) सरकारी रकि भजिानी तथा र्नकासा ठदने, कोष सिालन गने गराउने सभबन्िी अन्र्

१७.

कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजनेछ।

रकिान्तर तथा स्रोतान्तराः (१) विर्नर्ोजन ऐनिा तोवकएको कजनै एक अनजदान सं केत अन्तगितको बजेट
उप-शीषिकिा रकि नपजग भएिा सोही ऐनिा तोवकएको कजनै एक िा एकभन्दा बढी अनजदान सं केत
अन्तगितको उपशीषिकिा बर्त हजने रकि िध्र्ेबाट प्रदे श विर्नर्ोजन ऐनिा तोवकएको सीिार्भर रही
आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले रकिान्तर गनि सक्नेछ।

(२) आफ्नो र िातहत र्नकार् अन्तगितको कजनै बजेट उप-शीषिकिा रकि नपजग भएिा सो

अन्तगित रकि बर्त भएको अन्र् बजेट उप-शीषिकहरूबाट प्रदे श विर्नर्ोजन ऐनिा तोवकएको
सीिार्भर रही खर्ि व्र्होने स्रोत पररितिन नहजने गरी र्ालज बजेटबाट र्ालज तफिका खर्ि शीषिकहरूिा र

ँ ीगत बजेटबाट पूज
ँ ीगत तफिका खर्ि शीषिकहरूिा तथा र्ालजबाट पूज
ँ ीगत खर्ि शीषिकिा सभबस्न्ित
पूज
सस्र्िले रकिान्तर गनि सक्नेछ।तर र्सरी रकिान्तर गदाि तलब, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी तथा
विजजली, सिार िहशजल र घरभाडा जथता अर्निार्ि दावर्त्िबाट रकिान्तर गनि पार्ने छै न ।

(३) प्रदे श विर्नर्ोजन ऐन अन्तगित कजनै एक प्रकारको खर्ि व्र्होने स्रोतिा रहेको रकि

अको स्रोतिा साने र भजिानी विर्ि पररितिन गने अर्िकार आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्को
हजनेछ ।
१८.

(४) रकिान्तर तथा स्रोतान्तर सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजनेछ।

बजेट रोक्का िा र्नर्न्रण गनि र सिपिण गराउन सक्नेाः (१) दफा १६ िा जजनसजकै कजरा ले स्खएको

भएता पर्न प्रदे शको आर्थिक स्थथर्त र प्रदे श सस्ित कोषिा जभिा रहेको रकिलाई विर्ार गरी
आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले प्रदे श सस्ित कोषिार्थ व्र्र्भार हजने रकि बाहेक
विर्नर्ोस्जत रकििा आिश्र्कता अनजसार पूणि िा आंस्शक रुपिा रोक्का िा र्नर्न्रण गनि सक्नेछ ।

(२) प्रदे श विर्नर्ोजन ऐनिा सिािेश भएको कजनै रकि र सो रकिबाट सिालन हजने

कार्िििको आर्थिक िषिको दोस्रो र्ौिार्सक अिर्िसभि पर्न सन्तोषजनक रूपिा कार्ािन्िर्न नभएको

िा हजन नसक्ने िहर भएिा आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले त्र्थतो बजेट सिपिण (Budget

Surrender) गनि लगार्ि आिश्र्क अन्र् शीषिकिा दफा १७ बिोस्जि रकिान्तर गनि सक्नेछ । तर

बजेट सिपिण पर्न नगने कार्ि सभपादन पर्न नगने लेखा उत्तरदार्ी र स्जभिेिार अर्िकृतलाई तोवकए
बिोस्जि कार्ि सभपादनिा आि् गररने छ ।
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१९.

प्रदे श सस्ित कोषबाट हजने वित्तीर् हथतान्तरणाः (१) प्रदे श सस्ित कोषबाट थथानीर् तहलाई खर्िको
आिश्र्कता र राजथि क्षिताको आिारिा प्रदान गने वित्तीर् सिानीकरण अनजदानको रकि
हथतान्तरण आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्बाट प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर् िाफित हजनेछ।

(२) प्रदे श सस्ित कोषबाट थथानीर् तहिा हथतान्तरण हजने वित्तीर् सिानीकरण अनजदानको

हथतान्तरण सभबन्िी व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजनेछ।
२०.

बजेट तथा कार्िििको िूल्र्ाङ्कनाः बजेट तथा कार्ििि कार्ािन्िर्न अिथथाको िूल्र्ाङ्कन गरी आर्थिक
िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले अिििावषिक र िावषिक रूपिा सो अिर्ि सिाप्त भएको दजर्ि िवहनार्भर
दे हार्का वििरण साििजर्नक गनजप
ि नेछाः

(क) राजथि, खर्ि, आर्ोजना र कार्ििि सं र्ालन गनि नेपाल सरकारिाट प्राप्त भएको

सिानीकरण अनजदान, सशति अनजदान, सिपजरक अनजदान र विशेष अनजदान रकि,
बैदेस्शक अनजदान तथा ऋणको अनजिान, प्रार्प्त तथा पररर्ालनको र्थाथि वििरण,

(ख) प्रदे श सरकारको नीर्त तथा बजेटिा सिािेश भएका कार्िििहरूको कार्ािन्िर्न
अिथथा,

(ग) अन्र् आिश्र्क वििरणहरू ।
पररच्छे द – ५
कारोबारको लेखा
२१.

लेखाको र्स्ान्त, आिार र लेखा ढाँर्ााः(१) विर्नर्ोजन, राजथि, िरौटी तथा अन्र् कारोबारको ले खा
दोहोरो लेखा प्रणालीको र्स्ान्त अनजरूप नगदिा आिाररत हजनेछ । प्रदे श सरकारले तोकेको र्िर्तदे स्ख
प्रोदभािी (एिजएल) आिारिा लेखा राख्ने प्रणाली कार्ािन्िर्न गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको लेखा राख्ने प्रर्ोजनका लार्ग नेपाल सरकारको ढाँर्ासँग

तादात्भर् हजने गरी प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले िहाले खा परीक्षकबाट थिीकृत ले खा ढाँर्ा र

आर्थिक सं केत तथा िगीकरण अनजरुप लेखा ढाँर्ा र आर्थिक सं केत तथा िगीकरण तजजि
ि ा गरी
कार्ािन्िर्न गराउनज पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोस्जि थिीकृत भएको आर्थिक सं केत तथा िगीकरण र ले खा ढाँर्ा

सबैको जानकारीको लार्ग प्रकाशन गनजि पनेछ ।

(४) उपदफा (२) बिोस्जि थिीकृत आर्थिक सं केत तथा िगीकरण र ले खा ढाँर्ािा सजिार

तथा पररिाजिन गनि आिश्र्क दे खेिा प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सजिार तथा पररिाजिन गनजप
ि ने
ढाँर्ा तर्ार गरी िहाले खा परीक्षकबाट थिीकृत गराउनज पनेछ ।

(५) उपदफा (२) बिोस्जि थिीकृत ले खा ढाँर्ा र आर्थिक सं केत तथा िगीकरणका

कार्ािन्िर्नका सभबन्ििा कजनै ठद्ववििा दे स्खएिा थषटि गने स्जभिेिारी प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को
हजनेछ ।
२२.

कारोबारको लेखााः (१) प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे श सस्ित कोषको अर्तररि विर्नर्ोजन,
राजथि, िरौटी, प्रदे श सरकारलाई नेपाल सरकारिाट प्राप्त हजने

लगानी, र अन्र् कारोबारको एकीकृत लेखा तर्ार गरी राख्नज पनेछ ।
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िैदेस्शक अनजदान, ऋण सहार्ता,

(२) विर्नर्ोजन, राजथि तथा िरौटीका अर्तररि अन्र् सबै प्रकारका कारोबार र बजेटिा

सिािेश नभएका जजनसजकै प्रकारको सहार्ता िा स्रोतबाट भएको खर्िको ले खा सभबस्न्ित कार्ािलर्ले
तर्ार गनजि पनेछ ।

(३) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले िातहत कार्ािलर्बाट विर्नर्ोजन, राजथि, िरौटी लगार्त सबै

वित्तीर् वििरण र्लई प्रदे शको एकीकृत वित्तीर् वििरण र एकीकृत वहसाब तर्ार गरी तोवकएको

सिर्र्भर प्रदे श आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर् र प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई
उपलब्ि गराउनज पनेछ ।

(४) प्रदे श िन्रालर् अन्तगितको सभपस्त्त र दावर्त्िको ले खांकन एिि् प्रर्तिेदन गने दावर्त्ि

ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजनेछ।ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट प्राप्त वििरणको आिारिा प्रदे श लेखा
र्नर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे शको एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गनेछ ।

(५) प्रदे श र्भरका सबै सरकारी कारोिारको एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गरी प्रदे श आर्थिक

िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्, िहालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर् र िहालेखा परीक्षक सिक्ष पेश गनजि
प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को कतिव्र् हजनेछ ।
२३.

राजथि दास्खला र राजथि लेखााः (१) प्रर्र्लत कानून बिोस्जि प्रदे श सरकारलाई प्राप्त हजने राजथि

तथा सरकारी रकि कार्ािलर्िा प्राप्त भएपर्छ तोवकए बिोस्जि सरकारी कारोिार बैंकिा दास्खला गनजि
पनेछ।

(२) सरकारी कारोिार गने स्थिकृर्त प्राप्त बैंकिा जभिा हजन आएको राजथि सोही ठदन सस्ित

कोषिा दास्खला गनजि पनेछ । कजनै कािज बावहरको पररस्थथर्त परी सोही ठदन राजथि दास्खला हजन
नसकेिा सोको भोर्लपल्ट सस्ितकोषिा दास्खला गनजि पनेछ ।

(३) उपदफा (२) विपररत सरकारी कारोिार गनि थिीकृर्त प्राप्त कजनै बैंकले प्रदे श सस्ित

कोषिा राजथि दास्खला नगरे को पार्एिा प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्को र्सफाररसिा नेपाल राष्ट्र
बैंकले दश ठदनसभि वढलो गरे को भए दश प्रर्तशत जररिाना गरी राजथि दास्खला गनि लगार्ि सो
बैकको र्जाजत र् गनेतफि कारिाही गनजि पनेछ ।

(४) राजथिको लगत तथा लेखा राख्ने, वहसाब र्भडान गने, वित्तीर् वििरण तर्ार गने,

ले खापरीक्षण गराउने उत्तरदावर्त्ि कार्ािलर् प्रिजखको हजनेछ ।
२४.

नगद, स्जन्सी दास्खला र लेखााः (१) स्जभिेिार व्र्स्िले आफ्नो स्जभिािा आएको सरकारी नगदीको
हकिा सोही ठदन िा त्र्सको भोर्लपल्ट र स्जन्सी िालसािान भए सात ठदनर्भर र्थाथथानिा दास्खला
गरी श्रे थता खडा गनजि पनेछ ।

(२) आफ्नो स्जभिािा आएको सरकारी नगदी सोही ठदन िा त्र्सको भोर्लपल्ट र्थाथथानिा

दास्खला नगरे को दे स्खन आएिा सभबस्न्ित तालजक िन्रालर्, कार्ािलर् िा विभागीर् प्रिजखले दश

ठदनसभि वढलो गरे को भए दश प्रर्तशत जररिाना सवहत साँिा रकि दास्खला गनि लगाउने ।सो भन्दा

बढी वढलो गरे को भए साँिा रकि र दश प्रर्तशत जररिाना रकि सिेत दास्खला गनि लगाई कसजरको
िारा अनजसार प्रर्र्लत कानून बिोस्जि विभागीर् कारिाही सिेत गनि गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) िा जजनसजकै कजरा ले स्खएको भए तापर्न दास्खला गनजि पने नगद बैंक र

कार्ािलर् बीर्को दू री सिेतलाई विर्ार गरी प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले नगद दास्खला गने भर्ाद
तोवकठदन सक्नेछ ।
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(४) उपदफा (१) बिोस्जिको भर्ादर्भर स्जभिेिार व्र्स्िले नगदी तथा स्जन्सी दास्खला गरे को

श्रे थता खडा गनि नसकेिा त्र्सको िनार्सि कारण खजलार् एक तह िार्थको अर्िकारी सिक्ष भर्ाद

थपको लार्ग अनजरोि गनि सक्नेछ ।र्सरी अनजरोि भई आएिा एक तह िार्थको अर्िकारीले िनार्सि
कारण दे खेिा एकै पटक िा दजई पटक गरी बढीिा तीस ठदनसभिको भर्ाद थप गरीठदन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बिोस्जि थवपएको भर्ाद र्भर पर्न श्रे थता खडा नगने स्जभिेिार व्र्स्िलाई

एक तह िार्थको अर्िकारीले कलिै वपच्छे एक सर् रुपैर्ाँ िा विगोको दश प्रर्तशतसभि जररिाना गनि
सक्नेछ।
२५.

लेखा दास्खला गनेाः (१) प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकएको अिर्िर्भर प्रत्र्ेक आर्थिक िषि
प्रदे श सस्ित कोषको अर्तररि विर्नर्ोजन, राजथि, िरौटी, िैदेस्शक अनजदान र ऋण सहार्ता तथा

लगानीको ले खा र आर्थिक िषिको एकीकृत ले खाको वित्तीर् वििरण प्रदे श आर्थिक िार्िला तथा
र्ोजना िन्रालर्, िहाले खा र्नर्न्रक कार्ािलर् र िहाले खा परीक्षकको कार्ािलर् सिक्ष दास्खला
गनजप
ि नेछ ।

(२) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले िातहत कार्ािलर् सिेतको प्रत्र्ेक आर्थिक िषिको सभपूणि

आर्–व्र्र्को एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गरी तोवकएको अिर्िर्भर प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्
र िहाले खा परीक्षकको कार्ािलर् सिक्ष पेश गनजि पनेछ ।

(३) स्जभिेिार व्र्स्िले कारोबारको ले खा र सभबस्न्ित कागजात तोवकएको कार्ािलर् िा

ले खापरीक्षक सिक्ष तोवकएको अिर्िर्भर तोवकए बिोस्जि दास्खला गनजि पनेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बिोस्जि लेखा दास्खला गनि नसकेको िनार्सब कारण दे खाई भर्ाद

थपको लार्ग अनजरोि गरे िा एक तह िार्थको अर्िकारीले बढीिा तीस ठदनसभिको भर्ाद थप गररठदन
सक्नेछ।तर र्सरी भर्ाद थप गदाि िहाले खा परीक्षकको कार्ािलर्िा एकीकृत ले खा दास्खला गने
सिर् अिर्ि प्रभावित नहजने गरी गनजप
ि नेछ ।

(५) उपदफा (४) बिोस्जि थप गररएको भर्ादर्भर पर्न ले खा दास्खला नगने स्जभिेिार

व्र्स्िलाई एक तह िार्थको अर्िकारीले पवहलो पटकको लार्ग प्रत्र्ेक कलििा एक सर् रुपैर्ाँको
दरले र दोस्रो पटकिा प्रत्र्ेक कलिको लार्ग दजई सर् रुपैर्ाँको दरले जररिाना गनि सक्नेछ र पजनाः
अको पटक सोही कार्ि गरे िा प्रर्र्लत कानून बिोस्जि विभागीर् कारिाही सिेत गनि सवकनेछ|

(६) तोवकएको अिर्िर्भर िहाले खा परीक्षकको कार्ािलर्िा लेखा तथा वित्तीर् वििरण दास्खला

गराउन नसकी िनार्सब िावफकको कारण दे खाई लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा स्जभिेिार व्र्स्िले

भर्ाद थपको लार्ग अनजरोि गरे िा िहाले खा परीक्षक िा र्नजले तोकेको अर्िकारीले बढीिा पैंतीस ठदन
सभिको भर्ाद थवपठदन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बिोस्जि भर्ाद थप िाग नगरे िा िा थवपएको भर्ादर्भर पर्न ले खा र

वित्तीर् वििरण दास्खला नगरे िा िहालेखा परीक्षकले

स्जभिेिार व्र्स्ि भए लेखा उत्तरदार्ी

अर्िकृतलाई र ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत भए एक तह िार्थको अर्िकारीलाई र्नदे शन ठदन सक्नेछ र
त्र्थतो र्नदे शनको पालना गनजि र्नजको कतिव्र् हजनेछ ।

(८) उपदफा (७) बिोस्जि र्नदे शन ठदं दा पर्न लेखा तथा वित्तीर् वििरण दास्खला नगरे िा

प्रर्र्लत कानून बिोस्जि विभागीर् कारिाही सिेत गनि सवकनेछ ।
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(९) राजथि, नगदी, स्जन्सी तथा िरौटी दास्खला गने तथा त्र्सको ले खा अर्भलेख अद्यािर्िक

रुपिा राख्ने सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।
२६.

एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गनेाः (१) प्रदे श सस्ित कोष एिं अन्र् सरकारी कोषहरूको एकीकृत
िावषिक वित्तीर् वििरण तर्ार गने स्जभिेिारी प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्को हजनेछ ।

(२) आफ्नो कार्िक्षेरर्भरका कार्ािलर्हरूको सं घीर् र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त भएको अनजदान,

राजथि बाँडफाँटबाट प्राप्त रकि, आन्तररक आर् तथा ऋण र अनजदान सिेतको वििरण आफ्नो क्षेर
र्भरका थथानीर् तहको आर्थिक कारोिारको छज िाछज िै र एकीकृत वििरण तर्ार गरी प्रदे श आर्थिक

िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर् र िहाले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्िा पिाउने स्जभिेिारी सभबस्न्ित प्रदे श
ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्को हजनेछ ।

(३) आफ्नो कार्िक्षेरर्भरका कार्ािलर्हरूको सं घीर् र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त भएको अनजदान,

राजथि बाँडफाँटबाट प्राप्त रकि, आन्तररक आर् तथा ऋण र अनजदान सिेतको वििरण र थथानीर्

तहको आर्थिक कारोिारको छज िाछज िै र एकीकृत वििरण तर्ार गने स्जभिेिारी प्रदे श लेखा र्नर्न्रक
कार्ािलर्को हजनछ
े ।

(४) थथानीर् तहर्भरका कार्ािलर्हरूको सं घीर् र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त भएको अनजदान,

राजथि बाँडफाँटबाट प्राप्त रकि, आन्तररक आर् तथा ऋण र अनजदान सिेतको वििरण दे स्खने गरी

एकीकृत वििरण तर्ार गरी सभबस्न्ित प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर् र कोष तथा ले खा र्नर्न्रक
कार्ािलर्िा पिाउने स्जभिेिारी सभबस्न्ित थथानीर् तहको हजनेछ ।

(५) आ–आफ्नो कार्ि क्षेरर्भरको वित्तीर् वििरण पेश नगने तथा ले खापरीक्षण नगराउने

कार्ािलर् तथा थथानीर् तहलाई प्रिाह हजने अनजदान रकि रोक्का राख्न सवकनेछ ।

(६) प्रदे शले तर्ार गने वित्तीर् प्रर्तिेदन नेपाल सरकारबाट थिीकृत िापदण्ड बिोस्जि हजनेछ ।
२७.

हानी नोक्सानी असजल उपर गररनेाः र्स ऐन बिोस्जि राख्नज पने कारोबारको ले खा िीकसँग नराखेको
कारणबाट प्रदे श सरकारलाई कजनै वकर्सिको हानी नोक्सानी तथा क्षर्त हजन गएिा त्र्सरी पनि गएको

हानी नोक्सानी तथा क्षर्तपूर्ति स्जभिेिार व्र्स्िबाट प्रदे श सरकारको सरकारी बाँकी सरह असजल उपर
गररनेछ ।

पररच्छे द – ६
भ्रिण खर्ि
२८.

भ्रिणिा खटाउने: सरकारी कािको र्सलर्सलािा कजनै पदार्िकारी तथा कििर्ारीलाई थिदे श िा

२९.

दै र्नक तथा भ्रिण भत्ता: सरकारी कािको र्सलर्सलािा कजनै पदार्िकारी तथा कििर्ारीलाई थिदे श िा

विदे शिा काज खटाउन सवकनेछ ।

विदे शिा काज खटाउँदा भ्रिण खर्ि र्नर्िािलीिा तोवकए बिोस्जि दै र्नक भत्ता तथा भ्रिण भत्ता प्रदान
गररनेछ ।

पररच्छे द – ७
आन्तररक र्नर्न्रण तथा लेखापरीक्षण
३०.

आन्तररक र्नर्न्रण प्रणालीाः (१) प्रदे श तहका सबै लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतहरुले आफ्नो र िातहतका
सबै सरकारी कार्ािलर्हरूबाट सभपादन गररने कार्िहरु र्ितव्र्र्ी, प्रभािकारी र कार्िदक्षतापूणि ढं गबाट
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सभपादन गनि, वित्तीर् प्रर्तिेदन प्रणालीलाई विश्वसनीर् िनाउन तथा प्रर्र्लत कानून बिोस्जि सभपादन
गनजप
ि ने कािको प्रकृर्त अनजसार आन्तररक र्नर्न्रण प्रणाली तर्ार गरी र्ो ऐन

प्रारभभ भएको एक

िषिर्भर लागू गररसक्नज पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको आन्तररक र्नर्न्रण प्रणाली सभबन्िी ढाँर्ा र कार्िविर्ि

आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्ले तोके बिोस्जि हजनेछ ।
(३) आन्तररक

अर्िकृतबाट हजनेछ ।
३१.

र्नर्न्रण प्रणाली कार्ािन्िर्नको अनजगिन सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी

आन्तररक र्नर्न्रण सर्िर्ताः(१) दफा

३० बिोस्जिको आन्तररक र्नर्न्रण प्रणालीको कार्ािन्िर्नका

लार्ग प्रत्र्ेक र्नकार्िा दे हार् बिोस्जिको आन्तररक र्नर्न्रण सर्िर्त रहनेछाः(क) सभबस्न्ित र्नकार्को ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा प्रिजख

– अध्र्क्ष,

(ख)

सभबस्न्ित र्नकार्को प्रशासन िा र्ोजना िहाशाखा/शाखा प्रिजख

(ग)

अध्र्क्षले तोकेको सभबस्न्ित र्नकार्िा कार्िरत विषर् क्षेरसँग

– सदथर्,

सभबस्न्ित राजपरांवकत ठद्वतीर् श्रे णीको अर्िकृत प्रर्तर्नर्ि

– सदथर्,

(घ) आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्को राजपरांवकत ठद्वतीर्
श्रे णीको अर्िकृत प्रर्तर्नर्ि

–सदथर्,

(ङ) सभबस्न्ित र्नकार्को आर्थिक प्रशासन प्रिजख

– सदथर् सस्र्ि

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको सर्िर्तले आफ्नो र्नकार् र अन्तगितबाट सभपादन गररने

कार्िहरू प्रर्र्लत कानून बिोस्जि र्नर्र्ित तररकाले दक्षतापूणि एिि् र्ितव्र्र्ी रुपिा सभपादन गरी
नर्तजा उन्िजख गराउने, वित्तीर् जोस्खि न्र्ूनीकरण गने, वित्तीर् प्रर्तिेदनहरूलाई विश्वसनीर् बनाउने

तथा लेखापरीक्षणबाट कार्ि भएका बेरुजू फर्छ्यौट गरी गरार्ि आन्तररक र्नर्न्रण प्रणालीलार्ि सजदृढ
एिं प्रभािकारी बनाउन आिश्र्क कार्िहरू सभपादन गनेछ ।

(३) आन्तररक र्नर्न्रण सर्िर्तको अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजनछ
े ।
३२.

आन्तररक लेखापरीक्षणाः(१) प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर् िा सो कार्ािलर्ले तोकेको कार्ािलर्बाट
प्रदे श

सरकार

अन्तगितका

सबै

कार्ािलर्हरूको

आर्थिक

कारोबारको

र्नर्र्ितता,

र्ितव्र्वर्ता,

कार्िदक्षता र प्रभािकाररताका आिारिा प्रत्र्ेक र्ौिार्सक सिाप्त भएको १५ ठदनर्भर आन्तररक
ले खापरीक्षण गनजि पनेछ ।

(२) आफ्नो कार्ािलर्को आन्तररक लेखापरीक्षण गराउने स्जभिेिारी सभबस्न्ित कार्ािलर्

प्रिजखको हजनछ
े ।

(३) आन्तररक लेखापरीक्षकको काि, कतिव्र् र अर्िकार दे हार्बिोस्जि हजनेछाः
(क)

आन्तररक

लेखापरीक्षकले

कार्िसभपादनसँग

सभबस्न्ित

सभबस्न्ित

र्नकार्को

कारोिारको

उद्देश्र्

गस्णतीर्

अनजरूपका र्निािररत

शज्ता

र

कानूनको

पररपालनाको पूणि परीक्षण गनजप
ि नेछ । सभबस्न्ित र्नकार्को कार्ि सभपादनका
िििा

पररर्ालन

भएको

स्रोतको

नर्तजािूलक

उपर्ोग

एिं

प्रभािकाररता

सभबन्ििा जोस्खि विश्लेषणिा आिाररत भर्ि लेखाजोखा गरी सजझाि गने र
अबलभबन

गररएका

आन्तररक
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र्नर्न्रण

प्रणाली

लगार्तका

नीर्तगत

एिं

प्रविर्ागत पक्षहरूको व्र्िथथापकीर् अभ्र्ासका सभबन्ििा लेखाजोखा गरी
सजझाि प्रथतजत गनजप
ि नेछ ।

(ख) खण्ड (क) बिोस्जि परीक्षण गदाि साििजर्नक वित्तीर् जिाफदे वहता र पारदस्शिताको

प्रब्िन गदै सभबस्न्ित र्नकार्को आन्तररक र्नर्न्रण प्रणालीको सजदृढीकरण तथा
आर्थिक अनजशासनको पररपालनिा सहर्ोग पजर्रर्ाउने गरर प्रर्तिेदन गनजि आन्तररक
ले खापरीक्षकको कतिव्र् हजनछ
े ।

(ग) आन्तररक लेखापरीक्षण प्रर्ोजनका लार्ग सभबस्न्ित र्नकार्को आर्थिक कारोिार र

सो सँग सभबस्न्ित अर्भलेख तथा र्नणिर्हरू र्नरीक्षण, परीक्षण तथा जाँर् गनि
पाउने अर्िकार आन्तररक लेखापरीक्षकलार्ि हजनछ
े ।

(घ) आन्तररक लेखापरीक्षकले तोवकए बिोस्जि आन्तररक लेखापरीक्षण गरी दे स्खएका
व्र्होरा खजलार्ि सजझाि सवहतको प्रर्तिेदन गनजि पनेछ।

(४) आन्तररक ले खापरीक्षकले आफूलार्ि खटाउने र आन्तररक लेखापरीक्षण गने र्नकार्प्रर्त

स्जभिेिार रही आफ्नो काि, कतिव्र् र अर्िकार प्रर्ोगको र्सलर्सलािा सदार्ाररता, िथतजर्नष्ठता,

गोपनीर्ता, सक्षिता सवहत तोवकए बिोस्जिका अन्र् आर्रण पालना गनजप
ि नेछ । साथै, आन्तररक
ले खापरीक्षकले लेखापरीक्षणको र्सलर्सलािा जानकारीिा आएको कजनै सूर्ना िा तथ्र् लेखापरीक्षण
ँ ै न।
प्रर्तिेदनिा सिािेश गने बाहेक अन्र् कजनै पर्न रूपिा कसै लार्ि उपलब्ि गराउनज हजद

(५) आन्तररक लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्िसभपादनका िििा र्स ऐन बिोस्जिको अर्िकार

प्रर्ोग गरी आन्तररक ले खापरीक्षण गरे कै आिारिा र्नज उपर कजनै कानूनी कारिाही र्लार्ने छै न ।

तर आन्तररक लेखापरीक्षकले अनजस्र्त कार्ि गरे िा िा िदर्नर्तपूिक
ि कार्िसभपादन गरे को प्रिास्णत
भएिा प्रर्र्लत कानून बिोस्जिको कारिाही िा अर्भर्ोजन गनि बािा पजगेको िार्नने छै न ।

(६) आन्तररक लेखापरीक्षण प्रर्तिेदनिा सिािेश भएका व्र्होरा अस्न्ति लेखापरीक्षण हजन ज

अगािै फर्छ्यौट तथा सं परीक्षण गरार्ि अस्न्ति लेखापरीक्षक सिक्ष प्रथतजत गनजप
ि नेछ । अस्न्ति

ँ ा प्रथतजत हजन आएका आन्तररक लेखापरीक्षणका सजझािहरूको सभबन्ििा कारण सवहत
ले खापरीक्षण हजद
हटार्एकोिा बाहेक अन्र् सजझािहरूलार्ि अस्न्ति ले खापरीक्षकले आफ्नो सजझाििा प्रथतजत गनजप
ि नेछ ।

(७) प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खापरीक्षणलार्ि थितन्र, र्नश्पक्ष र

प्रभािकारी बनाउन आन्तररक लेखापरीक्षण र आर्थिक प्रशासन सिालनका लार्ग अलग अलग
कििर्ारी खटाउने व्र्िथथा गनजि पनेछ ।

(८) प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले र्स ऐन बिोस्जि भएको आन्तररक लेखापरीक्षणको

एकीकृत िावषिक प्रर्तिेदन आस्श्वन िसान्तर्भर तर्ार गरी आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्िा
पेश गनजि पनेछ।र्थतो प्रर्तिेदन साििजर्नक गनजप
ि नेछ ।

(९) आन्तररक लेखापरीक्षण सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।
३३.

अस्न्ति लेखापरीक्षणाः(१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले सबै प्रकारका आर्–व्र्र् तथा कारोिारको तोवकए

बिोस्जिको लेखा र वित्तीर् वििरण पेश गरी िहालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट अस्न्ति लेखापरीक्षण
गराउनज पनेछ ।
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(२) िहालेखा परीक्षकले अस्न्ति लेखापरीक्षण गदाि आन्तररक लेखापरीक्षकको प्रर्तिेदनलार्ि

सिेत आिार र्लन सक्नेछ ।
३४.

कारोिारको लेखा तथा वििरण दास्खला गनजि पनेाः(१) कार्ािलर्को सरकारी नगदी, स्जन्सी आर्–व्र्र्को
ले खा आकस्थिक र्नरीक्षण गदाि िा आन्तररक िा अस्न्ति लेखा परीक्षणको र्सलर्सलािा सोर्िएको

प्रश्नको जिाफ िा िाग गररए बिोस्जिको लेखा तथा वििरण तोवकएको भर्ादर्भर दास्खला गनजि
सभबस्न्ित अर्िकृत िा स्जभिेिार व्र्स्िको कतिव्र् हजनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जि तोवकएको भर्ादर्भर काि सभपन्न गनि नसवकने भई िनार्सि

िावफकको कारण सवहत भर्ाद थपको लार्ग अनजरोि गरे िा र त्र्थतो कारण िनार्सि दे स्खएिा सो प्रश्न

सोिनी गने िा वििरण िाग गने अर्िकारी िा र्नकार्ले िनार्सि िावफकको भर्ाद थप गररठदन
सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बिोस्जि ठदर्एको भर्ादर्भर सोर्िएको प्रश्नको जिाफ िा िाग

गररएको ले खा पेश गनि नसक्ने अर्िकृत िा स्जभिेिार व्र्स्िले बेरुजू िा कैवफर्तिा दे स्खएको रकि
व्र्होनजि पनेछ ।

(४) लेखा तथा वित्तीर् वििरण पेश नगने प्रदे श सं िैिार्नक अंग तथा र्नकार्को लेखा

उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई सभबस्न्ित सं िैिार्नक अंग तथा र्नकार्का प्रिजखले, प्रदे श िन्रालर् तथा प्रदे श
थतरको सस्र्िालर् तथा आर्ोगको लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई सभबस्न्ित विभागीर् िन्री िा

राज्र्िन्रीले र अन्र्को हकिा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले प्रत्र्ेक कलििा एक सर् रुपैर्ाँसभि
जररिाना गनि सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बिोस्जि जररिाना गदाि पर्न ले खा तथा वित्तीर् वििरण दास्खला नगरे िा

प्रर्र्लत कानून बिोस्जि अन्र् कारिाही सिेत गनजि पनेछ ।
३५.

लेखापरीक्षणको प्रारस्भभक प्रर्तिेदन उपरको कारिाहीाः (१) आन्तररक लेखा परीक्षण प्रर्तिेदनिा

ू ि िा सो बेरुजूको
औल्र्ाईएका बेरुजूका सभबन्ििा िहालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट डोर आउनजपि
सूर्ना पाएको ३५ ठदनर्भर बेरुजू फछौट गरी श्रे थता अद्यािर्िक गनजप
ि नेछ । र्स भर्ाद र्भर फछौट
हजन नसकेिा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको स्थिकृर्तिा बढीिा १५ ठदन भर्ाद थप हजन सक्नेछ ।

(२) िहालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट लेखापरीक्षण भर्ि प्रारस्भभक प्रर्तिेदनिा औ ंल्र्ार्एका

बेरुजूका सभबन्ििा सो बेरुजूको सूर्ना प्राप्त भएको पैंर्तस ठदनर्भर सभबस्न्ित कार्ािलर्ले तोवकए
बिोस्जि फर्छ्यौट तथा सं परीक्षण गरी िहाले खा परीक्षकको कार्ािलर्लाई जानकारी गराउनज पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोस्जि भर्ाद र्भर प्रारस्भभक प्रर्तिेदनिा उस्ल्लस्खत व्र्होरा फर्छ्यौट

तथा सं परीक्षण गराउन नसक्ने िनार्सि िावफकको कारण भएिा स्जभिेिार व्र्स्िले कारण सिेत

उल्लेख गरी भर्ाद थपको लार्ग िहालेखा परीक्षकको कार्ािलर् सिक्ष अनजरोि गनि सक्नेछ । त्र्थतो
अनजरोि भई आएिा िहालेखा परीक्षकको कार्ािलर्ले िनार्सि िावफकको भर्ाद थप गररठदन सक्नेछ
।

(४) उपदफा (३) बिोस्जि थप गररठदएको भर्ादर्भर पर्न प्रारस्भभक प्रर्तिेदनिा उस्ल्लस्खत

व्र्होरा फर्छ्यौट िा सं परीक्षण नगराएिा िहाले खा परीक्षकले लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलार्ि जानकारी
गराउने र त्र्सरी प्राप्त हजन आएको जानकारी बिोस्जिको कारिाही गने स्जभिेिारी लेखा उत्तरदार्ी
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अर्िकृतको हजनेछ । लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले कारिाही नगरे िा िहालेखा परीक्षकले विभागीर्
िन्री िा राज्र्िन्रीलाई जानकारी गराउनेछ ।

(५) र्स दफा बिोस्जि फर्छ्यौट तथा सं परीक्षण हजन नसकेको प्रारस्भभक प्रर्तिेदनको व्र्होरा

िहाले खा परीक्षकले आफ्नो िावषिक प्रर्तिेदनिा सिािेश गनेछ ।
३६.

लेखापरीक्षण प्रर्तिेदनको लगत राख्नेाः(१) आन्तररक तथा अस्न्ति लेखापरीक्षण प्रर्तिेदनिा औ ंल्र्ार्एको

र्नर्र्ित गनजप
ि ने तथा असजल उपर गनजप
ि ने िा र्तनजि बजझाउनज पने भनी िहर्रर्ािर्एको बेरूजजको लगत
कार्ािलर् थतरिा राख्नज पनेछ ।

(२) प्रदे शथतरका केन्रीर् र्नकार्ले आफ्नो र िातहतका सबै कार्ािलर्हरूको बेरूजजको

प्रादे स्शक लगत राख्नज पनेछ । बेरुजूको अर्भले ख अध्र्ािर्िक गरी प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्िा

पिाउने कतिव्र् ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजनेछ । प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले र्सरी प्राप्त
बेरुजूको एवककृत लगत राख्ने व्र्िथथा र्िलाउनज पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोस्जिको लगत रातदा आन्तररक तथा अस्न्ति ले खापरीक्षण प्रर्तिेदनको

लगत अलग अलग रूपिा राख्नज पनेछ ।

(४) दफा ३२ को उपदफा (६) बिोस्जि फर्छ्यौट तथा सं परीक्षण भएको आन्तररक

ले खापरीक्षणको

बेरूजज

तथा

दफा

३६

बिोस्जि

फर्छ्यौट

तथा

सं परीक्षण

भएको

अस्न्ति

ले खापरीक्षणको बेरूजजको वििरण लगतिा अद्यािर्िक गरी राख्नज र पर्छल्ला अिर्िको लेखापरीक्षण
हजँदा परीक्षण गनजि गराउनज पनेछ ।
३७.

बेरूजज फर्छ्यौट गने गराउनेाः(१) ले खापरीक्षणबाट औ ंल्र्ार्एको बेरूजू सभबन्ििा प्रिाण पेश गरी िा

र्नर्र्ित गरी गराई िा असजल उपर गरी फर्छ्यौट गने दावर्त्ि सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजख र आर्थिक
प्रशासन शाखा प्रिजखको हजनछ
े ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जि बेरूजज फर्छ्यौट हजन नसकेिा सो बेरूजज कार्ि हजने आर्थिक

कारोिार गने पदार्िकारीहरू र कारोिारिा सं लग्न व्र्स्िबाट असजल उपर गरी फर्छ्यौट गनजप
ि नेछ ।

(३) आन्तररक िा अस्न्ति ले खापरीक्षण हजँदा सरकारी नगदी िा स्जन्सी िालसािानको लगत

छज ट गरे को दे स्खएिा िा सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको दे स्खएिा त्र्सको सूर्ना प्राप्त हजनासाथ
सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजख िा विभागीर् प्रिजखले त्र्थतो हानी नोक्सानी भएको रकि असजल गरी
कसूरको िारा अनजसार विभागीर् कारिाही सिेत गनजप
ि नेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोस्जि सूर्ना प्राप्त भएपर्छ पर्न कारिाही नगने अर्िकारीलाई प्रदे श

स्थथत सं िैिार्नक अंगका कार्ािलर्हरु तथा र्नकार्को हकिा सभबस्न्ित प्रदे श सं िैिार्नक अंग तथा

र्नकार्को प्रिजख, िन्रालर् तथा प्रदे शथतरको सस्र्िालर् तथा आर्ोगको हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्को
विभागीर् िन्री िा राज्र् िन्री, विभाग िा विभाग सरहको अस्थतत्ि र क्षेरार्िकार भएको कार्ािलर्को
हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्को सस्र्ि र कार्ािलर्को हकिा सभबस्न्ित तालजक कार्ािलर्को प्रिजखले
प्रत्र्ेक कलििा एक सर् रुपैर्ा सभि जररिाना गनेछ ।

(५) र्स दफा बिोस्जि बेरुजू फर्छ्यौट गरे नगरे को सभबन्ििा र्नर्र्ित अनजगिन गरी

प्रर्र्लत कानून बिोस्जि फर्छ्यौट गनि लगाउने दावर्त्ि सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजनेछ
।
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३८.

बेरूजज फर्छ्यौट तथा संपरीक्षणाः(१) ले खापरीक्षणको प्रर्तिेदनिा औल्र्ाईएको बेरुजू र्नर्र्ित, असजलउपर
तथा सं परीक्षण गरी फर्छ्यौट गने गराउने स्जभिेिारी सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजनेछ ।

(२) असजल उपर गनजप
ि ने तथा र्तनजि बजझाउनज पने भनी औ ंल्र्ाईएको बेरुजू बाहेक अन्र्

बेरुजूहरूको हकिा प्रर्र्लत कानून बिोस्जि पजर्रर्ािउनज पने रीत नपजगेको तर सरकारी नगदी स्जन्सीको
हार्न नोक्सानी नभएको पजष्ट्याई गने िनार्सि कारण सवहतको प्रिाण प्राप्त भएिा तोवकए बिोस्जिको
कार्िविर्ि अपनाई सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट र्नर्र्ित, फर्छ्यौट तथा सं परीक्षण हजनेछ ।

(३) िहाले खा परीक्षकको िावषिक प्रर्तिेदनिा औ ंल्र्ार्एका बेरुजूहरूको सभबन्ििा प्रदे श

सभाको साििजर्नक लेखा सर्िर्तिा र्लस्खत जिाफ ठदने, सर्िर्तको बैिकिा उपस्थथत हजने र छलफलिा
भाग र्लई सो सभबन्ििा आफ्नो प्रर्तविर्ा व्र्ि गने तथा बेरुजू फर्छ्यौट सभबन्िी काि कारिाही
गने गराउने उत्तरदावर्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजनेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोस्जि प्रदे शसभाको साििजर्नक लेखा सर्िर्तिा छलफल भई प्रदे श

सभािा पेश गरे को सजझाि प्रदे श सभाबाट थिीकृत भए बिोस्जि कार्ािन्िर्न गने गराउने कतिव्र्
सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजनछ
े ।
गनेछ।

(५) उपदफा (१) र (२) बिोस्जि भएको कार्िको अनजगिन िहालेखा परीक्षकको कार्ािलर्ले

(६) बेरुजू फर्छ्यौट सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजनछ
े ।
३९.

बेरूजज फर्छ्यौट सर्िर्ताः (१) सािान्र् प्रकृर्ाबाट फर्छ्यौट हजन नसकेका बेरूजजहरू फर्छ्यौट गनि सिर्

सिर्िा प्रदे श साििजर्नक ले खा सर्िर्त र िहालेखा परीक्षकको रार् र्लई प्रदे श सरकारले प्रदे श
राजपरिा सूर्ना प्रकास्शत गरी दे हार्का व्र्स्िहरू सदथर् रहनेगरी एक बेरुजू फर्छ्यौट सर्िर्त गिन
गनिसक्नेछ:-

(क) प्रदे श साििजर्नक लेखा सर्िर्तले तोकेको सर्िर्तको सदथर्

(ख) िहालेखा परीक्षकले तोकेको उप–िहाले खा परीक्षक िा नार्ि
िहालेखा परीक्षक

(ग) सस्र्ि, आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर् िा र्नजले तोकेको
कभतीिा राजपरांवकत ठद्वतीर् श्रे णीको अर्िकृत

(घ) प्रदे श ले खा र्नर्न्रक
(ङ)

नेपाल र्ाटिडि एकाउण्टे ण््स सं थथाले िनोनर्न गरे को र्ाटिडि
एकाउण्टे ण््स एकजना

(र्) प्रदे श साििजर्नक लेखा सर्िर्तको सस्र्ि

– अध्र्क्ष
– सदथर्
– सदथर्
– सदथर्
– सदथर्

– सदथर् सस्र्ि

(२) उपदफा (१) बिोस्जि गठित बेरुजू फर्छ्यौट सर्िर्तको कार्िक्षेर प्रदे श सरकारले

तोवकठदए बिोस्जि हजनेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोस्जि गठित बेरुजू फर्छ्यौट सर्िर्तले बेरुजू फर्छ्यौट गदाि अपनाउनज

पने कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।
४०.

बेरूजज फर्छ्यौट सर्िर्तको काि, कतिव्र् र अर्िकाराः दफा ३९ बिोस्जि गठित बेरुजू फर्छ्यौट
सर्िर्तको काि, कतिव्र् र अर्िकार दे हार् बिोस्जि हजनछ
े ाः-
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ले खापरीक्षणबाट औल्र्ार्एको िथर्ौट, वहनार्िना र असजल उपर गनजप
ि ने िहररएको बेरुजू बाहेक

(क)

सािान्र् र्नर्र्ित प्रविर्ाबाट फर्छ्यौट तथा सं परीक्षण हजन नसकेको प्रदे श सं िैिार्नक अंग तथा
र्नकार्, िन्रालर्, सस्र्िालर्, विभाग, अदालत िा कार्ािलर् अन्तगितका बेरुजूहरू सभबस्न्ित

प्रदे श सं िैिार्नक अंग तथा र्नकार्, िन्रालर् िा सस्र्िालर्बाट फर्छ्यौटको र्नर्ित्त र्सफाररश
भई आएिा औस्र्त्र्को आिारिा त्र्थतो बेरुजू र्नर्र्ित िा र्िन्हा गरी बेरुजूको लगत किा
गने।

खण्ड (क) बिोस्जि फर्छ्यौटको र्नर्ित्त सर्िर्तिा र्सफाररश भर्ि आएका बेरुजूहरू फर्छ्यौट

(ख)

गनि नर्िल्ने भएिा सभबस्न्ित प्रदे श सं िैिार्नक अंग तथा र्नकार्, िन्रालर् िा सस्र्िालर्लाई
बेरूजू रकि र्नर्र्ित िा असजल उपर गनि ले खी पिाउने ।
पररच्छे द –८
वित्तीर् स्जभिेिारी र जिाफदे वहता
४१.

काि, कतिब्र्, अर्िकार र स्जभिेिारीाः लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत, स्जभिेिार व्र्स्ि, विभागीर् प्रिजख, प्रदे श
ले खा र्नर्न्रक, कोष तथा ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्को प्रिजख, कार्ािलर् प्रिजख तथा आर्थिक प्रशासन

शाखा प्रिजख एिि् स्जन्सी तथा राजथििा काि गने अर्िकारीको काि, कतिब्र्, अर्िकार तथा
स्जभिेिारी तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।
४२.

स्जभिेिार व्र्स्ि जिाफदे ही हजनाःे (१) स्जभिेिार व्र्स्िले र्स ऐन बिोस्जि राख्नज पने प्रत्र्ेक
कारोबारको वििरण थपटि दे स्खने गरी प्रर्र्लत कानूनले तोके बिोस्जिको रीत पजर्रर्ािर् ले खा तर्ार गरी
अद्यािर्िक

राख्नज पनेछ ।

(२) आर्थिक प्रशासन सिालन गदाि िातहत कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कानूनको पालना गरे /नगरे को

सभबन्ििा आिश्र्कता अनजसार रे खदे ख, जाँर्बजझ तथा र्नरीक्षण गने र िातहत कार्ािलर्को वहसाब

केन्रीर् वहसाबिा सिािेश गराई जाँर्बजझ गने गराउने उत्तरदावर्त्ि ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको
हजनेछ।

(३) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले उपदफा (२) बिोस्जि रे खदे ख, जाँर्बजझ तथा र्नरीक्षण गदाि

िा लेखापरीक्षण हजँदा प्रर्र्लत कानूनद्वारा र्निािररत प्रविर्ा पूरा नगरी कारोबार गरे को िा अन्र् कजनै
कैवफर्त गरे को दे स्खन आएिा स्जभिेिार व्र्स्िले त्र्सको जिाफदे हीता बहन गनजि पनेछ ।

(४) कजनै िनार्सब कारणले आर्थिक कारोिार सभबन्िी काििा अर्नर्र्ित हजन गएिा स्जभिेिार

व्र्स्िले तोवकएको अिर्िर्भर अर्िकार प्राप्त अर्िकारी सिक्ष कारण खजलार् र्नर्र्ित गराउनको लार्ग
पेश

गरे िा अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले

गररठदनजपनेछ ।

तोवकएको भर्ादर्भर सो सभबन्ििा आिश्र्क

र्नणिर्

तर, िनार्सि कारण नभई ले खा सभबन्िी काििा अर्नर्र्ितता भएको दे स्खन आएिा अर्िकार

प्राप्त अर्िकारीले स्जभिेिार व्र्स्िलाई पवहलो पटक पाँर् सर् रुपैर्ाँ र त्र्सपर्छ पर्न दोहोररन आएिा

पटकै वपच्छे एक हजार रुपैर्ाँ जररिाना गरी प्रर्र्लत कानून बिोस्जि विभागीर् कारिाही सिेत गनि
सक्नेछ ।
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(५) उपदफा (४) बिोस्जि र्नणिर् ठदनज पने अर्िकारीले तोवकएको भर्ादर्भर र्नणिर् नठदएिा

र्नजलाई एक तह िार्थको अर्िकारीले पवहलो पटक पाँर् सर् रुपैर्ाँ र सोही अर्िकारीबाट पजनाः अको
पटक त्र्थतो कार्ि दोहोररन गएिा एक हजार पाँर् सर् रुपैर्ाँ जररिाना गनजि पनेछ ।

(६) उपदफा (२) बिोस्जि रे खदे ख, जाँर्बजझ तथा र्नरीक्षण हजँदा र्ो ऐन तथा र्स ऐन

अन्तगित बनेको र्नर्ि बिोस्जि र्निािररत प्रविर्ा पजरा नगरी कारोबार गरे को दे स्खन आएिा िा अन्र्
कजनै कैवफर्त दे स्खन आएिा जाँर् गनि पिाउने तालजक कार्ािलर् िा विभागीर् प्रिजखले कलिै वपच्छे

दजई सर् रुपैर्ाँ जररिाना गनि सक्नेछ । एउटै स्जभिेिार व्र्स्िलाई तीन पटक भन्दा बढी जररिाना

भर्सकेपर्छ पजनाः त्र्थतो कार्ि दोहोररन आएिा कलिै वपच्छे पाँर् सर् रुपैर्ाँ जररिाना गरी प्रर्र्लत
कानून बिोस्जि विभागीर् कारिाही सिेत गनजि पनेछ।

(७) र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्तगित बनेको र्नर्ि बिोस्जि लेखा राखे नराखेको, लेखा दास्खला

गरे नगरे को र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सभबन्ििा सिर् सिर्िा जाँर्, र्नरीक्षण गरी आन्तररक

र्नर्न्रण र रे खदे ख गने स्जभिेिारी प्रदे श थथीत सं िैिार्नक अंगका कार्ािलर् तथा र्नकार्को हकिा

सभबस्न्ित प्रदे श थथीत सं िैिार्नक अंगका कार्ािलर् तथा र्नकार्को प्रिजख, िन्रालर् तथा प्रदे श
थतरको सस्र्िालर् तथा आर्ोगको हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्का विभागीर् िन्री िा राज्र् िन्री,
विभाग िा विभाग सरहको अस्थतत्ि र क्षेरार्िकार भएको कार्ािलर्को हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्को
सस्र्ि र कार्ािलर्को हकिा सभबस्न्ित तालजक कार्ािलर्को विभागीर् प्रिजखको हजनछ
े ।
४३.

सरकारी नगदी, स्जन्सी दजरुपर्ोग एिि् िथर्ौट भएिा कारिाही गररनेाः (१) कार्ािलर्को सरकारी
तहर्बल तथा स्जन्सी भण्डार आन्तररक ले खापरीक्षण गदाि िा अस्न्ति लेखापरीक्षण गदाि िा कजनै तिरले

जाँर् हजँदा िथर्ौट िा दजरूपर्ोग भएको दे स्खन आएिा सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजख िा तालजक कार्ािलर्

िा तोवकएको अर्िकारीले प्रर्र्लत कानून बिोस्जि त्र्थतो िथर्ौट िा दजरूपर्ोग गने उपर आिश्र्क
कारिाही गनजि गराउनज पनेछ ।

(२) अस्न्ति लेखापरीक्षण गदाि सरकारी तहर्बल तथा स्जन्सी भण्डारको कजनै रकि िा स्जन्सी

िथर्ौट भएको दे स्खएिा िहाले खा परीक्षकको कार्ािलर्ले आफ्नो रार् साथ प्रर्र्लत कानून बिोस्जि
त्र्थतो िथर्ौट गने व्र्स्ि उपर कारिाही र्लाउन सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजख िा विभागीर् प्रिजख
सिक्ष ले खी पिाउनेछ ।

(३)उपदफा (१) बिोस्जि जाँर्बजझ गदाि िा उपदफा (२) बिोस्जि कारिाहीको लार्ग ले स्ख

आएको अिथथािा सभबस्न्ित अर्िकारीले कारिाही नगरे िा त्र्थतो अर्िकारीलाई विभागीर् प्रिजखले र
विभागीर् प्रिजखले कारिाही नगरे को भए लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हकिा विभागीर् िन्री िा राज्र्

िन्रीले र प्रदे श थथीत सं िैिार्नक अंगका कार्ािलर् तथा र्नकार्का प्रशासकीर् प्रिजखको हकिा प्रदे श
थथीत सं िैिार्नक अंगका कार्ािलर् तथा र्नकार्का प्रिजखले िथर्ौट भएको रकि र िथर्ौट रकिको
दश प्रर्तशत जररिाना गरी प्रर्र्लत कानून बिोस्जि विभागीर् कारिाही सिेत गनि सक्नेछ ।

(४) िहाले खा परीक्षकलाई ले खा सभबन्िी काि र्था सिर्िा भएको छै न भन्ने लागेिा र्नजले

सो सभबन्िी कागजात स्झकाई जाँर् गनि लगाउन सक्नेछ र त्र्सरी जाँर् गदाि केही रजटी िा कैवफर्त

दे स्खन आएिा आिश्र्क कारिाहीको लार्ग सभबस्न्ित तालजक कार्ािलर् सिक्ष लेखी पिाउनेछ ।
र्सरी ले खी आएकोिा सभबस्न्ित कार्ािलर्ले पर्न तजरुन्तै आिश्र्क कारिाही गनजि पनेछ ।
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४४.

सरकारी िनिाल िा सभपस्त्तको संरक्षण गनजि र तोवकएको काििा िार लगाउनज पनेाः(१) कार्ािलर्िा
प्राप्त हजनआएको सभपूणि नगदी स्जन्सीको सं रक्षणको प्रबन्ि र्िलाउनज स्जभिेिार ब्र्स्िको कतिव्र् हजनेछ
। कार्ािलर्िा प्राप्त हजन आएको रकि तोवकएको काििा िार खर्ि गनि पार्नेछ । तोवकएको

काििा बाहेक अन्र् काििा खर्ि गरे को दे स्खएिा स्जभिेिार ब्र्स्िबाट र्थतो खर्ि रकि असजलउपर
गरी विभागीर् कारिाही सिेत गनि सवकनेछ ।

(२) व्र्स्िगत प्रर्ोगिा ल्र्ार्एको िा प्रर्ोग गनि ठदर्एको सरकारी स्जन्सी, िनिाल र

सभपस्त्तिा हजन गएको सिै प्रकारको क्षर्त र नोक्सानी रकि प्रर्ोग गनि ठदने र र्लने दजिैबाट असजल
उपर गररनेछ ।
४५.

जिाफदे ही बहन गनजि पनेाः(१) साििजर्नक जिाफदे हीको पद िारण गरे को व्र्स्िले ठदएको आदे श िा
र्नदे शनिा भएको िा र्नज आफैले गरे का कारोबारका सभबन्ििा र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्तगित बनेको
र्नर्िािली बिोस्जि स्जभिेिारी बहन गनजि पनेछ ।

(२) र्स ऐन िा प्रर्र्लत कानून बिोस्जिका कारोबारसँग सभबस्न्ित कागजात तर्ार गने,

जाँर् गने, पेश गने र र्सफाररश गने कििर्ारी तथा पदार्िकारीले आफूले सभपादन गरे को काि र
सोसँग सभबस्न्ित कारोबारको स्जभिेिारी र जिाफदे ही बहन गनजि पनेछ ।
४६.

वित्तीर् प्रर्तिेदन साििजर्नक गनजपि नेाः र्स ऐन र अन्र् प्रर्र्लत नेपाल कानून बिोस्जि सभबस्न्ित

कार्ािलर्ले तर्ार गनजप
ि ने वित्तीर् प्रर्तिेदनहरू त्र्थतो प्रर्तिेदन तर्ार गनि तोवकएको सिर्ािर्ि सिाप्त
भएको र्िर्तले सात ठदनर्भर विद्यजतीर् िा अन्र् उपर्जि िाध्र्िबाट साििजर्नक गनजप
ि नेछ ।
पररच्छे द – ९

सरकारी सभपस्त्तको स्जभिा, त्र्सको अर्भलेख, संरक्षण, बरबजझारथ, र्ललाि तथा र्िन्हा

४७. सरकारी सभपस्त्तको स्जभिा त्र्सको अर्भलेख र संरक्षण: (१) प्रदे श कार्ािलर्िा रहेको नगद, बैङ्क िौज्दात,

र्ेक र त्र्सको स्रे थता, िरौटी र त्र्सको स्रे थता र राजथिको ले खा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रिजखको
स्जभिािा रहनेछ।स्जन्सी िालसािान तथा तत्सभबन्िी स्रे थता स्जन्सी हेन ि तोवकएको कििर्ारीको

स्जभिािा रहनेछ । राजथिको लगत र त्र्स सभबन्िी अन्र् कागजातहरू कार्ािलर् प्रिजखले तोकेको
कििर्ारीको स्जभिािा रहनेछ।

(२) लगत खडा गरी रास्खएको सरकारी स्जन्सी िालसािान हार्न नोक्सानी नहजने गरी सं रक्षण

गने र र्तनीहरूको राम्रो सभभार गरी िा र्ालू अिथथािा राख्ने उत्तरदावर्त्ि सभबस्न्ित कार्ािलर्
प्रिजखको हजनछ
े ।

(३) उपदफा (२) बिोस्जिको काि गनि सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजखले आफ्नो जिाफदे हीिा

४८.

आफू भन्दा िजर्नका अन्र् कििर्ारीलाई लगाउन सक्नेछ।

स्जन्सी िालसािानको अर्भलेख तर्ार गने: (१) कार्ािलर् प्रिजखले आफ्नो कार्ािलर्िा रहेको र खररद
गरी िा नगरी िा कजनै प्रकारले हथतान्तरण भई िा िथतजगत सहार्ता िा अन्र् कजनै प्रकारबाट प्राप्त

हजन आएको स्जन्सी िालसािानको वििरण र िूल्र् सिेत खजलाई स्जन्सी वकताबिा सातठदन र्भर
आभदानी बाँिी स्रे थता खडा गरी अद्यािर्िक गरी राख्नजपनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोस्जि लगत तर्ार गने र लगत बिोस्जिको स्जन्सी िालसािान स्जभिा

र्लने अर्भभारा कार्ािलर् प्रिजखले स्जन्सी हेन ि तोकेको कििर्ारीको हजनेछ।
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(३) प्राविर्िक काििा प्रर्ोगिा ल्र्ार्ने स्जन्सी िालसािानको हकिा उपदफा (१) बिोस्जि

लगत तर्ार गदाि सभब् प्राविर्िक कििर्ारीबाट जाँर् गरार् के कथतो अिथथािा त्र्थतो िालसािान
प्राप्त भएको हो प्रिास्णत गराई सो कजराको कैवफर्त जनाई लगत खडा गनजप
ि नेछ।

(४) कार्ािलर्िा िौज्दात रहेका िालसािानिध्र्े पजरानो िालसािानको िूल्र् खजल्न नसकेको

अिथथािा तोवकए बिोस्जिको सर्िर्तले तोवकए बिोस्जिको प्रकृर्ा पजरा गरी िूल्र् कार्ि गराई
राख्नजपनेछ।

(५) िैदेस्शक सहार्ताबाट प्राप्त हजने िालसािानको व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।

४९.

सरकारी सभपर्तको अर्भलेख राख्ने तथा प्रर्तिेदन तर्ार गने:- (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आफ्नो स्जभिािा
रहेको घर जग्गा, सिारी सािन लगार्त स्जन्सी िालसािानको लगत र्नर्र्ित रुपिा अध्र्ािर्िक गरी

राख्नज पनेछ । त्र्थतो लगतको िावषिक रुपिा तालजक कार्ािलर्िा र प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्िा

आर्थिक िषि सिाप्त भएको पैतीस ठदन र्भर प्रर्तिेदन गनजि पनेछ । प्राप्त प्रर्तिेदनको आिारिा प्रदे श
ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे श सरकारी कार्ािलर्को सभपर्तको अर्भलेख तोवकए बिोस्जि

अध्र्ािर्िक गनजि पनेछ।तर, प्रदे श सरकार सं र्ालनिा आएपर्छ प्रदे शको अर्िकार सूस्र् अन्तगित

नेपाल सरकारबाट हथतान्तररत भै आएका सभपूणि र्ल अर्ल सभपस्त्तको अर्भले ख र्ो ऐन प्रारभभ
भएको र्िर्तले तीन िवहना र्भर एवककृत वििरण अद्यािर्िक गरी प्रदे श सरकारको नाििा थिार्ित्ि
कार्ि गनजि पनेछ।

(२) तालजक कार्ािलर्, विभाग, िन्रालर्, सं बैिार्नक र्नकार्ले उपदफा (१) बिोस्जि प्राप्त

प्रर्तिेदन र आफ्नो कार्ािलर् सिेतको स्जन्सी प्रर्तिेदन एवककृत रुपिा तर्ार गरी भार िसान्तर्भर
प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्िा पिाउनज पनेछ ।

(३) प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले उपदफा (२) बिोस्जि प्राप्त प्रर्तिेदन अध्र्र्न गरी

एवककृत स्जन्सी प्रर्तिेदन तर्ार गरी िजतर्िन्री तथा िस्न्रपररषदको कार्ािलर् र आर्थिक िार्िला तथा
र्ोजना िन्रालर्िा आस्श्वन िसान्तर्भर पिाउनज पनेछ ।

(४) स्जन्सी र्नरीक्षण गने, ििित सं भार गने र प्रर्तिेदन गने लगार्तको अन्र् व्र्िथथा तोवकए

५०.

बिोस्जि हजनछ
े ।

बरबजझारथाः (१) कििर्ारी सरुिा िा बढज िा हजँदा िा अिकाश प्राप्त गदाि िा लािो अिर्ि काजिा िा

विदािा रहँदा आफ्नो स्जभिािा रहेको नगदी स्जन्सी िा सरकारी कागजात भर्ाद तोवकएकोिा

तोवकएको भर्ादर्भर र भर्ाद नतोवकएकोिा सात ठदनर्भर तोवकए बिोस्जि बरबजझारथ गरी तोवकएको
ढाँर्ािा बरबजझारथको प्रिाणपर र्लनज पनेछ ।

(२) कजनै िनार्सि कारणले उपदफा (१) बिोस्जिको भर्ादर्भर बरबजझारथ गनि नसवकएिा

भर्ाद र्भर बरबजझारथ गनि नसवकएको कारण खोली सभबस्न्ित तालजक कार्ािलर्िा र्निेदन ठदई
र्नकासा भई आए बिोस्जि गनजप
ि नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बिोस्जि बरबजझारथ हजन नसकेकोिा सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी

अर्िकृतले सिर् र्निािरण गरी त्र्सरी र्निािरण गररएको सिर्र्भर आिश्र्क जाँर्बजझ गराउन सक्नेछ
।
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(४) उपदफा (३) बिोस्जि जाँर्बजझ गदाि लापरबाही गरी बरबजझारथ गनि बाँकी राख्ने

स्जभिेिार ब्र्स्िलाई लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले पाँर् हजार रुपैर्ाँसभि जररिाना गरी िनार्सि भर्ाद
ठदई बरबजझारथ गनि लगाउने छ ।

(५) उपदफा (४) बिोस्जि ठदर्एको भर्ादर्भर पर्न बरबजझारथ नगने व्र्स्ि बहालिाला

कििर्ारी भए प्रर्र्लत कानून बिोस्जि र्नजको तलब भत्ता रोक्का राखी र बहाल टज टेको व्र्स्ि भए

र्नजको र्निृत्तभरण िा उपदान रोक्का राखी एिि् र्नबृत्तभरण, उपदान नपाउने िा उपदान र्लर्सकेको

ब्र्स्ि भए प्रहरीद्वारा पिाउ गनि लगाई बरबजझारथ गनि लगार्नेछ । सभबस्न्ित र्नकार्बाट पिाउका
लार्ग अनजरोि भई आएिा सभबस्न्ित सजरक्षा र्नकार्ले पिाउ गनजप
ि नेछ ।

(६) सिर्िा बरबजझारथ नगरे को कारणबाट सरकारी नगदी, स्जन्सी िा िनिालिा कजनै

नोक्सानी भएिा नोक्सानी भएको रकि र सोही बराबरको विगो रकि प्रर्र्लत नेपाल कानून बिोस्जि
सभबस्न्ित ब्र्स्िबाट असजल उपर गररनेछ ।

(७) बरबजझारथ गने अन्र् प्रकृर्ा तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।
५१.

र्ललाि वििीाः र्ो ऐन तथा र्स ऐन अन्तगित बनेको र्नर्ि बिोस्जि स्जन्सी र्नरीक्षण गदाि टज टफजट
तथा बेकभिा भई काि नलाग्ने भनी प्रर्तिेदनिा उल्ले ख भएको िालसािानहरू कार्ािलर् प्रिजखले

आिश्र्क जाँर्बजझ गदाि र्ललाि वििी गनजि पने भनी िहर्रर्ािर्एको िालसािान तोवकए बिोस्जिको
कार्िविर्ि अपनाई र्ललाि वििी गनजि पनेछ ।
५२.

र्िन्हा ठदनेाः र्स ऐनिा अन्र्र जजनसजकै कजरा लेस्खएको भएतापर्न र्ो ऐन अन्तगित उठ्न नसकेको

सरकारी बाँकी रकि, प्राकृर्तक प्रकोप, दजघट
ि ना िा आफ्नो काबू बावहरको पररस्थथर्तले गदाि तथा सजक्खा
जती भई िा स्खर्एर, सडे र गई िा अन्र् कारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी हजन गएको िा कानून
ँ ा पर्न नउिे को िा उठ्ने स्थथर्त नदे स्खएकोिा तोवकए बिोस्जि र्िन्हा
बिोस्जि र्ललाि बढाबढ हजद
ठदन सवकनेछ ।

पररच्छे द १०
सरकारी बाँकी असजल उपर
५३.

र्नर्र्ित प्रविर्ाबाट फर्छ्यौट नभएको बेरूजज सरकारी बाँकीको रूपिा रहनेाः (१) आन्तररक तथा
अस्न्ति ले खापरीक्षणबाट िथर्ौट तथा वहनार्िना भएको भनी िहर भएको रकि दफा ३४ र ३५
बिोस्जि र्नर्र्ित, असजल, फर्छ्यौट तथा सं परीक्षण हजन नसकेिा त्र्थतो बेरुजू रकि स्जभिेिार
व्र्स्िबाट असजल उपर गनजप
ि नेछ ।

(२) असजल उपर गनजि पने दे स्खएको रकि पाँर् िषिसभि प्रर्ास गदाि पर्न र्नर्र्ित, असजल,

फर्छ्यौट तथा सं परीक्षण हजन नसकेको बेरुजूलार्ि सरकारी बाँकीको रूपिा लगत कथन प्रदे श लेखा
र्नर्न्रक कार्ािलर्िा ले खी पिाउनज पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोस्जिको वििरण प्राप्त भएपर्छ सरकारी बाँकीको रुपिा लगतकसी

तोवकए बिोस्जि असजल उपर गने काि प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को हजनछ
े ।
५४.

बेरूजज रकि जार्जेथाबाट असजल उपर हजनाःे दफा ५३ को उपदफा (३) बिोस्जि लगत कसी असजल

उपरका लार्ग प्राप्त भएको बेरुजू रकि प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सभबस्न्ित व्र्स्िको जार्जेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असजल उपर गनेछ ।
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५५.

बेरुजू रकि असजल उपर गने काि, कतिब्र् र अर्िकाराः (१) र्ो ऐन र अन्र् प्रर्र्लत कानून बिोस्जि

स्जभिेिार ब्र्स्िबाट असजल उपर गनजि पने रकि तथा प्रदे श सरकारसँग गरे को शतिनािा अनजसार
बजझाउनज पने रकि नबजझाएको र सरकारी नगदी तथा स्जन्सी सभपस्त्त वहनार्िना गने ब्र्स्िबाट असजल
उपर गनजि पने रकि असजल उपर गने दावर्त्ि प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को हजनछ
े ।

(२) र्ो ऐन प्रारभभ हजँदाका बखत उि कार्ािलर्को लगतिा कार्ि रहेको प्रदे श अन्तगितको

असजल उपर गनजप
ि ने रकि असजल उपर गनि ले स्ख आएिा प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले असजल
उपर गनजप
ि नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) िा ले स्खएदे स्ख बाहेक प्रर्र्लत कानून बिोस्जि प्रदत्त अर्िकार

प्रर्ोग गरी अििन्र्ावर्क र्नकार् िा अर्िकारीबाट भएको फैसला बिोस्जिको दण्ड जररिाना र्तनजि
बजझाउनज पने दावर्त्ि भएको ब्र्स्िले त्र्थतो दण्ड जररिाना नर्तरे नबजझाएिा सभबस्न्ित अििन्र्ावर्क
अर्िकारी िा त्र्थतो अििन्र्ावर्क र्नकार्को प्रिजखले त्र्थतो दण्ड जररिानाको वििरण उल्लेख गरी

दण्ड जररिाना असजल उपर गनिको लार्ग त्र्थतो वििरण सवहत प्राप्त हजन आएिा सभबस्न्ित ब्र्स्िबाट
फैसला बिोस्जिको दण्ड जररिाना सरकारी बाँकी सरह असजल उपर गरी प्रदे श सस्ित कोषिा जभिा
गनजि पनेछ ।

(४) असजल उपर गनजि पने िहरी लगत कर्सएको बेरुजू िा दण्ड जररिाना नर्तरे नबजझाएिा

त्र्थतो बेरुजू िा दण्ड जररिाना असजल उपर गनजि पदाि अपनाउनज पने अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि
हजनेछ।

(५) उपदफा (३) बिोस्जि असजल उपर गनजि पने दण्ड जररिाना असजल उपर भएपर्छ

सभबस्न्ित

कार्ािलर्ले

त्र्सको

वििरण

सभबस्न्ित

अििन्र्ार्ीक र्नकार्को प्रिजख सिेतलाई ठदनज पनेछ ।

ले खा

उत्तरदार्ी

अर्िकृत

तथा

सभबस्न्ित

(६) असजल उपर गनजि पने बेरुजू रकिको कजल लगतको दश प्रर्तशत भन्दा बढी असजल उपर

भएिा सो दश प्रर्तशत भन्दा बढी जर्त असजल उपर भएको छ त्र्सको दश प्रर्तशतिा नबढाई िा

प्रर्त ब्र्स्ि िा सं थथालाई दश हजार रुपैर्ाँ भन्दा बढी नहजने गरी बेरुजू असजल उपर गने कार्ििा
सं लग्न कििर्ारी, ब्र्स्ि िा सं थथालाई पजरथकार ठदन सवकनेछ ।
पररच्छे द – ११
विविि
५६.

सजार्ाः(१) र्स ऐनको विर्भन्न दफािा सजार्को व्र्िथथा गररएकोिा बाहेक कसैले र्ो ऐन िा र्स
ऐन अन्तगित बनेको र्नर्िहरूको उल्लं घन गरे िा र्नजलाई दफा ४१ बिोस्जिको अर्िकारीले पाँर्
हजार रुपैर्ाँसभि जररिाना गनि सक्नेछ ।

(२) र्स ऐन बिोस्जि सजार् तथा जररिाना गनजि पनेिा कजनै अर्िकारीले सजार् तथा जररिाना

नगरे िा त्र्थतो अर्िकारीलाई एक तह िार्थको अर्िकृतले पवहलो पटक र्ेतािनी र दोस्रो पटक दे स्ख
दश हजार रुपैर्ाँसभि जररिाना गनि सक्नेछ ।
५७.

जररिाना र्िन्हा िा कि गनि सवकनेाः र्स ऐनिा उल्लेस्खत ब्र्िथथा अनजसार कजनै सजार्को आदे श

भएकोिा त्र्थतो सजार् गनि नपने भनी िनार्सि िावफकको कारण खोली त्र्थतो सजार्को आदे श

ठदएको र्िर्तले पन्र ठदनर्भर सजार् ठदने अर्िकारी सिक्ष र्लस्खत र्निेदन ठदएिा सजार्को आदे श
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ठदने अर्िकारीलाई त्र्थतो कारण िनार्सि लागेिा पवहले गरे को जररिाना र्िन्हा िा कि गनि
सक्नेछ ।
५८.

पजनरािेदनाः र्ो ऐन र र्स ऐन अन्तगित बनेको र्नर्ि बिोस्जि कजनै जररिाना िा बेरूजज ब्र्होनजि पने

गरी भएको र्नणिर् उपर स्र्त्त नबजझेिा स्र्त्त नबजझ्ने ब्र्स्ि िा कििर्ारीले त्र्थतो र्नणिर् पाएको पन्र
ठदनर्भर सजार् गने अर्िकारी भन्दा एक तह िार्थको अर्िकारी सिक्ष पजनरािेदन गनि सक्नेछ र
त्र्सरी परे को पजनरािेदनको सभबन्ििा पजनराबेदन सजन्ने अर्िकारीले ठदएको र्नणिर् अस्न्ति हजनेछ ।

५९.

आर्थिक प्रशासनको सिालनाः आर्थिक प्रशासन सिालन गनि प्रदे शिा लेखा सभबन्िी जनशस्िको

६०.

आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी िागिदशिनाः र्स ऐनिा अन्र्र जजनसजकै कजरा ले स्खएको भएतापर्न प्रदे श

पररर्ालन र व्र्िथथापन गने स्जभिेिारी प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को हजनेछ ।

सरकारले आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी अन्र् कानून बनाउँदा सं घीर् आर्थिक कार्िविर्ि ऐनको प्रर्तकजल
नहजने गरी बनाउनेछ ।

६१.

विद्यजतीर् प्रविर्िको प्रर्ोग गने (१) र्स ऐन बिोस्जि सभपादन गनजप
ि ने आर्थिक कारोिारको ले खांकन
एिं प्रर्तिेदनका लार्ग आिश्र्कता अनजसार विद्यजतीर् प्रणालीको उपर्ोग गनि सवकनेछ ।

(२)उपदफा (१) बिोस्जिका आर्थिक कारोिार व्र्थथापन प्रणालीहरू प्रदे श लेखा र्नर्न्रक

कार्ािलर्ले विकास गरी आर्थिक िार्िला तथा र्ोजना िन्रालर्बाट थिीकृत गराउनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोस्जि विकास भएको प्रणालीिा सिािेश नभएको िा पर्ािप्त नभएको

कजनै प्रणाली विकास गनजप
ि ने भएिा तोवकए बिोस्जि प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को थिीकृर्त
र्लनजपनेछ ।

(४) र्स दफा बिोस्जि विकास गररएका प्रणालीबाट उत्पाठदत हजने सूर्नाहरू प्रिाणीकरणका

लार्ग विद्यजतीर् हथताक्षरको प्रर्ोग गनि सवकनेछ ।

(५) आर्थिक कारोिार व्र्िथथापनसँग अन्तर सभबस्न्ित अन्र् प्रणालीहरूको विकास र अन्तर आब्ता
सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजनछ
े ।
६२.

अर्िकार प्रत्र्ार्ोजनाः र्स ऐन बिोस्जि कजनै र्नकार् िा अर्िकारीलाई प्राप्त अर्िकारिध्र्े तोवकए

बिोस्जि बाहेकका अर्िकार अन्र् कजनै र्नकार् िा अर्िकारीले प्रर्ोग गने गरी प्रत्र्ार्ोजन गनि
सक्नेछ।

६३.

र्नर्ि बनाउने अर्िकाराः र्ो ऐनको उद्देश्र् कार्ािन्िर्न गनि प्रदे श सरकारले आिश्र्क र्नर्ि बनाउन
सक्नेछ ।

६३ क. कार्िविर्ि र र्नदे स्शका बनाउने अर्िकाराः र्ो ऐनको उद्देश्र् कार्ािन्िर्नको लार्ग प्रदे श सरकारले
आिश्र्क कार्िविर्ि र र्नदे स्शका बनाउन सक्ने छ ।

६४.

प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर् थथापना भै सं र्ालनिा नभएसभि प्रदे शको राजिानी िा कार्ि सं र्ालन

थथलिा रहेको नेपाल सरकारको कोष तथा लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्बाट प्रदे श लेखा र्नर्न्रक
कार्ािलर्को कार्ि गनेछ ।

६५.

बर्ाउाः र्ो ऐन र र्स अन्तगित बनेका र्नर्िहरूिा ले स्खएका कजराहरूिा सोही बिोस्जि र अरुिा
प्रर्र्लत कानून बिोस्जि हजनछ
े ।
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