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प्रदेश नॊ. ७ प्रदेश सयकायको आर्थिक कामिविर्ध र्नमर्भत तथा व्मिस्थथत गनि फनेको 

विधेमक, २०७४ 

प्रथतािना: 

प्रदेश सस्ित कोष िा सयकायी कोषको सिारन, फजेट तजजिभा, र्नकासा तथा खचि गने, रेखा 

याख्न े, प्रर्तिेदन गने, आन्तरयक र्नमन्रणको व्मिथथा र्भराउने, आन्तरयक रेखा ऩयीऺण गने गयाउने, 

अस्न्तभ रेखाऩयीऺण गयाउने , फेरुजू पछमौट, असजर उऩय तथा तहर्सर गने गयाउने विषमभा भागिदशिन 

गयी प्रदेश आर्थिक कामिविर्ध र्नमर्भत तथा व्मिस्थथत गनि गयाउन िाञ्छनीम बएकोरे  नेऩारको 

सॊविधानको धाया ५९ य २१३ फभोस्जभ प्रदेश नॊ. ७ प्रदेशसबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

 

ऩरयच्छेद -१ 

प्रायस्भबक 

१. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश नॊ. ७, को प्रदेश आर्थिक कामिविर्ध ऐन¸ २०७४" 

यहेको छ ।  

 (२) मो ऐन तजरुन्त प्रायभब हजनेछ ।  

2. ऩरयबाषा: र्फषम िा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा, 

(क) "सॊविधान" बन्नारे नेऩारको सॊविधान सभझनज ऩछि ।  

(ख) "सॊस्घम सस्ित कोष" बन्नारे सॊविधानको धाया ११६ फभोस्जभको सस्ित कोष सभझनज ऩछि ।  

(ग) "प्रदेश सस्ित कोष" बन्नारे सॊविधानको धाया २०४ फभोस्जभको सस्ित कोष सभझनज ऩछि ।  

(घ) "थथानीम सस्ित कोष" बन्नारे सॊविधानको धाया २२९ फभोस्जभको सस्ित कोष सभझनज ऩछि ।  

(ङ) "कामािरम" बन्नारे प्रदेशप्रभजखको कामािरम, प्रदेश सबा सस्चिारम, प्रदेश सॊिैधार्नक अॊग तथा 

र्नकाम, प्रदेश सयकायका सफै भन्रारम, सस्चिारम, विबाग य ती र्नकाम भातहतका सफै अन्म 

सयकायी कामािरम/र्नकाम सभेतराई सभझनज ऩछि ।  

(च) "कामािरम प्रभजख" बन्नारे खण्ड (ङ) फभोस्जभको कामािरमको प्रशासकीम प्रभजख बई काभकाज 

गनि तोवकएको ऩदार्धकायीराई सभझनज ऩछि ।  

प्रदेश सबाफाट थिीकृत 

र्भर्त:- २०७४।१२।२५ 
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(छ) "तारजक कामािरम" बन्नारे सभफस्न्धत कामािरमबन्दा भार्थल्रो तहको कामािरम सभझनज ऩछि । 

(ज) "भातहतको कामािरम" बन्नारे सभफस्न्धत कामािरमको भातहतभा यहेका कामािरम सभझनज ऩछि ।  

(झ) "सस्चि" बन्नारे प्रादेस्शक भन्रारमको सस्चि सभझनज ऩछि य सो शब्दरे प्रदेश अन्तगित गठठत 

कज नै र्नकामको हकभा त्मथतो र्नकामको सस्चि िा प्रशासकीम प्रभजखका साथै प्रदेश सयकायका 

सफै भन्रारमका प्रशासकीम प्रभजख सभेतराई जनाउनेछ ।  

(ञ) "एक तह भार्थको अर्धकायी" बन्नारे प्रदेश कामािरमको प्रभजखको हकभा सभफस्न्धत विबागीम प्रभजख, 

विबागीम प्रभजखको हकभा सभफस्न्धत भन्रारम, सस्चिारम तथा आमोगको सस्चि, सस्चिको हकभा 

सभफस्न्धत विबागीम भन्री िा याज्मभन्री य प्रदेश सॊिैधार्नक अॊग तथा र्नकामको सस्चि िा 

प्रशासकीम प्रभजखको हकभा सभफस्न्धत सॊिैधार्नक अॊग तथा र्नकामको प्रभजख सभझनज ऩछि ।  

(ट) "भहारेखा र्नमन्रक कामािरम" बन्नारे सॊघीम आर्थिक कामिविर्ध ऐन य सो ऐन अन्तगित फनेको 

र्नमभको अधीनभा यही सॊघीम सस्ित कोष य अन्म सयकायी कोषको सिारन य व्मिथथाऩन 

गने अथि भन्रारम अन्तगितको विस्शविकृत र्नकामराई सभझनज ऩदिछ ।  

(ठ) "प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरम" बन्नारे प्रदेश सस्ित कोषको सिारन गने, आर्थिक प्रशासन 

सिारनभा र्नदेशन ठदन,े आन्तरयक रेखाऩयीऺण गने तथा प्रदेशको एवककृत आर्थिक विियण 

तमाय गयी भहारेखा र्नमन्रक कामािरम य भहारेखा ऩयीऺक सभऺ ऩेश गने गयी प्रदेश 

सयकायरे तोकेको कामािरम सभझनज ऩदिछ ।  

(ड) “कोष तथा रेखा र्नमन्रक कामािरम” बन्नारे भहारेखा र्नमन्रक कामािरम अन्तगित यही प्रदेश 

याजधानी स्थथत स्जल्राको कोष तथा रेखा र्नमन्रक कामािरमराई जनाउनेछ  साथै भहारेखा 

र्नमन्रक कामािरमरे प्रदेशको कोषको सॊचारन गनि तोकेको   अन्म कोष तथा रेखा र्नमन्रक 

कामािरम सभेत राइ जनाउनेछ । 

(ढ) "विर्नमोजन" बन्नारे ऩेश्की खचि ऐन य विर्नमोजन ऐनद्वाया र्नठदिष्ट सेिा य कामिहरुको रार्ग 

विर्बन्न स्शषिकभा विर्बन्न कामािरमराई खचि गनि विर्नमोजन बएको यकभ सभझनज ऩछि य सो 

शब्दरे ऩूयक विर्नमोजन ऐन य उधायो खचि ऐन फभोस्जभ विर्नमोजन बएको यकभ सभेतराई 

जनाउॉछ ।  
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(ण) "रेखा उत्तयदामी अर्धकृत" बन्नारे आफ्नो य भातहत कामािरमको आर्थिक प्रशासन सिारन गने, 

िावषिक फजेट तमाय गने य सो फजेट र्नकासा प्राप्त गयी खचि गने अर्धकाय सजभऩन,े फजेटको रेखा 

याख्न ेय याख्न रगाउन,े रेखा विियण तमाय गने गयाउन,े विर्नमोजन, याजथि, धयौटी य स्जन्सी एिभ ्

अन्म जजनसजकै कायोफायको आन्तरयक तथा अस्न्तभ रेखाऩयीऺण गयाउन,े फेरुजज र्नमर्भत गने गयाउन,े 

असजर उऩय गने गयाउन ेिा र्भनाहा गने गयाउन ेकतिव्म बएको सस्चिराई सभझनज ऩछि । 

(त) "स्जभभेिाय व्मस्ि" बन्नारे रेखा उत्तयदामी अर्धकृतफाट अस्ततमायी ठदए  फभोस्जभको कामि 

सिारन गने, स्जभभा र्रन,े खचि गने, रेखा याख्न,े आन्तरयक िा अस्न्तभ रेखाऩयीऺण गयाई 

फेरूजज पर्छ्यौट गने गयाउन,े सयकायी नगदी स्जन्सी असजर उऩय गने गयाउन ेतथा दास्खरा गने 

कतिव्म बएको व्मस्ि सभझनज ऩछि य सो शब्दरे सयकायी काभको रार्ग सयकायी नगदी िा 

स्जन्सी र्रई िा नर्रई सो काभ पर्छ्यािउन ेस्जभभा र्रन ेगैय सयकायी व्मस्ि सभेतराई जनाउॉछ ।  

(थ) "प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्री" बन्नारे आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रीराई 

जनाउनेछ । य, सो शब्दरे थितन्र रुऩभा आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमको कामिबाय 

सभहाल्ने याज्मभन्री सभेतराई सभझनजऩदिछ ।  

 (द) "फैंक" बन्नारे प्रदेश सस्ित कोष सिारन गनि तोवकएको आर्धकारयक फैंक सभझनज ऩछि य सो 

शब्दरे त्मथतो आर्धकारयक फैंकको अर्धकाय प्रमोग गने गयी याष्ट्र फैंकरे तोवकठदएको फैंक िा 

वित्तीम सॊथथा सभेतराई जनाउॉछ ।  

(ध) "आर्थिक कायोफाय" बन्नारे सयकायी वित्तीम हथतान्तयण, याजथि सॊकरन गने, याजथि दास्खरा 

गने, अनजदान तथा ऋण प्राप्ती गने, खचि गने तथा धयौटी, कामि सिारन कोष रगामत अन्म 

कोष सभेतको सभऩूणि कायोफायराई सभझनज ऩछि ।  

(न) "रेखा" बन्नारे कायोफाय बएको व्महोया देस्खन ेगयी प्रचार्रत कानून फभोस्जभ यास्खन ेअर्बरेख, खाता, 

वकताफ आठद य सो कायोफायराई प्रभास्णत गने अन्म कागजात एिभ ्प्रर्तिेदन सभेतराई सभझनज ऩछि ।  

(ऩ) "आन्तरयक रेखाऩयीऺण" बन्नारे सभफस्न्धत कामािरमको उद्देश्म अनजरुऩका र्नधािरयत कामि 

सभऩादनसॉग सभफस्न्धत व्मिथथाऩकीम अभ्मास, रेखा तथा अन्म कायोफाय य सो सॉग सभफस्न्धत 

कागजात एिभ ्प्रविमाको जाॉच, ऩयीऺण, विश्लषेणका साथै आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारीको सभग्र 

भूल्माङ्कन गयी प्रर्तिेदन गने कामिराई सभेत जनाउॉछ ।  
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(प) "अस्न्तभ रेखाऩयीऺण" बन्नारे भहारेखाऩयीऺकको कामािरमफाट सॊविधानको धाया २४१ 

फभोस्जभ हजने रेखाऩयीऺणराई सभझनज ऩछि ।  

(फ) "फेरुजज" बन्नारे प्रचर्रत कानून फभोस्जभ ऩजमािउनज ऩने यीत नऩजमािई  कायोफाय गयेको िा याख्नज 

ऩने रेखा नयाखेको तथा अर्नमर्भत िा फेभनार्सि तरयकारे आर्थिक कायोफाय गयेको बनी 

रेखाऩयीऺण गदाि औॊल्माइएको िा ठहमािइएको  कायोफाय सभझनज ऩछि ।  

(ब) "असजर उऩय गनजिऩने यकभ" बन्नारे प्रचर्रत कानून फभोस्जभ ब जिानी ठदन नहजन ेयकभ ब जिानी ठदएको 

िा फढी हजन ेगयी ब जिानी ठदएको िा घटी यकभ असजर गयेको कायणफाट असजर उऩय गनजिऩने बनी 

रेखाऩयीऺण हजॉदा ठहमािइएको फेरूजज यकभ सभझनज ऩछि य सो शब्दरे वहनार्भना िा भथमौट गयेको 

यकभ तथा प्रदेश सयकायराई र्तनजि फजझाउनज ऩने अन्म कज नै यकभ करभ सभेतराई जनाउॉछ ।  

(भ) "सॊऩयीऺण" बन्नारे आन्तरयक िा अस्न्तभ रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनभा औॊल्माइएको फेरूजजको सभफन्धभा 

ऩेश हजन आएका थऩष्टीकयण िा प्रर्तविमासाथ सॊरग्न प्रभाण तथा कागजातको आधायभा गरयन े

पर्छ्यौट सभफन्धी कामिराई सभझनज ऩछि य सो शब्दरे प्रदेश सबाफाट गठठत रेखा सर्भर्तफाट प्राप्त 

सजझाि िा र्नदेशनका आधायभा गरयन ेऩयीऺण िा अनजगभन कामि सभेतराई जनाउॉछ ।  

(म) "वित्तीम विियण" बन्नारे नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे थिीकृत गयेको भाऩदण्ड फभोस्जभ 

कज नै र्नस्ित अिर्धभा बएको आर्थिक कायोफायको सभवष्टगत स्थथर्त दशािउन ेउद्देश्मरे स्शषिक 

सभेत खजल्न ेगयी तमाय गरयएको विियण सभझनज ऩछि य सो शब्दरे कायोफायको स्थथर्त दशािउन े

गयी स्शषिकको आधायभा फनाइएको फजेट अनजभान, र्नकासा, खचि, रागत, आभदानी, दास्खरा य 

फाॉकी यकभ सभेत खजराईएको प्रार्प्त य ब जिानी विियण य सोसॉग सभफस्न्धत रेखा वटप्ऩणी य 

खजरासा सभेतराई जनाउॉछ ।  

(य) "साििजर्नक जिापदेहीको ऩद" बन्नारे ऩारयश्रर्भक तोवकएको िा नतोवकएको जे बएताऩर्न कज नै 

रुऩभा र्नमजि हजन ेिा र्निािस्चत हजने िा भनोनमन हजने कानूनी भान्मता प्राप्त साििजर्नक काभ, 

कतिव्म य अर्धकाय बएको ऩद सभझनज ऩछि ।  

(र) "अनजदान सॊकेत" बन्नारे प्रदेश सॊिैधार्नक र्नकाम, भन्रारम िा सो सयह ऺेरार्धकाय बएका सस्चिारम, 

आमोग आठदका कामि प्रकृर्त य सॊगठन सभेत छज विन ेगयी ठदइएको सॊकेतराई जनाउनेछ ।  
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(ि) "आर्थिक िषि" बन्नारे हयेक िषिको साउन भवहनाको एक गतेदेस्ख अको िषिको आषाढ 

भवहनाको भसान्तसभभको फाह्र भवहनाको अिर्धराई जनाउनेछ ।  

(श) "तोवकएको" िा "तोवकए फभोस्जभ" बन्नारे मस ऐन अन्तगित फनेका र्नमभहरुभा तोवकएको िा 

तोवकए फभोस्जभ सभझनज ऩछि । 

(ष)  "प्रदेश" बन्नारे प्रदेश नॊ. ७ सभझनज ऩदिछ य सो शब्दरे ऩछी प्रदेश सबारे नाभ तोकेभा सोही 

नाभ सभेत सभझनज ऩनेछ ।  
 

ऩरयच्छेद - २ 

प्रदेश सस्ित कोषको सिारन 

३. प्रदेश सस्ित कोषको सिारन: सॊविधान, मो ऐन य अन्म प्रचर्रत कानूनको अर्धनभा यही प्रदेश सस्ित 

कोषको सिारन प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे गनेछ ।  

४. प्रदेश सस्ित कोषको रेखा याख्न ेउत्तयदावमत्ि: (१) प्रदेश सस्ित कोषको रेखा अद्यािर्धक रुऩभा याख्न े

तथा त्मसको िावषिक वित्तीम विियण तमाय गने कतिव्म य उत्तयदावमत्ि प्रदेश रेखा र्नमन्रक 

कामािरमको हजनेछ य त्मसको रार्ग रेखा दास्खरा गयाउने रगामतका अन्म काभको रार्ग प्रदेश रेखा 

र्नमन्रक कामािरमरे सयकायी कामािरम, प्रदेश सयकायको कायोफाय गने आर्धकारयक फैंकराई 

स्जभभेिायी तोक्न सक्नेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ तोवकएको स्जभभेिायीको ऩारना गनजि गयाउनज सभफस्न्धत सफै कामािरम 

तथा फैंकको कतिव्म हजनेछ ।  

 (३) प्रदेश सस्ित कोषको सिारन गने, प्रदेशको एवककृत रेखा याख्न ेय वित्तीम विियण तमाय गने, प्रदेश 

आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम, भहारेखा र्नमन्रक कामािरम तथा भहारेखा ऩयीऺक सभ  ऺ

रेखा य वित्तीम विियण ऩेश गने सभफन्धी अन्म कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  
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ऩरयच्छेद - ३ 

याजथि य व्ममको अनजभान 

५. भध्मभकार्रन खचि सॊयचना तमाय गनजिऩने: (१) प्रत्मेक आर्थिक िषिको फजेट तजजिभा अस्घ प्रदेश 

आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे  आगाभी तीन आर्थिक िषिको आभदानी य खचि प्रऺेऩण 

सवहतको भध्मभकार्रन खचि सॊयचना तमाय गनजिऩनेछ । मथतो खचि सॊयचना फनाउॉदा आिर्धक विकास 

मोजनाराई भागिदशिनको रुऩभा र्रनज ऩनेछ । 

 थऩवष्टकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनका रार्ग चारज आ.ि. २०७४।७५ को फाॉकी अिर्धका फजेट 

तजजिभा गदाि भध्मकार्रन खचि सॊयचना तमाय गनजिऩने छैन।   

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभको भध्मभकार्रन खचि सॊयचनाभा प्रथतावित मोजना िा कामििभको 

विमाकराऩगत विियण, प्रत्मेक विमाकराऩको प्रर्त इकाई रागत, सिारनभा राग्न ेअनजभार्नत 

सभम, सो फाट  प्राप्त हजन सक्न े प्रर्तपर सभेत खजराई प्रत्मेक मोजना िा कामििभको 

प्राथर्भकीकयण गनजिऩनेछ ।  

  थऩवष्टकयण  ् मस उऩदपाको प्रमोजनका रार्ग "प्रथतावित मोजना िा कामििभ" बन्नारे 

सभबाव्मता अध्ममन तथा विथततृ प्रर्तिेदन तमाय बईसकेको िा सभबाव्मता अध्ममन गयेय भार 

कामािन्िमन गनि सवकन े नमाॉ मोजना िा कामििभको विियण खजराई सोको रार्ग गरयएको 

अनजभार्नत रागतको ऩजष्ट्याई सवहतको विियणराई जनाउनेछ ।  

 (३) भध्मभकार्रन खचि सॊयचना तमाय गने कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

६. स्रोत अनजभान य खचिको सीभा र्नधाियण गनजिऩने् (१ ) आगाभी आर्थिक िषिको फजेट तथा कामििभ 

तजजिभा गने प्रमोजनका रार्ग उऩरब्ध हजने श्रोत तथा गनि सवकन े खचिको सीभा ऩजिािन जभान प्रदेश 

आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे चारज आर्थिक िषिको भाघ भसान्तर्बर गरयसक्नज ऩनेछ ।  

   तय चारज आ.ि. ०७४/७५ को रार्ग मो र्सभा रागज हजनेछैन ।  

 (२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका रार्ग प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे  एक श्रोत 

अनजभान सर्भर्त गठन गनेछ ।  
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 (३) उऩदपा (२) फभोस्जभको श्रोत अनजभान सर्भर्तरे गत आर्थिक िषि य चारज आर्थिक िषिको ६ 

भवहनाको सभवष्टगत आर्थिक ऩरयसूचकहरु, आगाभी आर्थिक िषि उऩरव्ध  हजन सक्न े याजथि, 

अनजदान, विकास सहामता य आन्तरयक ऋण यकभका आधायभा श्रोत अनजभान गनजिऩनेछ ।  

 (४) उऩदपा (३) फभोस्जभ श्रोत अनजभान बएऩर्छ भध्मभकार्रन खचि सॊयचना सभेतराई दृवष्टगत 

गयी आगाभी आर्थिक िषिको रार्ग गनि सवकन ेखचिको सीभा र्नधाियण गनजिऩनेछ ।  

 (५) उऩदपा (३) य (४) फभोस्जभ श्रोत अनजभान तथा खचिको सीभा र्नधाियण गयी सोको प्रर्तिेदन 

प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्री सभऺ ऩेश गनजिऩनेछ ।  

 (६) श्रोत अनजभान तथा खचिको सीभा र्नधाियण सभफन्धी अन्म व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

७. फजेट सीभा य भागिदशिन ऩठाउने  ्(१) प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे  श्रोत अनजभान 

सर्भर्तफाट र्नधािरयत श्रोत तथा खचिको सीभाको अर्धनभा यही आगाभी िषिको फजेट तजजिभाका रार्ग 

फजेट सीभा य फजेट तजजिभा सभफन्धी भागिदशिन तथा ढाॉचा र्नभािण गयी चारज आर्थिक िषिको पागजन 

भवहनाको दोश्रो हप्तार्बर सभफस्न्धत भन्रारम, आमोग, सस्चिारम य र्नकामभा र्नकामगत फजेट सीभा 

उल्रेख गयी फजेट तजजिभा सभफन्धी सीभा य भागिदशिन ऩठाइसक्नज ऩनेछ । मथतो भागिदशिन ऩठाउॉदा 

आिर्धक विकास मोजना य र्रिवषिम खचि सॊयचनाराई आधाय भान्नज ऩनेछ ।  

   तय आ.ि. २०७५।७६ को रार्ग मो सभम र्सभा रागज हजने छैन ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभको फजेट तथा कामििभ तजजिभा ढाॉचाको र्नभािण गदाि सभफस्न्धत र्नकामरे 

आजिन गनि सक्न े याजथि यकभ, आमोजनासॉग सभफस्न्धत िैदेस्शक अनजदान तथा ऋण यकभ य 

प्रथतावित फजेटको ऩजष्ट्याईँका रार्ग आिश्मक अन्म विियणहरु सभेत खजल्न ेगयी तमाय गनजिऩनेछ ।  

 (३) फजेट तजजिभा, छरपर एिभ ्फजेटको भथमौदाराई अस्न्तभ रुऩ ठदन ेअन्म प्रविमा य सभमसीभा 

तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

८. विर्नमोजन दऺता् (१) दपा १० फभोस्जभ आगाभी आर्थिक िषिको रार्ग फजेट प्रथताि गदाि देहाम 

फभोस्जभ गनजिऩनेछ, 

(क) चारज (साधायण) खचि य वित्तीम व्मिथथाको रार्ग फजेट प्रथताि गदाि त्मथतो खचि र्सजिना 

गने थऩष्ट आधाय सवहत प्रथतावित यकभको ऩजष्ट्याई गने आिश्मक सूचना विथततृ रुऩभा 

खजराउनज ऩनेछ ।  
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(ख) नमाॉ आमोजनाको हकभा यकभ प्रथताि गदाि सभबाव्मता अध्ममन गनि आिश्मक तथा 

सभबाव्मता अध्ममन ऩिात ्आगाभी िषि खचि हजनसक्न ेयकभ भार ऩजष्ट्याई सवहत प्रथताि 

गनजिऩनेछ । सभबाव्मता अध्ममन बई थिीकृत बईसकेका तथा िभागत रुऩभा 

कामािन्िमनभा यहेका आमोजनाका हकभा खरयद मोजना िा सभझौता अनजरुऩ आगाभी िषि 

आिश्मक ऩने यकभ भार प्रथताि गनजिऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ फजेट प्रथताि गदाि दपा ११ फभोस्जभ रेखाॊकन गरयएको प्रर्तफद्ध 

कामिका रार्ग ऩमािप्त यकभ छजयाएय भार नमाॉ मोजना तथा कामििभका रार्ग यकभ प्रथताि 

गनजिऩनेछ ।  

 (३) उऩदपा (१) य (२) फभोस्जभको प्रथतावित फजेट तथा कामििभ उऩय दपा १० को उऩदपा 

(४) फभोस्जभ बएको छरपर तथा प्रथतावित फजेट तथा कामििभको विश्लषेण य भूल्माङ्कनका 

आधायभा उऩमजि ठहरयएको फजेट तथा कामििभ आगाभी िषिको विर्नमोजन विधेमकभा सभािेश 

गनजि ऩनेछ ।  

   तय,  चारज आ.फ. २०७४/०७५ को हकभा मो सीभा रागज हजने छैन ।  

९. ऩूिि फजेट छरपर: (१) प्रत्मेक आर्थिक िषि मस ऐन फभोस्जभ विर्नमोजन विधेमक प्रदेशसबाभा ऩेश 

गनजिबन्दा कस्भतभा एक भवहना अगािै प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रीरे  विर्नमोजन 

विधेमकभा सभािेश हजने फजेट तथा कामििभको र्सद्धान्त, उद्देश्म, प्राथर्भकता य प्रभजख नीर्तहरु 

सवहतको ऩूिि फजेट तमाय गयी प्रदेशसबाभा प्रथतजत गनजिऩनेछ । 

 (२) प्रदेशसबारे उऩदपा (१) फभोस्जभ ऩूिि फजेट ऩेश बएको एक भवहनार्बर सो भार्थ आिश्मक 

छरपर गयी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमराई  उऩमजि सजझाि तथा र्नदेशन 

उऩरब्ध गयाउनेछ । 

१०. फजेट प्रथताि य छरपर: (१) प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमफाट प्राप्त फजेट सीभा य 

भागिदशिनको अर्धनभा यही र्नधािरयत ढाॉचाभा आपज  य आफ्नो भातहतका र्नकामको नीर्त तथा कामििभ 

सवहत फजेट प्रथताि तमाय गयी दपा ७ को उऩदपा (३) फभोस्जभ र्नधािरयत सभमसीभार्बरै प्रदेश 

आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमभा  ऩठाउन े दावमत्ि सभफस्न्धत र्नकामको रेखा उत्तयदामी 

अर्धकृतको हजनेछ । 



9 

 

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ फजेट प्रथताि गदाि भध्मभकारीन खचि सॊयचनाभा आधारयत यही 

कामािन्िमन गरयने विमाकराऩ, सोको रागत एिभ ् त्मथतो रागत व्महोरयन ेश्रोत सभेत थऩष्ट 

खजराई आगाभी आर्थिक िषिको फजेट अनजभानको साथै त्मसऩर्छका दजई आर्थिक िषिको खचि य 

श्रोतको प्रऺेवऩत विियण ऩर्न ऩेश गनजिऩनेछ ।  

   तय, चारज आ.फ. २०७४/०७५ को हकभा मो सीभा रागज हजने छैन ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोस्जभको फजेट प्रथतािको साथभा गत आर्थिक िषि य चारज आर्थिक िषिको ६ 

भवहनासभभको वित्तीम तथा बौर्तक प्रगर्त विियण सभेत सॊरग्न गनजिऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोस्जभ प्रथतावित फजेट तथा कामििभ उऩय सभफस्न्धत रेखा उत्तयदामी 

अर्धकृतको उऩस्थथर्तभा प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमभा छरपर हजनेछ ।  

११. प्रर्तफद्धता रेखा तथा र्नमन्रण  ् (१) प्रचर्रत कानूनको अर्धनभा यही प्रदेश सयकायफाट र्सस्जित 

आर्थिक दावमत्ि तथा नेऩार सयकायफाट सभझौता िा र्नणिम बई  हथतान्तयण बई आएका विर्बन्न 

सभझौता िा र्नणिमफाट खचि व्महोनि िा प्रदेश सयकाय िा नेऩार सयकायफाट याजथिभा छजट ठदन 

प्रर्तफद्धता जनाइएको यकभको थऩष्ट व्महोया देस्खन ेगयी रेखा याख्नज ऩनेछ ।  

 (२) प्रर्तफद्धता रेखा याख्न ेतथा सोको र्नमन्रण सभफन्धी अन्म व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

१२. विर्नमोजन विधेमक तमाय गने् (१) दपा १० को उऩदपा (३) फभोस्जभको फजेट तथा कामििभ 

िा आमोजनाराई प्राथर्भकीकयण गयी फजेट भथमौदाराई अस्न्तभ रुऩ ठदई विर्नमोजन विधेमक तमाय 

गने स्जभभेिायी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमको हजनेछ ।  

 (२) प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे उऩदपा (१) फभोस्जभ तमाय बएको विर्नमोजन 

विधेमकको साथभा आर्थिक विधेमक रगामत अन्म आिश्मक विधेमकहरु सभेत तजजिभा गनेछ ।  

१३. याजथि य व्ममको अनजभान ऩेश गनजिऩने  ्(१) प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रीरे प्रत्मेक िषि 

असाय भवहनाको १ गते दपा १२ फभोस्जभ अस्न्तभ रुऩ ठदईएको प्रदेश सयकायको आगाभी आर्थिक 

िषिको रार्ग याजथि य व्ममको अनजभान प्रदेश सबाभा ऩेश गनजिऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ ऩेश हजन ेयाजथि य व्ममको अनजभानको साथभा सॊविधानको धाया २०७ 

भा उस्ल्रस्खत विियणको अर्तरयि देहामका विियणहरु सभेत सभािेश गनजिऩनेछ, 
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(क) अस्घल्रो आर्थिक िषि गरयएको अनजभान अनजसाय याजथि सॊकरन बए नबएको विियण साथै 

कय िा गैह्रकयभा छजट ठदइएको विियण । 

(ख) दपा ५ फभोस्जभ तमाय गरयएको भध्मभकार्रन खचि सॊयचना ।  

(ग) अनजदान, साििजर्नक ऋण य रगानी सभफन्धी नीर्त ।  

१४. ऩयाभशि गनि सक्ने् प्रदेश सयकायरे आम य व्ममको अनजभान तमाय गनजि अस्घ तत ् सभफन्धभा 

सभफस्न्धत सयोकायिारासॉग आिश्मक ऩयाभशि गनि सक्नेछ ।  

१५. घाटा फजेट ऩेश गनि सक्ने् (१) प्रदेश सयकायरे घाटा फजेट ऩेश गनि सक्नेछ । मसयी घाटा फजेट 

ऩेश गदाि घाटा ऩूर्ति गने श्रोत य सोको थऩष्ट आधाय खजराउनज ऩनेछ । तय प्रशासर्नक खचि व्महोनि 

घाटा फजेट ऩेश गनि सवकन ेछैन ।  

 (२) घाटा फजेट सभफन्धी अन्म व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद ४ 

फजेट र्नकासा, यकभान्तय तथा र्नमन्रण 

१६. फजेट र्नकासा  ् (१) विर्नमोजन ऐन िा ऩेश्की खचि ऐन जायी बएऩर्छ खचि गने अर्धकाय प्राप्त 

कामािरमरे िावषिक कामििभको आधायभा विर्नमोजन ऐनको अनजसूचीभा उस्ल्रस्खत यकभ खचि गनि 

सक्नेछन ्।  

 (२) विर्नमोजन ऐनको अनजसूचीभा उस्ल्रस्खत विर्नमोस्जत यकभ एकबन्दा फढी कामािरमरे खचि 

गनजिऩने अिथथाभा तारजक र्नकामरे विर्नमोजन ऐन िा ऩेश्की खचि ऐन जायी बएको ७ ठदन र्बर 

फाॉडपाॉड गरय सभफस्न्धत कामािरमराई जानकायी ठदनज ऩनेछ । मसयी एकऩटक िाॉपाॉड 

गरयसकेऩर्छ ऩटक ऩटक फाॉडपाॉड गनि ऩाइनेछैन ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोस्जभको विियण प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम , प्रदेश रेखा 

र्नमन्रक कामािरम, भहारेखा र्नमन्रक कामािरम य सभफस्न्धत कोष तथा रेखा र्नमन्रक 

कामािरमराई ऩठाउनज ऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (२) फभोस्जभ फाॉडपाॉडको जानकायी प्राप्त बएऩर्छ सभफस्न्धत कामािरमरे उऩदपा (१) 

फभोस्जभ खचि गनि सक्नेछन ्।  
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 (५) एक भन्रारम अन्तगित विर्नमोस्जत फजेट अको भन्रारम िा अन्तगितको र्नकाम भापि त 

कामििभ सिारन गयी खचि गनि आिश्मक बएभा त्मथतो िावषिक कामििभ य फजेट विर्नमोजन 

बएको भन्रारमरे सभफस्न्धत भन्रारमराई त्मथतो िावषिक कामििभ य फजेट विर्नमोजनको खचि 

गने अस्ततमायी प्रदान गनजिऩनेछ ।  

 (६) सभफस्न्धत कामािरमको नाभभा विर्नमोस्जत िा फाॉडपाॉड बएको यकभ सो कामािरमको ब जिानी 

आदेशका आधायभा प्रदेश आर्थिक मोजना तथा भार्भरा भन्रारमको र्नधािरयत नीर्त अनजरुऩ प्रदेश 

सस्ित कोषफाट प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे र्नधाियण गयेको प्रविमा अनजसाय एकर खाता 

कोष प्रणारीफाट ब जिानी र्नकासा हजनेछ ।  

 (७) सभफस्न्धत कामािरमको नाभभा विर्नमोजन िा फाॉडपाॉड बएको यकभ प्रचर्रत कानून फभोस्जभ 

खचि गने, रेखा याख्न,े प्रर्तिेदन गने, रेखाऩयीऺण गयाउन े य फेरुज ू पर्छ्यौट गने गयाउन े

उत्तयदावमत्ि सभफस्न्धत कामािरम प्रभजखको हजनेछ ।  

 (८) सयकायी यकभ ब जिानी र्नकासा ठदने̧  कोष सिारन गने गयाउने सभफन्धी अन्म कामिविर्ध 

तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

१७. यकभान्तय तथा स्रोतान्तय  ् (१) विर्नमोजन ऐनभा तोवकएको कज नै एक अनजदान सॊकेत अन्तगितको 

फजेट उऩस्शषिकभा यकभ नऩजग बएभा सोही ऐनभा तोवकएको कज नै एक िा एकबन्दा फढी अनजदान 

सॊकेत अन्तगितको उऩस्शषिकभा फचत हजने यकभ भध्मेफाट प्रदेश विर्नमोजन ऐनभा तोवकएको सीभार्बर 

यही प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे यकभान्तय गनि सक्नेछ ।  

 (२) आफ्नो र्नकामको अनजदान सॊकेत अन्तगितको कज नै फजेट उऩस्शषिकभा यकभ नऩजग बएभा सो 

अनजदान सॊकेत अन्तगित यकभ फचत बएको अन्म फजेट उऩस्शषिकहरुफाट प्रदेश विर्नमोजन 

ऐनभा तोवकएको सीभार्बर यही खचि व्महोने श्रोत ऩरयितिन नहजन ेगयी चारज फजेटफाट चारजतपि  

खचि स्शषिकहरुभा य ऩूॉजीगत फजेटफाट ऩूॉजीगततपि  खचि स्शषिकहरुभा सभफस्न्धत भन्रारमरे य 

विर्नमोजन ऐनभा तोवकए फभोस्जभ यकभान्तय गनि सक्नेछ । तय मसयी यकभान्तय गदाि तरफ, 

बत्ता, ऩोशाक, खाद्यान्न, ऩानी तथा विजजरी, सिाय भहशजर य घयबाडा जथता अर्निामि दावमत्िफाट 

यकभान्तय गनि ऩाइने छैन।  
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 (३) प्रदेश विर्नमोजन ऐन अन्तगित कज नै एक प्रकायको खचि व्महोने श्रोतभा यहेको यकभ अको 

श्रोतभा सानि य ब जिानी विर्ध ऩरयितिन गने अर्धकाय प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना 

भन्रारमको हजनेछ ।  

 (४) यकभान्तय तथा श्रोतान्तय सभफन्धी अन्म व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

१८. फजेट योक्का िा र्नमन्रण गनि य सभऩिण गयाउन सक्ने् (१) दपा १६ भा जजनसजकै कज या रेस्खएको 

बएता ऩर्न प्रदेशको आर्थिक स्थथर्त य प्रदेश सस्ित कोषभा जभभा यहेको यकभराई विचाय गयी प्रदेश 

आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे  प्रदेश सस्ित कोषभार्थ व्ममबाय हजने यकभ फाहेक  

विर्नमोस्जत यकभभा आिश्मकता अनजसाय ऩूणि िा आॊस्शक रुऩभा योक्का िा र्नमन्रण गनि सक्नेछ ।  

 (२) प्रदेश विर्नमोजन ऐनभा सभािेश बएको कज नै यकभ य सो यकभफाट सिारन हजने कामििभको 

आर्थिक िषिको दोश्रो चौभार्सक अिर्धसभभ ऩर्न सन्तोषजनक रुऩभा कामािन्िमन नबएको िा हजन 

नसक्न ेठहय बएभा प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे  त्मथतो फजेट सभऩिण गनि 

रगाई आिश्मक अन्म स्शषिकभा दपा १७ फभोस्जभ यकभान्तय गनि सक्नेछ ।  

१९. प्रदेश सस्ित कोषफाट हजन े वित्तीम हथतान्तयण  ्(१) प्रदेश सस्ित कोषफाट थथानीम तहराई प्रदान 

गने सभानीकयण अनजदान, सशति अनजदान, सभऩजयक अनजदान य विशेष अनजदान यकभको हथतान्तयण 

प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमफाट प्रदेश कोष रेखा र्नमन्रक कामािरम भापि त हजनेछ ।  

 (२) प्रदेश सस्ित कोषफाट थथानीम तहभा हथतान्तयण हजने यकभ हथतान्तयण सभफन्धी अन्म 

व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

२०. फजेट तथा कामििभको भूल्माॊकन  ्फजेट तथा कामििभ कामािन्िमन अिथथाको भूल्माॊकन गयी प्रदेश 

आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे  अधििावषिक य िावषिक रुऩभा सो अिर्ध सभाप्त बएको दजइि 

भवहना र्बर देहामका विियण सवहत साििजर्नक गनजिऩनेछ,  

(क) याजथि, खचि य आमोजना तथा कामििभ सिारन गनि नेऩार सयकायफाट प्राप्त हजने अनजदान 

(सभार्नकयण अनजदान सशति अनजदान , सभऩजयक अनजदान य विशेष अनजदान)  साथै िैदेस्शक  

अनजदान तथा ऋणको अनजभान, प्रार्प्त तथा ऩरयचारनको मथाथि विियण । 

(ख) प्रदेश सयकायको नीर्त तथा फजेटभा सभािेश बएका कामििभहरुको कामािन्िमन अिथथा । 

(ग) अन्म आिश्मक विियणहरु । 
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ऩरयच्छेद –५ 

कायोफायको रेखा 

२१. रेखाको र्सद्धान्त, आधाय य रेखा ढाॉचा् (१) विर्नमोजन, याजथि, धयौटी तथा अन्म कायोफायको 

रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीको र्सद्धान्त अनजरुऩ नगदभा आधारयत हजनेछ । प्रदेश सयकायरे भहारेखा 

र्नमन्रक कामािरमको थिीकृर्त र्रई प्रोदबािी आधायभा रेखा याख्न सक्नेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभको रेखा याख्न ेप्रमोजनका रार्ग नेऩार सयकायको ढाॉचासॉग तादाभम हजन े

गयी प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे रेखा ढाॉचा य आर्थिक सॊकेत तथा िगॉकयण तजजिभा गयी 

भहारेखा र्नमन्रक कामािरम भापि त भहारेखा ऩयीऺकफाट थिीकृत गयाउनज ऩनेछ ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोस्जभ थिीकृत बएको आर्थिक सॊकेत तथा िगॉकयण य रेखा ढाॉचा सफैको 

जानकायीको रार्ग प्रकाशन गरयनेछ ।  

 (४) उऩदपा (२) फभोस्जभ थिीकृत आर्थिक सॊकेत तथा िगॉकयण य रेखा ढाॉचाभा सजधाय तथा 

ऩरयभाजिन गनि आिश्मक देखेभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सजधाय तथा ऩरयभाजिन गनजिऩने 

ढाॉचा तमाय गयी भहारेखा ऩरयऺकको कामािरमफाट थिीकृत गयाउनज ऩनेछ ।  

 (५) उऩदपा (२) फभोस्जभ थिीकृत रेखा ढाॉचा य आर्थिक सॊकेत तथा िगॉकयणका कामािन्िमनका 

सभफन्धभा कज नै ठद्वविधा देस्खएभा थऩष्ट गने स्जभभेिायी प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको हजनेछ ।  

२२. कायोफायको रेखा् (१) प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे प्रदेश सस्ित कोषको अर्तरयि   

विर्नमोजन, याजथि, धयौटी, प्रदेश सयकायराई नेऩार सयकायफाट प्राप्त हजने अनजदान, िैदेस्शक अनजदान, 

ऋण सहामता, रगानी य अन्म कायोफायको एवककृत रेखा तमाय गयी याख्नज ऩनेछ ।  

 (२) विर्नमोजन, याजथि तथा धयौटीका अर्तरयि अन्म सफै प्रकायका कायोफाय य फजेटभा सभािेश 

नबएका जजनसजकै प्रकायको सहामता िा श्रोतफाट बएको खचिको रेखा सभफस्न्धत कामािरमरे 

तमाय गनजिऩनेछ ।  

 (३) रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे भातहत कामािरमफाट विर्नमोजन, याजथि, धयौटी रगामत सफै 

वित्तीम विियण र्रई प्रदेशको एवककृत वित्तीम विियण य एवककृत वहसाफ तमाय गयी तोवकएको 

सभमर्बर प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमराई उऩरब्ध गयाउनज ऩनेछ ।  
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 (४) प्रदेश भन्रारम अन्तगितको सभऩस्त्त य दावमत्िको रेखाॊकन एिभ ्प्रर्तिेदन गने दावमत्ि रेखा 

उत्तयदामी अर्धकृतको हजनेछ । रेखा उत्तयदामी अर्धकृतफाट प्राप्त विियणको आधायभा प्रदेश 

रेखा र्नमन्रक कामािरमरे प्रदेशको एवककृत वित्तीम विियण तमाय गनेछ ।  

 (५) प्रदेश र्बरका सफै सयकायी कायोफायको एवककृत वित्तीम विियण तमाय गयी प्रदेश आर्थिक 

भार्भरा तथा मोजना भन्रारम ¸ भहारेखा र्नमन्रक कामािरम य भहारेखा ऩयीऺकको कामािरम 

सभऺ ऩेश गनजि प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको कतिव्म हजनेछ ।  

२३. याजथि दास्खरा य याजथि रेखा् (१) प्रचर्रत कानून फभोस्जभ प्रदेश सयकायराई प्राप्त हजने 

याजथि तथा सयकायी यकभ कामािरमभा प्राप्त बएऩर्छ तोवकए फभोस्जभ सयकायी कायोिाय 

सॊचारन गने फैंकभा दास्खरा गनजि ऩनेछ ।  

 (२) सयकायी कायोफाय गने थिीकृत प्राप्त फैंकभा जभभा हजन आएको याजथि सोही ठदन प्रदेश सस्ित 

कोषभा दास्खरा गनजिऩनेछ । कज नै कािज फावहयको ऩरयस्थथर्त ऩयी सोही ठदन याजथि दास्खरा हजन 

नसकेभा सोको बोर्रऩल्ट प्रदेश सस्ितकोषभा दास्खरा गनजिऩनेछ ।  

  तय, बौगोर्रक विकट ऺेरभा अिस्थथत फैंक तथा वित्तीम सॊथथाहरुको हकभा तोवकए फभोस्जभ 

हजनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) विऩरयत सयकायी कायोफाय गनि थिीकृर्त प्राप्त कज नै फैंकरे प्रदेश सस्ितकोषभा 

याजथि दास्खरा नगयेको ऩाइएभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको र्सपारयसभा नेऩार याष्ट्र 

फैंकरे दश ठदनसभभ वढरो गयेको बए दश प्रर्तशत जरयिाना गयी याजथि दास्खरा गनि रगाई 

सो फैंकको तत्कार कामभ यहेको खाता फन्द गयी अन्म फैंकभा खाता खोल्न रगाउनज ऩनेछ ।  

  तय, बौगोर्रक विकट ऺेरभा अिस्थथत फैंक तथा वित्तीम सॊथथाहरुको हकभा तोवकए फभोस्जभ 

हजनेछ । 

 (४) याजथिको रगत तथा रेखा याख्न,े वहसाफ र्बडान गने, वित्तीम विियण तमाय गने, रेखाऩयीऺण 

गयाउन ेउत्तयदावमत्ि कामािरम प्रभजखको हजनेछ ।  

२४. नगद, स्जन्सी दास्खरा य रेखा् (१) स्जभभेिाय व्मस्िरे आफ्नो स्जभभाभा आएको सयकायी 

नगदीको हकभा सोही ठदन िा त्मसको बोर्रऩल्ट य स्जन्सी भारसाभान बए सात ठदनर्बर 

मथाथथानभा दास्खरा गयी शे्रथता खडा गनजिऩनेछ ।  
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 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभको भमादर्बर स्जभभेिाय व्मस्िरे नगदी तथा स्जन्सी दास्खरा गयेको 

शे्रथता खडा गनि नसकेभा त्मसको भनार्सि कायण खजराई एक तह भार्थको अर्धकायी सभऺ 

भमाद थऩको रार्ग अनजयोध गनि सक्नेछ । मसयी अनजयोध बै आएभा एक तह भार्थको 

अर्धकायीरे भनार्सि कायण देखेभा एकै ऩटक िा दजइि ऩटक गयी फढीभा नगदको हकभा सात 

ठदन य स्जन्सीको हकभा तीस ठदन सभभको भमाद थऩ गयी ठदन सक्नेछ ।  

 (३) आफ्नो स्जभभाभा आएको सयकायी नगदी सोही ठदन िा त्मसको बोर्रऩल्ट मथाथथानभा दास्खरा 

नगयेको देस्खन आएभा सभफस्न्धत तारजक कामािरम िा विबागीम प्रभजखरे सात ठदनसभभ वढरो 

गयेको बए दश प्रर्तशत जरयिाना गयी सो सभेत दास्खरा गनि रगाउन ेय सो बन्दा फढी वढरो 

गयेको बए १० प्रर्तशत जरयिाना गयी नगद दास्खरा गनि रगाई कसजयको भारा अनजसाय प्रचर्रत 

कानून फभोस्जभ विबागीम कायिाही सभेत गनि गयाउन सक्नेछ ।  

 (४) उऩदपा (२) भा जजनसजकै कज या रेस्खएको बए ताऩर्न दास्खरा गनजि ऩने नगद फैंक य कामािरम 

फीचको दूयी सभेतराई विचाय गयी प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे नगद दास्खरा गने भमाद 

तोवकठदन सक्नेछ ।  

 (५) उऩदपा (४) फभोस्जभ थवऩएको भमाद र्बर ऩर्न शे्रथता खडा नगने स्जभभेिाय व्मस्िराई एक 

तह भार्थको अर्धकायीरे करभै वऩच्छे एकसम रुऩैमाॉ िा विगोको दश प्रर्तशतसभभ जरयिाना गनि 

सक्नेछ ।  

२५. रेखा दास्खरा गने् (१) प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे तोवकएको अिर्धर्बर प्रत्मेक आर्थिक 

िषिको प्रदेश सस्ित कोषको अर्तरयि विर्नमोजन, याजथि, धयौटी नेऩार सयकायफाट प्राप्त  अनजदान¸ 

िैदेस्शक अनजदान य ऋण सहामता तथा रगानीको रेखा य आर्थिक िषिको एवककृत रेखाको वित्तीम 

विियण प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम ¸ भहारेखा र्नमन्रक कामािरम य भहारेखा 

ऩयीऺकको कामािरम सभऺ दास्खरा गनजिऩनेछ ।  

 (२) रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे भातहत कामािरम सभेतको प्रत्मेक आर्थिक िषिको सभऩूणि आम-

व्ममको एवककृत वित्तीम विियण तमाय गयी तोवकएको अिर्धर्बर प्रदेश रेखा र्नमन्रक 

कामािरम य भहारेखा ऩयीऺकको कामािरम सभऺ ऩेश गनजि ऩनेछ ।  
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 (३) स्जभभेिाय व्मस्िरे कायोफायको रेखा य सभफस्न्धत कागजात तोवकएको कामािरमभा िा 

रेखाऩयीऺक सभऺ तोवकएको अिर्धर्बर तोवकए फभोस्जभ दास्खरा गनजिऩनेछ ।  

 (४) उऩदपा (२) य (३) फभोस्जभ रेखा दास्खरा गनि नसकेको भनार्सफ कायण देखाई भमाद 

थऩको रार्ग अनजयोध गयेभा एक तह भार्थको अर्धकायीरे फढीभा तीस ठदन सभभको भमाद 

थवऩठदन सक्नेछ । तय मसयी भमाद थऩ गदाि भहारेखाऩयीऺकको कामािरमभा एवककृत रेखा 

दास्खरा गने सभम अिर्ध प्रबावित नहजने गयी गनजिऩनेछ ।  

 (५) उऩदपा (४) फभोस्जभ थऩ गरयएको भमाद र्बर ऩर्न रेखा दास्खरा नगने स्जभभेिाय व्मस्िराई एक 

तह भार्थको अर्धकायीरे ऩवहरो ऩटकको रार्ग प्रत्मेक करभभा एक सम रुऩैमाॉको दयरे य दोश्रो 

ऩटकभा प्रत्मेक करभको रार्ग दजइि सम रुऩैमाॉको दयरे जरयिाना गनि सक्नेछ य ऩजन् अको ऩटक 

सोही कामि गयेभा प्रचर्रत कानून फभोस्जभ विबागीम कायिाही सभेत गनि   सवकनेछ ।  

 (६) तोवकएको अिर्धर्बर भहारेखाऩयीऺकको कामािरमभा रेखा तथा वित्तीम विियण दास्खरा 

गयाउन नसकी भनार्सि भावपकको कायण देखाई रेखा उत्तयदामी अर्धकृत िा स्जभभेिाय 

व्मस्िरे भमाद थऩको रार्ग अनजयोध गयेभा भहारेखाऩयीऺक िा र्नजरे तोकेको अर्धकायीरे 

फढीभा ऩैर्तस ठदनसभभको भमाद थवऩठदन सक्नेछ ।  

 (७) उऩदपा (६) फभोस्जभ भमाद थऩ भाग नगयेभा िा थवऩएका भमादर्बर ऩर्न रेखा य वित्तीम 

विियण दास्खरा नगयेभा भहारेखाऩयीऺकरे स्जभभेिाय व्मस्ि बए रेखा उत्तयदामी अर्धकृतराई 

य रेखा उत्तयदामी अर्धकृत बए एक तह भार्थको अर्धकायीराई र्नदेशन ठदन सक्नेछ य त्मथतो 

र्नदेशनको ऩारना गनजि र्नजको कतिव्म हजनेछ ।  

 (८) उऩदपा (७) फभोस्जभ र्नदेशन ठदॉदा ऩर्न रेखा तथा वित्तीम विियण दास्खरा नगयेभा प्रचर्रत 

कानून फभोस्जभ विबागीम कायिाही सभेत गनि सवकनेछ ।  

 (९) याजथि, नगदी, स्जन्सी¸ धयौटी तथा विस्त्तम व्मिथथा दास्खरा गने तथा त्मसको रेखा अर्बरेख 

अद्यािर्धक रुऩभा याख्न ेसभफन्धी अन्म कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

२६. एवककृत वित्तीम विियण तमाय गने् (१) प्रदेश सस्ित कोष एिभ ् अन्म सयकायी कोषहरुको 

एवककृत िावषिक वित्तीम विियण तमाय गने स्जभभेिायी प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको हजनेछ ।  
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 (२) आफ्नो कामि ऺेरर्बरका कामािरमहरुको सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको अनजदान, 

याजथि फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ, आन्तरयक आम तथा ऋण य अनजदानको सभेत विियण य 

आफ्नो ऺेर र्बरका थथानीम तहको आर्थिक कायोफायको छज टृाछज टै य एकीकृत विियण तमाय 

गयी भहारेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउन े स्जभभेिायी सभफस्न्धत प्रदेश रेखा र्नमन्रक 

कामािरमको हजनेछ । 

 (३) आफ्नो कामिऺ ेरर्बरका कामािरमहरुको सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको अनजदान, 

याजथि िाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ, आन्तरयक आम तथा ऋण य अनजदान सभेतको विियण य 

थथानीम तहको आर्थिक कायोफायको छज टृाछज टै य एकीकृत विियण तमाय गयी प्रदेश रेखा 

र्नमन्रक कामािरमभा य भहारेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउन ेस्जभभेिायी सभफस्न्धत कोष तथा 

रेखा र्नमन्रक कामािरमको हजनेछ । 

 (४) थथानीम तहर्बरका कामािरमहरुको सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको अनजदान, याजथि 

फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ, आन्तरयक आम तथा ऋण य अनजदान सभेतको विियण देस्खन ेगयी 

एकीकृत विियण तमाय गयी सभफस्न्धत प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरम य कोष तथा रेखा 

र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउन ेस्जभभेिायी सभफस्न्धत थथानीम तहको हजनेछ । 

 (५) आ-आफ्नो कामि ऺेरर्बरको वित्तीम विियण ऩेश नगने तथा रेखा ऩयीऺण नगयाउने कामािरम 

तथा थथानीम तहराई प्रिाह हजन ेअनजदान यकभ आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे योक्का  

याख्न सक्नेछ । 

 (६) प्रदेशरे तमाय गने वित्तीम प्रर्तिेदन नेऩार सयकायफाट थिीकृत भाऩदण्ड फभोस्जभ तमाय    

गनजिऩनेछ । 

२७. हानी नोक्सानी असजर उऩय गरयने् मस ऐन फभोस्जभ याख्नज ऩने कायोफायको रेखा ठठकसॉग नयाखेको 

कायणफाट प्रदेश सयकायराई कज नै वकर्सभको हानी नोक्सानी तथा ऺर्त हजन गएभा त्मसयी ऩनि गएको 

हानी नोक्सानी तथा ऺर्तऩूर्ति स्जभभेिाय व्मस्िफाट सयकायी फाॉकीसयह असूर उऩय गरयनेछ । 
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ऩरयच्छेद-६ 

भ्रभण खचि 

२८. भ्रभणभा खटाउने  ् सयकायी काभको र्सरर्सराभा कज नै ऩदार्धकायी तथा कभिचायीराई  थिदेश िा 

विदेशभा तोवकए फभोस्जभ काज खटाउन सवकनेछ । 

२९. दैर्नक तथा भ्रभण बत्ता: दपा (२८) फभोस्जभ काज  खटाउॉदा तोवकए फभोस्जभ दैर्नक बत्ता तथा 

भ्रभण बत्ता प्रदान गरयनेछ । 
 

ऩरयच्छेद-७ 

आन्तरयक र्नमन्रण तथा रेखाऩयीऺण 

३०. आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारी  ् (१) प्रदेश तहका सफै रेखा उत्तयदामी अर्धकृतहरु सयकायी  

र्नकामहरुरे आफ्नो य अन्तगितका कामािरमहरुको आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारी तमाय गयी रागज गनजि 

ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभको आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारी सभफन्धी ढाॉचा य कामिविर्धभा एकरुऩता 

ल्माउन प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे र्नदेस्शका य भाऩदण्ड जायी गनि       

सक्नेछ ।  

 (३) आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारी कामािन्िमनको अनजगभन सभफस्न्धत रेखा उत्तयदामी अर्धकृतफाट 

हजनेछ । 

३१. आन्तरयक र्नमन्रण सर्भर्त  ् (१) दपा ३० फभोस्जभको आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारीको 

कामािन्िमनका रार्ग प्रत्मेक र्नकामभा देहाम फभोस्जभको आन्तरयक र्नमन्रण सर्भर्त यहनेछ, 

(क) सभफस्न्धत र्नकामको रेखा उत्तयदामी अर्धकृत िा प्रभजख -अध्मऺ 

(ख) सभफस्न्धत र्नकामको प्रशासन िा मोजना भहाशाखा/शाखा प्रभजख -सदथम 

(ग) अध्मऺरे तोकेको सभफस्न्धत र्नकामभा कामियत विषम ऺेरसॊग सभफस्न्धत  

   ऩदार्धकायी  -सदथम 

(घ) प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको कस्भतभा याजऩराॊवकत अर्धकृत प्रर्तर्नर्ध  -सदथम 

(ङ) सभफस्न्धत र्नकामको आर्थिक प्रशासन प्रभजख  -सदथम सस्चि 
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 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभको सर्भर्तरे आफ्नो र्नकाम य अन्तगितफाट सभऩादन गरयने कामिहरु 

प्रचर्रत कानून फभोस्जभ दऺताऩूणि  एिॊ र्भतव्ममी रुऩभा सभऩादन गयी नर्तजा उन्भजख गयाउने, 

वित्तीम जोस्खभ न्मूनीकयण गने, वित्तीम प्रर्तिेदनहरुराई विश्वसर्नम फनाउन े तथा 

रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका फेरुज ूपछमौट गयी गयाइि आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारीराई सजदृढ 

एिॊ प्रबािकायी फनाउन आिश्मक कामिहरु सभऩादन गनेछ । 

 (३) आन्तरयक र्नमन्रण सर्भर्तको अन्म कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

३२. आन्तरयक रेखाऩयीऺण  ्(१) प्रदेशरेखा र्नमन्रक कामािरम िा सो कामािरमरे तोकेको कामािरमफाट 

प्रदेश सयकाय अन्तगितका सफै कामािरमहरुको आर्थिक कायोफायको र्नमर्भतता, र्भतव्मवमता, 

कामिदऺता य प्रबािकारयताका आधायभा आन्तरयक रेखाऩयीऺण गनजि ऩनेछ ।  

 (२) आफ्नो कामािरमको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाउन े स्जभभेिायी सभफस्न्धत कामािरम प्रभजखको 

हजनेछ । 

 (३) आन्तरयक रेखाऩयीऺकको काभ, कतिव्म य अर्धकाय देहाम फभोस्जभ हजनेछ, 

(क) आन्तरयक रेखाऩयीऺकरे सभफस्न्धत र्नकामको उद्देश्म अनजरुऩका र्नधािरयत 

कामिसभऩादनसॉग सभफस्न्धत कायोफायको गस्णतीम शजद्धता य कानूनको ऩरयऩारनाको ऩूणि 

ऩयीऺण गनजिऩनेछ । 

(ख) सभफस्न्धत र्नकामको कामिसभऩादनका िभभा ऩरयचारन बएको श्रोतको नर्तजाभूरक उऩमोग एिॊ 

प्रबािकारयता सभफन्धभा जोस्खभ विश्लषेणभा आधारयत बई रेखाजोखा गयी सजझाि गने य 

अिरभिन गरयएका आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारी रगामतका नीर्तगत एिॊ प्रविमागत ऩऺहरुको 

व्मिथथाऩकीम अभ्मासका सभफन्धभा रेखाजोखा गयी सजझाि प्रथतजत गनजिऩनेछ । 

(ग)  खण्ड (क) य (ख) फभोस्जभ ऩयीऺण गदाि साििजर्नक वित्तीम जिापदेवहता य ऩायदस्शिताको 

प्रिद्धिन गदै सभफस्न्धत र्नकामको आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारीको सजदृवढकयण तथा आर्थिक 

अनजशासनको ऩरयऩारनभा सहमोग ऩजमािउन  आन्तरयक रेखाऩयीऺकको कतिव्म हजनेछ । 

(घ) आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रमोजनको रार्ग सभफस्न्धत र्नकामको आर्थिक कायोफाय य सोसॉग 

सभफस्न्धत अर्बरेख तथा र्नणिमहरु र्नयीऺण, ऩयीऺण तथा जाॉच गनि ऩाउने  अर्धकाय 

आन्तरयक रेखाऩयीऺकराई हजनेछ । 
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(ङ) आन्तरयक रेखाऩयीऺकरे तोवकए फभोस्जभ आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयी देस्खएका व्महोया 

खजराई सजझाि सवहतको प्रर्तिेदन गनजि ऩनेछ । 

 (४) आन्तरयक रेखा ऩयीऺकरे आपज राई खटाउन ेय आन्तरयक रेखाऩयीऺण गने र्नकामप्रर्त स्जभभेिाय 

यही आफ्नो काभ कतिव्म य अर्धकाय प्रमोगको र्सरर्सराभा सदाचारयता, फथतजर्निता, गोऩनीमता, 

सऺभता सवहत तोवकए फभोस्जभका अन्म आचयण ऩारना गनजि ऩनेछ । साथै आन्तरयक रेखाऩयीऺकरे 

रेखाऩयीऺणको र्सरर्सराभा जानकायीभा आएको कज नै सूचना िा तथ्म रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनभा 

सभािेश गने फाहेक अन्म कज नै ऩर्न रुऩभा कसैराई उऩरब्ध गयाउनज हजॉदैन । 

 (५) आन्तरयक रेखाऩयीऺकरे आफ्नो कामिसभऩादनका िभभा मस ऐन फभोस्जभको अर्धकाय प्रमोग गयी 

आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयेकै आधायभा र्नज उऩय कज नै कानूनी कायिाही चराइन े छैन । तय 

आन्तयीक रेखाऩयीऺकरे अनजस्चत कामि गयेभा िा िदर्नमतऩूििक कामिसभऩादन गयेको प्रभास्णत बएभा 

प्रचर्रत कानून फभोस्जभको कायिाही िा अर्बमोजन गनि फाधा ऩजगेको भार्नन ेछैन । 

 (६) आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनभा सभािेश बएका व्महोया अस्न्तभ रेखाऩयीऺण हजनज अगािै 

पछमौट तथा सॊऩयीऺण गयाइि अस्न्तभ रेखाऩयीऺक सभऺ प्रथतजत गनजिऩनेछ । अस्न्तभ रेखा 

ऩरयऺणका सजझािहरु सभफन्धभा कायण  सवहत हटाईएकोभा फाहेक अन्म सजझािहरुराई अस्न्तभ 

रेखाऩयीऺकरे आफ्नो सजझािभा प्रथतजत गनजि ऩनेछ । 

 (७) प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे आन्तरयक रेखाऩयीऺणराई थितन्र, र्नष्ट्ऩऺ य प्रबािकायी 

फनाउन आन्तरयक रेखाऩयीऺण य आर्थिक प्रशासन सिारनका रार्ग न्मूनतभ  अिर्ध तोकी 

अरग अरग कभिचायी खटाउन ेव्मिथथा गनि सक्नेछ ।  

 (८) प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे मस ऐन फभोस्जभ बएको वितेको आर्थिक फषिको आन्तरयक  

रेखा ऩयीऺणको एकीकृत िावषिक प्रर्तिेदन प्रत्मेक आर्थिक िषिको आस्श्वन भसान्त र्बर  तमाय 

गयी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्री सभऺ ऩेश गनेछ । मथतो प्रर्तिेदन सक्दो र्छटो 

साििजर्नक गनजि ऩनेछ ।  

 (९) आन्तरयक रेखाऩयीऺण सभफन्धी अन्म कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 
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३३. अस्न्तभ रेखाऩयीऺण: (१) प्रत्मेक कामािरमरे सफै प्रकायका आम व्मम तथा कायोफायको तोवकए 

फभोस्जभको रेखा य वित्तीम विियण ऩेश गयी भहारेखाऩयीऺकको कामािरमफाट अस्न्तभ रेखाऩयीऺण 

गयाउनज ऩनेछ । 

 (२) भहारेखा ऩयीऺकरे अस्न्तभ रेखाऩयीऺण गदाि आन्तरयक रेखाऩयीऺकको प्रर्तिेदनराई सभेत 

आधाय र्रनज ऩनेछ । 

३४. कायोफायको रेखा तथा विियण दास्खरा गनजि ऩने: (१) कामािरमको सयकायी नगदी, स्जन्सी, आम 

व्ममको रेखा आकस्थभक र्नयीऺण गदाि िा आन्तरयक िा अस्न्तभ रेखाऩयीऺणको र्सरर्सराभा 

सोर्धएको प्रश्नको जिाप िा भाग गरयए फभोस्जभको रेखा तथा विियण तोवकएको भमाद र्बर दास्खरा 

गनजि सभफस्न्धत अर्धकृत िा स्जभभेिाय व्मस्िको कतिव्म हजनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ तोवकएको भमाद र्बर काभ सभऩन्न गनि नसवकन े बई भनार्सि 

भावपकको कायण सवहत भमाद थऩको रार्ग अनजयोध गयेभा य त्मथतो कायण भनार्सि देस्खएभा 

सो प्रश्न सोधनी गने िा विियण भाग गने अर्धकायी िा र्नकामरे भनार्सि भावपकको भमाद थऩ 

गरयठदन सक्नेछ ।  

 (३) उऩदपा (१) य (२) फभोस्जभ ठदइएको भमाद र्बर सोर्धएको प्रश्नको जिाप िा भाग गरयएको 

रेखा ऩेश गनि नसक्नेरे फेरुजज िा कैवपमतभा देस्खएको यकभ व्महोनजि ऩनेछ । 

 (४) रेखा तथा वित्तीम विियण ऩेश नगने प्रदेश सॊिैधार्नक अॊग तथा र्नकामको रेखा उत्तयदामी 

अर्धकृतराई सभफस्न्धत सॊिैधार्नक अॊग तथा र्नकामका प्रभजखरे, प्रदेश भन्रारम तथा प्रदेश 

थतयको सस्चिारम तथा आमोगको रेखा उत्तयदामी अर्धकृतराई सभफस्न्धत विबागीम भन्री िा 

याज्मभस्न्ररे य अन्मको हकभा रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे प्रत्मेक करभभा एक सम रूऩैमाॉ 

सभभ जरयिाना गनेछ । 

 (५) उऩदपा (४) फभोस्जभ जरयिाना गदाि ऩर्न रेखा तथा वित्तीम विियण दास्खरा नगयेभा प्रचर्रत 

कानून फभोस्जभका अन्म कायिाही सभेत गनजि ऩनेछ । 
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३५. रेखा ऩयीऺणको प्रायस्भबक प्रर्तिेदन उऩयको कायिाही: (१) भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट 

रेखाऩयीऺण बई प्रायस्भबक प्रर्तिेदनभा औॊल्माइएका फेरुजजका सभफन्धभा सो फेरुजजको सूचना प्राप्त 

बएको ऩैंर्तस ठदन र्बर सभफस्न्धत कामािरमरे तोवकए फभोस्जभ पर्छ्यौट तथा सॊऩयीऺण गयी भहारेखा 

ऩयीऺकको कामािरमराई जानकायी गयाउनज ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ भमाद र्बर प्रायस्भबक प्रर्तिेदनभा उस्ल्रस्खत व्महोया पर्छ्यौट तथा 

सॊऩयीऺण गयाउन नसक्न ेभनार्सि भावपकको कायण बएभा स्जभभेिाय व्मस्िरे कायण सभेत 

उल्रेख गयी भमाद थऩको रार्ग भहारेखा ऩयीऺकको कामािरम सभऺ अनजयोध गनि सक्नेछ । 

त्मथतो अनजयोध बई आएभा भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे भनार्सि भावपकको भमाद थऩ 

गरयठदन सक्नेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोस्जभ थऩ गरयठदएको भमादर्बर ऩर्न प्रायस्भबक प्रर्तिेदनभा उस्ल्रस्खत व्महोया 

पर्छ्यौट िा सॊऩयीऺण नगयाएभा भहारेखा ऩयीऺकरे रेखा उत्तयदामी अर्धकृतराई जानकायी 

गयाउन े य त्मसयी प्राप्त हजन आएको जानकायी फभोस्जभको कायिाही गने स्जभभेिायी रेखा 

उत्तयदामी अर्धकृतको हजनेछ । रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे कायिाही नगयेभा भहारेखाऩयीऺकरे 

र्फबागीम भन्री िा याज्मभन्रीराई जानकायी गयाउनेछ । 

 (४) मस दपा फभोस्जभ पर्छ्यौट तथा सॊऩयीऺण हजन नसकेको प्रायस्भबक प्रर्तिेदनको व्महोया 

भहारेखाऩयीऺकरे आफ्नो िावषिक प्रर्तिेदनभा सभािेश गनेछ । 

३६. रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनको रगत याख्ने्  (१) आन्तरयक तथा अस्न्तभ रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनभा 

औॊल्माइएका र्नमर्भत गनजिऩने तथा असजर उऩय गनजिऩने िा र्तनजि फजझाउनज ऩने बनी ठहमािईएको फेरुजजको 

रगत कामािरमथतयभा याख्नज ऩनेछ ।  

(२) प्रदेशथतयका केस्न्िम र्नकामरे आफ्नो य भातहतका सफै कामािरमहरुको िेरुजजको प्रादेस्शक रगत 

याख्नज ऩनेछ । फेरुजजको अर्बरेख अद्यािर्धक गयी प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउने 

स्जभभेिायी रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको हजनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोस्जभको  रगत यातदा आन्तरयक तथा अस्न्तभ रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनको 

रगत अरग अरग रुऩभा याख्नज ऩनेछ । 
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(४) दपा ३२ को उऩदपा (६) फभोस्जभ पछमौट तथा सॊऩयीऺण बएको आन्तरयक रेखाऩयीऺणको 

फेरुजज तथा दपा ३६ फभोस्जभ पछमौट तथा सॊऩयीऺण बएको अस्न्तभ रेखाऩयीऺणको फेरुजजको 

विियण रगतभा अद्यािर्धक गयी याख्नज य ऩर्छल्रा अिर्धको रेखाऩयीऺण हजॉदा ऩयीऺण गनजि 

गयाउनज ऩनेछ । 

३७. फेरुजज पछमौट गने गयाउने  ्(१) रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माइएको फेरुजज सभफन्धभा प्रभाण ऩेश गयी 

िा र्नमर्भत गयी गयाइि िा असजर उऩय गयी पछमौट गने दावमत्ि सभफस्न्धत कामािरम प्रभजख य 

आर्थिक प्रशासन प्रभजखको हजनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ फेरुजज पछमौट हजन नसकेभा सो फेरुजज कामभ हजने आर्थिक कायोफाय 

गने ऩदार्धकायीहरु य कायोफायभा सॊरग्न व्मस्िफाट असूर उऩय गयी पछमौट गनजिऩनेछ । 

 (३) आन्तरयक िा अस्न्तभ रेखाऩयीऺण हजॉदा सयकायी नगदी िा स्जन्सी भारसाभानको रगत छजट 

गयेको देस्खएभा िा सयकायराई हानी नोक्सानी बएको देस्खएभा त्मसको सूचना प्राप्त हजनासाथ 

सभफस्न्धत कामािरम प्रभजख िा विबागीम प्रभजखरे त्मथतो हानी नोक्सानी बएको यकभ असूर गयी 

कसूयको भारा अनजसाय विबागीम कायिाही सभेत गनजिऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोस्जभ सूचना प्राप्त बएऩर्छ ऩर्न कायिाही नगने अर्धकायीराई प्रदेश सॊिैधार्नक 

अङ्ग तथा र्नकामको हकभा सभफस्न्धत प्रदेश सॊिैधार्नक अङ्ग तथा र्नकामको प्रभजख, भन्रारम 

तथा प्रदेशथतयको सस्चिारम तथा आमोगको हकभा सभफस्न्धत भन्रारमको विबागीम भन्री िा 

याज्मभन्री, विबाग िा विबाग सयहको अस्थतत्ि य ऺेरार्धकाय बएको कामािरमको हकभा 

सभफस्न्धत भन्रारमको सस्चि य कामािरमको हकभा सभफस्न्धत तारजक कामािरमको प्रभजखरे 

प्रत्मेक करभभा एकसम रुवऩमाॉसभभ जरयिाना गनेछ । 

 (५) मस दपा फभोस्जभ फेरुजज पर्छ्यौट गये नगयेको सभफन्धभा र्नमर्भत अनजगभन गयी प्रचर्रत 

कानून फभोस्जभ पर्छ्यौट गने गयाउने दावमत्ि सभफस्न्धत रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको हजनेछ । 

३८. फेरुजज पर्छ्यौट तथा सॊऩयीऺण: (१) रेखा ऩयीऺणको प्रर्तिेदनभा दसािइएका फेरुजज र्नमर्भत असजर 

उऩय तथा सॊऩयीऺण गयी पर्छ्यौट गने गयाउने स्जभभेिायी सभफस्न्धत रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको    

हजनेछ । 
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 (२) असजर उऩय गनजि ऩने तथा र्तनजि फझाउनज ऩने बनी औॊल्माएको फेरुजज अन्म फेरुजजहरुको हकभा 

प्रचर्रत कानून फभोस्जभ ऩजमािउनज  ऩने यीत नऩजगेको तय सयकायी नगदी स्जन्सीको हानी नोक्सानी 

नबएको ऩजष्ट्याई गने भनार्सि कायण सवहतको प्रभाण प्राप्त बएभा तोवकए फभोस्जभको कामिविर्ध 

अऩनाई सभफस्न्धत रेखा उत्तयदामी अर्धकृतफाट र्नमर्भत, पर्छ्यौट तथा सॊऩयीऺण हजनेछ । 

 (३) भहारेखा ऩयीऺकको िावषिक प्रर्तिेदनभा औॊल्माईएका फेरुजजहरुको सभफन्धभा प्रदेश सबाको 

साििजर्नक रेखा सर्भर्तभा र्रस्खत जिाप ठदन,े सर्भर्तको फैठकभा उऩस्थथत हजने य छरपरभा 

बाग र्रई सो सभफन्धभा आफ्नो प्रर्तविमा व्मि गने तथा फेरुजज पर्छ्यौट सभफन्धी काभ 

कायिाही गने गयाउने उत्तयदार्तत्ि रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको हजनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोस्जभ प्रदेशसबाको साििजर्नक रेखा सर्भर्तभा छरपर बई प्रदेश सबाभा ऩेश 

गयेको सजझाि प्रदेश सबाफाट थिीकृत बए फभोस्जभ कामािन्िमन गने गयाउने कतिव्म सभफस्न्धत 

रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको हजनेछ । 

 (५) उऩदपा (१) य (२) फभोस्जभ बएको कामिको अनजगभन भहारेखाऩयीऺकको कामािरमरे गनेछ । 

 (६) फेरुजज पर्छ्यौट सभफन्धी अन्म कामिविधी तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

३९. फेरुजज पर्छ्यौट सर्भर्त: (१) साभान्म प्रकृमाफाट पर्छ्यौट हजन नसकेका फेरुजजहरु पर्छ्यौट गनि सभम 

सभमभा प्रदेश  साििजर्नक रेखा सर्भर्त य भहारेखाऩयीऺकको याम र्रई प्रदेश सयकायरे प्रदेश 

याजऩरभा सूचना प्रकास्शत गयी देहामका व्मस्िहरु सदथम यहने गयी एक फेरुजज पर्छ्यौट सर्भर्त गठन 

गनि सक्नेछ, 

(क) प्रदेश साििजर्नक रेखा सर्भर्तरे तोकेको सर्भर्तको सदथम -अध्मऺ 

(ख) भहारेखा ऩयीऺकरे तोकेको उऩभहारेखाऩयीऺक िा नामफ भहारेखाऩयीऺक  -सदथम 

(ग) सस्चि, प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम िा र्नजरे तोकेको  

 कभतीभा याजऩराॊवकत ठद्वतीम शे्रणीको अर्धकृत  -सदथम 

(घ) प्रदेश रेखा र्नमन्रक िा र्नजरे तोकेको प्रदेश रेखा र्नमन्रक  

 कामािरमको याजऩराॊवकत अर्धकृत  -सदथम 

(ङ) नेऩार चाटिडि एकाउण्टेण््स सॊथथारे भनोनमन गयेको चाटिडि  

 एकाउण्टेण्ट एक जना  -सदथम 



25 

 

(च) प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे तोकेको  प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरम याजराॊवकत  

अर्धकृत                                                    -सदथम सस्चि 

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ गठठत फेरुजज पर्छ्यौट सर्भर्तको कामिऺ ेर प्रदेश सयकायरे तोवकठदए 

फभोस्जभ हजनेछ ।  

 (३) उऩदपा (१) फभोस्जभ गठठत फेरुजज पर्छ्यौट सर्भर्तरे  फेरुजज पर्छ्यौट  गदाि अऩनाउनज ऩने 

कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

४०. फेरुजज पर्छ्यौट सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: दपा ३९ फभोस्जभ गठठत फेरुजज पर्छ्यौट 

सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय देहाम फभोस्जभ हजनेछ : 

(क) रेखाऩयीऺणफाट देस्खएका भथमौट, वहनार्भना य असजर उऩय गनजि ऩने ठहरयएको फेरुजज फाहेक 

साभान्म र्नमर्भत प्रविमाफाट पर्छ्यौट तथा सॊऩयीऺण हजन नसकेका प्रदेश सॊिैधार्नक अॊग 

तथा र्नकाम, भन्रारम, सस्चिारम, विबाग, अदारत िा कामािरम अन्तिगतका फेरुजजहरु 

सभफस्न्धत प्रदेश सॊिैधार्नक अॊग तथा र्नकाम, भन्रारम िा सस्चिारमफाट पर्छ्यौटको 

र्नर्भत्त र्सपारयस बई आएभा औस्चत्मको आधायभा त्मथतो फेरुजज र्नमर्भत िा र्भन्हा गयी 

फेरुजजको रगत किा गने । 

(ख) खण्ड (क) फभोस्जभ पर्छ्यौटको र्नर्भत्त सर्भर्तभा र्सपारयस बई आएका फेरुजजहरु पर्छ्यौट 

गनि नर्भल्न ेबएभा सभफस्न्धत प्रदेश सॊिैधार्नक अॊग तथा र्नकाम भन्रारम िा सस्चिारमराई 

फेरुजज यकभ र्नमर्भत िा असजर उऩय गनि रेखी ऩठाउन े। 
 

ऩरयच्छेद - ८ 

वित्तीम स्जभभेिायी य जिापदेवहता 

४१. काभ, कतिव्म, अर्धकाय य स्जभभेिायी: रेखा उत्तयदामी अर्धकृत, स्जभभेिाय व्मस्ि, विबागीम प्रभजख, 

प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको प्रभजख , कोष तथा रेखा र्नमन्रक कामािरमको प्रभजख, कामािरम 

प्रभजख तथा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभजख एिॊ स्जन्सी तथा याजथिभा काभ  गने अर्धकायीको काभ, 

कतिव्म, अर्धकाय तथा स्जभभेिायी तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  
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४२. स्जभभेिाय व्मस्ि जिापदेही हजन:े (१) स्जभभेिाय व्मस्िरे मस ऐन फभोस्जभ याख्नज ऩने प्रत्मेक 

कायोफायको विियण थऩष्ट देस्खन ेगयी प्रचर्रत कानूनरे तोकेफभोस्जभको यीत ऩजमािभई रेखा तमाय गयी 

अद्यािर्धक याख्नज ऩनेछ । 

 (२) आर्थिक प्रशासन सिारन गदाि भातहत कामािरमरे प्रचर्रत कानूनको ऩारना गये िा नगयेको  

सभफन्धभा आिश्मकता अनजसाय येखदेख, जाॉचफजझ तथा र्नयीऺण गने य भातहत कामािरमको 

वहसाफ प्रदेशको एवककृत  वहसाफभा सभािेश गयाइि जाॉचिजझ गने गयाउन े उत्तयदावमत्ि रेखा 

उत्तयदामी अर्धकृतको हजनेछ । 

 (३) रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे उऩदपा (२) फभोस्जभ येखदेख, जाॉचफजझ तथा र्नयीऺण गदाि िा 

रेखाऩयीऺण हजॉदा प्रचर्रत कानूनद्वाया र्नधािरयत प्रविमा ऩजया नगयी कायोफाय गयेको िा अन्म कज नै 

कैवपमत गयेको देस्खन आएभा स्जभभेिाय व्मस्िरे त्मसको जिापदेहीता फहन गनजि ऩनेछ । 

 (४) कज नै भनार्सि कायणरे आर्थिक कायोफाय सभफन्धी काभभा अर्नवमर्भत हजन गएभा स्जभभेिाय व्मस्िरे 

तोवकएको अिर्धर्बर अर्धकाय प्राप्त अर्धकायी सभ  ऺकायण खजराई र्नमर्भत गयाउनको रार्ग ऩेश गयेभा 

अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे तोवकएको भमादर्बर सो सभफन्धभा आिश्मक र्नणिम गरयठदनज ऩनेछ । तय, 

भनार्सि कायण नबई रेखा सभफन्धी काभभा अर्नमर्भतता बएको देस्खन आएभा अर्धकाय प्राप्त 

अर्धकायीरे स्जभभेिाय व्मस्िराई ऩवहरो ऩटक ऩाॉचसम रूऩैमाॉ य त्मस ऩर्छ ऩर्न दोहोरयन आएभा ऩटकै 

वऩच्छे एक हजाय रूऩैमाॉ जरयिाना गयी प्रचर्रत कानून फभोस्जभ विबागीम कायिाही सभेत गनि सक्नेछ । 

 (५) उऩदपा (४) फभोस्जभ र्नणिम ठदनजऩने अर्धकायीरे तोवकएको भमादर्बर र्नणिम नठदएभा र्नजराई 

एक तह भार्थको अर्धकायीरे ऩवहरो ऩटक ऩाॉच सम रुऩैमाॉ य सोही अर्धकायीफाट ऩजन् अको 

ऩटक त्मथतो कामि दोहोरयन गएभा एक हजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ जरयिाना गनजि ऩनेछ । 

 (६) उऩदपा (२) फभोस्जभ येखदेख, जाॉचफजझ तथा र्नयीऺण हजॉदा मो ऐन तथा मस ऐन अन्तिगत 

फनेको र्नमभ फभोस्जभ प्रविमा ऩूया नगयी कायोफाय गयेको देस्खन आएभा िा अन्म कज नै कैवपमत 

देस्खन आएभा जाॉच गनि ऩठाउन ेतारजक कामािरम िा विबागीम प्रभजखरे करभै वऩच्छे दजइि सम 

रुऩैमाॉ जरयिाना गनि सक्नेछ । एउटै स्जभभेिाय व्मस्िराई तीन ऩटक बन्दा फढी जरयिाना 

बईसकेऩर्छ ऩजन् त्मथतो कामि दोहोरयन आएभा करभै वऩच्छे ऩाॉच सम रुऩैमाॉ जरयिाना गयी 

प्रचर्रत कानून फभोस्जभ विबागीम कायिाही सभेत गनजि ऩनेछ । 
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 (७) मो ऐन िा मस ऐन अन्तिगत फनेको र्नमभ फभोस्जभ रेखा याखे नयाखेको, रेखा दास्खरा गये नगयेको य 

रेखाऩयीऺण गयाए नगयाएको सभफन्धभा सभम सभमभा जाॉच, र्नयीऺण गयी आन्तरयक र्नमन्रण य येखदेख 

गने स्जभभेिायी सॊिैधार्नक अॊग तथा र्नकामको हकभा सभफस्न्धत सॊिैधार्नक अॊग तथा र्नकामको प्रभजख, 

भन्रारम तथा प्रदेशथतयको सस्चिारम तथा आमोगको हकभा सभफस्न्धत भन्रारमका विबागीम भन्री िा 

याज्मभन्री, विबाग िा विबाग सयहको अस्थतत्ि य ऺेरार्धकाय बएको कामािरमको हकभा सभफस्न्धत 

भन्रारमको सस्चि य कामािरमको हकभा सभफस्न्धत तारजक कामािरमको विबागीम प्रभजखको हजनेछ । 

४३. सयकायी नगदी, स्जन्सी दजरुऩमोग एिभ ्भथमौट बएभा कायिाही गरयन:े (१) कामािरमको सयकायी 

तहर्फर तथा स्जन्सी बण्डाय आन्तरयक रेखाऩयीऺण गदाि िा अस्न्तभ रेखाऩयीऺण गदाि िा कज नै तियरे 

जाॉचफजझ हजॉदा भथमौट िा दजरुऩमोग बएको देस्खन आएभा सभफस्न्धत कामािरम प्रभजख िा तारजक 

कामािरम िा तोवकएको अर्धकायीरे प्रचर्रत कानून फभोस्जभ त्मथतो भथमौट िा दजरुऩमोग गने उऩय 

आिश्मक कायिाही गनजि गयाउनज ऩनेछ । 

 (२) अस्न्तभ  रेखाऩयीऺण गदाि सयकायी तहविर तथा स्जन्सी बण्डायको कज नै यकभ िा स्जन्सी 

भथमौट बएको देस्खएभा भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमरे आफ्नो याम साथ प्रचर्रत कानून 

फभोस्जभ त्मथतो भथमौट गने व्मस्ि उऩय कायिाही चराउन सभफस्न्धत कामािरम प्रभजख िा 

विबागीम प्रभजख सभऺ रेखी ऩठाउनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोस्जभ जाॉचफजझ गदाि िा उऩदपा (२) फभोस्जभ कायिाहीको रार्ग रेखी  

आएको अिथथाभा सभफस्न्धत अर्धकायीरे कायिाही नगयेभा त्मथतो अर्धकायीराई विबागीम 

प्रभजखरे य विबागीम प्रभजखरे कायिाही नगयेको बए रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको हकभा विबागीम 

भन्री िा याज्मभन्रीरे य प्रदेश सॊिैधार्नक अॊग  तथा र्नकामका प्रशासकीम प्रभजखको हकभा 

सॊिैधार्नक अॊग  तथा र्नकामका प्रभजखरे ऩाॉच सम रूऩैमाॉसभभ जरयिाना गयी प्रचर्रत कानून 

फभोस्जभ विबागीम कायिाही सभेत गनि सक्नेछ । 

 (४) भहारेखाऩयीऺकराई रेखा सभफन्धी काभ मथासभमभा बएको छैन बने्न रागेभा र्नजरे सो सभफन्धी 

कागजात स्झकाई जाॉच गनि रगाउन सक्नेछ य त्मसयी जाॉच गदाि केही रजटी िा कैवपमत देस्खन आएभा 

आिश्मक कायिाहीको रार्ग सभफस्न्धत तारजक कामािरम सभ  ऺऩठाउनेछ । मसयी रेखी आएकोभा 

सभफस्न्धत कामािरमरे ऩर्न तजरुन्तै आिश्मक कायिाही गनजि ऩनेछ । 
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४४. सयकायी धनभार िा सभऩस्त्तको सॊयऺण गनजि य तोवकएको काभभा भार रगाउनज ऩने: (१) 

कामािरमभा प्राप्त हजन आएको सभऩजणि नगदी स्जन्सीको सॊयऺणको प्रफन्ध र्भराउनज स्जभभेिाय व्मस्िको 

कतिव्म हजनेछ । कामािरमभा प्राप्त हजन आएको यकभ तोवकएको काभभा भार खचि गनि ऩाईनेछ । 

तोवकएको काभभा फाहेक अन्म काभभा खचि गयेको देस्खएभा स्जभभेिाय व्मस्िफाट मथतो खचि यकभ 

असजर उऩय गयी विबागीम कायिाही सभेत गनि सवकनेछ । 

 (२) व्मस्िगत प्रमोगभा ल्माइएको िा प्रमोग गनि ठदइएको सयकायी स्जन्सी, धनभार य सभऩस्त्तभा 

हजन गएको सफै प्रकायको ऺर्त य नोक्सानी यकभ प्रमोग गनि ठदन ेय र्रन ेदजिैफाट असजर उऩय     

गरयनेछ । 

४५. जिापदेही िहन गनजि ऩने: (१) साििजर्नक जिापदेहीको ऩद धायण गयेको व्मस्िरे ठदएको आदेश 

िा र्नदेशनभा बएको िा र्नज आपैरे गयेका कायोफायका सभफन्धभा मो ऐन िा मस ऐन अन्तिगत 

फनेको र्नमभािरी फभोस्जभ स्जभभेिायी फहन गनजि ऩनेछ । 

 (२) मस ऐन िा प्रचर्रत कानून फभोस्जभका कायोिायसॉग सभफस्न्धत कागजात तमाय गने, जाॉच गने, 

ऩेश गने य र्सपारयस गने कभिचायी तथा ऩदार्धकायीरे आपज रे सभऩादन गयेको काभ य सोसॉग 

सभफस्न्धत कायोफायको स्जभभेिायी य जिापदेही िहन गनजि ऩनेछ । 

४६. वित्तीम प्रर्तिेदन साििजर्नक गनजि ऩने: मस ऐन य अन्म प्रचर्रत नेऩार कानून फभोस्जभ सभफस्न्धत 

कामािरमरे तमाय गनजि ऩने वित्तीम प्रर्तिेदनहरु त्मथतो प्रर्तिेदन तमाय गनि तोवकएको सभमािर्ध सभाप्त 

बएको र्भर्तरे सात ठदन र्बर विद्यजतीम िा अन्म उऩमजि भाध्मभफाट साििजर्नक गनजि ऩनेछ । 
 

ऩरयच्छेद - ९ 

सयकायी सभऩत्तीको स्जभभा̧ अर्बरेख¸ सॊयऺण फयफजझायथ, र्रराभ र्फिी तथा र्भन्हा 

४७. सयकायी सभऩस्त्तको स्जभभा, अर्बरेख य सॊयऺण :  ( १) प्रदेश कामािरमभा यहेको नगद , फैङ्क 

भौज्दात, चेक य त्मसको से्रथता , धयौटी य त्मसको से्रथता य याजश्वको रेखा आर्थिक प्रशासन 

शाखा प्रभजखको स्जभभाभा यहनेछ । स्जन्सी भारसाभान तथा तत्सभफन्धी से्रथता स्जन्सी हेनि 

तोवकएको कभिचायीको स्जभभाभा यहनेछ । याजथिको रगत य त्मस सभफन्धी अन्म कागजातहरू 

कामािरम प्रभजखरे तोकेको कभिचायीको स्जभभाभा यहनेछ। 
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 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ स्जभभाभा यहेका सयकायी सभऩस्त्तको वहनार्भना नहजने गयी रगत से्रथता सवहत त्मसको 

सॊयऺण गने कतिव्म त्मथतो सभऩस्त्त स्जभभा र्रने कभिचायी य सभफस्न्धत कामािरम प्रभजखको हजनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभको काभ गनि सभफस्न्धत कामािरम प्रभजखरे आफ्नो जिापदेहीता आपूबन्दा 

भजर्नका अन्म कभिचायीराई हथतान्तयण गनि सक्नेछ। 

४८. स्जन्सी भारसाभानको अर्बरेख तमाय गने: (१) कामािरम प्रभजखरे आफ्नो कामािरमभा यहेको य खरयद 

गयी िा नगयी िा कज नै प्रकायरे हथतान्तयण बई िा िथतजगत सहामता िा अन्म कज नै प्रकायफाट प्राप्त 

हजन आएको स्जन्सी भारसाभानको विियण य भूल्म सभेत खजराई स्जन्सी वकताफभा सात ठदन र्बर 

आभदानी फाॉधी से्रथता खडा गयी अद्यािर्धक गयी याख्नज ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ रगत तमाय गने य रगत फभोस्जभको स्जन्सी भारसाभान स्जभभा र्रने अर्बबाया 

कामािरम प्रभजखरे स्जन्सी हेनि तोकेको कभिचायीको हजनेछ। 

(३) प्राविर्धक काभभा प्रमोगभा ल्माइने स्जन्सी भारसाभानको हकभा उऩदपा (१) फभोस्जभ रगत तमाय 

गदाि सभफस्न्धत प्राविर्धक कभिचायीफाट जॉचाई के कथतो अिथथाभा त्मथतो भारसाभान प्राप्त बएको सो 

प्रभास्णत गयाई सो कज या कैवपमत जनाई रगत खडा गनजि ऩनेछ। 

(४) कामािरमभा भौज्दात यहेका भारसाभान भध्मे ऩजयानो भारसाभानको भूल्म कायणिश खजल्न नसकेको 

अिथथाभा तोवकए फभोस्जभको सर्भर्तरे तोवकए फभोस्जभको प्रकृमा ऩजया गरय भूल्म कामभ गयाई याख्नज 

ऩनेछ। 

(५) िैदेस्शक सहामताफाट प्राप्त हजने भारसाभानको व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

४९. सयकायी सभऩर्तको अर्बरेख याख्न ेतथा प्रर्तिेदन तमाय गने:- (१) रगत खडा गयी यास्खएको सयकायी 

स्जन्सी भारसाभान हानी नोक्सानी नहजने गयी सॊयऺण गने य र्तनीहरूको याम्रो सभबाय गयी िा चारू 

अिथथाभा याख्न ेउत्तयदावमत्ि सभफस्न्धत कामािरम प्रभजखको हजनेछ। 

(२) प्रत्मेक कामािरमरे आफ्नो स्जभभाभा यहेको घय जग्गा , सिायी साधन रगामत तोवकएको स्जन्सी 

भारसाभानको रगत र्नमर्भत रुऩभा अध्मािर्धक गरय याख्नज ऩनेछ । त्मथतो रगतको फावषिक रुऩभा 

तारजक कामािरमभा य प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमभा आर्थिक िषि सभाप्त बएको ऩैतीस ठदन र्बर 

प्रर्तिेदन गनजि ऩनेछ । प्राप्त प्रर्तिेदनको आधायभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे प्रदेश सयकायी 

कामािरमको सभऩर्तको अर्बरेख तोवकए फभोस्जभ अध्मािर्धक गनजि ऩनेछ । 
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(३) तारजक कामािरम , विबाग, भन्रारम, सॊफैधार्नक र्नकामरे उऩदपा (२) फभोस्जभ प्राप्त प्रर्तिेदन 

य आफ्नो कामािरम सभेतको स्जन्सी प्रर्तिेदन एवककृत रुऩभा तमाय गयी बाि भसान्त र्बर 

प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउनज ऩनेछ ।  

(४) प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे उऩदपा (३) फभोस्जभ प्राप्त प्रर्तिेदन अध्ममन गयी एवककृत 

स्जन्सी प्रर्तिेदन तमाय गयी भजतम भन्री तथा भस्न्रऩरयषदको कामािरम य आर्थिक भार्भरा तथा 

मोजना भन्रारमभा आस्श्वन भसान्त र्बर ऩठाउनज ऩनेछ । 

(५) स्जन्सी र्नयीऺण गने, भभित सॊबाय गनेय प्रर्तिेदन गने रगामतको अन्म व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

५०. फयफजझायथ: (१) कभिचायी सरुिा िा फढजिा हजॉदा िा अिकास प्राप्त गदाि िा राभो अिर्ध काजभा 

िा विदाभा यहॉदा  आफ्नो स्जभभाभा यहेको नगदी, स्जन्सी िा सयकायी कागजात भमाद 

तोवकएकोभा तोवकएको भमाद र्बर य भमाद नतोवकएकोभा एक्काईस ठदन र्बर तोवकए फभोस्जभ 

फयफजझायथ गयी तोवकएको ढाॉचाभा फयफजझायथको प्रभाणऩर र्रनज ऩनेछ । 

 (२) कज नै भनार्सि कायणरे उऩदपा (१) फभोस्जभको भमादर्बर फयफजझायथ गनि नसवकएभा भमाद 

र्बर फयफजझायथ गनि नसवकएको कायण खोरी सभफस्न्धत तारजक कामािरमभा र्निेदन ठदई 

र्नकासा बई आए फभोस्जभ गनजि ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) य (२) फभोस्जभ फयफजझायथ हजन नसकेकोभा सभफस्न्धत रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे 

सभम र्नधाियण गयी त्मसयी र्नधाियण गरयएको सभम र्बर आिश्मक जाॉचफजझ गयाउन सक्नेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोस्जभ जाॉचफझ गदाि राऩयिाही गयी फयफजझायथ गनि फाॉकी याख्न े स्जभभेिाय 

व्मस्िराई रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे ऩाॉचसम रुऩैमाॉसभभ जरयिाना गयी भनार्सि भमाद ठदई 

फयफजझायथ गनि रगाउन ेछ । 

 (५) उऩदपा (४) फभोस्जभ ठदईएको भमाद र्बर ऩर्न फयफजझायथ नगने व्मस्ि फहारिारा कभिचायी 

बए प्रचर्रत कानून फभोस्जभ र्नजको तरफ बत्ता योक्का याखी य फहार टजटेको व्मस्ि बए र्नजको 

र्निृत्तबयण िा उऩदान योक्का याखी एिभ ् र्नफसृ्त्तबयण, उऩदान नऩाउन ेिा उऩदान र्रईसकेको 

व्मस्ि बए प्रहयीद्वाया ऩिाउ गनि रगाई फयफजझायथ गनि रगाईनेछ ।सभफस्न्धत र्नकामफाट 

ऩिाउको रार्ग अनजयोध बई आएभा ऩिाउ गयी सभफस्न्धत र्नकामभा उऩस्थथत गयाउनज ऩनेछ ।  
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 (६) सभमभा फयफजझायथ नगयेको कायणफाट सयकायी नगदी, स्जन्सी िा धनभारभा कज नै नोक्सानी 

बएभा नोक्सानी बएको यकभ य सोही फयाफयको विगो यकभ प्रचर्रत नेऩार कानून फभोस्जभ 

सभफस्न्धत व्मस्िफाट असजर उऩय गरयनेछ । 

 (७) साििजर्नक ऩद धायणा गयेका ऩदार्धकायीरे उि ऩदको स्जभभेिायीफाट अरग बएको र्भर्तरे ७ 

ठदन र्बर आफ्नो स्जभभाभा यहेका सयकायी , नगदी स्जन्सी धनभार सभफस्न्धत र्नकामभा फजझाउनज 

र्नजको स्जभभेिायी हजनेछ । 

 (८) फयफजझायथ गने अन्म प्रविमा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

५१. र्रराभ वििी: मो ऐन तथा मस ऐन अन्तिगत फनेको र्नमभ फभोस्जभ स्जन्सी र्नयीऺण गदाि टजटपज ट 

तथा फेकभभा बई काभ नराग्न े बनी प्रर्तिेदनभा उल्रेख बएको भारसाभानहरु कामािरम प्रभजखरे 

आिश्मक जाॉचफजझ गदाि र्रराभ वििी गनजि  ऩने बर्न ठहमािएको  भारसाभान तोवकए फभोस्जभको 

कामिविर्ध अऩनाई र्रराभ वििी गनि सवकनेछ । 

५२. र्भन्हा ठदन:े मस ऐनभा अन्मर जजन सजकै कज या रेस्खएको बएताऩर्न मो ऐन अन्तिगत उठ्न नसकेको 

सयकायी फाॉकी यकभ, प्राकृर्तक प्रकोऩ, दजघिटना िा आफ्नो काफज फावहयको ऩरयस्थथर्तरे गदाि तथा 

सजतखाजर्ति बई िा स्खईएय, सडेय गई िा अन्म कायणफाट सयकायी हानी नोक्सानी हजन गएको िा 

कानून फभोस्जभ र्रराभ फढाफढ हजॉदा ऩर्न नउठेको िा उठ्न े स्थथर्त नदेस्खएकोभा तोवकए फभोस्जभ 

र्भन्हा ठदन सवकनेछ । 
  

ऩरयच्छेद - १० 

सयकायी फाॉकी असजर उऩय 

५३. र्नमर्भत प्रविमाफाट पर्छ्यौट नबएको फेरुजज सयकायी फाॉकीको रुऩभा यहन:े (१) आन्तरयक तथा 

अस्न्तभ रेखाऩयीऺणफाट भथमौट तथा वहनार्भना बएको बर्न ठहय बएको यकभ दपा ३४ य ३५ 

फभोस्जभ र्नमर्भत, असजर, पर्छ्यौट तथा सॊऩयीऺण हजन नसकेभा त्मथतो फेरुजज यकभ स्जभभेिाय 

व्मस्िफाट असजर उऩय गनजि ऩनेछ । 
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 (२) असूर उऩय गनजि ऩने देस्खएको यकभ दजई िषिभभ प्रमास गदाि ऩर्न र्नमर्भत, असजर, पर्छ्यौट 

तथा सॊऩयीऺण हजन नसकेको फेरूजजराई सयकायी फाॉकीको रुऩभा रगत कामभ गयी सोको सूचना 

स्जभभेिाय व्मस्िराई सभेत ठदई प्रचर्रत कानून फभोस्जभ असजर उऩय गनजि गयाउनज   ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोस्जभ सयकायी फाॉकीको रुऩभा रगत कामभ गरयएको फेरुजजको विियण असूर 

उऩयको रार्ग सभफस्न्धत रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे तोवकए फभोस्जभ प्रदेश रेखा र्नमन्रक  

कामािरमभा ऩठाउनज ऩनेछ । 

५४. फेरुजज यकभ जामजेथाफाट असजर उऩय हजन:े दपा ५३ को उऩदपा (३) फभोस्जभ रगत कसी असूर 

उऩयका रार्ग प्राप्त  बएको फेरुज ू यकभ कज भायीचोक तथा केन्िीम तहर्सर कामािरमरे सभफस्न्धत 

व्मस्िको जामजेथाफाट सयकायी फाॉकी सयह असजर उऩय गनेछ । 

५५. प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: (१) मस ऐनको विर्बन्न दपाभा प्रदेश 

रेखा र्नमन्रक कामािरमको तोवकएको काभ कतिव्म य अर्धकायको अर्तरयि मो  ऐन य अन्म प्रचर्रत 

कानून फभोस्जभ स्जभभेिाय व्मस्िफाट असजर गनजि ऩने यकभ तथा प्रदेश सयकायसॉग गयेको शतिनाभा 

अनजसाय फजझाउनज ऩने यकभ नफजझाएको य सयकायी नगदी तथा स्जन्सी सभऩस्त्त वहनार्भना गने व्मस्िफाट 

असजर उऩय गनजि ऩने यकभ असजर उऩय गने दावमत्ि प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको हजनेछ । 

 (२) मो ऐन प्रायभब हजॉदाका फखत कज भायीचोक तथा केन्िीम तहर्सर कामािरमको रगतभा कामभ 

यहेको असजर उऩय गनजि ऩने यकभ असजर उऩय गनि रेस्ख आएभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक 

कामािरमरे असजर उऩय गनजि ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) य (२) भा रेस्खएदेस्ख फाहेक प्रचर्रत कानून फभोस्जभ प्रदत्त अर्धकाय प्रमोग गयी 

अधिन्मावमक र्नकाम िा अर्धकायीफाट बएको पैसरा फभोस्जभको दण्ड जरयिाना र्तनजि फजझाउनज 

ऩने दावमत्ि बएको व्मस्िरे त्मथतो दण्ड जरयिाना नर्तये नफजझाएभा सभफस्न्धत अधिन्मावमक 

अर्धकायी िा त्मथतो अधिन्मावमक र्नकामको प्रभजखरे त्मथतो दण्ड जरयिानाको विियण उल्रेख 

गयी दण्ड जरयिाना असजर उऩय गनिको रार्ग त्मथतो विियण सवहत प्राप्त हजन आएभा सभफस्न्धत 

व्मस्िफाट पैसरा फभोस्जभको दण्ड जरयिाना सयकायी फाॉकी सयह असजर उऩय गयी सस्ित 

कोषभा जभभा गनजि ऩनेछ ।  
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 (४) असजर उऩय गनजि ऩने ठहयी रगत कर्सएको फेरुजज िा दण्ड जरयिाना नर्तये नफजझाएभा त्मथतो फेरुजज 

िा दण्ड जरयिाना असजर उऩय गनजिऩदाि अऩनाउनज ऩने अन्म कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ  हजनेछ । 

 (५) उऩदपा (३) फभोस्जभ असजर उऩय गनजि ऩने दण्ड जरयिाना असजर उऩय बएऩर्छ सभफस्न्धत 

कामािरमरे त्मसको विियण सभफस्न्धत रेखा उत्तयदामी अर्धकृत तथा सभफस्न्धत अधिन्मावमक 

र्नकामको प्रभजख सभेतराई ठदनज ऩनेछ । 

 (६) असजर उऩय गनजि ऩने फेरुजज यकभको कज र रगतको दश प्रर्तशत बन्दा फढी असजर उऩय बएभा 

सो दश प्रर्तशत बन्दा फढी जर्त असजर उऩय बएको छ त्मसको दश प्रर्तशतभा नफढाई िा प्रर्त 

व्मस्ि िा सॊथथाराई दश हजाय रुऩैमाॉ बन्दा फढी नहजने गयी फेरुजज असजर उऩय गने कामिभा 

सॊरग्न कभिचायी, व्मस्ि िा सॊथथाराई ऩजयथकाय ठदन सवकनेछ । 

 

ऩरयच्छेद -११ 

विविध 

५६. सजाम: (१) मस ऐनको विर्बन्न दपाभा सजामको व्मिथथा गरयएकोभा फाहेक कसैरे मो ऐन िा मस 

ऐन अन्तिगत फनेको र्नमभहरुको उल्रॊघन गयेभा र्नजराई दपा ४१ फभोस्जभको अर्धकायीरे ऩाॉचसम 

रुऩैमाॉसभभ जरयिाना गनि सक्नेछ । 

 (२) मस ऐन फभोस्जभ सजाम तथा जरयिाना गनजि ऩनेभा कज नै अर्धकायीरे सजाम तथा जरयिाना 

नगयेभा त्मथतो अर्धकायीराई एक तह भार्थको अर्धकृतरे ऩवहरो ऩटक चेतािनी य दोश्रो 

ऩटकदेखी ऩाॉच सम रुऩैमाॉसभभ जरयिाना गनि सक्नेछ । 

५७. जरयिाना र्भन्हा िा कभ गनि सवकने  ्मस ऐनभा उल्रेस्खत व्मिथथा अनजसाय कज नै सजामको आदेश 

बएकोभा त्मथतो सजाम गनि नऩने बनी भनार्सि भावपकको कायण खोरी त्मथतो सजामको आदेश 

ठदएको र्भर्तरे ऩन्र ठदन र्बर सजाम ठदन ेअर्धकायी सभऺ र्रस्खत र्निेदन ठदएभा सजामको आदेश 

ठदन े अर्धकायीराई त्मथतो कायण भनार्सि रागेभा ऩवहरे गयेको जरयिाना र्भन्हा िा कभ गनि  

सवकनेछ । 
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५८. ऩजनयािेदन  ्मो ऐन य मस ऐन अन्तिगत फनेको र्नमभ फभोस्जभ कज नै जरयिाना िा फेरुजज व्महोनजि ऩने 

गरय बएको र्नणिमउऩय स्चत्त नफजझेभा स्चत्त नफजझ्ने व्मस्ि िा कभिचायीरे त्मथतो र्नणिम ऩाएको ऩन्र 

ठदन र्बर सजाम गने अर्धकायी बन्दा एक तह भार्थको अर्धकायी सभऺ ऩजनयािेदन गनि सक्नेछ य 

त्मसयी ऩयेको ऩजनयािेदनको सभफन्धभा ऩजनयािेदन सजने्न अर्धकायीरे ठदएको र्नणिम अस्न्तभ हजनेछ । 

५९. आर्थिक प्रशासनको सिारन  ्आर्थिक प्रशासन सिारन गनि प्रदेशभा रेखा सभफन्धी जनशस्िको 

ऩरयचारन य व्मिथथाऩन गने स्जभभेिायी प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको हजनेछ । 

६०. आर्थिक कामिविर्ध सभफन्धी भागिदशिन: मस ऐनभा अन्मर जजनसजकै कज या रेस्खएको बएताऩर्न प्रदेश 

सयकायरे आर्थिक कामिविर्ध सभफन्धी अन्म कानून फनाउॉदा सॊघीम आर्थिक कामिविर्ध ऐनको प्रर्तकज र 

नहजन ेगयी फनाउनेछ । 

६१. विद्यजर्तम प्रविर्धको प्रमोग गने: (१) मस ऐन फभोस्जभ सभऩादन गनजिऩने आर्थिक कायोफायको रेखाॊकन 

एिॊ प्रर्तिेदनका रार्ग आिश्मकता अनजसाय विद्यजर्तम प्रणारीको उऩमोग गनि सवकनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभका आर्थिक कायोफाय व्मिथथाऩन प्रणारीहरु प्रदेश रेखा  र्नमन्रक 

कामािरमरे तमाय गयी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमफाट थिीकृत गयाउनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) फभोस्जभ विकास बएको प्रणारीभा सभािेश नबएको िा ऩमािप्त नबएको कज नै 

प्रणारी विकास गनजिऩने बएभा तोवकए फभोस्जभ प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमको थिीकृर्त 

र्रनजऩनेछ । 

 (४) मस दपा फभोस्जभ विकास गरयएका प्रणारीफाट उत्ऩाठदत हजने सूचनाहरु प्रभास्णकयणका रार्ग 

र्फद्यजर्तम हथताऺयको प्रमोग गनि सवकनेछ । 

 (५) आर्थिक कायोफाय व्मिथथाऩनसॉग अन्तयसभफस्न्धत अन्म प्रणारीहरुको विकास य अन्तयआफद्धता 

सभफन्धी व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

६२. अर्धकाय प्रत्मामोजन  ्मस ऐन फभोस्जभ कज नै र्नकाम िा अर्धकायीराई प्राप्त अर्धकायभध्मे तोवकए 

फभोस्जभ फाहेकका अर्धकाय अन्म कज नै र्नकाम िा अर्धकायीरे प्रमोग गने गयी प्रत्मामोजन गनि      

सक्नेछ । 

६३. र्नमभ फनाउन े अर्धकाय  ् मो ऐनको उद्देश्म कामािन्िमन गनि प्रदेश सयकायरे आिश्मक र्नमभ 

फनाउन सक्नेछ । 
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६४. सॊशोधन गने अर्धकायꓽ  मो ऐनको सॊशोधन गने अर्धकाय प्रदेश सबाभा र्नवहत यहने छ ।  

६५. फचाउ  ्मो ऐन य मस अन्तगित फनेका र्नमभहरुभा रेस्खएका कज याहरुभा सोही फभोस्जभ य अरुभा 

प्रचर्रत कानून फभोस्जभ हजनेछ । 

 


