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प्रदेश  सयकायको आर्थिक कामिविर्ध र्नमर्भत तथा व्मिस्थथत गने सबनफधमधभा फनकेो 
विधेमक 

 

प्रथतािना् प्रदेश सस्ित कोष िा सयकायी कोषको सिारन, फजेट तजजिभा, र्नकासा तथा खचि गने, 
रेखा याख्न,े प्रर्तिेदन गने, आधमतरयक र्नमधमरणको व्मिथथा र्भराउने, आधमतरयक रेखा ऩयीऺण गने 
गयाउने, अस्धमतभ रेखाऩयीऺण गयाउने, फेरुजू पर्छ्यौट, असजर उऩय तथा तहर्सर गने गयाउने 
विषमभा भागिदशिन गयी प्रदेश आर्थिक कामिविर्ध र्नमर्भत तथा व्मिस्थथत गनि गयाउन िाञ्छनयम 
बएकोरे, 

नेऩारको सॊर्फधानको धाया ५९ य २१३ फभोस्जभ  प्रदेश नॊ. १ को प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको 
छ । 

 

     ऩरयच्छेद – १ 

प्रायस्बनबक 

 

१.  सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायबनब् (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश आर्थिक कामिविर्ध ऐन,२०७४” यहेको    
छ । 

(२) मो ऐन तजरुधमत प्रायबनब हजनेछ । 

२.  ऩरयबाषा् विषम िा प्रसËरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा, - 
(क) “अनजदान सॊकेत” बन्नारे प्रदेश सॊिैधार्नक र्नकाम, भधमरारम िा सो सयह ऺेरार्धकाय 

बएका सस्चिारम, आमोग आददको कामि प्रकृर्त य सॊगठन सभेत छज विने गयी ददइएको 
सॊकेतराई जनाउॉछ । 

(ख) “अस्धमतभ रेखाऩयीऺण” बन्नारे भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट सॊविधानको धाया 
२४१ फभोस्जभ हजने रेखाऩयीऺणराइि सबनझनज ऩछि । 

(ग) “असजर उऩय गनजि ऩने यकभ” बन्नारे प्रचर्रत कानून फभोस्जभ ब जक्तानय ददन नहजन े
यकभ ब जक्तानय ददएको िा फढी हजने गयी ब जक्तानय ददएको िा घटी यकभ असजर गयेको 
कायणफाट असजर उऩय गनजिऩने बनय रेखाऩयीऺण हजॉदा ठहर्रमािएको फेरुजज यकभ 
सबनझनज ऩछि य सो शब्दरे वहनार्भना िा भथमौट गयेको यकभ तथा प्रदेश सयकायराई 
र्तनजि फजझाउनज ऩने अधमम कज नै यकभ करभ सभेतराई जनाउॉछ ।  

(घ) “आधमतरयक रेखाऩयीऺण” बन्नारे सबनफस्धमधत कामािरमको उदे्दश्म अनजरूऩका र्नधािरयत 
कामिसबनऩादनसॉग सबनफस्धमधत व्मिथथाऩकीम अभ्मास, रेखा तथा अधमम कायोिाय य सो 
सॉग सबनफस्धमधत कागजात एिॊ प्रविमाको जाॉच, ऩयीऺण, विश्लषेणका साथै आधमतरयक 
र्नमधमरण प्रणारीको सभग्र भजल्माङ्कन गयी प्रर्तिेदन गने कामिराई जनाउॉछ । 

(ङ) “आर्थिक कायोफाय” बन्नारे सयकायी वित्तयम हथताधमतयण, याजथि सॊकरन गने, याजथि 
दास्खरा गने, अनजदान तथा ऋण प्राप्त गने, खचि गने तथा धयौटी, कामिसिारन कोष 
रगामत अधमम कोष सभेतको सबनऩूणि कायोफायराई सबनझनज ऩछि । 
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(च) “आर्थिक िषि” बन्नारे हयेक िषिको साउन भवहनाको एक गतेदेस्ख अको िषिको आषाढ 
भवहनाको भसाधमतसबनभको फाह्र भवहनाको अिर्धराई जनाउॉछ ।  

(छ) “एक तह भार्थको अर्धकायी” बन्नारे प्रदेश कामािरमको प्रभजखको हकभा सबनफस्धमधत 
विबागयम प्रभजख, विबागयम प्रभजखको हकभा सबनफस्धमधत भधमरारम, सस्चिारम तथा 
आमोगको सस्चि, सस्चिको हकभा सबनफस्धमधत विबागयम भधमरय िा याज्मभधमरय य प्रदेश 
सॊिैधार्नक र्नकाम तथा र्नकामको सस्चि िा प्रशासकीम प्रभजखको हकभा सबनफस्धमधत 
सॊिैधार्नक र्नकाम तथा र्नकामको प्रभजख सबनझनज ऩछि। 

(ज) “कामािरम” बन्नारे प्रदेश प्रभजखको कामािरम, प्रदेश सबा सस्चिारम, प्रदेश सॊिैधार्नक 
र्नकाम तथा सॊिैधार्नक र्नकामका कामािरमहरू, प्रदेश सयकायका सफै भधमरारम, 

सस्चिारम, विबाग य तय र्नकाम भातहतका सफै अधमम सयकायी र्नकामका कामािरम 
सभेतराई सबनझनज ऩछि । 

(झ) “कामािरम प्रभजख” बन्नारे खण्ड (ज) फभोस्जभको कामािरमको प्रशासकीम प्रभजख बइि 
काभकाज गनि तोवकएको ऩदार्धकायीराइि जनाउॉछ ।  

(ञ) “स्जबनभेिाय व्मस्क्त” बन्नारे रेखा उत्तयदामय अर्धकृतफाट अस्ततमायी ददए फभोस्जभको 
कामि सिारन गने, स्जबनभा र्रन,े खचि गने, रेखा याख्न,े आधमतरयक िा अस्धमतभ 
रेखाऩयीऺण गयाई फेरुजज km5Øf{}6 गने गयाउने, सयकायी नगदी स्जधमसय असजर उऩय 
गने गयाउने तथा दास्खरा गने कतिव्म बएको व्मस्क्त सबनझनज ऩछि य सो शब्दरे 
सयकायी काभको रार्ग सयकायी नगदी िा स्जधमसय र्रई िा नर्रई सो काभ 
km5Øf{pg] स्जबनभा र्रने गैय सयकायी व्मस्क्त सभेतराई जनाउॉछ ।  

(ट) “तारजक कामािरम” बन्नारे सबनफस्धमधत कामािरम बधमदा भार्थल्रो तहको कामािरम 
सबनझनज ऩछि । 

(ठ) “तोवकएको” िा “तोवकएफभोस्जभ” बन्नारे मस ऐन अधमतगित फनेका र्नमभहरुभा 
तोवकएको िा तोवकए फभोस्जभ सबनझनज ऩछि । 

(ड) “प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरम” बन्नारे प्रदेश सस्ित कोषको सिारन गने, आर्थिक 
प्रशासन सिारनभा र्नदेशन ददन,े आधमतरयक रेखाऩयीऺण गने तथा प्रदेशको एकीकृत 
आर्थिक विियण तमाय गयी भहारेखा र्नमधमरक कामािरम य भहारेखा ऩयीऺक सभऺ 
ऩेश गने गयी प्रदेश सयकायरे तोकेको कामािरम सबनझनज ऩदिछ । 

(ढ) “प्रदेश सस्ित कोष” बन्नारे सॊविधानको धाया २०४ फभोस्जभको सस्ित कोष सबनझनज 
ऩछि । 

(ण) “फेरुजज” बन्नारे प्रचर्रत कानजन फभोस्जभ k'¥ofpg' ऩने यीत नऩजर्रमािइ कायोफाय गयेको 
िा याख्नज ऩने रेखा नयाखेको तथा अर्नमर्भत िा फेभनार्सफ तरयकारे आर्थिक कायोफाय 
गयेको बनय रेखाऩयीऺण गदाि ल ॊल्माइएको िा ठहर्रमािइएको कायोफाय सबनझनज ऩछि । 

(त) “फैंक” बन्नारे प्रदेश सस्ित कोष सिारन गनि तोवकएको आर्धकारयक फैंक सबनझनज 
ऩछि य सो शब्दरे त्मथतो आर्धकारयक फैंकराई प्राप्त अर्धकाय प्रमोग गने गयी 
तोवकददएको िास्णज्म फैंक सभेतराई जनाउॉछ।  
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(थ) “भहारेखा र्नमधमरक कामािरम” बन्नारे सॊघयम आर्थिक कामिविर्ध ऐन य सो ऐन 
अधमतगित फनेको र्नमभको अधयनभा यही सॊघयम सस्ित कोष य अधमम सयकायी कोषको 
सिारन य व्मिथथाऩन गने अथि भधमरारम अधमतगितको विस्शविकृत र्नकामराई सबनझनज 
ऩदिछ । 

(द) “भातहतको कामािरम” बन्नारे सबनफस्धमधत कामािरमको भातहतभा यहेका कामािरम 
सबनझनज ऩछि। 

(ध) “रेखा” बन्नारे कायोफाय बएको व्महोया देस्खने गयी प्रचर्रत कानून फभोस्जभ यास्खने 
अर्बरेख, खाता, वकताफ आदद य सो कायोफायराई प्रभास्णत गने अधमम कागजात एिॊ 
प्रर्तिेदन सभेतराई सबनझनज ऩछि । 

(न) “रेखा उत्तयदामय अर्धकृत” बन्नारे आफ्नो य भातहत कामािरमको आर्थिक प्रशासन 
सिारन गने, िावषिक फजेट तमाय गने य सो फजेट र्नकासा प्राप्त गयी खचि गने 
अर्धकाय सजबनऩने, फजेटको रेखा याख्न े य याख्न रगाउने, रेखा विियण तमाय गने 
गयाउने, विर्नमोजन, याजथि, धयौटी य स्जधमसय य अधमम जजनसजकै कायोिायको आधमतरयक 
तथा अस्धमतभ रेखाऩयीऺण गयाउने, फेरुजज र्नमर्भत गने गयाउने, असजर उऩय गने 
गयाउने िा र्भधमहा गने गयाउने कतिव्म बएको सस्चिराई सबनझनज ऩछि । 

(ऩ) “वित्तयम विियण” बन्नारे नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे थियकृत गयेको भाऩदण्ड 
फभोस्जभ कज नै र्नस्ित अिर्धभा बएको आर्थिक कायोफायको सभविगत स्थथर्त दशािउने 
उदे्दश्मरे शयषिक सभेत खजल्ने गयी तमाय गरयएको विियण सबनझनज ऩछि य सो शब्दरे 
कायोिायको स्थथर्त दशािउने गयी शयषिकको आधायभा फनाइएको फजेट अनजभान, 

र्नकासा, खचि, आबनदानय, दास्खरा य फाॉकी यकभ सभेत खजराईएको प्रार्प्त य ब जक्तानय 
विियण य सो सॉग सबनफस्धमधत रेखा वटप्ऩणय य खजरासा सभेतराई जनाउॉछ । 

(प) “विर्नमोजन” बन्नारे ऩेश्की खचि ऐन य विर्नमोजन ऐनद्वाया र्नददिि सेिा य कामिहरुको 
रार्ग विर्बन्न शयषिकभा विर्बन्न कामािरमराई खचि गनि विर्नमोजन बएको यकभ 
सबनझनज ऩछि य सो शब्दरे ऩूयक विर्नमोजन ऐन य उधायो खचि ऐन फभोस्जभ 
विर्नमोजन बएको यकभ सभेतराई जनाउॉछ । 

(फ) “सस्चि” बन्नारे प्रादेस्शक भधमरारमको सस्चि सबनझनज ऩछि य सो शब्दरे  प्रदेश 
अधमतगित गदठत कज नै र्नकामको हकभा त्मथतो  र्नकामको सस्चि िा प्रशासकीम 
प्रभजखका साथै प्रदेश सयकायका सफै भधमरारमका प्रशासवकम प्रभजख सभेत राई 
जनाउॉछ । 

(ब) “साििजर्नक जिापदेहीको ऩद” बन्नारे ऩारयश्रर्भक ठेवकएको िा नठेवकएको जे बए 
ताऩर्न कज नै रुऩभा र्नमजक्त हजने िा र्निािस्चत हजने िा भनोनमन हजने कानूनय भाधममता 
प्राप्त साििजर्नक काभ, कतिव्म य अर्धकाय बएको ऩद सबनझनज ऩछि । 

(भ) “सॊघयम सस्ित कोष” बन्नारे सॊविधानको धाया ११६ फभोस्जभको सस्ित कोष सबनझनज 
ऩछि । 

(म) “सॊऩयीऺण” बन्नारे आधमतरयक िा अस्धमतभ रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनभा ल ॊल्माइएको 
फेरुजजको सबनफधमधभा ऩेश हजन आएको थऩियकयण िा प्रर्तविमा साथ सॊरग्न प्रभाण 
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तथा कागजातको आधायभा गरयने पर्छ्यौट सबनफधमधय कामिराइि सबनझनज ऩछि य सो 
शब्दरे प्रदेश सबाफाट गठीत रेखा सर्भर्तफाट प्राप्त सजझाि िा र्नदेशनका आधायभा 
गरयने ऩयीऺण िा अनजगभन कामि सभेतराई जनाउॉछ । 

(य)  “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधान सबनझनज ऩछि । 

(र) “थथानयम सस्ित कोष” बन्नारे सॊविधानको धाया २२९ फभोस्जभको सस्ित कोष 
सबनझनज ऩछि।  

 

ऩरयच्छेद – २ 

प्रदेश  सस्ित कोषको सिारन 

 

३.  प्रदेश सस्ित कोषको सिारन् (१) सॊविधान, मो ऐन य अधमम प्रचर्रत कानजनको अर्धनभा यही 
प्रदेश कोषको सिारन प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे गनेछ ।  

४.  प्रदेश सस्ित कोषको रेखा याख्न े उत्तयदावमत्ि् (१) प्रदेश सस्ित कोषको रेखा अद्यािर्धक 
रुऩभा याख्न े तथा त्मसको िावषिक वित्तयम विियण तमाय गने कतिव्म य उत्तयदावमत्ि प्रदेश रेखा 
र्नमधमरक कामािरमको हजनछे य त्मसको रार्ग रेखा दास्खरा गयाउने रगामतका अधमम काभको रार्ग 
प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे सयकायी कामािरम, प्रदेश सयकायको कायोिाय गने आर्धकारयक 
फैंक य अधमम  फैंकहरुराई स्जबनभेिायी तोक्न सक्नेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोस्जभ तोवकएको स्जबनभेिायीको ऩारना गनजि गयाउनज सबनफस्धमधत सफै 
कामािरम तथा फैंकको कतिव्म हजनेछ ।  

(३) प्रदेश सस्ित कोषको सिारन गने, प्रदेशको एकीकृत रेखा याख्न ेय वित्तयम विियण 
तमाय गने‚ भहारेखा र्नमधमरक कामािरम तथा भहारेखा ऩयीऺक सभऺ रेखा  य 
वित्तयम विियण ऩेश गने सबनफधमधय अधमम कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

(४) प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरम थथाऩना नबएसबनभका रार्ग प्रदेश रेखा र्नमधमरकको 
काभ, कतिव्म य उतयदावमत्ि भहारेखा र्नमधमरक कामािरमरे तोके फभोस्जभ हजनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद – ३ 

याजथि य व्ममको अनजभान 

 

 ५∙ भध्मभकार्रन खचि सॊयचना तमाय गनजिऩने् (१) प्रत्मेक आर्थिक िषिको फजेट तजजिभा गनजि अस्घ 
प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमरे आगाभय तयन आर्थिक िषिको आबनदानय य खचि 
प्रऺेऩण सवहतको भध्मभकार्रन खचि सॊयचना तमाय गनजिऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको भध्मभकारीन खचि सॊयचनाभा प्रथतावित मोजना िा 
कामििभको विमाकराऩगत विियण, प्रत्मेक विमाकराऩको प्रर्त इकाइि रागत, 
सिारनभा राग्ने अनजभार्नत सभम, सो फाट प्राप्त हजन सक्ने प्रर्तपर सभेत खजराइि 
प्रत्मेक मोजना िा कामििभको प्राथर्भकीकयण गनजिऩनेछ ।  

थऩियकयण् मस उऩदपाको प्रमोजनका रार्ग ×प्रथतावित मोजना िा कामििभ” बन्नारे सबनबाव्मता 
अध्ममन तथा विथततृ प्रर्तिेदन तमाय बईसकेको िा सबनबाव्मता अध्ममन गयेय भार कामािधमिमन गनि 
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सवकने नमाॉ मोजना िा कामििभको विियण खजराइि सोको रार्ग गरयएको अनजभार्नत रागतको 
ऩजष्ट्याई सवहतको विियणराइि जनाउनेछ ।  

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

६.  स्रोत अनजभान य खचिको सयभा र्नधाियण गनजिऩने् (1) आगाभय आर्थिक िषिको फजेट तथा 
कामििभ तजजिभा गने प्रमोजनका रार्ग उऩरब्ध हजने स्रोत तथा गनि सवकने खचिको सयभा ऩूिािन जभान 
प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमरे चारज आर्थिक िषिको भाघ भसाधमतर्बर गरयसक्नज 
ऩनेछ। 

    तय मो ऐन प्रायबनब हजॉदाको फखत प्रथभ ऩटकका रार्ग मो प्राफधान रागज हजने छैन ।  
(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका रार्ग प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमको 

र्सपारयसभा तोवकए  फभोस्जभ एक स्रोत अनजभान सर्भर्त गठन हजनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभको स्रोत अनजभान सर्भर्तरे गत आर्थिक िषि य चारज आर्थिक 
िषिको ६ भवहनाको सभविगत आर्थिक ऩरयसूचकहरू, आगाभय आर्थिक िषि उऩरव्ध हजन 
सक्ने याजथि, विकास सहामता य आधमतरयक ऋण यकभका आधायभा स्रोत अनजभान 
गनजिऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ स्रोत अनजभान बएऩर्छ भध्मभकारीन खचि सॊयचना सभेतराइि 
दृविगत गयी आगाभय आर्थिक िषिको रार्ग गनि सवकने खचिको सयभा र्नधाियण 
गनजिऩनेछ। 

(५) उऩदपा (३) य (४) फभोस्जभ स्रोत अनजभान तथा खचिको सयभा र्नधाियण गयी सो को 
प्रर्तिेदन प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरय सभऺ ऩेश गनजिऩनेछ ।  

(६) स्रोत अनजभान तथा खचिको सयभा र्नधाियण सबनफधमधय अधमम व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ 
हजनेछ । 

७.  फजेट सयभा य भागिदशिन ऩठाउने्  (१) प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमरे स्रोत 
अनजभान सर्भर्तफाट र्नधािरयत स्रोत तथा खचिको सयभाको अर्धनभा यही आगाभय िषिको फजेट 
तजजिभाका रार्ग फजेट सयभा य फजेट तजजिभा सबनफधमधय भागिदशिन तथा ढाॉचा र्नभािण गयी चारज 
आर्थिक िषिको पागजन भवहनाको दोस्रो हप्तार्बर सबनफस्धमधत भधमरारम, आमोग, सस्चिारम य 
र्नकामभा र्नकामगत फजेट सयभा उल्रेख गयी फजेट तजजिभा सबनफधमधय सयभा य भागिदशिन 
ऩठाइसक्नज ऩनेछ। मथतो भागिदशिन ऩठाउॉदा आिर्धक विकास मोजना य र्रिवषिम खचि 
सॊयचनाराइि आधाय भान्नज ऩनेछ ।  

    तय मो ऐन प्रायबनब हजॉदाको फखत प्रथभ ऩटकका रार्ग मो प्राफधान रागज हजने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको फजेट तथा कामििभ तजजिभा ढाॉचाको र्नभािण गदाि सबनफस्धमधत 
र्नकामरे आजिन गनि सक्ने याजथि यकभ, आमोजनासॉग सबनफस्धमधत िैदेस्शक अनजदान 
तथा ऋण यकभ य प्रथतावित फजेटको ऩजष्ट्याइंका रार्ग आिश्मक अधमम विियणहरू 
सभेत खजल्ने गयी तमाय गनजि ऩनेछ ।  

(३) फजेट तजजिभा, छरपर एिॊ फजेटको भथमौदाराइि अस्धमतभ रूऩ ददने अधमम प्रविमा य 
सभमसयभा तोवकएफभोस्जभ हजनेछ ।  
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८.  विर्नमोजन दऺता् (१) दपा १० फभोस्जभ आगाभय आर्थिक िषिको रार्ग फजेट प्रथताि गदाि 
देहाम फभोस्जभ गनजिऩनेछ,- 

(क) साधायण खचि य वित्तयम व्मिथथाको रार्ग फजेट प्रथताि गदाि त्मथतो खचिको र्सजिना 
गने थऩि आधाय सवहत प्रथतावित यकभको ऩजष्ट्याइि गने आिश्मक सूचना विथततृ रूऩभा 
खजराउनज ऩनेछ ।  

(ख) नमाॉ आमोजनाको हकभा यकभ प्रथताि गदाि सबनबाव्मता अध्ममन गनि आिश्मक तथा 
सबनबाव्मता अध्ममन ऩिात आगाभय िषि खचि हजनसक्ने यकभ भार ऩजष्ट्याइि सवहत 
प्रथताि गनजिऩनेछ । सबनबाव्मता अध्ममन बइि थियकृत बइिसकेका तथा िभागत रूऩभा 
कामािधमिमभा यहेका आमोजनाका हकभा खरयद मोजना िा सबनझौता अनजरूऩ आगाभय िषि 
आिश्मक ऩने यकभ भार प्रथताि गनजिऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ फजेट प्रथताि गदाि दपा ११ फभोस्जभ रेखाॊकन गरयएको 
प्रर्तिद्ध 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 उऩमजक्त ठहरयएको फजेट तथा कामििभ अगाभय िषिको 
विर्नमोजन विधेमकभा सभािेश गरयनेछ ।  

९. ऩूिि फजेट छरपर् (१) प्रत्मेक आर्थिक िषि मस ऐन फभोस्जभ विर्नमोजन विधेमक प्रदेश 
सबाभा ऩेश गनजिबधमदा कस्बनतभा २ भवहना अगािै प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरयरे 
विर्नमोजन विधेमकभा सभािेश हजने फजेट तथा कामििभको र्सद्धाधमत, उदे्दश्म, प्राथर्भकता य प्रभजख 
नयर्तहरू सवहतको ऩूिि फजेट तमायी गयी प्रदेश सबाभा प्रथतजत गनजिऩनेछ । 

(२) प्रदेश सबारे उऩदपा (१) फभोस्जभ ऩूिि फजेट ऩेश बएको एक भवहनार्बर सो भार्थ 
आिश्मक छरपर गयी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमराइि उऩमजक्त 

सजझाि तथा र्नदेशन उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

१०. फजेट प्रथताि य छरपर् (१) प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमफाट प्राप्त फजेट 
सयभा य भागि दशिनको अर्धनभा यही र्नधािरयत ढाॉचाभा आपू य आफ्नो भातहतका र्नकामको नयर्त 
तथा कामििभ सवहत फजेट प्रथताि तमाय गयी दपा ७ को उऩदपा (३) फभोस्जभ र्नधािरयत सभम 
सयभार्बरै आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमभा ऩठाउने दावमत्ि सबनफस्धमधत र्नकामको रेखा 
उत्तयदामय अर्धकृतको हजनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ फजेट प्रथताि गदाि भध्मकारीन खचि सॊयचनाभा आधारयत यही 
कामािधमिमन गरयने विमाकराऩ, सो को रागत एिॊ त्मथतो रागत व्महोरयने  स्रोत सभेत 
थऩि खजराइि आगाभय आर्थिक िषिको फजेट अनजभानको साथै त्मसऩर्छका दजइ आर्थिक 
िषिको खचि य स्रोतको प्रऺेवऩत विियण ऩर्न ऩेश गनजिऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभको फजेट प्रथतािको साथभा गत आर्थिक िषि य चारज आर्थिक 
िषिको ६ भवहनासबनभको वित्तयम तथा  बौर्तक प्रगर्त विियण सभेत सॊरग्न गनजिऩनेछ। 
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(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ प्रथतावित फजेट तथा कामििभ उऩय सबनफस्धमधत रेखा 
उत्तयदामय अर्धकृतको उऩस्थथर्तभा प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमभा 
छरपर हजनेछ। 

११.  प्रर्तफद्धता रेखा तथा र्नमधमरण् (१) प्रचर्रत कानजनका अर्धनभा यही र्सस्जित आर्थिक दावमत्ि 
तथा नेऩार सयकायफाट सबनझौता िा र्नणिम बइ हथताधमतयण बइ आएका विर्बन्न सबनझौता िा 
र्नणिमफाट खचि व्महोनि िा याजथिभा छजट ददन प्रर्तफद्धता जनाइिएको यकभको थऩि व्महोया 
देस्खने गयी रेखा याख्नज ऩनेछ ।  

(२) प्रर्तफद्धता, रेखा याख्न ेतथा सो को र्नमधमरण सबनफधमधय अधमम व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ 
हजनेछ ।   

१२.  विर्नमोजन विधेमक तमाय गने् (१) दपा १० को उऩदपा (३) फभोस्जभको फजेट तथा 
कामििभ िा आमोजनाराई प्राथर्भकीकयण गयी फजेट भथमौदाराई अस्धमतभ रुऩ ददइि विर्नमोजन 
विधेमक तमाय गने स्जबनभेिायी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमको हजनेछ। 

(२) प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमरे उऩदपा (१) फभोस्जभ तमाय बएको 
विर्नमोजन विधेमकको साथभा आर्थिक विधेमक रगामत अधमम आिश्मक विधेमकहरू 
सभेत तजजिभा गनेछ ।  

१३.  याजथि य व्ममको अनजभान ऩेश गनजिऩने्  (१) प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरयरे 
प्रत्मेक िषि असाय भवहनाको १ गते दपा १२ फभोस्जभ अस्धमतभ रूऩ ददइिएको प्रदेश सयकायको 
आगाभय आर्थिक फषिको रार्ग याजथि य व्ममको अनजभान प्रदेश  सबाभा ऩेश गनजिऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको याजथि य व्ममको अनजभान ऩेश गने र्भर्त अगािै प्रदेश 
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरयरे प्रथतावित िावषिक फजेटका र्सद्धाधमत य प्राथर्भकता 
प्रदेश सबाभा  ऩेश गनजिऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ ऩेश हजने याजथि य व्ममको अनजभानको साथभा सॊविधानको 
धाया २०७ भा उस्ल्रस्खत विियणहरूको अर्तरयक्त देहामका विियणहरू सभेत सभािेश 
गनजिऩनेछ् 

(क) अस्घल्रो आर्थिक िषिभा गरयएको अनजभान अनजसाय याजथि सॊकरन बए 
नबएको विियणको साथै कय िा गैह्रकयभा छजट ददइएको विियण,  

(ख)  दपा ५ फभोस्जभ तमाय गरयएको  भध्मभकार्रन खचि सॊयचना, 
(ग)  अनजदान, साििजर्नक ऋण य रगानय सबनिस्धमध नयर्त । 

१४.  ऩयाभशि गनि सक्ने्  प्रदेश सयकायरे आम य व्ममको अनजभान तमाय गनजि अस्घ तत ्सबनफधमधभा 
सबनफस्धमधत 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 स्रोत य सो को थऩि आधाय खजराउनज ऩनेछ। तय प्रशासर्नक खचि 
व्महोनि घाटा फजेट ऩेश गनि सवकने छैन । 

(२) घाटा फजेट सबनफधमधय अधमम व्मिथथा तोवकएफभोस्जभ हजनेछ ।  
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ऩरयच्छेद - चाय 

फजेट र्नकासा, यकभाधमतय तथा र्नमधमरण 

 

१६. फजेट र्नकासा् (१) विर्नमोजन ऐन िा ऩेश्की खचि ऐन जायी बएऩर्छ खचि गनि अर्धकाय प्राप्त 
कामािरमरे िावषिक कामििभको आधायभा विर्नमोजन ऐनको अनजसूचयभा उस्ल्रस्खत यकभ खचि गनि 
सक्नेछ।  

(२) विर्नमोजन ऐनको अनजसूचयभा उस्ल्रस्खत विर्नमोस्जत यकभ एकबधमदा फढी कामािरमरे 
खचि गनजिऩने अिथथाभा तारजक र्नकामरे विर्नमोजन ऐन िा ऩेश्की खचि ऐन जायी बएको 
7 ददनर्बर फाॉडपाॉट गयी सबनफस्धमधत कामािरमराई जानकायी ददनजऩनेछ। मसयी एक 
ऩटक फाॉडपाॉट गरयसकेऩर्छ ऩटक ऩटक फाॉडपाॉट गनि ऩाइनेछैन। 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभको विियण प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारम, प्रदेश 
रेखा र्नमधमरक कामािरम य सबनफस्धमधत कोष तथा रेखा र्नमधमरक कामािरमराई तजरुधमत 
ऩठाउनज ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ फाॉडपाॉडको जानकायी प्राप्त बएऩर्छ सबनफस्धमधत कामािरमरे 
उऩदपा (१) फभोस्जभ खचि गनि सक्नेछ। 

(५) एक भधमरारम अधमतगित विर्नमोस्जत फजेट अको भधमरारम िा अधमतगितको र्नकाम 
भापि त कामििभ सिारन गयी खचि गनि आिश्मक बएभा त्मथतो िावषिक कामििभ य 
फजेट विर्नमोजन बएको र्नकामको सस्चिरे सबनफस्धमधत र्नकामको सस्चिराई त्मथतो 
िावषिक कामििभ य फजेट विर्नमोजनको खचि गने अस्ततमायी प्रदान गनजिऩनेछ। 

(६)  सबनफस्धमधत कामािरमको नाभभा विर्नमोस्जत िा फाॉडपाॉड बएको यकभ सो कामािरमको 
ब जक्तानय आदेशका आधायभा प्रदेश सस्ित कोषफाट प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे 
र्नधाियण गयेको प्रविमा अनजसाय एकर खाता कोष प्रणारीफाट ब जक्तानय र्नकासा हजनेछ । 

(७) सबनफस्धमधत कामािरमको नाभभा विर्नमोजन िा फाॉडपाॉड बएको यकभ प्रचर्रत कानून 
फभोस्जभ खचि गने, रेखा याख्न,े प्रर्तिेदन गने, रेखाऩयीऺण गयाउने य फेरुजू पर्छ्यौट 
गने गयाउने उत्तयदावमत्ि सबनफस्धमधत कामािरम प्रभजखको हजनेछ। 

(८) सयकायी यकभ ब जक्तानय र्नकासा ददने तथा कोष सिारन गने गयाउने य स्जधमसय 
सबनऩस्त्तको सॊयऺण, र्रराभ, र्भनाहा सबनफधमधय अधमम कामिविर्ध तोवकएफभोस्जभ हजनेछ। 

१७.  यकभाधमतय तथा स्रोताधमतय् (१) विर्नमोजन ऐनभा तोवकएको कज नै एक अनजदान सॊकेत 
अधमतगितको फजेट उऩशयषिकभा यकभ नऩजग बएभा सोही ऐनभा तोवकएको कज नै एक िा एकबधमदा 
फढी अनजदान सॊकेत अधमतगितको उऩशयषिकभा फचत हजने यकभ भध्मेफाट प्रदेश विर्नमोजन ऐनभा 
तोवकएको सयभार्बर यही प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमरे यकभाधमतय गनि 
सक्नेछ। 

(२) आफ्नो र्नकामको अनजदान सॊकेत अधमतगितको कज नै फजेट उऩशयषिकभा यकभ नऩजग 
बएभा सो अनजदान सॊकेत अधमतगित यकभ फचत बएको अधमम फजेट उऩशयषिकहरूफाट 
प्रदेश विर्नमोजन ऐनभा तोवकएको सयभार्बर यही खचि व्महोने स्रोत ऩरयितिन नहजने गयी 
चारज फजेटफाट चारज तपि का खचि शयषिकहरूभा य ऩूॉजयगत फजेटफाट ऩूॉजयगत तपि का 
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खचि शयषिकहरूभा सबनफस्धमधत सस्चिरे तोवकएफभोस्जभ यकभाधमतय गनि सक्नेछ । तय 
मसयी यकभाधमतय गदाि तरफ, बत्ता, ऩोशाक, खाद्यान्न, ऩानय तथा विजजरी, सिाय भहशजर 
य घयबाडा जथता अर्निामि दावमत्िफाट यकभाधमतय गनि ऩाइनेछैन ।  

(३) प्रदेश विर्नमोजन ऐन अधमतगित कज नै एक प्रकायको खचि व्महोने स्रोतभा यहेको यकभ 
अको स्रोतभा साने य ब जक्तानय विर्ध ऩरयितिन गने अर्धकाय प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा 
मोजना भधमरारमको हजनेछ ।  

(४) यकभाधमतय तथा स्रोताधमतय सबनफधमधय अधमम व्मिथथा तोवकएफभोस्जभ हजनेछ। 

१८.  फजेट योक्का िा र्नमधमरण गनि य सभऩिण गयाउन सक्ने् (१) दपा १६ भा जजनसजकै कज या 
रेस्खएको बएता ऩर्न प्रदेशको आर्थिक स्थथर्त य प्रदेश सस्ित कोषभा जबनभा यहेको यकभराई 
विचाय गयी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमरे प्रदेश सस्ित कोषभार्थ व्ममबाय हजने 
यकभ फाहेक विर्नमोस्जत यकभभा आिश्मकता अनजसाय ऩूणि िा आॊस्शक रुऩभा योक्का िा र्नमधमरण 
गनि सक्नेछ। 

(२) प्रदेश विर्नमोजन ऐनभा सभािेश बएको कज नै यकभ य सो यकभफाट सिारन हजने 
कामििभको आर्थिक िषिको दोस्रो चौभार्सक अिर्धसबनभ ऩर्न सधमतोषजनक रूऩभा 
कामािधमिमन नबएको िा हजन नसक्ने ठहय बएभा प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना 
भधमरारमरे त्मथतो फजेट सभऩिण गनि रगाइि आिश्मक अधमम शयषिकभा दपा (१७) 
फभोस्जभ यकभाधमतय गनि सक्नेछ ।  

१९.  प्रदेश सस्ित कोषफाट हजने वित्तयम हथताधमतयण् (१) प्रदेश सस्ित कोषफाट  थथानयम  
तहराई प्रदान गने सभानयकयण अनजदान, सशति अनजदान, सभऩजयक अनजदान य विशेष अनजदान 
यकभको हथताधमतयण प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमफाट हजनेछ। 

(२) प्रदेश सस्ित कोषफाट थथानयम तहभा प्राप्त हजने यकभ हथताधमतयण सबनफधमधय अधमम 
व्मिथथा तोवकएफभोस्जभ हजनेछ। 

२०.  फजेट तथा कामििभको भूल्माॊकन्  फजेट तथा कामििभ कामािधमिमन अिथथाको भूल्माॊकन 
गयी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमरे अधििावषिक य िावषिक रूऩभा सो अिर्ध 
सभाप्त बएको दजइि भवहनार्बर देहामका विियण सवहत साििजर्नक गनजिऩनेछ,-  

 (क) याजथि, खचि, आमोजना य कामििभ सधमचारन गनि नेऩार सयकायिाट प्राप्त हजने 
िैदेस्शक अनजदान तथा ऋणको अनजभान, प्रार्प्त तथा ऩरयचारनको मथाथि विियण,  

  (ख) प्रदेश सयकायको नयर्त तथा फजेटभा सभािेश बएका कामििभहरूको कामािधमिमन 
अिथथा, 

   (ग) अधमम आिश्मक विियणहरू । 

 

ऩरयच्छेद – ५ 

कायोफायको रेखा 
 

२१.  रेखाको र्सद्धाधमत, आधाय य रेखा ढाॉचा् (१) विर्नमोजन, याजथि, धयौटी तथा अधमम 
कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीको र्सद्धाधमत अनजरूऩ नगदभा आधारयत हजनेछ । प्रदेश 
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सयकायरे तोकेको र्भर्तदेस्ख प्रोदबािय आधायभा रेखा याख्न े प्रणारी कामािधमिमन गरयनेछ । प्रदेश 
सयकायरे भहारेखा र्नमधमरक कामािरमको थियकृर्त र्रई प्रोदबािय आधायभा रेखा याख्न सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको रेखा याख्न े प्रमोजनका रार्ग नेऩार सयकायको ढाॉचासॉग 
तादात्बनम हजने गयी प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे रेखा ढाॉचा य आर्थिक सॊकेत तथा 
िगॉकयण तजजिभा गयी भहारेखा र्नमधमरक कामािरम भापि त भहारेखा ऩयीऺकफाट 
थियकृत गयाउनज ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ थियकृत बएको आर्थिक सॊकेत तथा िगॉकयण य रेखा ढाॉचा 
सफैको जानकायीको रार्ग प्रकाशन गरयनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ थियकृत आर्थिक सॊकेत तथा िगॉकयण य रेखा ढाॉचाभा सजधाय 
तथा ऩरयभाजिन गनि आिश्मक देखेभा प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे सजधाय तथा 
ऩरयभाजिन गनजिऩने ढाॉचा तमाय गयी थियकृत गयाउनज ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (२) फभोस्जभ थियकृत रेखा ढाॉचा य आर्थिक सॊकेत तथा िगॉकयणका 
कामािधमिमनका सबनफधमधभा कज नै दद्वविधा देस्खएभा थऩि गने स्जबनभेिायी प्रदेश रेखा 
र्नमधमरक कामािरमको हजनेछ ।  

२२.  कायोफायको रेखा् (१) प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे प्रदेश सस्ित कोषको अर्तरयक्त 
विर्नमोजन, याजथि, धयौटी, प्रदेश सयकायराई नेऩार सयकायिाट प्राप्त हजन े िैदेस्शक अनजदान, ऋण 
सहामता, रगानय  य अधमम कायोफायको एकीकृत रेखा तमाय गयी याख्नज ऩनेछ ।  

(२) विर्नमोजन, याजथि तथा धयौटीका अर्तरयक्त अधमम सफै प्रकायका कायोफाय य फजेटभा 
सभािेश नबएका जजनसजकै प्रकायको सहामता िा स्रोतफाट बएको खचिको रेखा सबनफस्धमधत 
कामािरमरे तमाय गनजि ऩनेछ ।  

(३) रेखा उत्तयदामय अर्धकृतरे भातहत कामािरमफाट विर्नमोजन, याजथि, धयौटी रगामत 
सफै वित्तयम विियण र्रई प्रदेशको एकीकृत वित्तयम विियण य एकीकृत वहसाफ तमाय 
गयी तोवकएको सभमर्बर प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमराई उऩरब्ध गयाउनज ऩनेछ । 

(४) प्रदेश भधमरारम अधमतगितको सबनऩस्त्त य दावमत्िको रेखाॊकन एिभ ् प्रर्तिेदन गने 
दावमत्ि रेखा उत्तयदामय अर्धकृतको हजनेछ।रेखा उत्तयदामय अर्धकृतफाट प्राप्त विियणको 
आधायभा प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे प्रदेशको एकीकृत वित्तयम विियण तमाय 
गनेछ । 

(५) प्रदेश र्बरका सफै सयकायी कायोिायको एकीकृत वित्तयम विियण तमाय गयी नेऩार 
सयकायको भहारेखा र्नमधमरक कामािरम य भहारेखा ऩयीऺक सभऺ ऩेश गनजि प्रदेश 
रेखा र्नमधमरक कामािरमको कतिव्म हजनेछ ।  

२३.  याजथि दास्खरा य याजथि रेखा् (१) प्रचर्रत कानून फभोस्जभ प्रदेश सयकायराई प्राप्त हजन े
याजथि तथा सयकायी यकभ कामािरमभा प्राप्त बएऩर्छ तोवकए फभोस्जभ फैंक दास्खरा गनजि ऩनेछ।  

(२) सयकायी कायोिाय गने स्थिकृर्त प्राप्त फैंकभा जबनभा हजन आएको याजथि सोही ददन 
सस्ित कोषभा दास्खरा गनजि ऩनेछ । कज नै कािज फावहयको ऩरयस्थथर्त ऩयी सोही ददन 
याजथि दास्खरा हजन नसकेभा सोको बोर्रऩल्ट सस्ित कोषभा दास्खरा गनजि ऩनेछ ।  
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(३) उऩदपा (२) विऩरयत सयकायी कायोिाय गनि थियकृर्त प्राप्त कज नै फैंकरे सस्ित कोषभा 
याजथि दास्खरा नगयेको ऩाइएभा प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमको र्सपारयसभा नेऩार 
याष्ट्र फैंकरे दश ददनसबनभ वढरो गयेको बए दश प्रर्तशत जरयिाना गयी याजथि दास्खरा 
गनि रगाइि सो फैकको इजाजत यद्द गने तपि  कायिाही गनजि ऩनेछ ।  

(४) याजथिको रगत तथा रेखा याख्न,े वहसाफ र्बडान गने, वित्तयम विियण तमाय गने, 
रेखाऩयीऺण गयाउने उत्तयदावमत्ि कामािरम प्रभजखको हजनेछ ।  

२४.  नगद, स्जधमसय दास्खरा य रेखा्  (१) स्जबनभेिाय व्मस्क्तरे आफ्नो स्जबनभाभा आएको सयकायी 
नगदीको हकभा सोही ददन िा त्मसको बोर्रऩल्ट य स्जधमसय भारसाभान बए सात ददन र्बर 
मथाथथानभा दास्खरा गयी शे्रथता खडा गनजि ऩनेछ ।  

(२) आफ्नो स्जबनभाभा आएको सयकायी नगदी सोही ददन िा त्मसको बोर्रऩल्ट मथाथथानभा 
दास्खरा नगयेको देस्खन आएभा सबनफस्धमधत तारजक कामािरम िा विबागयम प्रभजखरे दश 
ददनसबनभ वढरो गयेको बए दश प्रर्तशत जरयिाना गयी सो सभेत दास्खरा गनि रगाउने य 
सो बधमदा फढी वढरो गयेको बए १० प्रर्तशत जरयिाना गयी नगद दास्खरा गनि रगाई 
कसजयको भारा अनजसाय प्रचर्रत कानून फभोस्जभ विबागयम कायिाही सभेत गनि गयाउन 
सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जजनसजकै कज या रेस्खएको बए ताऩर्न दास्खरा गनजि ऩने नगद फैंक य 
कामािरम फयचको दूयी सभेतराई विचाय गयी प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे नगद 
दास्खरा गने बनमाद तोवकददन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोस्जभको बनमाद र्बर स्जबनभेिाय व्मस्क्तरे नगदी तथा स्जधमसय दास्खरा 
गयेको शे्रथता खडा गनि नसकेभा त्मसको भनार्सि कायण खजराइ एक तह भार्थको 
अर्धकायी सभऺ बनमाद थऩको रार्ग अनजयोध गनि सक्नेछ । मसयी अनजयोध बै आएभा 
एक तह भार्थको अर्धकायीरे भनार्सि कायण देखेभा एकै ऩटक िा दजइि ऩटक गयी 
फढीभा तयस ददनसबनभको बनमाद थऩ गयीददन सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (३) फभोस्जभ थवऩएको बनमादर्बर ऩर्न शे्रथता खडा नगने स्जबनभेिाय व्मस्क्तराई 
एक तह भार्थको अर्धकायीरे करभै वऩच्छे एकसम रुऩैमाॉ िा विगोको दश प्रर्तशतसबनभ 
जरयिाना गनि सक्नेछ ।  

२५.  रेखा दास्खरा गने् (१) प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे तोवकएको अिर्ध र्बर प्रत्मेक 
आर्थिक िषिको प्रदेश सस्ित कोषको अर्तरयक्त विर्नमोजन, याजथि, धयौटी, िैदेस्शक अनजदान य ऋण 
सहामता तथा रगानयको रेखा य आर्थिक िषिको एकीकृत रेखाको वित्तयम विियण नेऩार 
सयकायको भहारेखा र्नमधमरक कामािरम य भहारेखा ऩयीऺकको कामािरम सभऺ दास्खरा 
गनजिऩनेछ ।  

 (२) रेखा उत्तयदामय अर्धकृतरे भातहत कामािरम सभेतको प्रत्मेक आर्थिक िषिको सबनऩूणि 
आम–व्ममको एकीकृत वित्तयम विियण तमाय गयी तोवकएको अिर्धर्बर प्रदेश रेखा 
र्नमधमरक कामािरम य भहारेखा ऩयीऺकको कामािरम सभऺ ऩेश गनजि ऩनेछ ।  

(३) स्जबनभेिाय व्मस्क्तरे कायोफायको रेखा य सबनफस्धमधत कागजात तोवकएको कामािरमभा िा 
रेखाऩयीऺक सभऺ तोवकएको अिर्धर्बर तोवकए फभोस्जभ दास्खरा गनजि ऩनेछ । 
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(४) उऩदपा (२) य (३) फभोस्जभ रेखा दास्खरा गनि नसकेको भनार्सफ कायण देखाई 
बनमाद थऩको रार्ग अनजयोध गयेभा एक तह भार्थको अर्धकायीरे फढीभा तयस 
ददनसबनभको बनमाद थवऩददन सक्नेछ । तय मसयी बनमाद थऩ गदाि भहारेखा ऩयीऺकको 
कामािरमभा एकीकृत रेखा दास्खरा गने सभम अिर्ध प्रबावित नहजने गयी गनजिऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोस्जभ थऩ गरयएको बनमादर्बर ऩर्न रेखा दास्खरा नगने स्जबनभेिाय 
व्मस्क्तराई एक तह भार्थको अर्धकायीरे ऩवहरो ऩटकको रार्ग प्रत्मेक करभभा एक 
सम रुऩैमाॉको दयरे य दोस्रो ऩटकभा प्रत्मेक करभको रार्ग दजइ सम रुऩैमाॉको दयरे 
जरयिाना गनि सक्नेछ य ऩजन् अको ऩटक सोही कामि गयेभा प्रचर्रत कानून फभोस्जभ 
विबागयम कायिाही सभेत गनि सवकनेछ । 

(६) तोवकएको अिर्धर्बर भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमभा रेखा तथा वित्तयम विियण 
दास्खरा गयाउन नसकी भनार्सफ भावपकको कायण देखाई रेखा उत्तयदामय अर्धकृत िा 
स्जबनभेिाय व्मस्क्तरे बनमाद थऩको रार्ग अनजयोध गयेभा भहारेखा ऩयीऺक िा र्नजरे 
तोकेको अर्धकायीरे फढीभा ऩैंतयस ददनसबनभको बनमाद थवऩददन सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोस्जभ बनमाद थऩ भाग नगयेभा िा थवऩएको बनमादर्बर ऩर्न रेखा य 
वित्तयम विियण दास्खरा नगयेभा भहारेखाऩयीऺकरे स्जबनभेिाय व्मस्क्त बए रेखा 
उत्तयदामय अर्धकृतराई य रेखा उत्तयदामय अर्धकृत बए एक तह भार्थको अर्धकायीराई 
र्नदेशन ददन सक्नेछ य त्मथतो र्नदेशनको ऩारना गनजि र्नजको कतिव्म हजनेछ ।  

(८) उऩदपा (७) फभोस्जभ र्नदेशन ददॊदा ऩर्न रेखा तथा वित्तयम विियण दास्खरा नगयेभा 
प्रचर्रत कानून फभोस्जभ विबागयम कायिाही सभेत गनि सवकनेछ । 

(९) याजथि, नगदी, स्जधमसय तथा धयौटी दास्खरा गने तथा त्मसको रेखा अर्बरेख 
अद्यािर्धक रुऩभा याख्न ेसबनफधमधय अधमम कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

२६.  एकीकृत वित्तयम विियण तमाय गने् (१) प्रदेश सस्ित कोष एिॊ अधमम सयकायी कोषहरूको 
एकीकृत िावषिक वित्तयम विियण तमाय गने स्जबनभेिायी प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमको 
हजनेछ ।  

(२) आफ्नो कामि ऺेरर्बरका कामािरमहरूको सॊघयम य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको 
अनजदान, याजथि फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ, आधमतरयक आम तथा ऋण य अनजदान 
सभेतको विियण य आफ्नो ऺेर र्बरका थथानयम तहको आर्थिक कायोिायको छजिाछज िै य 
एकीकृत विियण तमाय गयी भहारेखा र्नमधमरक कामािरमभा ऩठाउन े स्जबनभेिायी 
सबनफस्धमधत प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमको हजनेछ । 

(३) आफ्नो कामिऺ ेर र्बरका कामािरमहरूको सॊघयम य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको 
अनजदान, याजथि फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ, आधमतरयक आम तथा ऋण य अनजदान 
सभेतको विियण य थथानयम तहको आर्थिक कायोिायको छजिाछज िै य एकीकृत विियण 
तमाय गयी प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमभा य भहारेखा र्नमधमरक कामािरमभा ऩठाउन े
स्जबनभेिायी सबनफस्धमधत कोष तथा रेखा र्नमधमरक कामािरमको हजनेछ । 

(४) थथानयम तहर्बरका कामािरमहरूको सॊघयम य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको अनजदान, 
याजथि फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ, आधमतरयक आम तथा ऋण य अनजदान सभेतको विियण 
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देस्खने गयी एकीकृत विियण तमाय गयी सबनफस्धमधत प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरम य 
कोष तथा रेखा र्नमधमरक कामािरमभा ऩठाउने स्जबनभेिायी सबनफस्धमधत थथानयम तहको 
हजनेछ । 

(५) आ–आफ्नो कामि ऺेरर्बरको दपा (२) य (४) फभोस्जभको वित्तयम विियण ऩेश 
नगने तथा रेखाऩयीऺण नगयाउने प्रदेश तथा थथानयम तहराई प्रिाह हजने अनजदान यकभ 
योक्का यास्खनेछ । 

(६) प्रदेशरे तमाय गने वित्तयम प्रर्तिेदन नेऩार सयकायफाट थियकृत भानदण्ड फभोस्जभ 
तमाय गनजिऩनेछ । 

२७.  हानय नोक्सानय असजर उऩय गरयने् मस ऐन फभोस्जभ याख्नज ऩने कायोफायको रेखा दठकसॉग 
नयाखेको कायणफाट प्रदेश सयकायराई कज नै वकर्सभको हानय नोक्सानय तथा ऺर्त हजन गएभा 
त्मसयी ऩनि गएको हानय नोक्सानय तथा ऺर्तऩूर्ति स्जबनभेिाय व्मस्क्तफाट सयकायी फाॉकी सयह असजर 
उऩय गरयनेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ६ 

आधमतरयक र्नमधमरण तथा रेखाऩयीऺण 

 

२८.  आधमतरयक र्नमधमरण प्रणारी् (१) प्रदेश तहका सफै सयकायी र्नकामहरूरे आफ्नो य 
अधमतगितका कामािरमहरूको आधमतरयक र्नमधमरण प्रणारी तमाय गयी रागज गनजि ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको आधमतरयक र्नमधमरण प्रणारी सबनफधमधय ढाॉचा य कामिविर्ध 
प्रदेश रेखार्नमधमरक कामािरमरे तोके फभोस्जभ हजनेछ । 

(३) आधमतरयक र्नमधमरण प्रणारी कामािधमिमनको अनजगभन सबनफस्धमधत रेखा उत्तयदामय 
अर्धकृतफाट हजनेछ । 

२९.  आधमतरयक र्नमधमरण सर्भर्त् (१) दपा २८ फभोस्जभको आधमतरयक र्नमधमरण प्रणारीको 
कामािधमिमनका रार्ग प्रत्मेक र्नकामभा देहाम फभोस्जभको आधमतरयक र्नमधमरण सर्भर्त यहनेछ,- 

  (क) सबनफस्धमधत र्नकामको रेखा उत्तयदामय अर्धकृत िा प्रभजख              – अध्मऺ, 
  (ख) सबनफस्धमधत र्नकामको प्रशासन िा मोजना भहाशाखा/शाखा प्रभजख         – सदथम, 
  (ग) अध्मऺरे तोकेको सबनफस्धमधत र्नकामभा कामियत विषम ऺेरसॉग  

सबनफस्धमधत ऩदार्धकायी                                      – सदथम, 
  (घ) प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमको कस्बनतभा याजऩराॊवकत अर्धकृत प्रर्तर्नर्ध   – सदथम, 

(ङ) सबनफस्धमधत र्नकामको आर्थिक प्रशासन प्रभजख                                 – सदथम सस्चि 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको सर्भर्तरे आफ्नो र्नकाम य अधमतगितफाट सबनऩादन गरयने 
कामिहरू दऺताऩूणि एिभ ्र्भतव्ममय रुऩभा सबनऩादन गयी नर्तजा उधमभजख गयाउने, वित्तयम 
जोस्खभ धममूनयकयण गने, वित्तयम प्रर्तिेदनहरूराई विश्वसनयम फनाउने तथा 
रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका फेरुजू पर्छ्यौट गयी गयाइि आधमतरयक र्नमधमरण 
प्रणारीराइि सजदृढ एिॊ प्रबािकायी फनाउन आिश्मक कामिहरू सबनऩादन गनेछ । 

(३) आधमतरयक र्नमधमरण सर्भर्तको अधमम कामिविर्ध तोवकएफभोस्जभ हजनेछ ।  
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३०.  आधमतरयक रेखाऩयीऺण् (१) प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरम िा सो कामािरमरे तोकेको 
कामािरमफाट प्रदेश सयकाय अधमतगितका सफै कामािरमहरूको आर्थिक कायोफायको र्नमर्भतता, 
र्भतव्मवमता, कामिदऺता य प्रबािकारयताका आधायभा आधमतरयक रेखाऩयीऺण गनजि ऩनेछ ।  

(२) आफ्नो कामािरमको आधमतरयक रेखाऩयीऺण गयाउने स्जबनभेिायी सबनफस्धमधत कामािरम 
प्रभजखको हजनेछ । 

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

(क) आधमतरयक रेखाऩयीऺकरे सबनफस्धमधत र्नकामको उदे्दश्म अनजरूऩका 
र्नधािरयत कामिसबनऩादनसॉग सबनफस्धमधत कायोिायको गस्णतयम शजद्धता य 
कानूनको ऩरयऩारनाको ऩूणि ऩयीऺण गनजिऩनेछ । र्नकामको कामिसबनऩादनका 
िभभा ऩरयचारन बएको स्रोतको नर्तजाभूरक उऩमोग एिॊ प्रबािकारयता 
सबनफधमधभा जोस्खभ विश्लषेणभा आधारयत बइि रेखाजोखा गयी सजझाि गने य 
अरबनफन गरयएका आधमतरयक र्नमधमरण प्रणारी रगामतका नयर्तगत एिॊ 
प्रविमागत ऩऺहरूको व्मिथथाऩकीम अभ्मासका सबनफधमधभा रेखाजोखा गयी 
सजझाि प्रथतजत गनेऩनेछ । 

(ख)  खण्ड (क) फभोस्जभ ऩयीऺण गदाि साििजर्नक वित्तयम जिापदेवहता य 
ऩायदस्शिताको प्रफद्धिन गदै सबनफस्धमधत र्नकामको आधमतरयक र्नमधमरण 
प्रणारीको सजदृवढकयण तथा आर्थिक अनजशासनको ऩरयऩारनभा सहमोग 
ऩजर्रमािउनज आधमतरयक रेखाऩयीऺकको कतिव्म हजनेछ । 

(ग) आधमतरयक रेखाऩयीऺण प्रमोजनका रार्ग सबनफस्धमधत र्नकामको आर्थिक 
कायोिाय य सो सॉग सबनफस्धमधत अर्बरेख तथा र्नणिमहरू र्नयीऺण, ऩयीऺण 
तथा जाॉच ऩड्तार गनि ऩाउने अर्धकाय आधमतरयक रेखाऩयीऺकराइि      

हजनेछ ।  

(घ) आधमतरयक रेखाऩयीऺकरे तोवकएफभोस्जभ आधमतरयक रेखाऩयीऺण गयी 
देस्खएको व्महोया खजराइि सजझाि सवहतको प्रर्तिेदन गनजि ऩनेछ ।  

(४)  आधमतरयक रेखाऩयीऺकरे आपूराइि खटाउन े य आधमतरयक रेखाऩयीऺण गने 
र्नकामप्रर्त स्जबनभेिाय यही आफ्नो काभ कतिव्म य अर्धकाय प्रमोगको र्सरर्सराभा 
सदाचारयता, िथतजर्निता, गोऩनयमता, सऺभता सवहत तोवकएफभोस्जभका अधमम आचयण 
ऩारना गनजिऩनेछ । साथै आधमतरयक रेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺणको स्शरर्सराभा 
जानकायीभा आएको कज नै सूचना िा तथ्म रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनभा सभािेश गने फाहेक 
अधमम कज नै ऩर्न रूऩभा कसैराइि उऩरब्ध गयाउनज हजॉदैन। 

(५)  आधमतरयक रेखाऩयीऺकरे आफ्नो कामिसबनऩादनका िभभा मस ऐन फभोस्जभको 
अर्धकाय प्रमोग गयी आधमतरयक रेखाऩयीऺण गयेकै आधायभा र्नज उऩय कज नै कानजनय 
कायिाही चराइने छैन । तय आधमतरयक रेखाऩयीऺकरे अनजस्चत कामि गयेभा िा 
िदर्नमतऩूििक कामिसबनऩादन गयेको प्रभास्णत बएभा प्रचर्रत कानून फभोस्जभ कायिाही 
िा अर्बमोजन गनि फाधा ऩजगेको भार्नने छैन । 
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(६) आधमतरयक रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनभा सभािेश बएका व्महोया अस्धमतभ रेखाऩयीऺण हजनज 
अगािै पर्छ्यौट तथा सॊऩयीऺण गयाइि अस्धमतभ रेखाऩयीऺक सभऺ प्रथतजत गनजिऩनेछ । 
अस्धमतभ रेखाऩयीऺण हजॉदा प्रथतजत हजन आएका आधमतरयक रेखाऩयीऺणका सजझािहरूको 
सबनफधमधभा कायण सवहत हटाइएकोभा फाहेक अधमम सजझािहरूराइि अस्धमतभ रेखाऩयीऺकरे 
आफ्नो सजझािभा प्रथतजत गनजिऩनेछ ।  

(७) प्रदेश रेखार्नमधमरक कामािरमरे आधमतरयक रेखाऩयीऺणराइि थितधमर, र्नश्ऩऺ य 
प्रबािकायी फनाउन आधमतरयक रेखाऩयीऺण य आर्थिक प्रशासन सिारनका रार्ग 
धममूनतभ अिर्ध तोकी अरग अरग कभिचायी खटाउने व्मिथथा गनि सक्नेछ ।  

(८) प्रदेश रेखार्नमधमरक कामािरमरे मस ऐन फभोस्जभ बएको आधमतरयक रेखाऩयीऺणको 
एकीकृत िावषिक प्रर्तिेदन तमाय गयी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरय सभऺ 
ऩेश गनेछ । मथतो प्रर्तिेदन साििजर्नक गनजिऩनेछ ।  

(९) आधमतरयक रेखाऩयीऺण सबनफधमधय अधमम कामिविर्ध तोवकएफभोस्जभ हजनेछ ।  

३१.  अस्धमतभ रेखाऩयीऺण् (१) प्रत्मेक कामािरमरे सफै प्रकायका आम–व्मम तथा कायोिायको 
तोवकए फभोस्जभको रेखा य वित्तयम विियण ऩेश गयी भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट अस्धमतभ 
रेखाऩयीऺण गयाउनज ऩनेछ । 

(२) भहारेखा ऩयीऺकरे अस्धमतभ रेखाऩयीऺण गदाि आधमतरयक रेखाऩयीऺकको 
प्रर्तिेदनराइि सभेत आधाय र्रनज ऩनेछ । 

३२.  कायोिायको रेखा तथा विियण दास्खरा गनजि ऩने्  (१) कामािरमको सयकायी नगदी, स्जधमसय 
आम–व्ममको रेखा आकस्थभक र्नयीऺण गदाि िा आधमतरयक िा अस्धमतभ रेखाऩयीऺणको 
र्सरर्सराभा सोर्धएको प्रश्नको जिाप िा भाग गरयए फभोस्जभको रेखा तथा विियण तोवकएको 
बनमादर्बर दास्खरा गनजि सबनफस्धमधत अर्धकृत िा स्जबनभेिाय व्मस्क्तको कतिव्म हजनछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ तोवकएको बनमादर्बर काभ सबनऩन्न गनि नसवकने बई भनार्सि 
भावपकको कायण सवहत बनमाद थऩको रार्ग अनजयोध गयेभा य त्मथतो कायण भनार्सि 
देस्खएभा सो प्रश्न सोधनय गने िा विियण भाग गने अर्धकायी िा र्नकामरे भनार्सि 
भावपकको बनमाद थऩ गरयददन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोस्जभ ददइएको बनमाद र्बर सोर्धएको प्रश्नको जिाप िा भाग 
गरयएको रेखा ऩेश गनि नसक्नेरे फेरुजू िा कैवपमतभा देस्खएको यकभ व्महोनजि ऩनेछ । 

(४) रेखा तथा वित्तयम विियण ऩेश नगने प्रदेश सॊिैधार्नक अË तथा र्नकामको रेखा 
उत्तयदामय अर्धकृतराई सबनफस्धमधत सॊिैधार्नक अË तथा र्नकामका प्रभजखरे, प्रदेश 
भधमरारम तथा प्रदेशथतयको सस्चिारम तथा आमोगको रेखा उत्तयदामय अर्धकृतराई 
सबनफस्धमधत विबागयम भधमरय िा याज्मभधमरयरे य अधममको हकभा रेखा उत्तयदामय 
अर्धकृतरे प्रत्मेक करभभा एक सम रुऩैमाॉसबनभ जरयिाना गनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोस्जभ जरयिाना गदाि ऩर्न रेखा तथा वित्तयम विियण दास्खरा नगयेभा 
प्रचर्रत कानून फभोस्जभका अधमम कायिाही सभेत गनजि ऩनेछ । 

३३.  रेखाऩयीऺणको प्रायस्बनबक प्रर्तिेदन उऩयको कायिाही्  (१) भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट 
रेखाऩयीऺण बइि प्रायस्बनबक प्रर्तिेदनभा ल ॊल्माइएका फेरुजूका सबनफधमधभा सो फेरुजूको सूचना प्राप्त 
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बएको ऩैंर्तस ददनर्बर सबनफस्धमधत कामािरमरे तोवकए फभोस्जभ पर्छ्यौट तथा सॊऩयीऺण गयी 
भहारेखाऩयीऺकको कामािरमराई जानकायी गयाउनज ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ बनमादर्बर प्रायस्बनबक प्रर्तिेदनभा उस्ल्रस्खत व्महोया पर्छ्यौट 
तथा सॊऩयीऺण गयाउन नसक्ने भनार्सि भावपकको कायण बएभा स्जबनभेिाय व्मस्क्तरे 
कायण सभेत उल्रेख गयी बनमाद थऩको रार्ग भहारेखा ऩयीऺकको कामािरम सभऺ 
अनजयोध गनि सक्नेछ । त्मथतो अनजयोध बई आएभा भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमरे 
भनार्सि भावपकको बनमाद थऩ गरयददन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ थऩ गरयददएको बनमादर्बर ऩर्न प्रायस्बनबक प्रर्तिेदनभा उल्रेस्खत 
व्महोया पर्छ्यौट िा सबनऩयीऺण नगयाएभा भहारेखा ऩयीऺकरे रेखा उत्तयदामय 
अर्धकृतराइि जानकायी गयाउनेछ य त्मसयी प्राप्त हजन आएको जानकायी फभोस्जभको 
कायिाही गने स्जबनभेिायी रेखा उत्तयदामय अर्धकृतको हजनेछ । रेखा उत्तयदामय 
अर्धकृतरे कायिाही नगयेभा भहारेखा ऩयीऺकरे विबागयम भधमरय िा याज्मभधमरयराई 
जानकायी गयाउनेछ । 

(४) मस दपा फभोस्जभ पर्छ्यौट तथा सबनऩयीऺण हजन नसकेको प्रायस्बनबक प्रर्तिेदनको 
व्महोया भहारेखा ऩयीऺकरे आफ्नो िावषिक प्रर्तिेदनभा सभािेश गनेछ । 

३४.  रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनको रगत याख्ने्  (१) आधमतरयक तथा अस्धमतभ रेखाऩयीऺण प्रर्तिेदनभा 
ल ॊल्माइएका र्नमर्भत गनजिऩने तथा असजर उऩय गनजिऩने िा र्तनजि फजझाउनज ऩने बनय ठहर्रमािइएको 
फेरूजजको रगत कामािरमथतयभा याख्नज ऩनेछ । प्रदेश थतयका र्नकामरे आफ्नो य भातहतका सफै 
कामािरमहरूको फेरूजजको प्रादेस्शक रगत याख्नज ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको रगत यातदा आधमतरयक तथा अस्धमतभ रेखाऩयीऺण 
प्रर्तिेदनको रगत अरग अरग रूऩभा याख्नज ऩनेछ ।तय अस्धमतभ रेखाऩयीऺण बएऩर्छ 
सो को भार रगत याख्नज ऩने छ ।  

(३) दपा २९ को उऩदपा (६) फभोस्जभ पर्छ्यौट तथा सबनऩयीऺण बएको आधमतरयक 
रेखाऩयीऺणको फेरूजज तथा दपा ३५ फभोस्जभ पर्छ्यौट तथा सबनऩयीऺण बएको अस्धमतभ 
रेखाऩयीऺणको फेरूजजको विियण रगतभा अद्यािर्धक गयी याख्नज य ऩर्छल्रा अिर्धको 
रेखाऩयीऺण हजॉदा ऩयीऺण गनजि गयाउनज ऩनेछ । 

३५.  फेरूजज पर्छ्यौट गने गयाउने् (१) रेखाऩयीऺणफाट लॊल्माइएको फेरूजू सबनफधमधभा प्रभाण ऩेश 
गयी िा र्नमर्भत गयी गयाई िा असजर उऩय गयी पर्छ्यौट गने दावमत्ि सबनफस्धमधत कामािरम प्रभजख 
य रेखा प्रभजखको हजनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ फेरूजज पर्छ्यौट हजन नसकेभा सो फेरूजज कामभ हजने आर्थिक 
कायोिाय गने ऩदार्धकायीहरू य कायोिायभा सॊरग्न व्मस्क्तफाट असूर उऩय गयी पर्छ्यौट 
गनजिऩनेछ । 

(३) आधमतरयक िा अस्धमतभ रेखाऩयीऺण हजॉदा सयकायी नगदी िा स्जधमसय भारसाभानको 
रगत छजट गयेको देस्खएभा िा सयकायराई हानय नोक्सानय बएको देस्खएभा त्मसको 
सूचना प्राप्त हजनासाथ सबनफस्धमधत कामािरम प्रभजख िा विबागयम प्रभजखरे त्मथतो हानय 
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नोक्सानय बएको यकभ असजर गयी कसूयको भारा अनजसाय विबागयम कायिाही सभेत 
गनजिऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ सूचना प्राप्त बएऩर्छ ऩर्न कायिाही नगने अर्धकायीराई प्रदेश 
सॊिैधार्नक अË तथा र्नकामको हकभा सबनफस्धमधत प्रदेश सॊिैधार्नक अË तथा र्नकामको 
प्रभजख, भधमरारम तथा प्रदेशथतयको सस्चिारम तथा आमोगको हकभा सबनफस्धमधत 
भधमरारमको विबागयम भधमरय िा याज्मभधमरय, विबाग िा विबाग सयहको अस्थतत्ि य 
ऺेरार्धकाय बएको कामािरमको हकभा सबनफस्धमधत भधमरारमको सस्चि य कामािरमको 
हकभा सबनफस्धमधत तारजक कामािरमको प्रभजखरे प्रत्मेक करभभा एक सम रुऩैमासबनभ 
जरयिाना गनेछ । 

(5) मस दपा फभोस्जभ फेरुजू पर्छ्यौट गये नगयेको सबनफधमधभा र्नमर्भत अनजगभन गयी        
प्रचर्रत कानून फभोस्जभ पर्छ्यौट गनि रगाउने दावमत्ि सबनफस्धमधत रेखा उत्तयदामय 
अर्धकृतको हजनेछ । 

    (6) मस सबनफधमधय अधमम ब्मिथथा तोवकएफभस्जभ हजनेछ । 

३६.  फेरूजज पर्छ्यौट तथा सबनऩयीऺण् (१) रेखाऩयीऺणको प्रर्तिेदनभा दसािइएका फेरुजू र्नमर्भत, 

असजर उऩय तथा सबनऩयीऺण गयी पर्छ्यौट गने गयाउने स्जबनभेिायी सबनफस्धमधत रेखा उत्तयदामय 
अर्धकृतको हजनेछ ।   

(२) असजर उऩय गनजिऩने तथा र्तनजि फजझाउनज ऩने बनय ल ॊल्माएको फेरुजू फाहेक अधमम 
फेरुजूहरूको हकभा प्रचर्रत कानून फभोस्जभ ऩजर्रमािउनज ऩने यीत नऩजगेको तय सयकायी 
नगदी स्जधमसयको हानय नोक्सानय नबएको ऩजष्ट्याई गने भनार्सि कायण सवहतको प्रभाण 
प्राप्त बएभा तोवकए फभोस्जभको कामिविर्ध अऩनाई सबनफस्धमधत रेखा उत्तयदामय 
अर्धकृतफाट र्नमर्भत, पर्छ्यौट तथा सबनऩयीऺण हजनेछ । 

(३) भहारेखा ऩयीऺकको िावषिक प्रर्तिेदनभा ल ॊल्माइएका फेरुजूहरूको सबनफधमधभा प्रदेश 
सबाको साििजर्नक रेखा सर्भर्तभा र्रस्खत जिाप ददने, सर्भर्तको फैठकभा उऩस्थथत हजन े
य छरपरभा बाग र्रई सो सबनफधमधभा आफ्नो प्रर्तविमा व्मक्त गने तथा फेरुजू पर्छ्यौट 
सबनफधमधय काभ कायिाही गने गयाउने उत्तयदावमत्ि रेखा उत्तयदामय अर्धकृतको हजनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ प्रदेश सबाको साििजर्नक रेखा सर्भर्तभा छरपर बई प्रदेश 
सबाभा ऩेश गयेको सजझाि प्रदेश सबाफाट थियकृत बएफभोस्जभ कामािधमिमन गने गयाउने 
कतिव्म सबनफस्धमधत रेखा उत्तयदामय अर्धकृतको हजनेछ । 

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

(६) फेरुजू पर्छ्यौट सबनफधमधय अधमम कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

३७.  फेरूजज पर्छ्यौट सर्भर्त् (१) साभाधमम प्रकृमाफाट पर्छ्यौट हजन नसकेका फेरूजजहरू पर्छ्यौट गनि 
सभम सभमभा साििजर्नक रेखा सर्भर्त य भहारेखा ऩयीऺकको याम र्रई प्रदेश सयकायरे प्रदेश 
याजऩरभा सूचना प्रकास्शत गयी देहामका व्मस्क्तहरू सदथम यहनेगयी एक फेरुजू पर्छ्यौट सर्भर्त 
गठन गनि सक्नेछ,- 

(क)  प्रदेश सबा साििजर्नक रेखा सर्भर्तरे तोकेको सर्भर्तको सदथम        – अध्मऺ 
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(ख)  भहारेखा ऩयीऺकरे तोकेको उऩ–भहारेखा ऩयीऺक िा  

       नामि भहारेखा ऩयीऺक                              – सदथम 

(ग)  सस्चि,  प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारम िा  

र्नजरे तोकेको कबनतयभा  याजऩराॊवकत प्रथभ शे्रणयको अर्धकृत          – सदथम 

(घ)  प्रदेश रेखा र्नमधमरक िा र्नजरे तोकेको प्रदेश रेखा 
        र्नमधमरक कामािरमको याजऩराॊवकत अर्धकृत                 – सदथम 

(ङ)  नेऩार चाटिडि एकाउण्टेण््स सॊथथारे भनोनमन गयेको  

         चाटिडि एकाउण्टेण््स एकजना                             – सदथम 

(च)  प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमको याजऩराॊवकत अर्धकृत         – सदथम सस्चि 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ गदठत फेरुजू पर्छ्यौट सर्भर्तको कामिऺ ेर प्रदेश सयकायरे तोवकददए     

फभोस्जभ हजनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ गदठत फेरुजू पर्छ्यौट सर्भर्तरे फेरुजू पर्छ्यौट गदाि अऩनाउनज ऩने 
कामिविर्ध तोवकए फभोस्जभ हजनेछ । 

३८.  फेरूजज पर्छ्यौट सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् दपा ३७ फभोस्जभ गदठत फेरुजू पर्छ्यौट 
सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय देहाम फभोस्जभ हजनेछ,- 

(क) रेखाऩयीऺणफाट देस्खएको भथमौट, वहनार्भना य असजर उऩय गनजिऩने ठहरयएको फेरुजू 
फाहेक साभाधमम र्नमर्भत प्रविमाफाट पर्छ्यौट तथा सबनऩयीऺण हजन नसकेका कज नै प्रदेश 
सॊिैधार्नक अË तथा र्नकाम, भधमरारम, सस्चिारम, विबाग, अदारत िा कामािरम 
अधमतगितका फेरुजूहरू सबनफस्धमधत प्रदेश सॊिैधार्नक अË तथा र्नकाम, भधमरारम िा 
सस्चिारमफाट पर्छ्यौटको र्नर्भत्त र्सपारयस बई आएभा लस्चत्मको आधायभा त्मथतो 
फेरुजू र्नमर्भत िा र्भधमहा गयी फेरुजूको रगत किा गने, 

(ख) खण्ड (क) फभोस्जभ पर्छ्यौटको र्नर्भत्त सर्भर्तभा र्सपारयस बइि आएका फेरुजूहरू 
पर्छ्यौट गनि नर्भल्ने बएभा सबनफस्धमधत प्रदेश, सॊिैधार्नक अË तथा र्नकाम, भधमरारम िा 
सस्चिारमराई फेरूजज यकभ र्नमर्भत िा असजर उऩय गनि रेखय ऩठाउने । 

 

(ग) मस सबनफधमधय अधमम ब्मिथथा तोवकएफभस्जभ हजनेछ । 

ऩरयच्छेद –७ 

वित्तयम स्जबनभेिायी य जिापदेवहता 
 

३९.  काभ, कतिब्म, अर्धकाय य स्जबनभेिायी् रेखा उत्तयदामय अर्धकृत, स्जबनभेिाय अर्धकृत, विबागयम 
प्रभजख, प्रदेश रेखा र्नमधमरक, कोष तथा रेखा र्नमधमरक कामािरमको प्रभजख, कामािरम प्रभजख तथा 
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभजख एिभ ्स्जधमसयभा काभ गने अर्धकायीको काभ, कतिब्म, अर्धकाय तथा 
स्जबनभेिायी तोवकएफभोस्जभ हजनेछ । 

४०.  स्जबनभेिाय व्मस्क्त जफापदेही हजने् (१) स्जबनभेिाय व्मस्क्तरे मस ऐन फभोस्जभ याख्नज ऩने प्रत्मेक 
कायोफायको विियण थऩि देस्खने गयी प्रचर्रत कानूनरे तोके फभोस्जभको यीत ऩजर्रमािइ रेखा तमाय 
गयी अद्यािर्धक याख्नज ऩनेछ । 
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(२) आर्थिक प्रशासन सिारन गदाि भातहत कामािरमरे प्रचर्रत कानूनको ऩारना 
गये/नगयेको सबनफधमधभा आिश्मकता अनजसाय येखदेख, जाॉचफजझ तथा र्नयीऺण गने य 
भातहत कामािरमको वहसाफ केधमरीम वहसाफभा सभािेश गयाई जाॉचफजझ गने गयाउने 
उत्तयदावमत्ि रेखा उत्तयदामय अर्धकृतको हजनेछ। 

(३) रेखा उत्तयदामय अर्धकृतरे उऩदपा (२) फभोस्जभ येखदेख, जाॉचफजझ तथा र्नयीऺण गदाि 
िा रेखाऩयीऺण हजॉदा प्रचर्रत कानूनद्वाया र्नधािरयत प्रविमा ऩूया नगयी कायोफाय गयेको 
िा अधमम कज नै कैवपमत गयेको देस्खन आएभा स्जबनभेिाय व्मस्क्तरे त्मसको जिापदेहीता 
फहन गनजि ऩनेछ । 

(४) कज नै भनार्सफ कायणरे आर्थिक कायोिाय सबनफधमधय काभभा अर्नमर्भत हजन गएभा 
स्जबनभेिाय व्मस्क्तरे तोवकएको अिर्धर्बर अर्धकाय प्राप्त अर्धकायी सभऺ कायण खजराइ 
र्नमर्भत गयाउनको रार्ग ऩेश गयेभा अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे तोवकएको बनमादर्बर सो 
सबनफधमधभा आिश्मक र्नणिम गरयददनजऩनेछ । 

  तय, भनार्सि कायण नबई रेखा सबनफधमधय काभभा अर्नमर्भतता हजनआएको देस्खन 
आएभा अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे स्जबनभेिाय व्मस्क्तराई ऩवहरो ऩटक ऩाॉच सम रुऩैमाॉ य 
त्मसऩर्छ ऩर्न दोहोरयन आएभा ऩटकै वऩच्छे एक हजाय रुऩैमाॉ जरयिाना गयी प्रचर्रत 
कानून फभोस्जभ विबागयम कायिाही सभेत गनि सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोस्जभ र्नणिम ददनज ऩने अर्धकायीरे तोवकएको बनमादर्बर र्नणिम 
नददएभा 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 
अधमतगित फनेको र्नमभ फभोस्जभ र्नधािरयत प्रविमा ऩूया नगयी कायोफाय गयेको देस्खन 
आएभा िा अधमम कज नै कैवपमत देस्खन आएभा जाॉच गनि ऩठाउने तारजक कामािरम िा 
विबागयम प्रभजखरे करभै वऩच्छे दजइि सम रुऩैमाॉ जरयिाना गनि सक्नेछ । एउटै स्जबनभेिाय 
व्मस्क्तराई तयन ऩटक बधमदा फढी जरयिाना बइसकेऩर्छ ऩजन् त्मथतो कामि दोहोरयन 
आएभा करभै वऩच्छे ऩाॉच सम रुऩैमाॉ जरयिाना गयी प्रचर्रत कानून फभोस्जभ विबागयम 
कायिाही सभेत गनजि ऩनेछ। 

(७) मो ऐन िा मस ऐन अधमतगित फनेको र्नमभ फभोस्जभ रेखा याखे नयाखेको, रेखा 
दास्खरा गये नगयेको य रेखाऩयीऺण गयाए नगयाएको सबनफधमधभा सभम सभमभा जाॉच, 

र्नयीऺण गयी आधमतरयक र्नमधमरण य येखदेख गने स्जबनभेिायी सॊिैधार्नक अË तथा   
र्नकामको हकभा सबनफस्धमधत सॊिैधार्नक अË तथा र्नकामको प्रभजख, भधमरारम तथा 
केधमरीम थतयको सस्चिारम तथा आमोगको हकभा सबनफस्धमधत भधमरारमका विबागयम 
भधमरय िा याज्मभधमरय, विबाग िा विबाग सयहको अस्थतत्ि य ऺेरार्धकाय बएको 
कामािरमको हकभा सबनफस्धमधत भधमरारमको सस्चि य कामािरमको हकभा सबनफस्धमधत 
तारजक कामािरमको विबागयम प्रभजखको हजनेछ । 



20 
 

४१.  सयकायी नगदी, स्जधमसय दजरुऩमोग एिभ ् भथमौट बएभा कायिाही गरयने् (१) कामािरमको 
सयकायी तहर्फर तथा स्जधमसय बण्डाय आधमतरयक रेखाऩयीऺण गदाि िा अस्धमतभ रेखाऩयीऺण गदाि 
िा कज नै तियरे जाॉच हजॉदा भथमौट िा दजरूऩमोग बएको देस्खन आएभा सबनफस्धमधत कामािरम प्रभजख 
िा तारजक कामािरम िा तोवकएको अर्धकायीरे प्रचर्रत कानून फभोस्जभ त्मथतो भथमौट िा 
दजरूऩमोग गने उऩय आिश्मक कायिाही गनजि गयाउनज ऩनेछ । 

(२) अस्धमतभ रेखाऩयीऺण गदाि सयकायी तहर्फर तथा स्जधमसय बण्डायको कज नै यकभ िा 
स्जधमसय भथमौट बएको देस्खएभा भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमरे आफ्नो याम साथ 
प्रचर्रत कानून फभोस्जभ त्मथतो भथमौट गने व्मस्क्त उऩय कायिाही चराउन सबनफस्धमधत 
कामािरम प्रभजख िा विबागयम प्रभजख सभऺ रेखय ऩठाउनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ जाॉचफजझ गदाि िा उऩदपा (२) फभोस्जभ कायिाहीको रार्ग 
रेस्ख आएको अिथथाभा सबनफस्धमधत अर्धकायीरे कायिाही नगयेभा त्मथतो अर्धकायीराई 
विबागयम प्रभजखरे य विबागयम प्रभजखरे कायिाही नगयेको बए रेखा उत्तयदामय 
अर्धकृतको हकभा विबागयम भधमरय िा याज्मभधमरयरे य प्रदेश सॊिैधार्नक अË तथा 
र्नकामका प्रशासकीम प्रभजखको हकभा सॊिैधार्नक अË तथा र्नकामका प्रभजखरे ऩाॉच सम 
रुऩैमाॉसबनभ जरयिाना गयी प्रचर्रत कानून फभोस्जभ विबागयम कायिाही सभेत गनि 
सक्नेछ। 

(४) भहारेखा ऩयीऺकराई रेखा सबनफधमधय काभ मथासभमभा बएको छैन बने्न रागेभा 
र्नजरे सो सबनफधमधय कागजात स्झकाई जाॉच गनि रगाउन सक्नेछ य त्मसयी जाॉच गदाि 
केही र जटी िा कैवपमत देस्खन आएभा आिश्मक कायिाहीको रार्ग सबनफस्धमधत तारजक 
कामािरम सभऺ ऩठाउने छ । मसयी रेखय आएकोभा सबनफस्धमधत कामािरमरे ऩर्न तजरुधमतै 
आिश्मक कायिाही गनजि ऩनेछ ।  

४२.  सयकायी धनभार िा सबनऩस्त्तको सॊयऺण गनजि य तोवकएको काभभा भार रगाउनज ऩने् (१) 
कामािरमभा प्राप्त हजनआएको सबनऩूणि नगदी स्जधमसयको सॊयऺणको प्रफधमध र्भराउनज स्जबनभेिाय 
ब्मस्क्तको कतिव्म हजनेछ । कामािरमभा प्राप्त हजनआएको यकभ तोवकएको काभभा भार खचि गनि 
ऩाइनेछ । तोवकएको काभभा फाहेक अधमम काभभा खचि गयेको देस्खएभा स्जबनभेिाय ब्मस्क्तफाट 
मथतो खचि यकभ असजर उऩय गयी विबागयम कायिाही सभेत गनि सवकनेछ ।  

(२) ब्मस्क्तगत प्रमोगभा ल्माइएको िा प्रमोग गनि ददइएको सयकायी स्जधमसय, धनभार य 
सबनऩस्त्तभा हजन गएको सिै प्रकायको ऺर्त य नोक्सानय यकभ प्रमोग गनि ददने य र्रन े
दजिैफाट असजर उऩय गरयनेछ  

४३.  जिापदेही फहन गनजि ऩने् (१) साििजर्नक जिापदेहीको ऩद धायण गयेको ब्मस्क्तरे ददएको 
आदेश िा र्नदेशनभा बएको िा र्नज आपैरे गयेका कायोफायका सबनफधमधभा मो ऐन िा मस ऐन 
अधमतगित फनेको र्नमभािरी फभोस्जभ स्जबनभेिायी फहन गनजि ऩनेछ । 

(२) मस ऐन िा प्रचर्रत कानून फभोस्जभका कायोफायसॉग सबनफस्धमधत कागजात तमाय गने, 
जाॉच गने, ऩेश गने य र्सपारयस गने कतिब्म बएको कभिचायी तथा ऩदार्धकायीरे आपूरे 
सबनऩादन गयेको काभ य सो सॉग सबनफस्धमधत कायोफायको स्जबनभेिायी य जिापदेही फहन 
गनजि ऩनेछ । 
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४४.  वित्तयम प्रर्तिेदन साििजर्नक गनजिऩने् मस ऐन य अधमम प्रचर्रत नेऩार कानून फभोस्जभ 
सबनफस्धमधत कामािरमरे तमाय गनजिऩने वित्तयम प्रर्तिेदनहरू त्मथतो प्रर्तिेदन तमाय गनि तोवकएको 
सभमािर्ध सभाप्त बएको र्भर्तरे सात ददनर्बर विद्यजतयम िा अधमम उऩमजक्त भाध्मभफाट साििजर्नक 
गनजिऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद – ८ 

सयकायी सबनऩस्त्तको स्जबनभा, त्मसको अर्बरेख, सॊयऺण, फयफजझायथ, र्रराभ र्फिी तथा र्भधमहा 
 

४५. सयकायी सबनऩस्त्तको स्जबनभा त्मसको अर्बरेख य सॊयऺण् (१) प्रदेश कामािरमभा यहेको नगद, 
फैंक भf}ज्दात, चेक य त्मसको से्रथता, धयौटी य त्मसको से्रथता य याजथिको रेखा आर्थिक 
प्रशासन शाखा प्रभजखको स्जबनभाभा यहनेछ । याजथिको रगत य त्मस सबनफस्धमध अधमम 
कागजातहरू कामािरम प्रभजखरे तोकेको कभिचायीको स्जबनभाभा यहनेछ ।  

(२) रगत खडा गरय यास्खएको सयकायी स्जधमसय भारसाभान हार्न नोक्सानय नहजने गयी 
सॊयऺण गने य र्तर्नहरूको या्ो सबनबाय गयी िा चारज अिथथाभा याख्न े उतयदावमत्ि 
सबनफस्धमधत कामािरम प्रभजखको हजनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभको काभ गनि सबनफस्धमधत कामािरम प्रभजखरे आपनो जिापदेवहभा 
आपज  बधमदा भजर्नका अधमम कभिचायीराइि रगाउन सक्नेछ ।  

४६. स्जधमसय भार साभानको अर्बरेख तमाय गने् (१) प्रत्मेक कामािरमरे आफ्नो कामािरमभा यहेको 
य खरयद गरय िा नगरय िा कज नै प्रकायरे हथताधमतयण बइि िा िथतजगत सहामता िा अधमम कज नै 
प्रकायफाट प्राप्त हजन आएको स्जधमसय भारसाभानको विियण य भजल्म सभेत खजराइि स्जधमसय वकताफभा 
७ ददन र्बर आबनदानय फाॉर्ध से्रथता खडा गरय अद्यािर्धक गरय याख्नज ऩने छ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ रगत तमाय गने य रगत फभोस्जभको स्जधमसय भारसाभान 
स्जबनभा र्रने अर्बबाया कामािरम प्रभजखरे स्जस्धमस हेनि तोकेको कभिचायीको हजनेछ ।  

(३) प्राविर्धक काभभा प्रमोगभा ल्माइिने स्जधमसय भारसाभानको हकभा उऩदपा (१) 
फभोस्जभ रगत तमाय गदाि सबनफस्धमधत प्राविर्धक कभिचायीफाट जाॉच गयाइि के कथतो 
अिथथाभा त्मथतो भारसाभान प्राप्त बएको हो प्रभास्णत गयाइि सो कज याको कैवपमत जनाइि 
रगत खडा गनजि ऩने छ ।  

(४) कामािरमभा भौज्दात यहेका भारसाभान भध्मे ऩजयानो भारसाभानको भजल्म खजल्न 
नसकेको अिथथाभा तोवकए फभोस्जभको सर्भर्तरे तोवकए फभोस्जभको प्रविमा ऩजया गरय 
भजल्म कामभ गयाइि याख्नज ऩने छ ।  

(५) फैदेस्शक सहामताफाट प्राप्त हजने भारसाभानको ब्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

४७. सयकायी सबनऩस्त्तको अर्बरेख याख्न ेतथा प्रर्तिेदन तमाय गने् (१) प्रत्मेक कामािरमरे आफ्नो 
स्जबनभाभा यहेको घय जग्गा, सिायी साधन रगामत स्जधमसय भारसाभानको रगत र्नमर्भत रूऩभा 
अद्यािर्धक गरय याख्नज ऩने छ । त्मथतो रगतको िावषिक रूऩभा तारजक कामािरमभा य प्रदेश रेखा 
र्नमधमरक कामािरमभा आर्थिक िषि सभाप्त बएको ३५ ददन र्बर प्रर्तिेदन गनजि ऩने छ । प्राप्त 
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प्रर्तिेदनको आधायभा प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे प्रदेश सयकायी कामािरमको सबनऩर्तको 
अर्बरेख तोवकए फभोस्जभ अद्यािर्धक गनजि ऩने छ ।  

(२) तारजक कामािरम, विबाग, भधमरारम सॊिैधार्नक र्नकामरे उऩदपा (१) फभोस्जभ प्राप्त 
प्रर्तिेदन य आफ्नो कामािरम सभेतको स्जधमसय प्रर्तिेदन एकीकृत रूऩभा तमाय गयी बार 
भसाधमत र्बर प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमभा ऩठाउनज ऩने छ ।  

(३) प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमरे उऩदपा (२) फभोस्जभ प्राप्त प्रर्तिेदन अध्ममन गयी 
एकीकृत स्जधमसय प्रर्तिेदन तमाय गयी भजतम भधमरय तथा भस्धमरऩरयषदको कामािरम य 
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमभा आस्श्वन भसाधमत र्बर ऩठाउनज ऩने छ ।  

(४) स्जधमसय र्नयीऺण गने, भभित सबनबाय गने य प्रर्तिेदन गने रगामतका अधमम ब्मिथथा 
तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

  
४८.  फयफजझायथ् (१) कभिचायी सरुिा िा फढजिा हजॉदा िा अिकास प्राप्त गदाि िा राभो अिर्ध 

काजभा िा विदाभा यहॉदा आफ्नो स्जबनभाभा यहेको नगदी स्जधमसय िा सयकायी कागजात बनमाद 
तोवकएकोभा तोवकएको बनमाद र्बर य बनमाद नतोवकएकोभा एक्काइस ददन र्बर तोवकए फभोस्जभ 
फयफजझायथ गयी तोवकएको ढाॉचाभा फयफजझायथको प्रभाणऩर र्रनज ऩनेछ । 

(२) कज नै भनार्सि कायणरे उऩदपा (१) फभोस्जभको बनमादर्बर फयफजझायथ गनि नसवकएभा 
बनमाद र्बर फयफजझायथ गनि नसवकएको कायण खोरी सबनफस्धमधत तारजक कामािरमभा 
र्निेदन ददई र्नकासा बई आए फभोस्जभ गनजिऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोस्जभ फयफजझायथ हजन नसकेकोभा सबनफस्धमधत रेखा उत्तयदामय 
अर्धकृतरे सभम र्नधाियण गयी त्मसयी र्नधाियण गरयएको सभमर्बर आिश्मक जाॉचफजझ 
गयाउन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ जाॉचफजझ गदाि राऩयफाही गयी फयफजझायथ गनि फाॉकी याख्न े
स्जबनभेिाय ब्मस्क्तराई रेखा उत्तयदामय अर्धकृतरे ऩाॉचसम रुऩैमाॉसबनभ जरयिाना गयी 
भनार्सि बनमाद ददई फयफजझायथ गनि रगाउने छ । 

(५) उऩदपा (४) फभोस्जभ ददइएको बनमादर्बर ऩर्न फयफजझायथ नगने ब्मस्क्त फहारिारा 
कभिचायी बए प्रचर्रत कानून फभोस्जभ र्नजको तरफ बत्ता योक्का याखय य फहार टजटेको 
ब्मस्क्त बए र्नजको र्नितृ्तबयण िा उऩदान योक्का याखय एिभ ्र्नफसृ्त्तबयण, उऩदान नऩाउन े
िा उऩदान र्रइसकेको ब्मस्क्त बए प्रहयीद्वाया ऩिाउ गनि रगाई फयफजझायथ गनि 
रगाइनेछ । 

(६) सभमभा फयफजझायथ नगयेको कायणफाट सयकायी नगदी, स्जधमसय िा धनभारभा कज नै 
नोक्सानय बएभा नोक्सानय बएको यकभ य सोही फयाफयको विगो यकभ प्रचर्रत नऩेार 
कानून फभोस्जभ सबनफस्धमधत ब्मस्क्तफाट असजर उऩय गरयनेछ । 

(७) फयफजझायथ गने अधमम प्रकृमा तोवकएफभोस्जभ हजनेछ । 

४९.  र्रराभ वििी् मो ऐन तथा मस ऐन अधमतगित फनेको र्नमभ फभोस्जभ स्जधमसय र्नयीऺण गदाि 
टजटपज ट तथा फेकबनभा बई काभ नराग्ने बनय प्रर्तिेदनभा उल्रेख बएको भारसाभानहरू कामािरम 
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प्रभजखरे आिश्मक जाॉचफजझ गदाि र्रराभ वििी गनजि ऩने बनय ठहर्रमािइएको भारसाभान तोवकए 
फभोस्जभको कामिविर्ध अऩनाई र्रराभ वििी गनजि ऩने छ । 

५०.  र्भधमहाददने् मस ऐनभा अधममर जजनसजकै कज या रेस्खएको बएताऩर्न मो ऐन अधमतगित उठ्न 
नसकेको सयकायी फाॉकी यकभ, प्राकृर्तक प्रकोऩ, दजघिटना िा आफ्नो काफू फावहयको ऩरयस्थथर्तरे गदाि 
तथा सजक्खाजतॉ बई िा स्खइिएय, सडेय गई िा अधमम कायणफाट सयकायी हानय नोक्सानय हजन गएको 
िा कानून फभोस्जभ र्रराभ फढाफढ हजॉदा ऩर्न नउठेको िा उठ्ने स्थथर्त नदेस्खएकोभा तोवकए 
फभोस्जभ र्भधमहा ददन सवकनेछ । 

ऩरयच्छेद - ९ 

सयकायी फाॉकी असूर उऩय 

 

५१.  र्नमर्भत प्रविमाफाट पर्छ्यौट नबएको फेरूजज सयकायी फाॉकीको रूऩभा यहने् (१) आधमतरयक 
तथा अस्धमतभ रेखाऩयीऺणफाट भथमौट तथा वहनार्भना बएको बर्न ठहय बएको यकभ दपा ३४ य 
३५ फभोस्जभ र्नमर्भत, असूर, पर्छ्यौट तथा सबनऩयीऺण हजन नसकेभा त्मथतो फेरुजू यकभ 
स्जबनभेिाय व्मस्क्तफाट असजर उऩय गनजिऩनेछ । 

(२) असूर उऩय गनजि ऩने देस्खएको यकभ ऩाॉच िषिसबनभ प्रमास गदाि ऩर्न र्नमर्भत, असूर, 
पर्छ्यौट तथा सबनऩयीऺण हजन नसकेको फेरूजजराइि सयकायी फाॉकीको रूऩभा रगत कथन 
प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमभा रेस्ख ऩठाउनज ऩने छ । प्रदेश रेखा र्नमधमरक 
कामािरमरे रगत कामभ गयी सो को सूचना स्जबनभेिाय व्मस्क्तराई सभेत ददइि प्रचर्रत 
कानून फभोस्जभ असजर उऩय गनजि गयाउनज ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ सयकायी फाॉकीको रूऩभा रगत कामभ गरयएको फेरूजजको 
विियण असूर उऩयको रार्ग सबनफस्धमधत रेखा उत्तयदामय अर्धकृतरे तोवकए फभोस्जभ 
केस्धमरम तहर्सर कामािरमभा ऩठाउनज ऩनेछ ।   

५२.  फेरूजज यकभ जामजेथाफाट असजर उऩय हजने्  दपा ५० को उऩदपा (३) फभोस्जभ रगत 
कसय असूर उऩयका रार्ग प्राप्त बएको फेरुजू यकभ केधमरीम तहर्सर कामािरमरे सबनफस्धमधत 
व्मस्क्तको जामजेथाफाट सयकायी फाॉकी सयह असजर उऩय गनेछ । 

५३.  केधमरीम तहर्सर कामािरमको काभ, कतिब्म य अर्धकाय् (१) मो ऐन य अधमम प्रचर्रत कानून 
फभोस्जभ स्जबनभेिाय ब्मस्क्तफाट असूर उऩय गनजि ऩने यकभ तथा प्रदेश सयकायसॉग गयेको शतिनाभा 
अनजसाय फजझाउनज ऩने यकभ नफजझाएको य सयकायी नगदी तथा स्जधमसय सबनऩस्त्त वहनार्भना गने 
ब्मस्क्तफाट असजर उऩय गनजि ऩने यकभ असजर उऩय गने दावमत्ि केधमरीम तहर्सर कामािरमको    
हजनेछ । 

(२) मो ऐन प्रायबनब हजॉदाका फखत केधमरीम तहर्सर कामािरमको रगतभा कामभ यहेको 
प्रदेश अधमतगितको असजर उऩय गनजिऩने यकभ असजर उऩय गनि रेस्ख आएभा प्रदेश रेखा 
र्नमधमरक कामािरमरे असजर उऩय गनजिऩने छ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) भा रेस्खए देस्ख फाहेक प्रचर्रत कानून प्रदत्त अर्धकाय प्रमोग 
गयी अधिधममावमक र्नकाम िा अर्धकायीफाट बएको पैसरा फभोस्जभको दण्ड जरयिाना 
र्तनजि फजझाउनज ऩने दावमत्ि बएको ब्मस्क्तरे दण्ड जरयिाना नर्तये नफजझाएभा सबनफस्धमधत 
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अधिधममावमक अर्धकायी िा त्मथतो अधिधममावमक र्नकामको प्रभजखरे दण्ड जरयिानाको 
विियण उल्रेख गयी असजर उऩय गनिको रार्ग विियण सवहत प्राप्त हजन आएभा सबनफस्धमधत 
ब्मविफाट पैसरा फभोस्जभको दण्ड जरयिाना सयकायी फाॉकी सयह असजर उऩय गरय 
प्रदेश सस्ित कोषभा जबनभा गनजि ऩने छ ।  

(४) असजर उऩय गनजि ऩने ठहयी रगत कसयएको फेरूजज िा दण्ड जरयिाना नर्तये नफजझाएभा 
त्मथतो फेरूजज िा दण्ड जरयिाना असजर उऩय गनजि ऩदाि अऩनाउनज ऩने कामिविर्ध तोवकए 
फभोस्जभ हजनेछ ।  

(५) उऩदपा ३ फभोस्जभ असजर उऩय गनजि ऩने दण्ड जरयिाना असजर उऩय बएऩर्छ 
सबनफस्धमधत कामािरमरे त्मसको विियण सबनफस्धमधत रेखा उतयदावम अर्धकृत तथा 
सबनफस्धमधत अधिधममावमक र्नकामको प्रभजख सभेतराइि ददनज ऩने छ ।  

(६) असजर उऩय गनजि ऩने फेरुजू यकभको कज र रगतको दश प्रर्तशत बधमदा फढी असजर 
उऩय बएभा सो दश प्रर्तशत बधमदा फढी जर्त असजर उऩय बएको छ त्मसको दश 
प्रर्तशतभा नफढाइि िा प्रर्त ब्मस्क्त िा सॊथथाराइि दश हजाय रूऩैमाॉ बधमदा फढी नहजने गयी 
फेरूजज असजर उऩय गने कामिभा सॊबनरग्न कभिचायी, ब्मस्क्त िा सॊथथाराइि ऩ जयथकाय ददन 
सवकने छ ।  

 

ऩरयच्छेद– १० 

भ्रभण खचि 
५४. भ्रभणभा खटाउने् सयकायी काभको र्सरर्सराभा कज नै ऩदार्धकायीराइि थिदेश िा विदेशभा काज 
खटाउन सवकनेछ ।  

५५. दैर्नक तथा भ्रभण बत्ता् सयकायी काभको र्सरर्सराभा कज नै ऩदार्धकायीराइि थिदेश िा 
विदेशभा काज खटाउॉदा तोवकए फभोस्जभ दैर्नक बत्ता तथा भ्रभण बत्ता प्रदान गरयनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद – ११ 

विविध 

५६. सजाम् (१) मस ऐनको विर्बन्न दपाभा सजामको व्मिथथा गरयएकोभा फाहेक कसैरे मो ऐन िा 
मस ऐन अधमतगित फनेको र्नमभहरूको उल्रॊघन गयेभा र्नजराई दपा ३९ फभोस्जभको 
अर्धकायीरे ऩाॉचसम रुऩैमाॉसबनभ 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 
चेतािनय य दोस्रो ऩटक देस्ख ऩाॉच सम रुऩैमाॉसबनभ जरयिाना गने छ । 

५७.  जरयिाना र्भधमहा िा कभ गनि सवकने् मस ऐनभा उल्रेस्खत ब्मिथथा अनजसाय कज नै सजामको 
आदेश बएकोभा त्मथतो सजाम गनि नऩने बनय भनार्सि भावपकको कायण खोरी त्मथतो सजामको 
आदेश ददएको र्भर्तरे ऩधमर ददन र्बर सजाम ददने अर्धकायी सभऺ र्रस्खत र्निेदन ददएभा 
सजामको आदेश ददने अर्धकायीराई त्मथतो कायण भनार्सि रागेभा ऩवहरे गयेको जरयिानार्भधमहा 
िा कभ गनि सक्नेछ ।  
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५८.  ऩजनयािेदन् मो ऐन य मस ऐन अधमतगित फनेको र्नमभ फभोस्जभ कज नै जरयिाना िा फेरूजज ब्महोनजि 
ऩने गयी बएको र्नणिम उऩय स्चत्त नफजझेभा स्चत्त नफजझ्ने ब्मस्क्त िा कभिचायीरे त्मथतो र्नणिम ऩाएको 
ऩधमर ददनर्बर सजाम गने अर्धकायी बधमदा एक तह भार्थको अर्धकायी सभऺ ऩजनयािेदन गनि सक्नेछ 
य त्मसयी ऩयेको ऩजनयािेदनको सबनफधमधभा ऩजनयाफेदन सजने्न अर्धकायीरे ददएको र्नणिम अस्धमतभ हजनेछ । 

५९.  आर्थिक प्रशासनको सिारन् आर्थिक प्रशासन सिारन गनि प्रदेशभा रेखा सबनफधमधय 
जनशस्क्तको ऩरयचारन य व्मिथथाऩन गने स्जबनभेिायी प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरमको हजनेछ ।  

६०.  आर्थिक कामिविर्ध सबनफधमधय भागिदशिन् मस ऐनभा अधममर जजनसजकै कज या रेस्खएको बएताऩर्न 
प्रदेश सयकायरे आर्थिक कामिविर्ध सबनफधमधय अधमम कानून फनाउॉदा सॊघयम आर्थिक कामिविर्ध ऐनको 
प्रर्तकज र नहजने गयी फनाउनज ऩनेछ ।  

६१.  विद्यजतयम प्रविर्धको प्रमोग गने् (१) मस ऐन फभोस्जभ सबनऩादन गनजिऩने आर्थिक कायोिायको 
रेखाॊकन एिॊ प्रर्तिेदनका रार्ग आिश्मकता अनजसाय विद्यजतयम प्रणारीको उऩमोग गनि सवकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभका आर्थिक कायोिाय व्मथथाऩन प्रणारीहरू प्रदेश रेखा 
र्नमधमरक कामािरमरे विकास गयी प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमफाट 
थियकृत गयाउनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ विकास बएको प्रणारीभा सभािेश नबएको िा ऩमािप्त नबएको 
कज नै प्रणारी विकास गनजिऩने बएभा तोवकए फभोस्जभ प्रदेश रेखा र्नमधमरक कामािरम 
भापि त प्रदेश आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भधमरारमफाट थियकृर्त र्रनजऩनेछ । 

(४) मस दपा फभोस्जभ विकास गरयएका प्रणारीफाट उत्ऩाददत हजने सूचनाहरू 
प्रभास्णकयणका रार्ग विद्यजतयम हथताऺयको प्रमोग गनि सवकनेछ । 

(५) आर्थिक कायोिाय व्मिथथाऩनसॉग अधमतयसबनफस्धमधत अधमम प्रणारीहरूको विकास य 
अधमतयआफद्धता सबनफधमधय व्मिथथा तोवकए फभोस्जभ हजनेछ ।  

६२.  अर्धकाय प्रत्मामोजन् मस ऐन फभोस्जभ कज नै र्नकाम िा अर्धकायीराई प्राप्त अर्धकायभध्मे 
तोवकए फभोस्जभ फाहेकका अर्धकाय  अधमम कज नै र्नकाम िा अर्धकायीरे प्रमोग गने गयी प्रत्मामोजन 
गनि सवकनेछ ।   

६३.  र्नमभ फनाउने अर्धकाय् मो ऐनको उदे्दश्म कामािधमिमन गनि प्रदेश सयकायरे आिश्मक र्नमभ 
फनाउन सक्नेछ । 

६४.  फचाउ् मो ऐन य मस अधमतगित फनेका र्नमभहरूभा रेस्खएका कज याहरूभा सोही फभोस्जभ य 
अरुभा प्रचर्रत कानून फभोस्जभ हजनेछ । 

 
 
 
 


