सभाबाट पारित मिमतM २०७४।१२।२१

कर्ााली प्रदे श आमथाक कार्ाविमि वििे र्क, २०७४

प्रदे श सिकािको आमथाक कार्ाविमि मिर्मित तथा व्र्िस्थथत गिा बिेको वििेर्क
प्रथताििााः प्रदे श सस्ित कोष िा सिकािी कोषको सिालि, बजेट तजजि
ा ा, मिकासा तथा खर्ा गिे, लेखा िाख्ने,
प्रमतिेदि गिे, आन्तरिक मिर्न्रर्को व्र्िथथा मिलाउिे, आन्तरिक तथा अस्न्ति ले खापिीक्षर् गिे गिाउिे, बेरुजू
फर्छ्यौट गिे गिाउिे, असजल तथा तहमसल गिे गिाउिे विषर्िा िागादशाि गिी प्रदे श आमथाक कार्ाविमि मिर्मित
तथा व्र्िस्थथत गिा गिाउि िाञ्छिीर् भएकोले िेपालको सं मबिािको िािा ५९ ि २१३ बिोस्जि कर्ााली प्रदे श
प्रदे श सभाले र्ो ऐि बिाएको छ ।

परिच्छे द–१
प्रािस्भभक
१.

संस्क्षप्त िाि ि प्रािभभ:(१) र्स ऐिको िाि “कर्ााली प्रदे श, प्रदे श आमथाक कार्ाविमि ऐि, २०७४” िहे को
छ ।
(२) र्ो ऐि तजरुन्त प्रािभभ हजिेछ ।

२.

परिभाषााः विषर् िा प्रसं गले अको अथा िलागेिा र्स ऐििा,
(क)

“अिजदाि सं केत” भन्नाले प्रदे श सं िैिामिक मिकार्, िन्रालर् िा सो सिह क्षेरामिकाि
भएका सस्र्िालर्, आर्ोग आददका कार्ा प्रकृमत ि सं गठि सिेत छज वििे गिी ददइएको
सं घीर् अथा िन्रालर् अिजरुप प्रदे श सिकािले सिर्-सिर्िा तोकेको सं केतलाई
जिाउँछ ।

(ख)

“अस्न्ति ले खापिीक्षर्” भन्नाले िहाले खापिीक्षकको कार्ाालर्बाट सं वििािको िािा
२४१ बिोस्जि हजिे ले खापिीक्षर् सभझिज पछा ।

(ग)

ज ािी ददि िहजिे
“असजल उपि गिजा पिे िकि” भन्नाले प्रर्मलत कािजि बिोस्जि भक्त
ज ािी ददएको िा घटी िकि असजल गिे को
िकि भ जक्तािी ददएको िा बढी हजिे गिी भक्त
कािर्बाट असजल उपि गिजप
ा िे भिी ले खापिीक्षर् हजँदा ठहर्रर्ााएको बेरुजज िकि सभझिज
पछा ि सो शब्दले वहिामििा िा िथर्ौट गिे को िकि तथा प्रदे श सिकािलाई मतिजा
बजझाउिज पिे अन्र् कजिै िकिलाई सिेत जिाउँछ ।

(घ)

“आन्तरिक लेखापिीक्षर्” भन्नाले सभबस्न्ित कार्ाालर्को उद्देश्र् अिजरूपका मििाारित
कार्ाक्रि, आर्ोजिा,

वक्रर्ाकलापहरु, कार्ासभपादिसँग सभबस्न्ित व्र्िथथापकीर्

पेशागत अभ्र्ास, लेखा तथा अन्र् कािोिाि ि सो सँग सभबस्न्ित प्रिार्, कागजात,
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कािजिी प्राििाि ि प्रमतफल जाँर् पिीक्षर्,

विश्लेषर्का साथै आन्तरिक मिर्न्रर्

प्रर्ालीको सिग्र िजल्र्ाङ्कि गिी प्रमतिेदि गिे कार्ा सिेतलाई जिाउँछ ।
(ङ)

“आमथाक कािोबाि” भन्नाले सिकािी वित्तीर् हथतान्तिर् गिे तथा प्राप्त गिे, िाजथि
सं कलि गिे, िाजथि दास्खला गिे, अिजदाि तथा ऋर् प्रामप्त गिे, खर्ा गिे, ििौटी
तथा कार्ासिालि कोष लगार्त अन्र् प्रदे श सिकािी कोष सिेतको सभपूर्ा
कािोबािलाई सभझिज पछा ।

(र्)

“आमथाक िषा” भन्नाले हिे क िषाको साउि िवहिाको एक गते दे स्ख अको िषाको आषाढ
िवहिाको िसान्त सभिको बाह्र िवहिाको अिमिलाई जिाउँछ ।

(छ)

“एक तह िामथको अमिकािी” भन्नाले प्रदे श कार्ाालर्को प्रिजखको हकिा सभबस्न्ित
विभागीर् प्रिजख, विभागीर् प्रिजखको हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्, सस्र्िालर् तथा
आर्ोगको सस्र्ि, सस्र्िको हकिा सभबस्न्ित विभागीर् िन्री िा िाज्र्िन्री ि प्रदे श
सं िैिामिक अंग तथा मिकार्को सस्र्ि िा प्रशासकीर् प्रिजखको हकिा सभबस्न्ित
सं िैिामिक अंग तथा मिकार्को प्रिजख सभझिज पछा ।

(ज)

“कार्ाालर्” भन्नाले प्रदे श प्रिजखको कार्ाालर्, प्रदे श सभा सस्र्िालर्, प्रदे श सं िैिामिक
अंग तथा मिकार्, प्रदे श सिकािका सबै िन्रालर्, सस्र्िालर्, विभाग ि सो मिकार्
िातहतका सबै अन्र् सिकािी कार्ाालर् िा मिकार् सिेतलाई सभझिज पछा ।

(झ)

“कार्ाालर् प्रिजख” भन्नाले खण्ड (ज) बिोस्जिको कार्ाालर्को प्रशासकीर् प्रिजख भइा
कािकाज गिा तोवकएको पदामिकािीलाइा सभझिज पछा ।

(ञ)

“कोष तथा ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्” भन्नाले िहाले खा मिर्न्रक कार्ाालर् अन्तगात
िही प्रदे श स्थथत सभबस्न्ित स्जल्लाको कोष तथा ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्लाई सभझिज
पदाछ ।

(ट)

“स्जभिेिाि व्र्स्क्त” भन्नाले लेखा उत्तिदार्ी अमिकृतबाट अस्ततर्ािी प्राप्त भए
बिोस्जिको कार्ा सिालि गिे, स्जभिा मलिे, खर्ा गिे, ले खा िाख्ने, आन्तरिक िा अस्न्ति
ले खापिीक्षर् गिाई बेरुजज फर्छ्यौट गिे गिाउिे, सिकािी िगदी, स्जन्सी असजल उपि
गिे गिाउिे तथा दास्खला गिे ि सभपस्त्त व्र्िथथापि गिे कताव्र् भएको व्र्स्क्त
सभझिज पछा ि सो शब्दले सिकािी कािको लामग सिकािी िगदी िा स्जन्सी मलई िा
िमलई सो काि फर्छर्ााउिे स्जभिा मलिे गैि सिकािी व्र्स्क्त सिेतलाई जिाउँछ ।

(ठ)

“तालजक कार्ाालर्”

भन्नाले सभबस्न्ित कार्ाालर्भन्दा िामथल्लो तहको कार्ाालर्

सभझिज पछा।
(ड)

“तोवकएको” िा “तोवकए बिोस्जि”

भन्नाले र्स ऐि अन्तगात बिेका मिर्िहरुिा

तोवकएको िा तोवकए बिोस्जि सभझिज पछा ।
2

(ढ)

"प्रदे श" भन्नाले कर्ााली प्रदे शलाई जिाउछ ।

(र्)

"प्रदे श अथा िन्री" भन्नाले आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रीलाई सभझिज पछा ि
सो शब्दले थितन्र रुपिा आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्को कार्ाभाि सभहाल्िे
िाज्र्िन्री सिेतलाई सभझिजपदाछ ।

(त)

“प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्” भन्नाले प्रदे श आमथाक कार्ाविमि ऐि ि सो ऐि
अन्तगात बिेको मिर्िािलीको व्र्िथथा अिजसाि प्रदे श सस्ित कोषको सिालि गिे,
प्रदे श कार्ाालर्हरुको आमथाक कािोबािको सभबन्ििा प्रदे श आमथाक िामिला तथा
र्ोजिा िन्रालर्को सािान्र् मिदे शि अिजसाि कार्ाालर्हरुको आमथाक प्रशासि
सिालि सभबन्िी व्र्िथथा गिे तथा मिदे शि ददिे, ले खा व्र्िथथा, खर्ा प्रर्ाली
व्र्िस्थथत गिे, आन्तरिक ले खापिीक्षर् गिे तथा प्रदे शको विषर्गत कार्ाालर्को
हकिा सो कार्ाालर्लाई ि एकीकृत प्रदे श आमथाक विििर् को हकिा प्रदे श आमथाक
िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्, िहाले खा मिर्न्रक कार्ाालर् ि िहाले खा पिीक्षक
सिक्ष प्रमतिेदि पेश गिे सिेतको प्रर्ोजिको लामग प्रदे श सिकािले थथापिा गिे को
कार्ाालर् सभझिज पदाछ ।

(थ)

“प्रदे श सस्ित कोष” भन्नाले सं वििािको िािा २०४ बिोस्जिको सस्ित कोष सभझिज
पछा ।

(द)

“बेरुजज” भन्नाले प्रर्मलत कािजि बिोस्जि पजर्ााउिज पिे िीत िपजर्ााई कािोबाि गिे को
िा िाख्नज पिे ले खा ििाखेको तथा अमिर्मित िा बेििामसब तरिकाले आमथाक कािोबाि
गिे को भिी ले खापिीक्षर् गदाा औ ंल्र्ाइएको िा ठहर्रर्ााइएको कािोबाि सभझिज पछा ।

(ि)

“बैंक” भन्नाले िेपाल िाष्ट्र िैंक िहेकोिा सो बैंक ि सो िैंक ििहे कोिा प्रदे श सस्ित
कोष सिालि गिा प्रदे श सिकािले तोकेको िास्र्ज्र् बैंक सभझिज पछा ।

(ि)

“िहालेखा मिर्न्रक कार्ाालर्” भन्नाले िेपाल सिकाि अथा िन्रालर् अन्तिगतको
िहालेखा मिर्न्रक कार्ाालर्

(प)

सभझिज पछा ।

“िातहतको कार्ाालर्” भन्नाले सभबस्न्ित कार्ाालर्को िातहतिा िहे का कार्ाालर्
सभझिज पछा।

(फ)

“ले खा उत्तिदार्ी अमिकृत” भन्नाले आफ्िो ि िातहत कार्ाालर्को आमथाक प्रशासि
सिालि गिे, िावषाक बजेट तर्ाि गिे ि सो बजेट मिकासा प्राप्त गिी खर्ा गिे
अमिकाि सजभपिे, बजेटको ले खा िाख्ने ि िाख्न लगाउिे, ले खा विििर् तर्ाि गिे गिाउिे,
विमिर्ोजि, िाजथि, ििौटी ि स्जन्सी एिं सभपस्त्त व्र्िथथापि लगार्त अन्र् जजिसजकै
कािोिािको आन्तरिक एिि् अस्न्ति ले खापिीक्षर् गिाउिे, बेरुजज मिर्मित गिे गिाउिे,
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असजल उपि गिे गिाउिे िा मिन्हा गिे गिाउिे कताब्र् भएको

सस्र्िलाई सभझिज

पछा ।

(ब)

“ले खा” भन्नाले आमथाक कािोबाि भएको व्र्होिा दे स्खिे गिी प्रर्मलत कािजि बिोस्जि
िास्खिे अमभले ख, खाता, वकताब आदद ि सो कािोबािलाई प्रिास्र्त गिे अन्र् कागजात
एिं प्रमतिेदि सिेतलाई सभझिज पछा ।

(भ)

“वित्तीर् विििर्” भन्नाले िेपाल सिकाि तथा प्रदे श सिकािले थिीकृत गिे को िापदण्ड
बिोस्जि कजिै मिस्ित अिमििा भएको आमथाक कािोबािको सिविगत स्थथमत दशााउिे
उद्देश्र्ले शीषाक सिेत खजल्िे गिी तर्ाि गरिएको विििर् सभझिज पछा ि सो शब्दले
कािोिािको स्थथमत दशााउिे गिी शीषाकको आिाििा बिाइएको बजेट अिजिाि,
ज ािी
मिकासा, खर्ा, आभदािी, दास्खला ि बाँकी िकि सिेत खजलाईएको प्रामप्त ि भक्त
विििर् ि िेपाल लेखािाि अिजसाि तर्ाि गरििे विििर् तथा सो सँग सभबस्न्ित ले खा
वटप्पर्ी ि खजलासा सिेतलाई जिाउँछ ।

(ि)

“विमिर्ोजि” भन्नाले प्रदे श पेश्की खर्ा ऐि ि प्रदे श विमिर्ोजि ऐिद्वािा मिददाि सेिा ि
कार्ाहरुको लामग विमभन्न शीषाकहरुिा विमभन्न कार्ाालर्हरुलाई खर्ा गिा विमिर्ोजि
भएको िकि सभझिज पछा ि सो शब्दले प्रदे श पूिक विमिर्ोजि ऐि ि प्रदे श उिािो
खर्ा ऐि बिोस्जि विमिर्ोजि भएको िकि सिेतलाई जिाउँदछ ।

(र्)

“सं घीर् सस्ित कोष” भन्नाले सं वििािको िािा ११६ बिोस्जिको सस्ित कोष सभझिज
पछा ।

(ि)

“सं पिीक्षर्” भन्नाले आन्तरिक िा अस्न्ति ले खापिीक्षर् प्रमतिेदििा औ ंल्र्ाइएको
बेरुजजको सभबन्ििा पेश हजि आएका थपिीकिर् िा प्रमतवक्रर्ा साथ सं लग्ि प्रिार्
तथा कागजातको आिाििा गरििे फर्छ्यौट सभबन्िी कार्ालाइा सभझिज पछा ि सो
शब्दले

प्रदे श सभाबाट गदठत प्रदे श सािाजमिक ले खा समिमतबाट प्राप्त सजझाि िा

मिदे शिका आिाििा गरििे पिीक्षर् िा अिजगिि ि िूल्र्ाङ्कि कार्ा

सिेतलाई

जिाउँछ ।
(ल)

“सं वििाि” भन्नाले िेपालको सं वििाि सभझिज पछा ।

(ि)

“सस्र्ि” भन्नाले िजतर्िन्री तथा िस्न्रपरिषद्को कार्ाालर्,

प्रदे श िन्रालर्,

प्रदे श

सभा सस्र्िालर् तथा प्रदे श लोक सेिा आर्ोगको सस्र्ि सभझिज पछा ।
(श)

“सािाजमिक जिाफदे हीको पद” भन्नाले पारिश्रमिक ठे वकएको िा िठे वकएको जे भए
तापमि कजिै रुपिा मिर्जक्त हजिे िा मििाास्र्त हजिे िा ििोिर्ि हजिे कािजिी िान्र्ता
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प्राप्त सािाजमिक काि, कताव्र् ि अमिकाि भएको पद सभझिज पछा ।(ष) “थथािीर्
सस्ित कोष” भन्नाले सं वििािको िािा २२९ बिोस्जिको सस्ित कोष सभझिज पछा।

परिच्छे द–२
प्रदे श सस्ित कोषको सिालि
३.

प्रदे श सस्ित कोषको सिालिाः सं वििाि, र्ो ऐि ि अन्र् प्रर्मलत कािजिको अिीििा िही प्रदे श सस्ित
कोषको सं र्ालि प्रदे श लेखा मिर्न्रक कार्ाालर्ले गिेछ ।

४.

प्रदे श सस्ित कोषको लेखा िाख्ने स्जभिेिािीाः (१) प्रदे श सस्ित कोषको ले खा अद्यािमिक रुपिा िाख्ने तथा
त्र्सको िावषाक वित्तीर् विििर् तर्ाि गिे कताव्र् ि उत्तिदावर्त्ि प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्को
हजिेछ ि त्र्स प्रर्ोजिको लामग ले खा दास्खला गिाउिे लगार्तका अन्र् कािको लामग प्रदे श ले खा
मिर्न्रक कार्ाालर्ले प्रदे श सिकािी कार्ाालर्लाई प्रदे श सिकािको कािोिाि गिे आमिकारिक बैंकलाई
स्जभिेिािी तोक्ि सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोस्जि तोवकएको स्जभिेिािीको पालिा गिजा गिाउिज सभबस्न्ित सबै कार्ाालर्
तथा बैंकको कताव्र् हजिेछ ।
(३) प्रदे श सस्ित कोषको सिालि गिे, प्रदे श सिकािको एकीकृत ले खा िाख्ने ि वित्तीर् विििर्
तर्ाि गिे‚ प्रदे श आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्, िहाले खा मिर्न्रक कार्ाालर् तथा िहाले खा
पिीक्षक सिक्ष ले खा ि वित्तीर् विििर् पेश गिे सभबन्िी अन्र् कार्ाविमि तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।
(४)

प्रदे श लेखा मिर्न्रक कार्ाालर् थथापिा िभएसभि िा त्र्थतो कार्ाालर्को कार्ा गिाका

लामग का लामग प्रदे श ले खा मिर्न्रकको काि, कताव्र् ि स्जभिेिािी िहाले खा मिर्न्रक कार्ाालर्ले
तोके बिोस्जिको हजिेछ ।
परिच्छे द–३
िाजथि ि व्र्र्को अिजिाि
५.

िध्र्िकालीि खर्ा संिर्िा तर्ाि गिजप
ा िेाः (१) प्रत्र्ेक आमथाक िषाको बजेट तजजि
ा ा गिजा अस्घ आमथाक
िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले आगािी तीि आमथाक िषाको आभदािी ि खर्ा प्रक्षेपर् सवहतको
िध्र्कालीि खर्ा सं िर्िा तर्ाि गिजप
ा िेछ । र्थतो खर्ा सं िर्िा बिाउँदा सं घीर् तथा प्रादे स्शक आिमिक
विकास र्ोजिालाई िागादशािको रुपिा मलिज पिेछ ।
(२)

उपदफा (१) बिोस्जिको िध्र्िकालीि खर्ा सं िर्िािा प्रथतावित र्ोजिा िा कार्ाक्रिको

वक्रर्ाकलापगत विििर्, प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलापको प्रमत इकाइा लागत, सिालििा लाग्िे अिजिामित सिर्,
सोबाट प्राप्त हजि सक्िे प्रमतफल ि उपलस्ब्ि (Outcome) सिेत खजलाइा प्रत्र्ेक र्ोजिा िा कार्ाक्रिको
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प्राथमिकीकिर् गिजा पिेछ । प्रमत इकाई लागत तर्ाि गदाा प्रदे श सिकािले थिीकृत गिे को खर्ा
िापदण्ड (Expenditure Norms) सिेतलाई ध्र्ाििा िाखी तर्ाि गिजप
ा िे छ ।
थपिीकिर्ाः र्स उपदफाको प्रर्ोजिका लामग "प्रथतावित र्ोजिा िा कार्ाक्रि” भन्नाले तोवकए
बिोस्जि सभभाव्र्ता अध्र्र्ि तथा विथतृत प्रमतिेदि तर्ाि भई सकेको िा सभभाव्र्ता अध्र्र्ि गिे ि
िार कार्ाान्िर्ि गिा सवकिे िर्ाँ र्ोजिा िा कार्ाक्रिको विििर् खजलाइा सो को लामग गरिएको अिजिामित
लागतको पजष्ट्याई सवहतको विििर्लाइा जिाउिेछ ।
(३)
६.

िध्र्िकालीि खर्ा सं िर्िा तर्ाि गिे कार्ाविमि तोवकएबिोस्जि हजिेछ ।

स्रोत अिजिाि ि खर्ाको सीिा मििाािर् गिजप
ा िेाः (१) आगािी आमथाक िषाको बजेट तथा कार्ाक्रि तजजि
ा ा
ज ाि आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले र्ालज आमथाक िषाको
गिे प्रर्ोजिका लामग उपलब्ि पूिाािि
िाघ िसान्तमभर गरिसक्िज पिेछ ।
ति र्ो ऐि प्रािभभ हजँदाका बखत प्रथि पटकका लामग र्ो प्राििाि लागज हजिे छै ि ।
(२)

ज ाि गिे प्रर्ोजिका लामग आमथाक िामिला तथा र्ोजिा
उपदफा (१) बिोस्जि खर्ा पूिाािि

िन्रालर्का सस्र्िको सं र्ोजकत्ििा तोवकए बिोस्जि बढीिा पाँर् जिा सदथर् िहे को एक स्रोत अिजिाि
समिमत गठि गिेछ ।
(३)

उपदफा (२) बिोस्जिको स्रोत अिजिाि समिमतले आिश्र्कता अिजसाि िध्र्कालीि वित्तीर्

सं िर्िा, गत आमथाक िषाको र्थाथा वित्तीर्, भौमतक उपलस्ब्ि ि र्ालज आमथाक िषाको ६ िवहिाको
सिविगत आमथाक परिसूर्कहरू, आगािी आमथाक िषा उपलव्ि हजि सक्िे िाजथि, अिजदाि, विकास
सहार्ता ि आन्तरिक ऋर् तथा प्रमतबद्दता लेखा विििर् िकि सिेतका आिाििा स्रोत अिजिाि गिजा
पिेछ ।
(४)

उपदफा (३) बिोस्जि स्रोत अिजिाि भएपमछ िध्र्िकालीि खर्ा सं िर्िा सिेतलाइा

दृविगत गिी आगािी आमथाक िषाको लामग गिा सवकिे खर्ाको सीिा मििाािर् गिजा पिेछ ।
(५)

स्रोत अिजिाि समिमतले उपदफा (३) ि (४) बिोस्जि स्रोत अिजिाि तथा खर्ाको सीिा

मििाािर् गिी सो को प्रमतिेदि प्रदे श अथा िन्री सिक्ष पेश गिजा पिेछ ।
(६)

स्रोत अिजिाि तथा खर्ाको सीिा मििाािर् सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि

हजिेछ ।
७.

बजेट सीिा ि िागादशाि पठाउिेाः (१) आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले स्रोत अिजिाि समिमतबाट
मििाारित स्रोत तथा खर्ाको सीिाको अमिििा िही आगािी आमथाक िषाको बजेट तजजि
ा ाका लामग बजेट
सीिा ि बजेट तजजि
ा ा सभबन्िी िागादशाि तथा ढाँर्ा मििाार् गिी र्ालज आमथाक िषाको फागजि िवहिाको
दोस्रो हप्तामभर सभबस्न्ित प्रदे श कार्ाालर्को मिकार्गत बजेट सीिा उल्ले ख गिी बजेट तजजि
ा ा सभबन्िी
सीिा ि िागादशाि पठाइसक्िज पिेछ । र्थतो िागादशाि पठाउँदा आिमिक प्रादे स्शक विकास र्ोजिा ि
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िध्र्कालीि खर्ा सं िर्िालाई आिाि िान्नज पिेछ ।उक्त िागा दशाि पठाउँदा सं घीर् आिमिक र्ोजिासँग
तादभर्ता हजिेगिी तर्ाि गिजप
ा िेछ ।
ति र्ो ऐि प्रािभभ हजँदाका बखत प्रथि पटकका लामग र्ो प्राििाि लागज हजिे छै ि ।
(२) उपदफा (१) बिोस्जिको बजेट तथा कार्ाक्रि तजजि
ा ा ढाँर्ाको मििाार् गदाा सभबस्न्ित मिकार्ले
आजाि गिा सक्िे िाजथि िकि, आर्ोजिा सँग सभबस्न्ित िैदेस्शक अिजदाि तथा ऋर् िकि ि प्रथतावित
बजेटको पजष्ट्याइंका लामग आिश्र्क अन्र् विििर्हरू सिेत खजल्िे गिी तर्ाि गिजा पिेछ ।
(३)

बजेट तजजि
ा ा, छलफल एिं बजेटको िथर्ौदालाइा अस्न्ति रूप ददिे अन्र् प्रवक्रर्ा ि सिर्

सीिा तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।
८.

विमिर्ोजि दक्षतााः (१) दफा १० बिोस्जि आगािी आमथाक िषाको लामग बजेट प्रथताि गदाा दे हार्
बिोस्जि गिजप
ा िेछ,
(क)

ँ ीगत खर्ा ि वित्तीर् व्र्िथथाको लामग बजेट प्रथताि गदाा
र्ालू ि पूज
त्र्थतो खर्ा मसजािा गिे थपि आिाि सवहत प्रथतावित िकिको पजष्ट्याइा
गिे आिश्र्क सूर्िा विथतृत रूपिा खजलाउिज पिेछ ।

(ख)

िर्ाँ आर्ोजिाको हकिा िकि प्रथताि गदाा सभभाव्र्ता अध्र्र्ि गिा
आिश्र्क हजिे तथा सभभाव्र्ता अध्र्र्ि पिात आगािी िषा खर्ा हजिसक्िे
िकि िार पजष्ट्याइा सवहत प्रथताि गिजा पिेछ । सभभाव्र्ता अध्र्र्ि भइा
थिीकृत

भइासकेका

तथा

क्रिागत

रूपिा

कार्ाान्िर्ििा

िहे का

आर्ोजिाका हकिा िावषाक गजरू र्ोजिा ि िावषाक खरिद र्ोजिा प्रमतिद्दता
ले खा व्र्िथथा तथा वित्तीर् खरिद सभझौता अिजरूप आगािी िषा आिश्र्क
पिे िकि िार प्रथताि गिजप
ा िेछ ।
(२)

उपदफा (१) बिोस्जि बजेट प्रथताि गदाा दफा ११ बिोस्जि ले खांकि गरिएको प्रमतिद्ध

कार्ाका लामग पर्ााप्त िकि छज याएि िार िर्ाँ र्ोजिा तथा कार्ाक्रिका लामग िकि प्रथताि गिजा पिेछ ।
(३)

उपदफा (१) ि (२) बिोस्जिको प्रथतावित बजेट तथा कार्ाक्रि उपि दफा १० को

उपदफा (४) बिोस्जि भएको छलफल तथा प्रथतावित बजेट तथा कार्ाक्रिको विश्लेषर् ि िूल्र्ाङ्किका
आिाििा उपर्जक्त ठहरिएको बजेट तथा कार्ाक्रि आगािी आमथाक िषाको विमिर्ोजि वििेर्किा सिािेश
गिजा पिेछ ।
९.

पूि ा बजेट छलफलाः (१) प्रत्र्ेक आमथाक िषा र्स ऐि बिोस्जि विमिर्ोजि वििेर्क प्रदे श सभािा पेश
गिजा भन्दा कस्भतिा १(एक) िवहिा अगािै प्रदे श अथा िन्रीले विमिर्ोजि वििेर्किा सिािेश हजिे बजेट
तथा कार्ाक्रिको मसद्धान्त, उद्देश्र्, प्राथमिकता ि प्रिजख िीमतहरू सवहतको पूि ा बजेट तर्ाि गिी प्रदे श
सभािा प्रथतजत गिजा पिेछ ।
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(२) प्रदे श सभाले उपदफा (१) बिोस्जि पूि ा बजेट पेश भएको पन्र ददि मभर सो िामथ
आिश्र्क छलफल गिी आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्लाइा उपर्जक्त सजझाि तथा मिदे शि
उपलब्ि गिाउिेछ ।
१०.

बजेट प्रथताि ि छलफलाः (१) आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्बाट प्राप्त बजेट सीिा ि िागादशािको
अिीििा िही मििाारित ढाँर्ािा सभिस्न्ित िन्रालर् मिकार् तथा सो िातहतका मिकार्को िीमत तथा
कार्ाक्रि सवहत बजेट प्रथताि तर्ाि गिी आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले तोकेको मििाारित
सिर्सीिा मभर आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्िा पठाउिे दावर्त्ि सभबस्न्ित ले खा उत्तिदार्ी
अमिकृतको हजिेछ ।
(२)

उपदफा (१) बिोस्जि बजेट प्रथताि गदाा िध्र्िकालीि खर्ा सं िर्िािा आिारित िही

कार्ाान्िर्ि गरििे वक्रर्ाकलाप, सो को लागत एिं त्र्थतो लागत व्र्होरििे स्रोत सिेत थपि खजलाइा
आगािी आमथाक िषाको बजेट अिजिािको साथै त्र्स पमछका दजई आमथाक िषाको खर्ा ि स्रोतको प्रक्षेवपत
विििर् पमि पेश गिजा पिेछ ।
(३)

उपदफा (१) बिोस्जिको बजेट प्रथतािको साथिा गत आमथाक िषाको र्थाथा स्थथमत ि

र्ालज आमथाक िषाको ६ िवहिा सभिको वित्तीर् तथा भौमतक प्रगमत विििर् सिेत सं लग्ि गिजप
ा िेछ।
(४)

उपदफा (३) बिोस्जि प्रथतावित बजेट तथा कार्ाक्रि उपि सभबस्न्ित ले खा उत्तिदार्ी

अमिकृतको उपस्थथमतिा आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्िा छलफल हजिेछ।
११.

प्रमतबद्धता लेखा तथा मिर्न्रर्ाः (१) प्रर्मलत कािजिको अमिििा िही प्रदे श सिकािबाट मसस्जात आमथाक
दावर्त्ि तथा िेपाल सिकािबाट सभझौता िा मिर्ार् भई हथतान्तिर् भई आएका विमभन्न सभझौता िा
मिर्ार्बाट खर्ा व्र्होिा िा प्रदे श सिकाि िा िेपाल सिकािबाट िाजथििा छज ट ददि प्रमतबद्धता जिाइाएको
िकिको थपि व्र्होिा दे स्खिे गिी ले खा िाख्नज पिेछ ।
(२) प्रमतबद्धता ले खा िाख्ने तथा सो को सं र्ालि तथा मिर्न्रर् सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए
बिोस्जि हजिेछ ।

१२.

विमिर्ोजि वििेर्क तर्ाि गिेाः (१) दफा १० को उपदफा (३) बिोस्जिको बजेट तथा कार्ाक्रि िा
आर्ोजिालाई प्राथमिकीकिर् गिी बजेट िथर्ौदालाई अस्न्ति रुप ददइा विमिर्ोजि वििेर्क तर्ाि गिे
स्जभिेिािी आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्को हजिेछ ।
(२) आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले उपदफा (१) बिोस्जि तर्ाि भएको विमिर्ोजि
वििेर्कको साथिा आमथाक वििेर्क लगार्त अन्र् आिश्र्क वििेर्कहरू सिेत तजजि
ा ा गिजप
ा िेछ ।

१३.

िाजथि ि व्र्र्को अिजिाि पेश गिजप
ा िेाः (१) प्रदे श अथा िन्रीले प्रत्र्ेक िषा असाि िवहिाको १ गते
दफा १२ बिोस्जि अस्न्ति रूप ददइाएको प्रदे श सिकािको आगािी आमथाक बषाको लामग िाजथि ि
व्र्र्को अिजिाि प्रदे श सभािा पेश गिजप
ा िेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोस्जि पेश हजिे िाजथि ि व्र्र्को अिजिािको साथिा सं वििािको िािा
२०७ िा उस्ल्लस्खत विििर्हरूको अमतरिक्त दे हार्का विििर्हरू सिेत सिािेश गिजप
ा िेछाः
(क)

अस्घल्लो आमथाक िषािा गरिएको अिजिाि अिजसाि िाजथि सं कलि भए
िभएको विििर्को साथै कि िा गैह्रकििा छज ट ददइएको विििर्,

१४.

(ख)

दफा ५ बिोस्जि तर्ाि गरिएको िध्र्िकालीि खर्ा सं िर्िा,

(ग)

अिजदाि, सािाजमिक ऋर् ि लगािी सभिन्िी िीमत ।

पिािशा गिा सक्िेाः प्रदे श आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले आर् ि व्र्र्को अिजिाि तर्ाि गिजा
अस्घ सभबस्न्ित सिोकाििालासँग आिश्र्क पिािशा गिा सक्िेछ ।

१५.

घाटा िा सन्तजमलत बजेट पेश गिा सक्िेाः (१) प्रदे श सिकािले घाटा िा आिश्र्कता अिजसाि सन्तजमलत
बजेट पेश गिा सक्िेछ । र्सिी घाटा बजेट पेश गदाा घाटा पूमता गिे स्रोत ि सो को थपि आिाि
खजलाउिज पिेछ ।
ति प्रशासमिक खर्ा व्र्होिा घाटा बजेट पेश गिा सवकिे छै ि ।साथै आमथाक िामिला तथा र्ोजिा
िन्रालर्ले आिश्र्कता ि िाजश्व अिथथा अिजसाि सन्तजमलत बजेट सिेत पेश गिा सक्िेछ ।
थपिीकिर्ाः र्स दफाको प्रर्ोजिको लामग घाटा बजेट भन्नाले िाजथि ि अिजदािको र्ोग भन्दा
व्र्र् बढी हजिे गिी व्र्िथथा भएको बजेट सभझिज पदाछ ।
(२) घाटा िा सन्तजमलत बजेट सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।

परिच्छे द–४
बजेट मिकासा, िकिान्ति तथा मिर्न्रर्
१६.

बजेट मिकासााः (१) विमिर्ोजि ऐि िा पेश्की खर्ा ऐि जािी भएपमछ खर्ा गिा अमिकाि प्राप्त कार्ाालर्ले
िावषाक कार्ाक्रिको आिाििा विमिर्ोजि ऐिको अिजसूर्ीिा उस्ल्लस्खत िकि खर्ा गिा सक्िेछि् ।
(२)

विमिर्ोजि ऐिको अिजसूर्ीिा उस्ल्लस्खत विमिर्ोस्जत िकि एक भन्दा बढी कार्ाालर्ले

खर्ा गिजप
ा िे अिथथािा तालजक मिकार्ले विमिर्ोजि ऐि िा पेश्की खर्ा ऐि जािी भएको ७ ददिमभर
बाँडफाँड गिी सभबस्न्ित कार्ाालर्लाई जािकािी ददिजपिेछ । र्सिी एक पटक बाँडफाँड गरिसकेपमछ
पटक-पटक बाँडफाँड गिा पाइिेछैि ।
(३)

उपदफा (२) बिोस्जिको विििर् आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्, प्रदे श ले खा

मिर्न्रक कार्ाालर्, िहालेखा मिर्न्रक कार्ाालर् ि सभबस्न्ित कोष तथा लेखा मिर्न्रक कार्ाालर्लाई
पठाउिज पिेछ ।
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(४)

उपदफा (२) बिोस्जि बाँडफाँडको जािकािी प्राप्त भएपमछ सभबस्न्ित कार्ाालर्ले उपदफा

(१) बिोस्जि खर्ा गिा सक्िेछि् ।
(५)

प्रदे शको कजिै िन्रालर् अन्तगात विमिर्ोस्जत बजेट अको िन्रालर् िा अन्तगातको मिकार्

िाफात कार्ाक्रि सिालि गिी खर्ा गिा आिश्र्क भएिा त्र्थतो िावषाक कार्ाक्रि ि बजेट विमिर्ोजि
भएको िन्रालर् िा मिकार्को सस्र्िले कार्ाक्रि सं र्ालि गिे िन्रालर् िा मिकार्को सस्र्िलाई त्र्थतो
िावषाक कार्ाक्रि ि बजेट विमिर्ोजिको खर्ा गिे अस्ततर्ािी प्रदाि गिजा पिेछ ।
(६)

सभबस्न्ित कार्ाालर्को िाििा विमिर्ोस्जत िा बाँडफाँड भएको िकि सो कार्ाालर्को

भ जक्तािी आदे शका आिाििा प्रदे श सस्ित कोषबाट प्रदे श आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर् द्वािा
मििाारित खर्ा तथा ले खाङ्कि प्रवक्रर्ा सवहतको मिदे शि तथा िीमत अन्तगात िही

प्रदे श ले खा मिर्न्रक

ज ािी तथा मिकासा हजिेछ।
कार्ाालर्ले तोकेको प्रवक्रर्ा अिजसाि एकल खाता कोष प्रर्ालीबाट खर्ा भक्त
(७)

सभबस्न्ित कार्ाालर्को िाििा विमिर्ोजि िा बाँडफाँड भएको िकि तथा कार्ाक्रि

प्रर्मलत कािजि बिोस्जि खर्ा गिे, ले खा िाख्ने, प्रमतिेदि गिे, ले खापिीक्षर् गिाउिे ि बेरुजू फर्छ्यौट
लगार्त फिफािक गिे गिाउिे उत्तिदावर्त्ि सभबस्न्ित कार्ाालर् प्रिजखको हजिेछ ।
ज ािी तथा मिकासा ददिे, कोष सिालि गिे गिाउिे सभबन्िी अन्र्
(८) सिकािी िकि खर्ा भक्त
कार्ाविमि तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।
१७.

िकिान्ति तथा स्रोतान्तिाः (१) विमिर्ोजि ऐििा तोवकएको कजिै एक अिजदाि सं केत अन्तगातको बजेट
उपशीषाकिा िकि िपजग भएिा सोही ऐििा तोवकएका अन्र् अिजदाि सं केत अन्तगातको उपशीषाकिा
बर्त हजिे िकि िध्र्ेबाट प्रदे श विमिर्ोजि ऐििा तोवकएको सीिामभर िही आमथाक िामिला तथा र्ोजिा
िन्रालर्ले िकिान्ति गिा सक्िेछ।
(२) आफ्िो मिकार्को अिजदाि सं केत अन्तगातको कजिै बजेट उपशीषाक िा िकि िपजग भएिा
सो अिजदाि सं केत अन्तगात िकि बर्त भएको अन्र् बजेट उपशीषाकहरूबाट प्रदे श विमिर्ोजि ऐििा
तोवकएको सीिामभर िही खर्ा व्र्होिे स्रोत परििताि िहजिे गिी र्ालज बजे टबाट र्ालज तफाका खर्ा
शीषाक हरूिा ि पूँजीगत बजेटबाट पूँजीगत तफाका खर्ा शीषाकहरूिा सभबस्न्ित सस्र्िले जजि शीषाक िा
िकिान्ति गरििे हो सो शीषाक को २५ प्रमतशत भन्दा बढी िहजिे गिी तोवकएबिोस्जि िकिान्ति गिा
सक्िेछ । ति र्सिी िकिान्ति गदाा तलब, भत्ता जथता उपभोग खर्ा पोशाक, खाद्यान्न तथा पािी
तथा विजजली, सिाि िहशजल ि घिभाडा जथता सं र्ालि खर्ा अमििार्ा दावर्त्िबाट िकिान्ति गिा
पाइिेछैि ।
(३) प्रदे श विमिर्ोजि ऐि अन्तगात कजिै एक प्रकािको खर्ा व्र्होिे स्रोतिा िहे को िकि अको
ज ािी विमि परििताि गिे अमिकाि आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्को हजिेछ ।
स्रोतिा सािे ि भक्त
(४) िकिान्ति तथा स्रोतान्ति सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजिेछ।
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१८.

बजेट िोक्का िा मिर्न्रर् गिा ि सिपार् गिाउि सक्िेाः(१) दफा १६ िा जजिसजकै कजिा लेस्खएको भएता
पमि प्रदे शको आमथाक स्थथमत ि प्रदे श सस्ित कोषिा जभिा िहे को िकिलाई विर्ाि गिी आमथाक िामिला
तथा र्ोजिा िन्रालर्ले प्रदे श सस्ित कोषिामथ व्र्र्भाि हजिे िकिबाहे कको विमिर्ोस्जत िकि आिश्र्कता
अिजसाि पूर् ा िा आस्शंक रुपिा िोक्का िा मिर्न्रर् गिा ि सिपार् गिाउि सक्िेछ ।
(२) प्रदे श विमिर्ोजि ऐििा सिािेश भएको कजिै िकि ि सो िकिबाट सिालि हजिे कार्ाक्रिको
आमथाक िषाको दोस्रो र्ौिामसक अिमिसभि पमि सन्तोषजिक रूपिा कार्ाान्िर्ि िभएको िा हजि िसक्िे
ठहि भएिा आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले त्र्थतो बजेट सिपार् (बजेट सिे न्डि) गिा लगाइा
आिश्र्क अन्र् शीषाकिा दफा १७ बिोस्जि िकिान्ति गिा सक्िेछ ।

१९. प्रदे श सस्ित कोषबाट हजिे वित्तीर् हथतान्तिर्ाः(१) प्रदे शसस्ित कोषबाट

थथािीर्

तहलाई प्रदाि गिे

सिािीकिर् अिजदाि, सशता अिजदाि, सिपजिक अिजदाि ि विशेष अिजदाि िकिको हथतान्तिर् आमथाक
िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्बाट प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर् िाफात हजिछ
े ।
(२) प्रदे श सस्ित कोषबाट थथािीर् तहिा हथतान्तिर् हजिे िकि हथतान्तिर् सभबन्िी अन्र्
व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजिेछ।
२०.

बजेट तथा कार्ाक्रिको िूल्र्ांकिाः बजेट तथा कार्ाक्रि कार्ाान्िर्ि अिथथाको िूल्र्ांकि गिी आमथाक
िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले अिािावषाक ि िावषाक रूपिा सो अिमि सिाप्त भएको दजइा िवहिामभर
दे हार्का विििर् सवहत सािाजमिक गिजप
ा िेछाः
(क)

िाजथि, खर्ा, आर्ोजिा ि कार्ाक्रि सं र्ालि गिा िेपाल सिकाििाट भएको
सिािीकिर् अिजदाि, सशता अिजदाि, सिपजिक अिजदाि ि विशेष अिजदाि िकि,
िेपाल सिकाि िाफात प्राप्त बैदेस्शक अिजदाि तथा ऋर्को अिजिाि, प्रामप्त तथा
परिर्ालिको र्थाथा विििर्,

(ख)

प्रदे श सिकािको िीमत तथा बजेटिा सिािेश भएका कार्ाक्रिहरूको
कार्ाान्िर्ि अिथथा,

(ग)

अन्र् आिश्र्क विििर्हरू ।

परिच्छे द–५
कािोबािको लेखा
२१.

लेखाको मसद्धान्त, आिाि ि लेखा ढाँर्ााः (१) विमिर्ोजि, िाजथि, ििौटी तथा अन्र् कािोबािको ले खा
दोहोिो लेखा प्रर्ालीको मसद्धान्त अिजरूप िगद िा परििास्जात (िोमडफाइड) िगदिा आिारित हजिेछ ।
प्रदे श सिकािले तोकेको मिमतदे स्ख प्रोदभािी आिाििा ले खा िाख्ने प्रर्ाली कार्ाान्िर्ि गिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोस्जिको ले खा िाख्ने प्रर्ोजिका लामग िेपाल सिकािको ढाँर्ासँग तादात्भर्
हजिे गिी आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले प्रदे श लेखा मिर्न्रक कार्ाालर् िाफात प्रदे श ले खा
11

ढाँर्ा ि आमथाक सं केत तथा िगीकिर् तजजि
ा ा गिी िहाले खा मिर्न्रक कार्ाालर्को सिन्िर्िा िहाले खा
पिीक्षकबाट थिीकृत गिाउिज पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोस्जि थिीकृत भएको आमथाक सं केत तथा िगीकिर् ि ले खा ढाँर्ा सबैको
जािकािीको लामग प्रकाशि गिजा पिेछ ।
(४) उपमिर्ि (२) बिोस्जि थिीकृत आमथाक सं केत तथा िगीकिर् ि ले खा ढाँर्ािा सजिाि तथा
परििाजाि गिा आिश्र्क दे खेिा आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्
िाफात सजिाि तथा परििाजाि गिजप
ा िे ढाँर्ा तर्ाि गिी थिीकृत गिाउिज पिेछ ।
(५) उपदफा (२) बिोस्जि थिीकृत ले खा ढाँर्ा ि आमथाक सं केत तथा िगीकिर् कार्ाान्िर्िका
सभबन्ििा कजिै दद्ववििा दे स्खएिा थषि गिे स्जभिेिािी प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्को हजिेछ ।
२२.

कािोबािको लेखााः (१) आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर् िा प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्ले
प्रदे श सस्ित कोषको अमतरिक्त विमिर्ोजि, िाजथि, ििौटी तथा मसस्जात सभपमत लगार्त प्रदे श सिकािलाई
िेपाल सिकाििाट प्राप्त हजिे िैदेस्शक अिजदाि, ऋर् सहार्ता, लगािी ि अन्र् कािोबािको एकीकृत ले खा
तर्ाि गिी िाख्नज पिेछ ।
(२) विमिर्ोजि, िाजथि तथा ििौटीका अमतरिक्त अन्र् सबै प्रकािका कािोबाि ि बजेटिा सिािेश
िभएका जजिसजकै प्रकािको सहार्ता िा स्रोतबाट भएको खर्ाको ले खा सभबस्न्ित कार्ाालर्ले तर्ाि गिजा
पिेछ ।
(३) ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतले िातहत कार्ाालर्बाट विमिर्ोजि, िाजथि, ििौटी लगार्त सबै
वित्तीर् विििर् मलई सभिस्न्ित िन्रालर् िा मिकार् अन्तिगतको एकीकृत वित्तीर् विििर् ि एकीकृत
वहसाब तर्ाि गिी तोवकएको सिर्मभर प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्लाई उपलब्ि गिाउिज पिेछ ।
(४) प्रदे श िन्रालर् िा मिकार् अन्तगातको सभपस्त्त ि दावर्त्िको लेखांकि एिि् प्रमतिेदि गिे
दावर्त्ि लेखा उत्तिदार्ी अमिकृतको हजिेछ । ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतबाट प्राप्त विििर्को आिाििा
प्रदे श लेखा मिर्न्रक कार्ाालर्ले प्रदे शको एकीकृत वित्तीर् विििर् तर्ाि गिजप
ा िेछ ।
(५) प्रदे श मभरका सबै सिकािी कािोिािको एकीकृत वित्तीर् विििर् तर्ाि गिी आमथाक िामिला
तथा र्ोजिा िन्रालर्, िेपाल सिकािको िहाले खा मिर्न्रक कार्ाालर् ि िहाले खा पिीक्षक सिक्ष पेश
गिजा प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्को कताव्र् हजिेछ ।

२३.

िाजथि दास्खला ि िाजथि लेखााः (१) प्रर्मलत कािूि बिोस्जि प्रदे श सिकािलाई प्राप्त हजिे िाजथि तथा
सिकािी िकि कार्ाालर्िा प्राप्त भएपमछ तोवकए बिोस्जिको बैंकिा दास्खला गिजा पिेछ।
(२) सिकािी कािोिाि गिे थिीकृमत प्राप्त बैंकिा जभिा हजि आएको िाजथि सोही ददि सस्ित
कोषिा दास्खला गिजा पिेछ । कजिै कािज बावहिको परिस्थथमत पिी सोही ददि िाजथि दास्खला हजि िसकेिा
सोको भोमलपल्ट सस्ितकोषिा दास्खला गिजा पिेछ ।
(३) उपदफा (२) विपरित सिकािी कािोिाि गिा थिीकृमत प्राप्त कजिै बैंकले प्रदे श सस्ित कोषिा
िाजथि दास्खला िगिे को पाइएिा प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्को मसफारिशिा दश ददिसभि वढलो
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गिे को भए दश प्रमतशत जरििािा गिी विगो बिोस्जिको िाजथि दास्खला गिा लगाउिे ि दश ददि भन्दा
बढी वढलो गिे को भए दश प्रमतशत जरििािा गिी विगो बिोस्जिको िाजथि दास्खला गिा लगाइा सो
बैकको इजाजत िद्ध गिे तफा काििाही गिजा पिेछ ।
(४) िाजथिको लगत तथा ले खा िाख्ने, वहसाब मभडाि गिे, वित्तीर् विििर् तर्ाि गिे,ले खापिीक्षर्
गिाउिे उत्तिदावर्त्ि कार्ाालर् प्रिजखको हजिेछ ।
२४.

िगद, स्जन्सी दास्खला ि लेखााः (१) स्जभिेिाि व्र्स्क्तले आफ्िो स्जभिािा आएको सिकािी िगदीको
हकिा सोही ददि िा त्र्सको भोमलपल्ट ि स्जन्सी िालसािाि भए सात ददिमभर र्थाथथाििा दास्खला
गिी श्रे थता खडा गिजा पिेछ ।
(२) आफ्िो स्जभिािा आएको सिकािी िगदी सोही ददि िा त्र्सको भोमलपल्ट र्थाथथाििा
दास्खला िगिे को दे स्खि आएिा सभबस्न्ित तालजक कार्ाालर् िा विभागीर् प्रिजखले दश ददिसभि वढलो
गिे को भए दश प्रमतशत जरििािा गिी सो सिेत दास्खला गिा लगाउिे सो भन्दा बढी वढलो गिे को भए
१० प्रमतशत जरििािा गिी िगद दास्खला गिा लगाई कसजिको िारा अिजसाि प्रर्मलत कािूि बिोस्जि
विभागीर् काििाही सिेत गिा गिाउि सक्िेछ ।
(३) उपदफा (२)िा जजिसजकै कजिा ले स्खएको भए तापमि दास्खला गिजा पिे िगद बैंक ि कार्ाालर्
बीर्को दूिी सिेतलाई विर्ाि गिी प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्ले िगद दास्खला गिे भर्ाद तोवकददि
सक्िेछ ।
(४) उपदफा (१) बिोस्जिको भर्ादमभर स्जभिेिाि व्र्स्क्तले िगदी तथा स्जन्सी दास्खला गिे को
श्रे थता खडा गिा िसकेिा त्र्सको ििामसि कािर् खजलाइ एक तह िामथको अमिकािी सिक्ष भर्ाद थपको
लामग अिजिोि गिा सक्िेछ । र्सिी अिजिोि भै आएिा एक तह िामथको अमिकािीले ििामसि कािर्
दे खेिा एकै पटक िा दजइ पटक गिी बढीिा तीस ददिसभिको भर्ाद थप गरिददि सक्िेछ ।
(५) उपदफा (३) बिोस्जि थवपएको भर्ादमभर पमि ले खा खडा िगिे स्जभिे िाि व्र्स्क्तलाई
एक तह िामथको अमिकािीले कलिै वपच्छे एकसर् रुपै र्ाँ िा विगोको दश प्रमतशतसभि जरििािा गिा
सक्िेछ ।

२५.

लेखा दास्खला गिेाः (१) प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्ले तोवकएको अिमिमभर प्रत्र्ेक आमथाक िषाको
प्रदे श सस्ित कोषको अमतरिक्त विमिर्ोजि, िाजथि, ििौटी, िैदेस्शक अिजदाि ि ऋर् सहार्ता तथा लगािीको
लेखा ि आमथाक िषाको एकीकृत ले खाको वित्तीर् विििर् आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्, िेपाल
सिकािको िहाले खा मिर्न्रक कार्ाालर् ि िहाले खा पिीक्षकको कार्ाालर् सिक्ष दास्खला गिजप
ा िेछ ।
(२) ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतले िातहत कार्ाालर् सिेतको प्रत्र्ेक आमथाक िषाको सभपूर्ा आर्–
व्र्र्को एकीकृत वित्तीर् विििर् तर्ाि गिी तोवकएको अिमिमभर प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर् ि
िहाले खापिीक्षकको कार्ाालर् सिक्ष पेश गिजा पिेछ ।
(३) स्जभिेिाि व्र्स्क्तले कािोबािको ले खा ि सभबस्न्ित कागजात तोवकएको कार्ाालर्िा िा
लेखापिीक्षक सिक्ष तोवकएको अिमिमभर तोवकए बिोस्जि दास्खला गिजा पिेछ ।
13

(४) उपदफा (२) ि (३) बिोस्जि ले खा दास्खला गिा िसकेको ििामसब कािर् दे खाई भर्ाद
थपको लामग अिजिोि गिे िा एक तह िामथको अमिकािीले बढीिा तीस ददिसभिको भर्ाद थप गरिददि
सक्िेछ । ति र्सिी भर्ाद थप गदाा िहाले खा पिीक्षकको कार्ाालर्िा एकीकृत ले खा दास्खला गिे
सिर् अिमि प्रभावित िहजिे गिी गिजप
ा िेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोस्जि थप गरिएको भर्ादमभर पमि ले खा दास्खला िगिे स्जभिेिाि व्र्स्क्तलाई
एक तह िामथको अमिकािीले पवहलो पटकको लामग प्रत्र्ेक कलििा एक सर् रुपैर्ाँको दिले ि दोस्रो
पटकिा प्रत्र्ेक कलिको लामग दजइ सर् रुपैर्ाँको दिले जरििािा गिा सक्िेछ ि पजिाः अको पटक सोही
कार्ा गिे िा प्रर्मलत कािूि बिोस्जि विभागीर् काििाही सिेत गिा सवकिेछ ।
(६) तोवकएको अिमिमभर िहालेखा पिीक्षकको कार्ाालर्िा लेखा तथा वित्तीर् विििर् दास्खला
गिाउि िसकी ििामसब िावफकको कािर् दे खाई ले खा उत्तिदार्ी अमिकृत िा स्जभिेिाि व्र्स्क्तले भर्ाद
थपको लामग अिजिोि गिे िा िहालेखा पिीक्षक िा मिजले तोकेको अमिकािीले बढीिा पैं तीस ददिसभिको
भर्ाद थवपददि सक्िेछ ।
(७) उपदफा (६) बिोस्जि भर्ाद थप िाग िगिे िा िा थवपएको भर्ादमभर पमि ले खा ि वित्तीर्
विििर् दास्खला िगिे िा िहाले खा पिीक्षकले स्जभिेिाि व्र्स्क्त भए ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतलाई ि ले खा
उत्तिदार्ी अमिकृत भए एक तह िामथको अमिकािीलाई मिदे शि ददि सक्िेछ ि त्र्थतो मिदे शिको पालिा
गिजा मिजको कताव्र् हजिेछ ।
(८) उपदफा (७) बिोस्जि मिदे शि ददं दा पमि ले खा तथा वित्तीर् विििर् दास्खला िगिे िा प्रर्मलत
कािूि बिोस्जि विभागीर् काििाही सिेत गिा सवकिेछ ।
(९) िाजथि, िगदी, स्जन्सी तथा ििौटी दास्खला गिे तथा त्र्सको ले खा अमभले ख अद्यािमिक
रुपिा िाख्ने सभबन्िी अन्र् कार्ाविमि तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।
२६.

एकीकृत वित्तीर् विििर् तर्ाि गिेाः (१) प्रदे श स्थथत थथािीर् तहका कार्ाालर्का लामग सं घीर् ि प्रदे श
सिकािबाट प्राप्त भएको अिजदाि, िाजथि बाँडफाडबाट प्राप्त िकि आन्तरिक आर् तथा ऋर् ि
अिजदाि सिे त को विििर् दे स्खिे गिी आमथाक बषा सिाप्त भएको पै त्तीस ददि मभर प्रदे श ले खा मिर्न्रक
कार्ाालर् ि सभिस्न्ित कोष तथा ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्िा पठाउिे स्जभिे िािी सभिस्न्ित थथािीर्
तहको हजिेछ ।
(२) आफ्िो कार्ा क्षेरमभरका कार्ाालर्हरूको सं घीर् ि प्रदे श सिकािबाट प्राप्त भएको अिजदाि,
िाजथि बाँडफाँडबाट प्राप्त िकि, आन्तरिक आर् तथा ऋर् ि अिजदाि सिेतको विििर् ि आफ्िो क्षेर
मभरका थथािीर् तहको आमथाक कािोिािको छज िाछज िै ि एकीकृत विििर् तर्ाि गिी आमथाक िामिला
तथा र्ोजिा िन्रालर् ि िहालेखा मिर्न्रक कार्ाालर्िा पठाउिे स्जभिेिािी सभबस्न्ित प्रदे श ले खा
मिर्न्रक कार्ाालर्को हजिेछ ।
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(३) आफ्िो कार्ाक्षेर मभरका कार्ाालर्हरूको सं घीर् ि प्रदे श सिकािबाट प्राप्त भएको अिजदाि,
िाजथि बाँडफाँडबाट प्राप्त िकि, आन्तरिक आर् तथा ऋर् ि अिजदाि सिेतको विििर् ि थथािीर्
तहको आमथाक कािोिािको छज िाछज िै ि एकीकृत विििर् तर्ाि गिी प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्िा ि
िहाले खा मिर्न्रक कार्ाालर्िा पठाउिे स्जभिेिािी सभबस्न्ित कोष तथा ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्को
हजिेछ ।
(४) आ-आफ्िो कार्ा क्षेरमभरको वित्तीर् विििर् पेश िगिे तथा ले खापिीक्षर् िगिाउिे कार्ाालर्
तथा थथािीर् तहलाई प्रिाह हजिे अिजदाि िकि िोक्का िाख्न सवकिेछ ।
(५) प्रदे शले तर्ाि गिे वित्तीर् प्रमतिेदि िेपाल सिकािबाट थिीकृत िािदण्ड बिोस्जि हजिेछ ।
२७.

हािी िोक्सािी असजल उपि गरििेाः र्स ऐि बिोस्जि िाख्नज पिे कािोबािको ले खा दठकसँग ििाखेको
कािर्बाट प्रदे श सिकािलाई कजिै वकमसिको हािी िोक्सािी तथा क्षमत हजि गएिा त्र्सिी पिा गएको
हािी िोक्सािी तथा क्षमतपूमता स्जभिेिाि व्र्स्क्तबाट सिकािी बाँकी सिह असजल उपि गरििेछ ।

परिच्छे द–६
भ्रिर् खर्ा
२८.

भ्रिर्िा खटाउिे: सिकािी कािको मसलमसलािा कजिै पदामिकािीलाई थिदे श िा विदे शिा काज खटाउि
सवकिेछ ।

२९.

दै मिक तथा भ्रिर् भत्ता: सिकािी कािको मसलमसलािा कजिै पदामिकािीलाई थिदे श िा विदे शिा काज
खटाउँदा तोवकए बिोस्जि दै मिक भत्ता तथा भ्रिर् भत्ता प्रदाि गरििेछ ।

परिच्छे द–७
आन्तरिक मिर्न्रर् तथा लेखापिीक्षर्
३०.

आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ालीाः(१) प्रदे श तहका सिै उत्तिदार्ी अमिकृतले आफ्िो ि िातहतका सिै सिकािी
कार्ाालर्बाट सभपादि गरििे कार्ा मितव्र्र्ी, प्रभािकािी ि दक्षतापूर् ा ढं गबाट सभपादि गिा वित्तीर्
प्रमतिेदि प्रर्ालीलाई विश्वसिीर् बिाउि तथा प्रर्मलत कािूि बिोस्जि त्र्थतो कार्ा सभपादि गिा कािको
प्रकृमत अिजसाि आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ाली तर्ाि गिी लागू गिजप
ा िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोस्जिको आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ाली सभबन्िी ढाँर्ा ि कार्ाविमि आमथाक
िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले तोके बिोस्जि हजिेछ ।
(३) आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ाली कार्ाान्िर्िको सभबन्ििा सभबस्न्ित ले खा उत्तिदार्ी अमिकृत
िा मिजले तोकेको पदामिकािीबाट िषाको कस्भतिा दजई पटक अिजगिि तथा सजपिीिेक्षर् गिजप
ा िेछ ।
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३१.

आन्तरिक मिर्न्रर् समिमताः (१) दफा

३० बिोस्जिको आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ालीको कार्ाान्िर्िका

लामग प्रत्र्ेक मिकार्िा दे हार् बिोस्जिको आन्तरिक मिर्न्रर् समिमत िहिेछाः
(क)

सभबस्न्ित मिकार्को ले खा उत्तिदार्ी अमिकृत िा मिजले तोकेको
िरिष्ठ पदामिकािी

(ख)

– अध्र्क्ष,

सभबस्न्ित मिकार्को प्रशासि िा र्ोजिा िहाशाखा/शाखा प्रिजख
– सदथर्,

(ग)

अध्र्क्षले तोकेको सभबस्न्ित मिकार्िा कार्ाित विषर् क्षेरसँग
सभबस्न्ित कस्भतिा िाजपरांवकत तृतीर् श्रे र्ीको किार्ािी
– सदथर्,

(घ)
(ङ)

प्रदे श लेखा मिर्न्रक कार्ाालर्को कस्भतिा िाजपरांवकत तृतीर्
श्रे र्ीको अमिकृत प्रमतमिमि

–सदथर्,

सभबस्न्ित मिकार्को आमथाक प्रशासि प्रिजख

–सदथर् सस्र्ि

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको समिमतले आफ्िो मिकार् ि अन्तगातबाट सभपादि गरििे कार्ाहरू
प्रर्मलत कािूि बिोस्जि मिर्मित तरिकाले दक्षतापूर् ा एिि् मितव्र्र्ी रुपिा सभपादि गिी िमतजा उन्िजख
गिाउिे, वित्तीर् जोस्खि न्र्ू िीकिर् गिे, वित्तीर् प्रमतिेदिहरूलाई विश्वसिीर् बिाउिे तथा ले खापिीक्षर्बाट
कार्ि भएका बेरुजू फर्छ्यौट गिी गिाइा आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ालीलाइा सजदृढ एिं प्रभािकािी बिाउि
आिश्र्क कार्ाहरू सभपादि गिेछ ।
(३)

आन्तरिक मिर्न्रर् समिमतले कार्ासभपादि गिे प्रवक्रर्ा सोही समिमतले मििाािर् गिे

बिोस्जि हजिेछ ।
३२.

आन्तरिक लेखापिीक्षर्ाः (१) प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर् िा सो कार्ाालर्ले तोकेको सो कार्ाालर्
अन्तगातको कार्ाालर्ले प्रदे श सिकाि अन्तगातका सबै कार्ाालर्हरूको आमथाक कािोबािको मिर्मितता,
मितव्र्वर्ता, कार्ादक्षता ि प्रभािकारिताका आिाििा आमथाक िषा शजरु भएपमछ कस्भतिा प्रत्र्ेक दजई
िवहिािा आन्तरिक लेखा पिीक्षर् गिजप
ा िेछ । र्सिी आन्तरिक लेखा पिीक्षर् गिे को १५ ददिमभर
सभबस्न्ित कार्ाालर् प्रिजखलाई प्रमतिेदि बजझाउिज पिेछ ।
(२) आफ्िो कार्ाालर्को आन्तरिक ले खापिीक्षर् गिाउिे स्जभिेिािी सभबस्न्ित कार्ाालर् प्रिजखको
हजिेछ ।
(३) र्स दफा बिोस्जिको आन्तरिक ले खापिीक्षर् गदाा दे हार् बिोस्जि गिजप
ा िेछ :
(क)

आन्तरिक लेखापिीक्षकले सभबस्न्ित मिकार्को उद्देश्र् अिजरूपका मििाारित
कार्ासभपादिसँग

सभबस्न्ित

कािोिािको

गस्र्तीर्

शजद्धता

ि

कािजि

तथा

परिपालिाको पूर् ा पिीक्षर् गिी आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ालीको प्रभािकारिताको
सिेत पिीक्षर् गिजप
ा िेछ ।
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(ख)

ले खा पिीक्षर् गरििे मिकार्को कार्ासभपादिका क्रििा परिर्ालि भएको स्रोतको
िमतजािूलक उपर्ोग एिं प्रभािकारिता सभबन्ििा जोस्खि विश्लेषर्िा आिारित
भइा ले खाजोखा गिी सजझाि गिे ि अबलभबि गरिएका आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ाली
लगार्तका

िीमतगत

एिं

प्रवक्रर्ागत

पक्षहरूको व्र्िथथापकीर्

अभ्र्ासका

सभबन्ििा लेखाजोखा गिी सजझाि प्रथतजत गिजप
ा िेछ ।
(ग)

खण्ड (क) ि (ख) बिोस्जि पिीक्षर् गदाा सािाजमिक वित्तीर् जिाफदे वहता ि
पािदस्शाताको प्रबद्धाि गदै सभबस्न्ित मिकार्को आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ालीको
सजदृढीकिर् तथा आमथाक अिजशासिको परिपालििा सहर्ोग पजर्ााउिज आन्तरिक
ले खापिीक्षकको कताव्र् हजिेछ ।

(घ)

आन्तरिक लेखापिीक्षर् प्रर्ोजिका लामग सभबस्न्ित मिकार्को आमथाक कािोिाि
ि सो सँग सभबस्न्ित अमभले ख तथा मिर्ार्हरू मििीक्षर्, पिीक्षर् तथा जाँर् गिा
पाउिे अमिकाि आन्तरिक ले खापिीक्षकलाइा हजिेछ ।

(ङ)

आन्तरिक ले खापिीक्षकले तोवकए बिोस्जि आन्तरिक ले खापिीक्षर् गिी दे स्खएका
व्र्होिा कािूि प्रवक्रर्ा/मिदे स्शकाको दफा, मिर्ि आदद थपि खजलाइा कजि कािजिी
प्रवक्रर्ा िा व्र्िथथा अिजसाि सजिाि गिजप
ा िे हो सो खजलाई सजझाि सवहतको प्रमतिेदि
गिजा पिेछ।

(र्)

आन्तरिक लेखा पिीक्षर् गदाा सािाजमिक वित्तीर् जिाफदे वहता ि पािदस्शाताको
प्रििाि गदै सभबस्न्ित मिकार्को आन्तरिक मिर्न्रर् प्रर्ालीको सजदृढीकिर् तथा
आमथाक अिजशासिको परिपालिािा सहर्ोग पजर्ााउिे गिी प्रमतिेदि गिजप
ा िेछ ।

(४)

आन्तरिक ले खापिीक्षकले आफूलाइा खटाउिे ि आन्तरिक ले खापिीक्षर् गिे मिकार्प्रमत

स्जभिेिाि िही आफ्िो काि कताव्र् ि अमिकाि प्रर्ोगको मसलमसलािा सदार्ारिता, िथतजमिष्ठता, गोपिीर्ता,
सक्षिता सवहत तोवकए बिोस्जिका अन्र् आर्िर् पालिा गिजप
ा िेछ । साथै आन्तरिक ले खापिीक्षकले
लेखापिीक्षर्को मसलमसलािा जािकािीिा आएको कजिै सूर्िा िा तथ्र् ले खापिीक्षर् प्रमतिेदििा सिािेश
गिे बाहे क अन्र् कजिै पमि रूपिा कसै लाइा उपलब्ि गिाउिज हजँदैि।
(५) आन्तरिक लेखापिीक्षकले आफ्िो कार्ासभपादिका क्रििा र्स ऐि बिोस्जिको अमिकाि
प्रर्ोग गिी आन्तरिक लेखापिीक्षर् गिे कै आिाििा मिज उपि कजिै कािजिी काििाही र्लाइिे छै ि ।
ति आन्तरिक लेखापिीक्षकले अिजस्र्त कार्ा गिे िा िा िदमिर्तपूिक
ा कार्ासभपादि गिे को प्रिास्र्त भएिा
प्रर्मलत कािजि बिोस्जिको काििाही िा अमभर्ोजि गिा बािा पजगेको िामििे छै ि ।
(६) आन्तरिक ले खापिीक्षर् प्रमतिेदििा सिािेश भएका व्र्होिा अस्न्ति ले खापिीक्षर् हजि ज अगािै
फर्छ्यौट तथा सं पिीक्षर् गिाइा अस्न्ति ले खापिीक्षक सिक्ष प्रथतजत गिजप
ा िेछ । अस्न्ति ले खापिीक्षर् हजँदा
प्रथतजत हजि आएका आन्तरिक ले खापिीक्षर्का कैवफर्त तथा सजझािहरूको सभबन्ििा कािर् सवहत
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हटाइएकोिा बाहे क अन्र् कैवफर्त तथा सजझािहरूलाइा अस्न्ति लेखापिीक्षकले आफ्िो सजझाििा प्रथतजत
गिजप
ा िेछ ।
(७) प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्ले आन्तरिक लेखापिीक्षर्लाइा थितन्र, मिश्पक्ष ि प्रभािकािी
बिाउि आन्तरिक लेखापिीक्षर् ि आमथाक प्रशासि सिालिका लामग अलग-अलग किार्ािी खटाउिे
व्र्िथथा गिजा पिेछ ।
(८) प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्ले र्स ऐि बिोस्जि भएको आन्तरिक ले खापिीक्षर्को
एकीकृत िावषाक प्रमतिेदि तर्ाि गिी तोवकएको सिर्मभर आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्िा
पठाउिज पिेछ । आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले र्थतो प्रमतिेदि सािाजमिक गिे व्र्िथथा
मिलाउिज पिेछ ।
(९) आन्तरिक लेखापिीक्षर् सभबन्िी अन्र् कार्ाविमि तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।
३३.

अस्न्ति लेखापिीक्षर्ाः (१) प्रत्र्ेक कार्ाालर्ले सबै प्रकािका आर्–व्र्र् तथा कािोिािको तोवकए
बिोस्जिको लेखा ि िेपाल ले खािाि अिजसाि वित्तीर् विििर् पेश गिी िहाले खापिीक्षकको कार्ाालर्बाट
अस्न्ति लेखापिीक्षर् गिाउिज पिेछ ।
(२) िहालेखा पिीक्षकले अस्न्ति ले खापिीक्षर् गदाा आन्तरिक ले खापिीक्षकको प्रमतिेदिलाइा
सिेत आिाि मलिज पिेछ ।

३४.

कािोिािको लेखा तथा विििर् दास्खला गिजा पिेाः (१) कार्ाालर्को सिकािी िगदी, स्जन्सी आर्–व्र्र्को
लेखा आकस्थिक मििीक्षर् गदाा िा आन्तरिक िा अस्न्ति ले खापिीक्षर्को मसलमसलािा सोमिएको प्रश्नको
जिाफ िा िाग गरिए बिोस्जिको ले खा तथा विििर् तोवकएको भर्ादमभर दास्खला गिजा सभबस्न्ित
अमिकृत िा स्जभिेिाि व्र्स्क्तको कताव्र् हजिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोस्जि तोवकएको भर्ादमभर काि सभपन्न गिा िसवकिे भई ििामसि
िावफकको कािर् सवहत भर्ाद थपको लामग अिजिोि गिे िा ि त्र्थतो कािर् ििामसि दे स्खएिा सो
प्रश्न सोििी गिे िा विििर् िाग गिे अमिकािी िा मिकार्ले ििामसि िावफकको भर्ाद थप गरिददि
सक्िेछ ।
(३) उपदफा (१) ि (२) बिोस्जि ददइएको भर्ादमभर सोमिएको प्रश्नको जिाफ, ले खा िा िाग
गरिएको विििर् पेश गिा िसक्िे अमिकृत िा स्जभिेिाि व्र्स्क्तले बेरुजू िा कैवफर्तिा दे स्खएको िकि
व्र्होिजा पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोस्जि जिाफ, लेखा िा िाग गरिएको विििर् उपलब्ि िगिाउिे सभबस्न्ित
अमिकृत िा स्जभिेिाि व्र्स्क्तलाई ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतले ि ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतलाई एक तह
िामथको अमिकािीले प्रत्र्ेक कलििा एक सर् रुपैर्ा सभि जरििािा गिा सक्िेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोस्जि जरििािा गदाा पमि ले खा तथा वित्तीर् विििर् दास्खला िगिे िा कसजि
बिोस्जि प्रर्मलत कािूि बिोस्जिका विभागीर् कािबाही सिेत गिजा पिेछ ।
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(६) आन्तरिक िा अस्न्ति लेखा पिीक्षर् हजँदा सिकािी िगद िा स्जन्सी िालससिािको लगत
छज ट भएको दे स्खएिा िा सिकािलाई हामि िोक्सािी भएको दे स्खएिा त्र्थतो सूर्िा प्राप्त हजिासाथ
सभबस्न्ित कार्ाालर् प्रिजखले त्र्थतो हामि िोक्सािी भएको िकि सभबस्न्ित किार्ािीबाट असजल गिी
कसजिको िारा अिजसाि विभागीर् कािबाही सिेत गिजप
ा िेछ ।
३५.

लेखापिीक्षर्को प्रािस्भभक प्रमतिेदि उपिको काििाहीाः (१) आन्तरिक लेखा पिीक्षर् प्रमतिेदििा
औल्र्ाईएका बेरुजूका सभबन्ििा िहाले खा पिीक्षकको कार्ाालर्बाट डोि आउिजपूि ा सो बेरुजूको सूर्िा
पाएको ३५ ददिमभर बेरुजू फछौट गिी श्रे थता अिािमिक गिजप
ा िेछ । र्स भर्ादमभर फछौट हजि
िसकेिा ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतको थिीकृमतिा बढीिा १५ ददि भर्ाद थप हजि सक्िेछ ।
(२) िहालेखापिीक्षकको कार्ाालर्बाट ले खापिीक्षर् भइा प्रािस्भभक प्रमतिेदििा औ ंल्र्ाइएका
बेरुजूका सभबन्ििा सो बेरुजूको सूर्िा प्राप्त भएको पैंतीस ददिमभर सभबस्न्ित कार्ाालर्ले तोवकए
बिोस्जि फर्छ्यौट तथा सभपिीक्षर् गिी िहाले खा पिीक्षकको कार्ाालर्लाई जािकािी गिाउिज पिेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोस्जि भर्ादमभर प्रािस्भभक प्रमतिेदििा उस्ल्लस्खत व्र्होिा फर्छ्यौट तथा
सं पिीक्षर् गिाउि िसक्िे ििामसि िावफकको कािर् भएिा स्जभिेिाि व्र्स्क्तले कािर् सिेत उल्ले ख
गिी भर्ाद थपको लामग िहाले खा पिीक्षकको कार्ाालर् सिक्ष अिजिोि गिा सक्िेछ । त्र्थतो अिजिोि
भई आएिा िहाले खा पिीक्षकको कार्ाालर्ले ििामसि िावफकको भर्ाद थप गरिददि सक्िेछ ।
(४) उपदफा (२) बिोस्जि थप गरिददएको भर्ादमभर पमि प्रािस्भभक प्रमतिेदििा उस्ल्लस्खत
व्र्होिा फर्छ्यौट िा सं पिीक्षर् िगिाएिा िहाले खा पिीक्षकले ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतलाइा जािकािी
गिाउिे ि त्र्सिी प्राप्त हजि आएको जािकािी बिोस्जिको काििाही गिे स्जभिेिािी ले खा उत्तिदार्ी
अमिकृतको हजिेछ । लेखा उत्तिदार्ी अमिकृतले काििाही िगिे िा िहाले खा पिीक्षकले विभागीर् िन्री
िा िाज्र्िन्रीलाई जािकािी गिाउिेछ ।
(५) र्स दफा बिोस्जि फर्छ्यौट तथा सं पिीक्षर् हजि िसकेको प्रािस्भभक प्रमतिेदिको व्र्होिा
िहाले खा पिीक्षकले आफ्िो िावषाक प्रमतिेदििा सिािेश गिेछ ।

३६.

लेखापिीक्षर् प्रमतिेदिको लगत िाख्नेाः (१) आन्तरिक तथा अस्न्ति ले खापिीक्षर् प्रमतिेदििा औ ंल्र्ाइएका
मिर्मित गिजप
ा िे तथा असजल उपि गिजप
ा िे िा मतिजा बजझाउिज पिे भिी ठहर्रर्ााइएको बेरूजजको लगत
कार्ाालर्थतििा िाख्नज पिेछ । प्रदे श थतिका िन्रालर् तथा मिकार्ले आफ्िो ि िातहतका सबै
कार्ाालर्हरूको बेरूजजको एकीकृत प्रादे स्शक लगत सिेत िाख्नज पिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोस्जिको लगत िातदा आन्तरिक तथा अस्न्ति ले खापिीक्षर् प्रमतिेदिको
लगत आमथाक िषा सिेत सं केत गिी अलग-अलग रूपिा खजलाई अध्र्ािमिक गिजा पिेछ ।
(३) दफा ३२ को उपदफा (६) बिोस्जि फर्छ्यौट तथा सं पिीक्षर् भएको आन्तरिक
लेखापिीक्षर्को बेरूजज तथा र्स दफा बिोस्जि फर्छ्यौट तथा सं पिीक्षर् भएको अस्न्ति ले खापिीक्षर्को
बेरूजजको विििर् लगतिा अद्यािमिक गिी िाख्नज ि पमछल्ला अिमिको ले खापिीक्षर् हजँदा पिीक्षर् गिजा
गिाउिज पिेछ ।
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(४) अस्न्ति लेखा पिीक्षर्बाट प्राप्त बेरुजजको अध्र्ािमिक अमभले ख तोवकए बिोस्जि सभबस्न्ित
कार्ाालर् ि प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्िा िहिेछ । र्स अिजसािको विििर् सभबस्न्ित कार्ाालर्ले
आफ्िो कार्ाालर् ि प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्िा अध्र्ािमिक गिाउिज पिेछ ।
३७.

बेरूजज फर्छ्यौट गिे गिाउिेाः (१) ले खापिीक्षर्बाट औ ंल्र्ाइएको बेरूजू सभबन्ििा प्रिार् पेश गिी िा
मिर्मित गिी गिाई िा असजल उपि गिी फर्छ्यौट गिे दावर्त्ि सभबस्न्ित कार्ाालर् प्रिजख ि आमथाक
प्रशासि शाखा प्रिजखको हजिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोस्जि बेरूजज फर्छ्यौट हजि िसकेिा सो बेरूजज कार्ि हजिे आमथाक कािोिाि
गिे पदामिकािीहरू ि कािोिाििा सं लग्ि व्र्स्क्तबाट असूल उपि गिी फर्छ्यौट गिजप
ा िेछ ।
(३) आन्तरिक िा अस्न्ति लेखापिीक्षर् हजँदा सिकािी िगदी िा स्जन्सी िालसािािको लगत छज ट
गिे को दे स्खएिा िा सिकािलाई हामि िोक्सािी भएको दे स्खएिा त्र्सको सूर्िा प्राप्त हजिासाथ सभबस्न्ित
कार्ाालर् प्रिजख िा विभागीर् प्रिजखले त्र्थतो हामि िोक्सािी भएको िकि असजल गिी कसूिको िारा
अिजसाि विभागीर् काििाही सिेत गिजप
ा िेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोस्जि सूर्िा प्राप्त भएपमछ पमि काििाही िगिे अमिकािीलाई प्रदे श
कार्ाालर्को हकिा सभबस्न्ित कार्ाालर्को प्रिजख, िन्रालर् तथा प्रदे शथतिको सस्र्िालर् तथा आर्ोगको
हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्को विभागीर् िन्री िा िाज्र्िन्री, विभाग िा विभाग सिहको अस्थतत्ि ि
क्षेरामिकाि भएको कार्ाालर्को हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्को सस्र्ि ि कार्ाालर्को हकिा सभबस्न्ित
तालजक कार्ाालर्को प्रिजखले प्रत्र्ेक कलििा एक सर् रुपैर्ा सभि जरििािा गिेछ ।
(५) र्स दफा बिोस्जि बेरुजू फर्छ्यौट गिे िगिे को सभबन्ििा मिर्मित अिजगिि गिी प्रर्मलत
कािूि बिोस्जि फर्छ्यौट गिा लगाउिे दावर्त्ि सभबस्न्ित ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतको हजिेछ ।

३८.

बेरूजजफर्छ्यौट तथा संपिीक्षर्ाः (१) ले खापिीक्षर्को प्रमतिेदििा दसााइएका बेरुजू मिर्मित, असजलउपि
तथा सं पिीक्षर् गिी फर्छ्यौट गिे गिाउिे स्जभिेिािी सभबस्न्ित ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतको हजिेछ ।
(२) असजल उपि गिजप
ा िे तथा मतिजा बजझाउिज पिे भिी औ ंल्र्ाएको बेरुजू बाहे क अन्र् बेरुजूको
हकिा प्रर्मलत कािूि बिोस्जि पजर्रर्ााउिज पिे िीत िपजगेको ति सिकािी िगदी स्जन्सीको हािी िोक्सािी
िभएको पजष्ट्याई गिे ििामसि कािर् सवहतको प्रिार् प्राप्त भएिा तोवकए बिोस्जिको कार्ाविमि अपिाई
सभबस्न्ित ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतबाट मिर्मित, फर्छ्यौट तथा सं पिीक्षर् हजिछ
े ।
(३) िहालेखापिीक्षकको िावषाक प्रमतिेदििा औ ंल्र्ाइएका बेरुजूहरूको सभबन्ििा प्रदे श सभाको
सािाजमिक ले खा समिमतिा मलस्खत जिाफ ददिे, समिमतको बैठकिा उपस्थथत हजिे ि छलफलिा भाग मलई
सो सभबन्ििा आफ्िो प्रमतवक्रर्ा व्र्क्त गिे तथा बेरुजू फर्छ्यौट सभबन्िी काि काििाही गिे गिाउिे
उत्तिदावर्त्ि लेखा उत्तिदार्ी अमिकृतको हजिेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोस्जि प्रदे श सभाको सािाजमिक ले खा समिमतिा छलफल भई प्रदे श सभािा
पेश गिे को सजझाि प्रदे शसभाबाट थिीकृत भएबिोस्जि कार्ाान्िर्ि गिे गिाउिे कताव्र् सभबस्न्ित ले खा
उत्तिदार्ी अमिकृतको हजिेछ ।
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(५) उपदफा (१) ि (२) बिोस्जि भएको कार्ाको अिजगिि िहालेखा पिीक्षकको कार्ाालर्ले गिेछ।
(६) बेरुजू फर्छ्यौट सभबन्िी अन्र् कार्ाविमि तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।
३९.

बेरूजज फर्छ्यौट समिमताः (१) सािान्र् प्रकृर्ाबाट फर्छ्यौट हजि िसकेका बेरूजज फर्छ्यौट गिा सिर् सिर्िा
सािाजमिक लेखा समिमत ि िहालेखा पिीक्षकको िार् मलई प्रदे श सिकािले प्रदे श िाजपरिा सूर्िा
प्रकास्शत गिी दे हार्का व्र्स्क्तहरू सदथर् िहिेगिी एक बेरुजू फर्छ्यौट समिमत गठि गिा सक्िेछ,
(क)

प्रदे श सािाजमिक ले खा समिमतले तोकेको समिमतको सदथर्
– अध्र्क्ष

(ख)

िहालेखा पिीक्षकले तोकेको कस्भतिा िाजपरांवकत दद्वतीर्
श्रे र्ीको अमिकृत

(ग)

– सदथर्

आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले तोकेको कस्भतिा
िाजपरांवकत दद्वतीर् श्रे र्ीको अमिकृत

(घ)

– सदथर्

प्रदे शले खा मिर्न्रक िा मिजले तोकेको प्रदे शले खा मिर्न्रक
कार्ाालर्को कस्भतिा िाजपरांवकत दद्दतीर् श्रे र्ीको अमिकृत
– सदथर्

(ङ)

िेपाल

र्ाटाडए
ा काउण्टे ण््स

सं थथाले

ििोिर्ि

गिे को

र्ाटाडए
ा काउण्टे ण््स िा दताािाल ले खा पिीक्षक एकजिा
– सदथर्
(र्)

प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्को िाजपरांवकत अमिकृत
– सदथर् सस्र्ि

(२) उपदफा (१) बिोस्जि गदठत बेरुजू फर्छ्यौट समिमतको कार्ाक्षेर प्रदे श सिकािले तोवकददए
बिोस्जि हजिेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोस्जि गदठत बेरुजू फर्छ्यौट समिमतले बेरुजू फर्छ्यौट गदाा अपिाउिज पिे
कार्ाविमि तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।
४०.

बेरूजजफर्छ्यौट समिमतको काि, कताव्र् ि अमिकािाः दफा ३९ बिोस्जि गदठत बेरुजू फर्छ्यौट समिमतको
काि, कताव्र् ि अमिकाि दे हार् बिोस्जि हजिेछाः
(क)

ले खापिीक्षर्बाट औ ंल्र्ाईएका िथर्ौट, वहिामििा ि असजल उपि गिजप
ा िे ठहरिएको
बेरुजू बाहे क सािान्र् मिर्मित प्रवक्रर्ाबाट फर्छ्यौट तथा सं पिीक्षर् हजि िसकेका
कजिै प्रदे श सं िैिामिक अंग तथा मिकार्, िन्रालर्, सस्र्िालर्, विभाग, अदालत िा
कार्ाालर् अन्तगातका बेरुजू सभबस्न्ित प्रदे श सं िैिामिक अंग तथा मिकार्,
िन्रालर् िा सस्र्िालर्बाट फर्छ्यौटको मिमित्त मसफारिश भई आएिा औस्र्त्र्को
आिाििा त्र्थतो बेरुजू मिर्मित िा मिन्हा गिी बेरुजूको लगत किा गिे।
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(ख)

खण्ड (क) बिोस्जि फर्छ्यौटको मिमित्त समिमतिा मसफारिश भइा आएका बेरुजू
फर्छ्यौट गिा िमिल्िे भएिा सभबस्न्ित प्रदे श सं िैिामिक अं ग तथा मिकार्,
िन्रालर् िा सस्र्िालर्लाई बेरूजज िकि मिर्मित िा असजल उपि गिा ले खी
पठाउिे ।

(ग)

बेरुजज फछौट समिमतले बेरुजज फछौट सभबन्िी गिे को कार्ा अस्न्ति िामििेछ ।
परिच्छे द–८
वित्तीर् स्जभिेिािी ि जिाफदे वहता

४१.

काि, कताब्र्, अमिकाि ि स्जभिेिािीाः ले खा उत्तिदार्ी अमिकृत, स्जभिेिाि अमिकृत, विभागीर् प्रिजख, प्रदे श
लेखा मिर्न्रक, कोष तथा ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्को प्रिजख, कार्ाालर् प्रिजख तथा आमथाक प्रशासि
शाखा प्रिजख एिि् स्जन्सीिा काि गिे अमिकािीको काि, कताब्र्, अमिकाि तथा स्जभिेिािी तोवकए
बिोस्जि हजिेछ ।

४२.

स्जभिेिाि व्र्स्क्त जबाफदे ही हजिाःे (१) स्जभिेिाि व्र्स्क्तले र्स ऐि बिोस्जि िाख्नज पिे प्रत्र्ेक कािोबािको
विििर् थपि दे स्खिे गिी प्रर्मलत कािूि बिोस्जि िीत पजर्रर्ााइ ले खा तर्ाि गिी अद्यािमिक िाख्नज पिेछ ।
(२) आमथाक प्रशासि सिालि गदाा िातहत कार्ाालर्ले प्रर्मलत कािूिको पालिा गिे /िगिे को
सभबन्ििा आिश्र्कताअिजसाि िे खदे ख, जाँर्बजझ तथा मििीक्षर् गिे ि िातहत कार्ाालर्को वहसाब केन्रीर्
वहसाबिा सिािेश गिाई जाँर्बजझ गिे गिाउिे उत्तिदावर्त्ि ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतको हजिेछ।
(३) ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतले उपदफा (२) बिोस्जि िे खदे ख, जाँर्बजझ तथा मििीक्षर् गदाा िा
लेखापिीक्षर् हजँदा प्रर्मलत कािूिद्वािा मििाारित प्रवक्रर्ा पूिा िगिी कािोबाि गिे को िा अन्र् कजिै कैवफर्त
गिे को दे स्खि आएिा स्जभिेिाि व्र्स्क्तले त्र्सको जिाफदे हीता बहि गिजा पिेछ ।
(४) कजिै ििामसब कािर्ले आमथाक कािोिाि सभबन्िी काि अमिर्मित हजि गएिा स्जभिे िाि
व्र्स्क्तले तोवकएको अिमिमभर अमिकाि प्राप्त अमिकािी सिक्ष कािर् खजलाइ मिर्मित गिाउिको
लामग पेश गिे िा अमिकाि प्राप्त अमिकािीले तोवकएको भर्ादमभर सो सभबन्ििा आिश्र्क मिर्ार्
गरिददिजपिे छ ।
ति, ििामसि कािर् िभई ले खा सभबन्िी काििा अमिर्मितता हजि आएको दे स्खि आएिा
अमिकाि प्राप्त अमिकािीले स्जभिेिाि व्र्स्क्तलाई पवहलो पटक पाँर् सर् रुपैर्ाँ ि त्र्सपमछ पमि दोहोरिि
आएिा पटकै वपच्छे एक हजाि रुपैर्ाँ जरििािा गिी प्रर्मलत कािूि बिोस्जि विभागीर् काििाही सिेत
गिा सक्िेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोस्जि मिर्ार् ददिज पिे अमिकािीले तोवकएको भर्ादमभर मिर्ार् िगिे िा
मिजलाई एक तह िामथको अमिकािीले पवहलो पटक पाँर् सर् रुपैर्ाँ ि सोही अमिकािीबाट पजिाः अको
पटक त्र्थतो कार्ा दोहोरिि गएिा पटकै वपच्छे एक हजाि पाँर् सर् रुपैर्ाँ जरििािा गिजा पिेछ ।
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(६) उपदफा (२) बिोस्जि िे खदे ख, जाँर्बजझ तथा मििीक्षर् गदाा र्ो ऐि तथा र्स ऐि अन्तगात
बिेको मिर्ि बिोस्जि मििाारित प्रवक्रर्ा पूिा िगिी कािोबाि गिे को दे स्खि आएिा िा अन्र् कजिै
कैवफर्त दे स्खि आएिा सभबस्न्ित ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतले कलिै वपच्छे दजइ सर् रुपैर्ाँ जरििािा
गिा सक्िेछ ।
(७) एउटै स्जभिेिाि व्र्स्क्तलाई तीि पटक भन्दा बढी जरििािा भइसकेपमछ पजिाः त्र्थतो कार्ा
दोहोरिि आएिा कलिै वपच्छे पाँर् सर् रुपैर्ाँ जरििािा गिी प्रर्मलत कािूि बिोस्जि विभागीर् काििाही
सिेत गिजा पिेछ।
४३.

सिकािी िगदी, स्जन्सी दजरुपर्ोग एिि् िथर्ौट भएिा काििाही गरििेाः (१) कार्ाालर्को सिकािी तहमबल
तथा स्जन्सी भण्डाि आन्तरिक ले खापिीक्षर् गदाा िा अस्न्ति ले खापिीक्षर् गदाा िा कजिै तििले जाँर् हजँदा
िथर्ौट िा दजरूपर्ोग भएको दे स्खि आएिा सभबस्न्ित कार्ाालर् प्रिजख िा तालजक कार्ाालर् िा तोवकएको
अमिकािीले प्रर्मलत कािूि बिोस्जि त्र्थतो िथर्ौट िा दजरूपर्ोग गिे उपि आिश्र्क काििाही गिजा
गिाउिज पिेछ ।
(२) अस्न्ति ले खापिीक्षर् गदाा सिकािी तहमबल तथा स्जन्सी भण्डािको कजिै िकि िा स्जन्सी
िथर्ौट भएको दे स्खएिा िहाले खा पिीक्षकको कार्ाालर्ले आफ्िो िार् साथ प्रर्मलत कािूि बिोस्जि
त्र्थतो िथर्ौट गिे व्र्स्क्त उपि काििाही र्लाउि सभबस्न्ित कार्ाालर् प्रिजख िा विभागीर् प्रिजख सिक्ष
लेखी पठाउिेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोस्जि लेखा पिीक्षर् िा जाँर्बजझ गदाा िथर्ौट िा दजरुपर्ोग भएको दे स्खएको
िा उपदफा (२) बिोस्जि कािबाहीको लामग ले स्खआएकोिा सो बिोस्जि कािबाही िगिे पदामिकािीलाई
एक तह िामथको अमिकािीले पाँर् सर् रुपैर्ासभि जरििािा गिी प्रर्मलत कािूि बिोस्जि विभागीर्
कािबाही सिेत गिा सक्िेछ ।
(४) िहालेखा पिीक्षकलाई ले खा सभबन्िी काि र्थासिर्िा भएको छै ि भन्ने लागेिा मिजले सो
सभबन्िी कागजात स्झकाई जाँर् गिा लगाउि सक्िेछ ि त्र्सिी जाँर् गदाा केही रजटी िा कैवफर्त दे स्खि
आएिा आिश्र्क काििाहीको लामग सभबस्न्ित तालजक कार्ाालर् सिक्ष पठाउिे छ । र्सिी ले खी
आएकोिा सभबस्न्ित कार्ाालर्ले पमि तजरुन्तै आिश्र्क काििाही गिजा पिेछ ।

४४.

जिाफदे ही बहि गिजा पिेाः (१) सािाजमिक जिाफदे हीको पद िािर् गिे को ब्र्स्क्तले ददएको आदे श िा
मिदे शििा भएको िा मिज आफैले गिे का कािोबािका सभबन्ििा र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्तगात बिेको
मिर्िािली बिोस्जि स्जभिेिािी बहि गिजा पिेछ ।
(२) र्स ऐि िा प्रर्मलत कािूि बिोस्जिका कािोबािसँग सभबस्न्ित कागजात तर्ाि गिे, जाँर्
गिे, पेश गिे ि मसफारिस गिे किार्ािी तथा पदामिकािीले आफूले सभपादि गिे को काि ि सो सँग
सभबस्न्ित कािोबािको स्जभिेिािी ि जिाफदे ही बहि गिजा पिेछ ।
(३) सभबस्न्ित आमथाक िषाको थिीकृत बजेट कार्ाक्रि तथा अस्ततर्ािी बिोस्जि खर्ा तथा कार्ा
सभपादि िगिे तथा प्रर्ाप्त कािर् बेगि लक्ष्र् अिजसाि प्रगमत िगिे अस्ततर्ाि प्राप्त प्रिजखको कार्ा सभपादि
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अङ्क घटाउिे, सो प्रकािको स्जभिेिािीबाट हटाउिे, िमसहत ददिे ि अन्र् कार्ाबाही सभबन्िी मिजािती
सेिा ऐि तथा मिर्िािली अिजसाि हजिेछ ।
४५.

वित्तीर् प्रमतिेदि सािाजमिक गिजपा िेाः र्स ऐि ि अन्र् प्रर्मलत िेपाल कािूि बिोस्जि सभबस्न्ित कार्ाालर्ले
तर्ाि गिजप
ा िे वित्तीर् प्रमतिेदिहरू त्र्थतो प्रमतिेदि तर्ाि गिा तोवकएको सिर्ािमि सिाप्त भएको मिमतले
सात ददिमभर विद्यजतीर् िा अन्र् उपर्जक्त िाध्र्िबाट सािाजमिक गिजप
ा िेछ ।
परिच्छे द–९
सिकािी सभपमतको स्जभिा, त्र्सको लगत, सं िक्षर्, बिबजझािथ ि मललाि मबक्री तथा मिन्हा

४६.

िगदी तथा स्जन्सीको स्जभिेिािी: कार्ाालर्िा िहे को िगद, बैंक िौज्दात, र्ेक ि त्र्सको श्रे थता, ििौटी
ि त्र्सको श्रे थता ि िाजश्वको ले खा, आमथाक प्रशासि शाखा प्रिजखको, स्जन्सी िािसािाि तथा तत्
सभबन्िी श्रे थता स्जन्सी हे ि ा तोवकएको किार्ािीको ि िाजश्वको लगत तथा त्र्स सभबन्िी अन्र् काजजात
कार्ाालर् प्रिजखले तोकेको किार्ािीको स्जभिािा िहिेछ ।

४७.

सिकािी िििाल िा सभपस्त्तको संिक्षर् तथा बिबजझािथ : (१) कार्ाालर्िा प्राप्त हजि आएको सभपूर्ा िगदी
स्जन्सी तथा अन्र् भौमतक सभपस्त्तको सं िक्षर्को प्रबन्ि मिलाउिज स्जभिेिाि ब्र्स्क्तको कताव्र् हजिेछ ।
(२) ब्र्स्क्तगत प्रर्ोगिा ल्र्ाइएको िा प्रर्ोग गिा ददइएको सिकािी स्जन्सी, िििाल ि सभपस्त्तिा
हजि गएको सिै प्रकािको क्षमत ि िोक्सािी िकि प्रर्ोग गिा ददिे ि मलिे दजिैबाट असजल उपि गरििेछ ।
(३) किार्ािी सरुिा िा बढज िा हजँदा िा अिकास प्राप्त गदाा िा लािो अिमि काजिा िा विदािा
िहँदा आफ्िो स्जभिािा िहे को िगदी स्जन्सी िा सिकािी कागजात भर्ाद तोवकएकोिा तोवकएको भर्ाद
मभर ि भर्ाद ितोवकएकोिा एक्काइस ददि मभर तोवकए बिोस्जि बिबजझािथ गिी तोवकएको ढाँर्ािा
बिबजझािथको प्रिार्पर मलिज पिेछ ।
(४) कजिै ििामसि कािर्ले उपदफा (३) बिोस्जिको भर्ादमभर बिबजझािथ गिा िसवकएिा भर्ाद
मभर बिबजझािथ गिा िसवकएको कािर् खोली सभबस्न्ित तालजक कार्ाालर्िा मििेदि ददई मिकासा भई
आए बिोस्जि गिजप
ा िेछ ।
(५) उपदफा (३) ि (४) बिोस्जि बिबजझािथ हजि िसकेकोिा सभबस्न्ित लेखा उत्तिदार्ी
अमिकृतले सिर् मििाािर् गिी त्र्सिी मििाािर् गरिएको सिर्मभर आिश्र्क जाँर्बजझ गिाउि सक्िेछ l
(६) उपदफा (५) बिोस्जि जाँर्बजझ गदाा लापिबाही गिी बिबजझािथ गिा बाँकी िाख्ने स्जभिेिाि
ब्र्स्क्तलाई लेखा उत्तिदार्ी अमिकृतले पाँर्सर् रुपैर्ाँसभि जरििािा गिी ििामसि भर्ाद ददई बिबजझािथ
गिा लगाउिे छ ।
(७) उपदफा (६) बिोस्जि ददइएको भर्ादमभर पमि बिबजझािथ िगिे ब्र्स्क्त बहालिाला किार्ािी
भए प्रर्मलत कािूि बिोस्जि मिजको तलब भत्ता िोक्का िाखी ि बहाल टज टेको ब्र्स्क्त भए मिजको
मििृत्तभिर् िा उपदाि िोक्का िाखी एिि् मिबृत्तभिर्, उपदाि िपाउिे िा उपदाि मलइसकेको ब्र्स्क्त भए
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प्रहिीद्वािा पक्राउ गिा लगाई बिबजझािथ गिा लगाइिेछ । सभबस्न्ित मिकार्बाट पक्राउका लामग अिजिोि
भई आएिा सभबस्न्ित सजिक्षा मिकार्ले पक्राउ गिजप
ा िेछ ।
(८) सिर्िा बिबजझािथ िगिे को कािर्बाट सिकािी िगदी, स्जन्सी िा िििालिा कजिै िोक्सािी
भएिा िोक्सािी भएको िकि ि सोही बिाबिको विगो िकि प्रर्मलत िेपाल कािूि बिोस्जि सभबस्न्ित
ब्र्स्क्तबाट असजल उपि गरििेछ ।
(९) बिबजझािथ गिे अन्र् प्रकृर्ा तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।
४८.

मललाि विक्रीाः र्ो ऐि तथा र्स ऐि अन्तगात बिेको मिर्ि बिोस्जि स्जन्सी मििीक्षर् गदाा टज टफजट तथा
बेकभिा भई काि िलाग्िे भिी प्रमतिेदििा उल्ले ख भएको िालसािािहरू कार्ाालर् प्रिजखले आिश्र्क
जाँर्बजझ गदाा मललाि विक्री गिजा पिे भिी ठहर्रर्ााइएको िालसािाि तोवकए बिोस्जिको कार्ाविमि अपिाई
मललाि विक्री गिा सवकिेछ ।

४९.

मिन्हा ददिेाः र्स ऐििा अन्र्र जजिसजकै कजिा ले स्खएको भएतापमि र्ो ऐि अन्तगात उठ्ि िसकेको सिकािी
बाँकी िकि, प्राकृमतक प्रकोप, दजघट
ा िा िा आफ्िो काबू बावहिको परिस्थथमतले गदाा तथा सजक्खाजती भई
िा स्खइएि, सडेि गई िा अन्र् कािर्बाट सिकािी हामि िोक्सािी हजि गएको िा कािूि बिोस्जि मललाि
बढाबढ हजँदा पमि िउठे को िा उठ्िे स्थथमत िदे स्खएकोिा तोवकए बिोस्जि मिन्हा ददि सवकिेछ ।
परिच्छे द–१०
सिकािी बाँकी असूल उपि

५०.

मिर्मित प्रवक्रर्ाबाट फर्छ्यौट िभएको बेरूजज सिकािी बाँकीको रूपिा िहिेाः (१) आन्तरिक तथा अस्न्ति
लेखापिीक्षर्बाट िथर्ौट तथा वहिामििा भएको भमि ठहि भएको िकि दफा ३४ ि ३५ बिोस्जि
मिर्मित, असूल, फर्छ्यौट तथा सं पिीक्षर् हजि िसकेिा त्र्थतो बेरुजू िकि स्जभिेिाि व्र्स्क्तबाट असजल
उपि गिजप
ा िेछ ।
(२) असूल उपि गिजा पिे दे स्खएको िकि पाँर् िषासभि प्रर्ास गदाा पमि मिर्मित, असूल,
फर्छ्यौट तथा सं पिीक्षर् हजि िसकेको बेरूजजलाइा सिकािी बाँकीको रूपिा लगत कार्ि गिी सो को
सूर्िा स्जभिेिाि व्र्स्क्तलाई सिेत ददइा प्रर्मलत कािूि बिोस्जि असजल उपि गिजा गिाउिज पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोस्जि सिकािी बाँकीको रूपिा लगत कार्ि गरिएको बेरूजजको विििर्
असूल उपिको लामग सभबस्न्ित ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतले तोवकए बिोस्जि बेरुजज फछौट तथा असजल
उपि गिी सोको जािकािी प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्िा पठाउिज पिेछ ।

५१.

बेरूजज िकि जार्जेथाबाट असजल उपि हजिाःे दफा ५० को उपदफा (३) बिोस्जि लगत कसी असूल
उपिका लामग प्राप्त भएको बेरुजू िकि प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्ले सभबस्न्ित व्र्स्क्तको जार्जेथाबाट
सिकािी बाँकी सिह असजल उपि गिेछ ।

५२.

बेरुजज िकि असजल उपि गिे काि, कताब्र् ि अमिकािाः (१) र्ो ऐि ि अन्र् प्रर्मलत कािूि बिोस्जि
स्जभिेिाि ब्र्स्क्तबाट असूल उपि गिजप
ा िे िकि तथा प्रदे श सिकािसँग गिे को शतािािा अिजसाि बजझाउिज
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पिे िकि िबजझाएको ि सिकािी िगदी तथा स्जन्सी सभपस्त्त वहिामििा गिे ब्र्स्क्तबाट असजल उपि गिजा
पिे िकि असजल उपि गिे दावर्त्ि प्रदे श लेखा मिर्न्रक कार्ाालर्को हजिेछ ।
(२) र्ो ऐि प्रािभभ हजँदाका बखत कजिै कार्ाालर्को लगतिा कार्ि िहे को प्रदे श अन्तगातको
असजल उपि गिजप
ा िे िकि असजल उपि गिा ले स्ख आएिा प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्ले असजल उपि
गिजप
ा िेछ ।
(३) उपदफा (१) ि (२) िा लेस्खएदे स्ख बाहे क प्रर्मलत कािूि बिोस्जि प्रदत्त अमिकाि प्रर्ोग
गिी अिान्र्ावर्क मिकार् िा अमिकािीबाट भएको फैसला बिोस्जिको दण्ड जरििािा मतिजा बजझाउिज पिे
दावर्त्ि भएको ब्र्स्क्तले त्र्थतो दण्ड जरििािा िमतिे िबजझाएिा सभबस्न्ित अिान्र्ावर्क अमिकािी िा
त्र्थतो अिान्र्ावर्क मिकार्को प्रिजखले त्र्थतो दण्ड जरििािाको विििर् उल्ले ख गिी दण्ड जरििािा
असजल उपि गिाको लामग त्र्थतो विििर् सवहत प्राप्त हजि आएिा सभबस्न्ित ब्र्स्क्तबाट फैसला बिोस्जिको
दण्ड जरििािा सिकािी बाँकी सिह असजल उपि गिी प्रदे श सस्ित कोषिा जभिा गिजा पिेछ ।
(४) असजल उपि गिजा पिे ठहिी लगत कमसएको बेरुजू िा दण्ड जरििािा िमतिे िबजझाएिा त्र्थतो
बेरुजू िा दण्ड जरििािा असजल उपि गिजा पदाा अपिाउिज पिे अन्र् कार्ाविमि तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।
(५) उपदफा (३) बिोस्जि असजल उपि गिजा पिे दण्ड जरििािा असजल उपि भएपमछ सभबस्न्ित
कार्ाालर्ले त्र्सको विििर् सभबस्न्ित ले खा उत्तिदार्ी अमिकृतलाई ददिज पिेछ ।
(६) असजल उपि गिजा पिे बेरुजू िकिको कजल लगतको दश प्रमतशत भन्दा बढी असजल उपि
भएिा सो दश प्रमतशत भन्दा बढी जमत असजल उपि भएको छ त्र्सको दश प्रमतशतिा िबढाई िा प्रमत
ब्र्स्क्त िा सं थथालाई दश हजाि रुपैर्ाँ भन्दा बढी िहजिे गिी बेरुजू असजलउपि गिे कार्ािा सं लग्ि
किार्ािी, ब्र्स्क्त िा सं थथालाई पजिथकाि ददि सवकिेछ ।
परिच्छे द–११
विविि
५३.

आमथाक प्रशासिको सिालिाः आमथाक प्रशासि सिालि गिा प्रदे शिा ले खा सभबन्िी जिशस्क्तको
परिर्ालि ि व्र्िथथापि गिे स्जभिेिािी प्रदे श ले खा मिर्न्रक कार्ाालर्को हजिेछ ।

५४.

आमथाक कार्ाविमि सभबन्िी िागादशािाः र्स ऐििा अन्र्र जजिसजकै कजिा लेस्खएको भएतापमि प्रदे श
सिकािले आमथाक कार्ाविमि सभबन्िी अन्र् कािूि बिाउँदा सं घीर् आमथाक कार्ाविमि ऐिको
प्रमतकजल िहजिे गिी बिाउिेछ ।

५५.

अमतरिक्त सजवििा प्रदाि गिा सक्िे : प्रदे श िस्न्रपरिषद्ले प्रदे श सिकािको कजिै पमि िन्रालर्,
मिकार्, सस्र्िालर्, कार्ाालर्, आर्ोजिा, परिर्ोजिा, िा अन्तगातका मिकार्बाट सभपादि हजिे
काििा सं लग्ि किार्ािीहरुलाई कािको प्रकृमत, कार्ाव्र्थतता, कािको जवटलता, िाजश्व िृदद्दिा
टे िा, खर्ाको कार्ाकजशलता एिं उच्र्ति उपर्ोग, काििा स्शघ्रता एिं सभपन्नता, सकािात्िक
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परिर्ाििजखी कार्ाको सूर्क तोकी खवटिे सभबस्न्ित क्षेरका किार्ािीहरुलाई तोवकएबिोस्जि
अमतरिक्त पारिश्रमिक तथा सेिा सजवििा प्रदाि गिा सक्िेछ ।
५६.

समिमत उपसमिमत गठि गिा सक्िे: र्ो ऐि तथा र्ससँग सभबस्न्ित मिर्िािली कार्ाान्िर्ि गिा
प्रदे श सिकािले आिश्र्कता अिजसाि समिमत उपसमिमत गठि गिा सक्िेछ । र्सिी गठि हजिे
समिमत तथा उपसमिमतका पदामिकािीलाई तोवकए बिोस्जि सजवििा प्रदाि गिा सवकिेछ ।

५७.

सजार्ाः (१) र्स ऐिको विमभन्न दफािा सजार्को व्र्िथथा गरिएकोिा बाहेक कसैले र्ो ऐि िा
र्स ऐि अन्तगात बिेको मिर्िहरूको उल्लं घि गिे िा मिजलाई ले खा उत्तिदार्ी अमिकृत तथा
स्जभिेिाि प्रिजखले

पाँर्सर् रुपैर्ाँसभि जरििािा गिा सक्िेछ ।

(२) र्स ऐि बिोस्जि सजार् तथा जरििािा गिजा पिेिा कजिै अमिकािीले सजार् तथा
जरििािा िगिे िा त्र्थतो अमिकािीलाई एक तह िामथको अमिकृतले पवहलो पटक र्ेताििी ि
दोस्रो पटक दे स्ख पाँर् सर् रुपैर्ाँसभि जरििािा गिा सक्िेछ ।
५८.

जरििािा मिन्हा िा कि गिा सवकिेाः र्स ऐििा उल्ले स्खत ब्र्िथथा अिजसाि कजिै सजार्को आदे श
भएकोिा त्र्थतो सजार् गिा िपिे भिी ििामसि िावफकको कािर् खोली त्र्थतो सजार्को आदे श
ददएको मिमतले पन्र ददि मभर सजार् ददिे अमिकािी सिक्ष मलस्खत मििेदि ददएिा सजार्को
आदे श ददिे अमिकािीलाई त्र्थतो कािर् ििामसि लागेिा पवहले गिे को जरििािा मिन्हा िा कि
गिा सक्िेछ ।

५९.

पजििािेदिाः र्ो ऐि ि र्स ऐि अन्तगात बिेको मिर्ि बिोस्जि कजिै जरििािा िा बेरूजज ब्र्होिजा
पिे गिी भएको मिर्ार्उपि स्र्त्त िबजझेिा स्र्त्त िबजझ्िे ब्र्स्क्त िा किार्ािीले त्र्थतो मिर्ार् पाएको
पन्र ददिमभर सजार् गिे अमिकािी भन्दा एक तह िामथको अमिकािी सिक्ष पजििािेदि गिा
सक्िेछ ि त्र्सिी पिे को पजििािेदिको सभबन्ििा पजििाबेदि सजन्ने अमिकािीले ददएको मिर्ार्
अस्न्ति हजिेछ ।

६०.

विद्यजतीर् प्रविमिको प्रर्ोग गिे (१) र्स ऐि बिोस्जि सभपादि गिजप
ा िे आमथाक कािोिािको
लेखांकि एिं प्रमतिेदिका लामगआिश्र्कता अिजसाि विद्यजतीर् प्रर्ालीको उपर्ोग गिा सवकिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोस्जिका आमथाक कािोिाि व्र्थथापि प्रर्ालीहरूप्रदे शले खा मिर्न्रक
कार्ाालर्ले विकास गिी आमथाक िामिला तथा र्ोजिा िन्रालर्बाट थिीकृत गिाउिेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोस्जि विकास भएको प्रर्ालीिा सिािेश िभएको िा पर्ााप्त िभएको
कजिै प्रर्ाली विकास गिजप
ा िे भएिा तोवकए बिोस्जि प्रदे शले खा मिर्न्रक कार्ाालर्िाफात प्रदे श
अथा िन्रालर्थिीकृमत मलिजपिेछ ।
(४) र्स दफा बिोस्जि विकास गरिएका प्रर्ालीबाट उत्पाददत हजिे सूर्िाहरू लामग
विद्यजतीर् हथताक्षिको प्रर्ोग गिा सवकिेछ ।
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(५) आमथाक कािोिाि व्र्िथथापिसँग अन्तिसभबस्न्ित अन्र् प्रर्ालीहरूको विकास ि
अन्तिआबद्धता सभबन्िी व्र्िथथा तोवकएबिोस्जि हजिेछ ।
६१.

अमिकाि प्रत्र्ार्ोजिाः र्स ऐि बिोस्जि कजिै मिकार् िा अमिकािीलाई प्राप्त अमिकाििध्र्े तोवकए
बिोस्जि बाहे कका अमिकाि अन्र् कजिै मिकार् िा अमिकािीले प्रर्ोग गिे गिी प्रत्र्ार्ोजि गिा
सक्िेछ ।

६२.

मिर्ि बिाउिे अमिकािाः र्ो ऐिको उद्देश्र् कार्ाान्िर्ि गिा प्रदे श सिकािले आिश्र्क मिर्ि
बिाउि सक्िेछ ।

६३.

बर्ाउाः र्ो ऐि ि र्स अन्तगात बिेका मिर्िहरूिा ले स्खएका कजिाहरूिा सोही बिोस्जि ि अरुिा
प्रर्मलत कािूि बिोस्जि हजिेछ ।

कर्ााली प्रदे श सभाको सभित् २०७४ साल र्ै र २१ गते बसेको बैठकले िेपालको सं वििािको िािा
१९९ बिोस्जि र्ो वििेर्क पारित गिे को व्र्होिा सं वििािको िािा २०१ बिोस्जि प्रिास्र्त गदाछज ।

िाज बहादजि शाही
सभािजख
कर्ााली प्रदे श

कर्ााली प्रदे श सभाको सभािजखबाट प्रिास्र्त र्ो वििेर्क िेपालको सं वििािको
िािा २०१ को उपिािा (५) बिोस्जि प्रिार्ीकिर् गदाछज ।

(दजगााकेशि खिाल)
मिमताः

प्रदे श प्रिजख

28

