प्रदे श नं. ५, प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐन, २०७४
प्रमाणिकरि र्मर्ि
२०७४/१२/१९
प्रस्िािनााः प्रदे श सणिि कोष िा सरकारी कोषको सिालन, बजेट िजजम
ि ा,
र्नकासा िथा खर्ि गने , लेखा राख्ने, प्रर्ििेदन गने, आन्िररक र्नर्न्रिको
व्र्िस्था र्मलाउने, आन्िररक िथा अणन्िम ले खापरीक्षि गने गराउने, बेरूजू
फछर्ौट िथा असजल उपर एिं िहर्सल गने गराउने विषर्मा मागि दशिन गरी
प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि र्नर्र्मि िथा व्र्िणस्थि गनि गराउन िाञ्छनीर्
भएकोले , नेपालको सं वििानको िारा ५९ र २१३ बमोणजम प्रदे श नं ५ प्रदे श
सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द - १
प्रारणभभक
१.

सं णक्षप्त नाम र प्रारभभ: (१) र्स ऐनको नाम “प्रदे श नं. ५, प्रदे श
आर्थिक कार्िविर्ि ऐन, २०७४” रहेको छ।
(२)

२.

र्ो ऐन िजरुन्ि प्रारभभ हजनेछ।

पररभाषााः विषर् िा प्रसं गले अको अथि नलागेमा र्स ऐनमा,(क)

“अनजदान सं केि” भन्नाले प्रदे श सं िैिार्नक र्नकार्, मन्रालर् िा
सो सरह क्षेरार्िकार भएका सणर्िालर्, आर्ोग आददका कार्ि
प्रकृर्ि र सं गठन समेि छज विने गरी ददइएको सं केिलाई
जनाउँछ।

(ख)

“अणन्िम लेखापरीक्षि” भन्नाले महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट
सं वििानको िारा २४१ बमोणजम हजने लेखापरीक्षिलाइि सभझनज
पछि।

(ग)

“असजल उपर गनजि पने रकम” भन्नाले प्रर्र्लि कानून बमोणजम
ज ानी ददएको िा बढी हजने गरी
भ जक्तानी ददन नहजने रकम भक्त
भ जक्तानी ददएको िा घटी रकम असजल गरे को कारिबाट असजल
उपर गनजप
ि ने भनी लेखापरीक्षि हजँदा ठहर्र्ाइएको बेरुजू रकम
सभझनज पछि र सो शब्दले वहनार्मना िा मस्र्ौट गरे को रकम
िथा प्रदे श सरकारलाई र्िनजि बजझाउनज पने अन्र् कजनै रकम
कलम समेिलाई जनाउँछ।

(घ)

“आन्िररक लेखापरीक्षि” भन्नाले सभबणन्िि कार्ािलर्को उद्देश्र्
अनजरूपका र्निािररि कार्िसभपादनसँग सभबणन्िि व्र्िस्थापकीर्
अभ्र्ास, लेखा िथा अन्र् कारोिार र सो सँग सभबणन्िि
कागजाि एिं प्रविर्ाको जाँर्, परीक्षि, विश्लेषिका साथै
आन्िररक र्नर्न्रि प्रिालीको समग्र मूल्र्ाङ्कन गरी प्रर्ििेदन
गने कार्ि समेिलाइि जनाउँछ।

(ङ)

“आर्थिक कारोबार” भन्नाले सरकारी वित्तीर् हस्िान्िरि गने
िथा प्राप्त गने , राजस्ि सं कलन गने , राजस्ि दाणखला गने,
अनजदान

िथा

कार्िसिालन

ऋि
कोष

प्रार्प्त

गने,

लगार्ि

अन्र्

खर्ि
कोष

गने,

िरौटी

समेिको

िथा
सभपूिि

कारोबारलाई सभझनज पछि।
(र्)

“आर्थिक िषि” भन्नाले हरे क िषिको साउन मवहनाको एक गिे
दे णख अको िषिको आषाढ

मवहनाको मसान्िसभमको बाह्र

मवहनाको अिर्िलाई जनाउँछ।
(छ)

“एक

िह

मार्थको

अर्िकारी” भन्नाले

प्रदे श

कार्ािलर्को

प्रमजखको हकमा सभबणन्िि विभागीर् प्रमजख, विभागीर् प्रमजखको

हकमा सभबणन्िि मन्रालर्, सणर्िालर् िथा आर्ोगको सणर्ि,
सणर्िको हकमा सभबणन्िि विभागीर् मन्री िा राज्र्मन्री र
प्रदे श सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्को सणर्ि िा प्रशासकीर्
प्रमजखको हकमा सभबणन्िि सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्को
प्रमजख सभझनज पछि ।
(ज)

“कार्ािलर्” भन्नाले

प्रदे श प्रमजखको

सणर्िालर्,

सं िैिार्नक

प्रदे श

अं ग

कार्ािलर्, प्रदे श सभा
िथा

र्नकार्,

प्रदे श

सरकारका सबै मन्रालर्, सणर्िालर्, विभाग र सो र्नकार्
मािहिका सबै अन्र् सरकारी कार्ािलर् / र्नकार् समेिलाई
सभझनजपछि ।
(झ)

“कार्ािलर् प्रमजख” भन्नाले खण्ड (ज) बमोणजमको कार्ािलर्को
प्रशासकीर् प्रमजख भइि कामकाज गनि िोवकएको पदार्िकारीलाइि
सभझनज पछि ।

(ञ) “कोष िथा ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्” भन्नाले महाले खार्नर्न्रक
कार्ािलर् अन्िगिि रही प्रदे शणस्थि सभबणन्िि णजल्लाको कोष
िथा लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई जनाउनेछ ।
(ट)

“णजभमेिार

व्र्णक्त”

भन्नाले

लेखा

उत्तरदार्ी

अर्िकृिबाट

अणतिर्ारी ददए बमोणजमको कार्ि सिालन गने , णजभमा र्लने,
खर्ि गने, लेखा राख्ने, आन्िररक िा अणन्िम लेखापरीक्षि गराई
बेरूजू फछर्ौट गने गराउने, सरकारी नगदी, णजन्सी असजल
उपर गने गराउने िथा दाणखला गने कििव्र् भएको व्र्णक्त
सभझनज पछि र सो शब्दले सरकारी कामको लार्ग सरकारी
नगदी िा णजन्सी र्लई िा नर्लई सो काम फछर्ािउने णजभमा
र्लने गैर सरकारी व्र्णक्त समेिलाई जनाउँछ।
(ठ)

“िालजक कार्ािलर्” भन्नाले सभबणन्िि कार्ािलर् भन्दा मार्थल्लो
िहको कार्ािलर् सभझनज पछि।

(ड)

“िोवकएको” िा “िोवकए बमोणजम” भन्नाले र्स ऐन अन्िगिि
बनेका र्नर्महरुमा िोवकएको िा िोवकए बमोणजम सभझनज
पछि।

(ढ)

“प्रदे श” भन्नाले प्रदे श सरकार प्रदे श नं. ५ लाई जनाउँछ।

(ि)

"प्रदे श

अथिमन्री"

भन्नाले

आर्थिक

मार्मला

िथा

र्ोजना

मन्रीलाई जनाउने छ र सो शब्दले स्ििन्र रुपमा आर्थिक
मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्को कार्िभार सभहाल्ने राज्र्मन्री
समेिलाई सभझनज पछि ।
(ि)

“प्रदे श
कार्िविर्ि

लेखा

र्नर्न्रक

कार्ािलर्”

ऐन र सो ऐन

भन्नाले

प्रदे श

आर्थिक

अन्िगिि बनेको र्नर्मािलीको

अिीनमा रही प्रदे श सणिि कोषको सिालन गने, प्रदे श
मन्रालर्

र

अन्िगिि

कार्ािलर्हरुको

आर्थिक

प्रशासनको

सिालनमा र्नदे शन ददने, आन्िररक ले खापरीक्षि गने िथा
प्रदे शको एकीकृि आर्थिक वििरि िर्ार गरी प्रदे श आर्थिक
मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्, महाले खा र्नर्न्रक कार्ािलर् र
महालेखापरीक्षक समक्ष प्रर्ििेदन पेश गने गरी प्रदे श सरकारले
िोकेको कार्ािलर् सभझनज पछि ।
(थ)

“प्रदे श सणिि कोष” भन्नाले सं वििानको िारा २०४ बमोणजमको
सणिि कोष सभझनज पछि ।

(द)

“बेरूजू” भन्नाले प्रर्र्लि कानून बमोणजम पजर्र्ाउनजपने रीि
नपजर्र्ाइि कारोबार गरे को िा राख्नज पने लेखा नराखेको िथा
अर्नर्र्मि िा बेमनार्सब िररकाले आर्थिक कारोबार गरे को
भनी लेखापरीक्षि गदाि औ ंल्र्ाइएको िा ठहर्र्ाइएको कारोबार
सभझनज पछि ।

(ि)

“बैं क” भन्नाले प्रदे श सणिि कोष सिालन गनि िोवकएको
आर्िकाररक

बैं क

सभझनज

पछि

र

सो

शब्दले

त्र्स्िो

आर्िकाररक बैं कको अर्िकार प्रर्ोग गने गरी िोवकएको
िाणिज्र् बैं क समेिलाई जनाउँदछ ।
(न)

“महालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्” भन्नाले सं घीर् आर्थिक कार्िविर्ि
ऐन र सो ऐन अन्िगिि बनेको र्नर्मको अिीनमा रही सं घीर्
सणिि कोष र अन्र् सरकारी कोषको सिालन र व्र्िस्थापन
गने अथि मन्रालर् अन्िगििको विणश्टकृि र्नकार्लाई सभझनज
पछि ।

(प)

“मािहिको कार्ािलर्” भन्नाले सभबणन्िि कार्ािलर्को मािहिमा
रहेका कार्ािलर् सभझनज पछि।

(फ)

“लेखा” भन्नाले कारोबार भएको व्र्होरा दे णखने गरी प्रर्र्लि
कानून बमोणजम राणखने अर्भलेख, खािा, वकिाब आदद र सो
कारोबारलाई

प्रमाणिि

गने

अन्र् कागजाि

एिं

प्रर्ििेदन

समेिलाई सभझनज पछि ।
(ब)

“लेखा

उत्तरदार्ी

अर्िकृि”

भन्नाले

आफ्नो

र

मािहि

कार्ािलर्को आर्थिक प्रशासन सिालन गने , िावषिक बजेट िर्ार
गने र सो बजेट र्नकासा प्राप्त गरी खर्ि गने अर्िकार सजभपने,
बजेटको ले खा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा वििरि िर्ार गने
गराउने, विर्नर्ोजन, राजस्ि, िरौटी र णजन्सी एिं अन्र् जजनसजकै
कारोबारको आन्िररक एिं अणन्िम लेखापरीक्षि गराउने, बेरूजू
र्नर्र्मि गने गराउने, असजल उपर गने गराउने िा र्मन्हा गने
गराउने कििव्र् भएको सणर्िलाई सभझनज पछि ।
(भ)

“वित्तीर् वििरि” भन्नाले नेपाल सरकार िथा प्रदे श सरकारले
स्िीकृि गरे को मापदण्ड बमोणजम कजनै र्नणिि अिर्िमा भएको
आर्थिक कारोबारको समव्टगि णस्थर्ि दशािउने उद्देश्र्ले शीषिक
समेि खजल्ने गरी िर्ार गररएको वििरि सभझनज पछि र सो
शब्दले कारोिारको णस्थर्ि दशािउने गरी शीषिकको आिारमा

बनाइिएको बजेट अनजमान, र्नकासा, खर्ि, आभदानी, दाणखला र
बाँकी रकम समेि खजलाईएको प्रार्प्त र भ जक्तानी वििरि र
सोसँग

सभबणन्िि

लेखा

वटप्पिी

र

खजलासा

समेिलाई

जनाउँछ।
(म)

“विर्नर्ोजन” भन्नाले पेश्की खर्ि ऐन र विर्नर्ोजन ऐनद्वारा
र्नददि्ट सेिा र कार्िहरुको लार्ग विर्भन्न शीषिकहरुमा विर्भन्न
कार्ािलर्हरुलाई खर्ि गनि विर्नर्ोजन भएको रकम सभझनज पछि
र सो शब्दले पूरक विर्नर्ोजन ऐन र उिारो खर्ि ऐन बमोणजम
विर्नर्ोजन भएको रकम समेिलाई जनाउँदछ।

(र्)

“सं घीर्

सणिि

कोष”

भन्नाले

सं वििानको

िारा

११६

बमोणजमको सणिि कोष सभझनज पछि।
(र)

“सं परीक्षि”

भन्नाले

आन्िररक

िा

अणन्िम

लेखापरीक्षि

प्रर्ििेदनमा औ ंल्र्ाइएको बेरूजूको सभबन्िमा पेश हजन आएका
स्प्टीकरि िा प्रर्िविर्ा साथ सं लग्न प्रमाि िथा कागजािको
आिारमा गररने फछर्ौट सभबन्िी कार्िलाइि सभझनज पछि र सो
शब्दले

प्रदे श

सभाबाट

गदठि

प्रदे श

साििजर्नक

ले खा

सर्मर्िबाट प्राप्त सजझाि िा र्नदे शनका आिारमा गररने परीक्षि
िा अनजगमन कार्ि समेिलाई जनाउँछ ।
(ल)

“सं वििान” भन्नाले नेपालको सं वििान सभझनज पछि ।

(ि)

“सणर्ि” भन्नाले प्रदे श मन्रालर्को सणर्ि सभझनज पछि र सो
शब्दले

प्रदे श अन्िगिि गदठि कजनै र्नकार्को हकमा त्र्स्िो

र्नकार्को

सणर्ि

सरकारका

सबै

िा

प्रशासकीर्

मन्रालर्का

प्रमजखका

प्रशासकीर्

साथै

प्रमजख

प्रदे श

समेिलाई

जनाउँदछ।
(श)

“साििजर्नक जिाफदे हीको पद” भन्नाले पाररश्रर्मक ठे वकएको िा
नठे वकएको जे भए िापर्न कजनै रुपमा र्नर्जक्त हजने िा र्निािणर्ि

हजने िा मनोनर्न हजने कानूनी मान्र्िा प्राप्त साििजर्नक काम,
कििव्र् र अर्िकार भएको पद सभझनज पछि।
(ष)

“स्थानीर्

सणिि

कोष”

भन्नाले

सं वििानको

िारा

२२९

बमोणजमको सणिि कोष सभझनज पछि ।
पररच्छे द - २
प्रदे श सणिि कोषको सिालन
३.

प्रदे श सणिि कोषको सिालनाः सं वििान, र्ो ऐन र अन्र् प्रर्र्लि
कानूनको अिीनमा रही प्रदे श सणिि कोषको सिालन प्रदे श लेखा
र्नर्न्रक कार्ािलर्ले गनेछ ।

४.

प्रदे श सणिि कोषको लेखा राख्ने उत्तरदावर्त्िाः (१) प्रदे श सणिि
कोषको लेखा अद्यािर्िक रुपमा राख्ने िथा त्र्सको िावषिक वित्तीर्
वििरि िर्ार गने कििव्र् र उत्तरदावर्त्ि प्रदे श लेखा र्नर्न्रक
कार्ािलर्को हजनेछ र त्र्सको लार्ग लेखा दाणखला गराउने लगार्िका
अन्र् कामको लार्ग प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे श णस्थि
सरकारी

कार्ािलर्हरुलाई

िथा

प्रदे श

सरकारको

कारोिार

गने

आर्िकाररक बैं कलाई णजभमेिारी िोक्न सक्नेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोणजम िोवकएको णजभमेिारीको पालना गनजि
गराउनज सभबणन्िि सबै कार्ािलर् िथा बैं कको कििव्र् हजनेछ।

(३)

प्रदे श सणिि कोषको सिालन गने, प्रदे श सरकारको एकीकृि
लेखा राख्ने र वित्तीर् वििरि िर्ार गने‚ प्रदे श आर्थिक मार्मला
िथा र्ोजना मन्रालर्, महालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर् िथा
महालेखापरीक्षक समक्ष लेखा र वित्तीर् वििरि पेश गने
सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि िोवकए बमोणजम हजनेछ ।

(४) प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर् स्थापना नभएसभमका लार्ग
प्रदे श

ले खा

र्नर्न्रकको

काम,

कििव्र्

र

उत्तरदावर्त्ि

महालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले िोके बमोणजम हजनेछ ।
पररच्छे द - ३
राजस्ि र व्र्र्को अनजमान
५.

मध्र्मकालीन खर्ि सं रर्ना िर्ार गनजप
ि नेाः (१) प्रत्र्ेक आर्थिक
िषिको बजेट िजजम
ि ा गनजि अणघ आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना
मन्रालर्ले आगामी िीन आर्थिक िषिको आभदानी र खर्ि प्रक्षेपि
सवहिको मध्र्मकालीन खर्ि सं रर्ना िर्ार गनजि पनेछ । र्स्िो खर्ि
सं रर्ना बनाउँदा आबर्िक विकास र्ोजनालाई मागि दशिनको रुपमा
र्लनज पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोणजमको मध्र्मकालीन खर्ि

सं रर्नामा प्रस्िाविि र्ोजना िा कार्ििमको विर्ाकलापगि वििरि,
प्रत्र्ेक

विर्ाकलापको

प्रर्ि

इकाइि

लागि,

सिालनमा

लाग्ने

अनजमार्नि समर्, सोबाट प्राप्त हजन सक्ने प्रर्िफल समेि खजलाइि
प्रत्र्ेक र्ोजना िा कार्ििमको प्राथर्मकीकरि गनजि पनेछ ।
स्प्टीकरिाः र्स उपदफाको प्रर्ोजनका लार्ग "प्रस्िाविि र्ोजना
िा कार्ििम” भन्नाले सभभाव्र्िा अध्र्र्न िथा विस्िृि प्रर्ििेदन
िर्ार भई सकेको िा सभभाव्र्िा अध्र्र्न गरे र मार कार्ािन्िर्न
गनि सवकने नर्ाँ र्ोजना िा कार्ििमको वििरि खजलाइि सोको
लार्ग गररएको अनजमार्नि लागिको पजष्यर्ाइि सवहिको वििरिलाइि
जनाउनेछ।
(३) मध्र्मकालीन खर्ि सं रर्ना िर्ार गने कार्िविर्ि
िोवकए बमोणजम हजनेछ ।

६.

स्रोि अनजमान र खर्िको सीमा र्निािरि गनजप
ि नेाः (१) आगामी
आर्थिक िषिको बजेट िथा कार्ििम िजजम
ि ा गने प्रर्ोजनका लार्ग
ज ान आर्थिक
उपलब्ि हजने स्रोि िथा गनि सवकने खर्िको सीमा पूिािनम
मार्मला

िथा

र्ोजना

मन्रालर्ले

र्ालज आर्थिक

िषिको

माघ

मसान्िर्भर गररसक्नज पनेछ।
िर¸ र्ो ऐन प्रारभभ भएको पवहलो आर्थिक िषिको लार्ग
र्स्िो समर् सीमा लागू हजने छै न ।
(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनका लार्ग आर्थिक मार्मला
िथा र्ोजना मन्रालर्ले एक स्रोि अनजमान सर्मर्ि गठन गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोणजमको स्रोि अनजमान सर्मर्िले गि
आर्थिक िषिको र्थाथि णस्थर्ि र र्ालज आर्थिक िषिको ६ मवहनाको
समव्टगि आर्थिक पररसूर्कहरू, आगामी आर्थिक िषि उपलव्ि हजन
सक्ने राजस्ि, अनजदान, विकास सहार्िा र आन्िररक ऋि रकम
समेिका आिारमा स्रोि अनजमान गनजि पनेछ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोणजम

स्रोि

अनजमान

भएपर्छ

मध्र्मकालीन खर्ि सं रर्ना समेिलाइि दृव्टगि गरी आगामी आर्थिक
िषिको लार्ग गनि सवकने खर्िको सीमा र्निािरि गनजि पनेछ।
(५) उपदफा (३) र (४) बमोणजम स्रोि अनजमान िथा
खर्िको सीमा र्निािरि गरी सो को प्रर्ििेदन प्रदे श अथिमन्री समक्ष
पेश गनजि पनेछ।
(६) स्रोि अनजमान िथा खर्िको सीमा र्निािरि सभबन्िी
अन्र् व्र्िस्था िोवकए बमोणजम हजनेछ ।
७.

बजेट सीमा र मागि दशिन पठाउनेाः (१) आर्थिक मार्मला िथा
र्ोजना मन्रालर्ले स्रोि अनजमान सर्मर्िबाट र्निािररि स्रोि िथा
खर्िको सीमाको अिीनमा रही आगामी आर्थिक िषिको बजेट

िजजम
ि ाका लार्ग बजेट सीमा र बजेट िजजम
ि ा सभबन्िी मागि दशिन
िथा ढाँर्ा र्नमािि गरी र्ालज आर्थिक िषिको फागजन मवहनाको दोस्रो
हप्तार्भर सभबणन्िि मन्रालर्, आर्ोग, सणर्िालर् र र्नकार्मा
र्नकार्गि बजेट सीमा उल्ले ख गरी बजेट िजजम
ि ा सभबन्िी सीमा र
मागि दशिन पठाइ सक्नज पने छ । र्स्िो मागि दशिन पठाउँदा
आिर्िक विकास र्ोजना र र्रबषीर् खर्ि सं रर्नालाई आिार मान्नज
पनेछ।
िर¸ र्ो ऐन प्रारभभ भएको पवहलो आर्थिक िषिको लार्ग
र्स्िो समर् सीमा लागू हजने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको बजेट िथा कार्ििम
िजजम
ि ा ढाँर्ाको र्नमािि गदाि सभबणन्िि र्नकार्ले आजिन गनि सक्ने
राजस्ि रकम, आर्ोजना सँग सभबणन्िि िैदेणशक अनजदान िथा ऋि
रकम र प्रस्िाविि बजेटको पजष्यर्ाँइिका लार्ग आिश्र्क अन्र्
वििरिहरू समेि खजल्ने गरी िर्ार गनजि पनेछ।
(३) बजेट िजजम
ि ा, छलफल एिं बजेटको मस्र्ौदालाइि
अणन्िम रूप ददने अन्र् प्रविर्ा र समर् सीमा िोवकए बमोणजम
हजनेछ ।
८.

विर्नर्ोजन दक्षिााः (१) दफा १० बमोणजम आगामी आर्थिक िषिको
लार्ग बजेट प्रस्िाि गदाि दे हार् बमोणजम गनजि पनेछ,
(क)

सािारि खर्ि र वित्तीर् व्र्िस्थाको लार्ग बजेट

प्रस्िाि गदाि त्र्स्िो खर्ि र्सजिना गने स्प्ट आिार सवहि प्रस्िाविि
रकमको पजष्यर्ाँइि गने आिश्र्क सूर्ना विस्िृि रूपमा खजलाउनज
पनेछ।
(ख)

नर्ाँ

आर्ोजनाको

हकमा

रकम

प्रस्िाि

गदाि

सभभाव्र्िा अध्र्र्न गनि आिश्र्क हजने िथा सभभाव्र्िा अध्र्र्न

पिाि आगामी िषि खर्ि हजनसक्ने रकम मार पजष्यर्ाँइि सवहि
प्रस्िाि गनजि पनेछ।
सभभाव्र्िा अध्र्र्न भइि स्िीकृि भइिसकेका िथा िमागि
रूपमा कार्ािन्िर्नमा रहे का आर्ोजनाका हकमा खररद र्ोजना िा
सभझौिा अनजरूप आगामी िषि आिश्र्क पने रकम मार प्रस्िाि गनजि
पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोणजम बजेट प्रस्िाि गदाि दफा

११ बमोणजम ले खाङ्कन गररएको प्रर्िबद्ध कार्िका लार्ग पर्ािप्त रकम
छज यर्ाएर मार नर्ाँ र्ोजना िथा कार्ििमका लार्ग रकम प्रस्िाि
गनजि पनेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोणजमको प्रस्िाविि बजेट
िथा कार्ििम उपर दफा १० को उपदफा (४) बमोणजम भएको
छलफल

िथा

प्रस्िाविि

बजेट

िथा

कार्ििमको

विश्लेषि

र

मूल्र्ाङ्कनका आिारमा उपर्जक्त ठहररएको बजेट िथा कार्ििम
अगामी िषिको विर्नर्ोजन वििे र्कमा समािेश गनजि पनेछ।
९.

पूि ि बजेट छलफलाः (१) प्रत्र्ेक आर्थिक िषि र्स ऐन बमोणजम
विर्नर्ोजन वििेर्क प्रदे श सभामा पेश गनजि भन्दा कणभिमा १ (एक)
मवहना अगािै प्रदे श अथि मन्रीले विर्नर्ोजन वििेर्कमा समािेश
हजने बजेट िथा कार्ििमको र्सद्धान्ि, उद्देश्र्, प्राथर्मकिा र प्रमजख
नीर्िहरू सवहिको पूि ि बजेट िर्ार गरी प्रदे श सभामा प्रस्िजि गनजि
पनेछ।
(२) प्रदे श सभाले उपदफा (१) बमोणजम पूि ि बजेट पेश
भएको एक मवहना र्भर सो मार्थ आिश्र्क छलफल गरी आर्थिक
मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्लाइि उपर्जक्त सजझाि िथा र्नदे शन
उपलब्ि गराउनेछ।

िर¸ र्ो ऐन प्रारभभ भएको पवहलो आर्थिक िषिको लार्ग र्स्िो समर्
सीमा लागू हजने छै न।
१०.

बजेट प्रस्िाि र छलफलाः (१) आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना
मन्रालर्बाट प्राप्त बजेट सीमा र मागि दशिनको अिीनमा रही
र्निािररि ढाँर्ामा आफू र आफ्नो मािहिका र्नकार्को नीर्ि िथा
कार्ििम सवहि बजेट प्रस्िाि िर्ार गरी दफा ७ को उपदफा (३)
बमोणजम र्निािररि समर् सीमा र्भरै आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना
मन्रालर्मा पठाउने दावर्त्ि सभबणन्िि र्नकार्को लेखा उत्तरदार्ी
अर्िकृिको हजनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोणजम

बजेट

प्रस्िाि

गदाि

मध्र्मकालीन खर्ि सं रर्नामा आिाररि रही कार्ािन्िर्न गररने
विर्ाकलाप, सो को लागि एिं त्र्स्िो लागि व्र्होररने स्रोि समेि
स्प्ट खजलाइि आगामी आर्थिक िषिको बजेट अनजमानको साथै त्र्स
पर्छका दजई आर्थिक िषिको खर्ि र स्रोिको प्रक्षेवपि वििरि पर्न
पेश गनजि पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोणजमको बजेट प्रस्िािको साथमा
गि आर्थिक िषिको र्थाथि णस्थर्ि र र्ालज आर्थिक िषिको ६
मवहनासभमको वित्तीर् िथा भौर्िक प्रगर्ि वििरि समेि सं लग्न गनजि
पनेछ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोणजम

प्रस्िाविि

बजेट

िथा

कार्ििम उपर सभबणन्िि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिको उपणस्थर्िमा
आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्मा छलफल हजनेछ।
११.

प्रर्िबद्धिा ले खा िथा र्नर्न्रिाः (१) प्रर्र्लि कानूनको अिीनमा
रही

प्रदे श

सरकारबाट

र्सणजिि

आर्थिक

दावर्त्ि

िथा

नेपाल

सरकारबाट सभझौिा िा र्नििर् भइि हस्िान्िरि भइि आएका विर्भन्न

सभझौिा िा र्नििर्बाट खर्ि व्र्होनि िा प्रदे श सरकार िा नेपाल
सरकारबाट राजस्िमा छज ट ददन प्रर्िबद्धिा जनाइिएको रकमको स्प्ट
व्र्होरा दे णखने गरी लेखा राख्नज पनेछ ।
(२) प्रर्िबद्धिा लेखा राख्ने िथा सो को र्नर्न्रि सभबन्िी
अन्र् व्र्िस्था िोवकए बमोणजम हजनेछ।
१२.

विर्नर्ोजन वििे र्क िर्ार गनेाः (१) दफा १० को उपदफा (३)
बमोणजमको बजेट िथा कार्ििम िा आर्ोजनालाई प्राथर्मकीकरि
गरी बजेट मस्र्ौदालाई अणन्िम रुप ददइि विर्नर्ोजन वििेर्क िर्ार
गने णजभमेिारी आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्को हजनेछ।
(२) आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्ले उपदफा
(१) बमोणजम िर्ार भएको विर्नर्ोजन वििे र्कको साथमा आर्थिक
वििेर्क लगार्ि अन्र् आिश्र्क वििेर्कहरू समेि िजजम
ि ा गनजि
पनेछ।

१३.

राजस्ि र व्र्र्को अनजमान पेश गनजप
ि नेाः (१) प्रदे श अथि मन्रीले
प्रत्र्ेक िषि असार मवहनाको १ गिे दफा १२ बमोणजम अणन्िम
रूप ददइिएको प्रदे श सरकारको आगामी आर्थिक िषिको लार्ग
राजस्ि र व्र्र्को अनजमान प्रदे श सभामा पेश गनजि पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम पेश हजने राजस्ि र व्र्र्को
अनजमानको

साथमा

सं वििानको

िारा

२०७

मा

उणल्लणखि

वििरिहरूको अर्िररक्त दे हार्का वििरिहरू समेि समािेश गनजि
पनेछाः
(क)

अणघल्लो आर्थिक िषिमा गररएको अनजमान अनजसार
राजस्ि सं कलन भए नभएको वििरिको साथै कर
िा गैह्र करमा छज ट ददइएको वििरि।

(ख)

दफा ५ बमोणजम िर्ार गररएको मध्र्मकालीन
खर्ि सं रर्ना,

(ग)
१४.

अनजदान, साििजर्नक ऋि र लगानी सभिन्िी नीर्ि,

परामशि गनि सक्नेाः प्रदे श सरकारले आर् र व्र्र्को अनजमान िर्ार
गनजि अणघ िि्सभबन्िमा

सभबणन्िि

सरोकारिालासँग

आिश्र्क

परामशि गनि सक्नेछ।
१५.

घाटा बजेट पेश गनि सक्नेाः (१) प्रदे श सरकारले घाटा बजेट पेश
गनि सक्नेछ । र्सरी घाटा बजेट पेश गदाि घाटा पूर्िि गने स्रोि र
सो को स्प्ट आिार खजलाउनज पनेछ। िर प्रशासर्नक खर्ि व्र्होनि
घाटा बजेट पेश गनि सवकने छै न ।
(२) घाटा बजेट सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था िोवकए बमोणजम हजनेछ।

पररच्छे दाः ४
बजेट र्नकासा, रकमान्िर िथा र्नर्न्रि
१६.

बजेट र्नकासााः (१) विर्नर्ोजन ऐन िा पेश्की खर्ि ऐन जारी
भएपर्छ खर्ि गनि अर्िकार प्राप्त कार्ािलर्ले िावषिक कार्ििमको
आिारमा विर्नर्ोजन ऐनको अनजसूर्ीमा उणल्लणखि रकम खर्ि गनि
सक्ने छन्।
(२) विर्नर्ोजन ऐनको अनजसूर्ीमा उणल्लणखि विर्नर्ोणजि
रकम एकभन्दा बढी कार्ािलर्ले खर्ि गनजप
ि ने अिस्थामा िालजक
र्नकार्ले विर्नर्ोजन ऐन िा पेश्की खर्ि ऐन जारी भएको ७
ददनर्भर

बाँडफाँड

गरी

सभबणन्िि

कार्ािलर्लाई

जानकारी

ददनजपनेछ। र्सरी एक पटक बाँडफाँड गररसकेपर्छ पटक-पटक
बाँडफाँड गनि पाइने छै न ।

(३) उपदफा (२) बमोणजमको वििरि आर्थिक मार्मला
िथा र्ोजना मन्रालर्, प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्, महालेखा
र्नर्न्रक

कार्ािलर्

र

सभबणन्िि

कोष

िथा

लेखा

र्नर्न्रक

कार्ािलर्लाई पठाउनज पनेछ।
(४) उपदफा (२) बमोणजम बाँडफाँडको जानकारी प्राप्त
भएपर्छ सभबणन्िि कार्ािलर्ले उपदफा (१) बमोणजम खर्ि गनि
सक्ने छन्।
(५) एक मन्रालर् अन्िगिि विर्नर्ोणजि बजेट अको
मन्रालर् िा अन्िगििको र्नकार् माफिि कार्ििम सिालन गरी
खर्ि गनि आिश्र्क भएमा त्र्स्िो िावषिक कार्ििम र बजेट
विर्नर्ोजन

भएको

र्नकार्को

सणर्िले

सभबणन्िि

र्नकार्को

सणर्िलाई त्र्स्िो िावषिक कार्ििम र बजेट विर्नर्ोजनको खर्ि गने
अणतिर्ारी प्रदान गनजि पनेछ।
(६)

सभबणन्िि

कार्ािलर्को

नाममा

विर्नर्ोणजि

िा

बाँडफाँड भएको रकम सो कार्ािलर्को भ जक्तानी आदे शका आिारमा
प्रदे श

सणिि

कोषबाट

प्रदे श

आर्थिक

मार्मला

िथा

र्ोजना

मन्रालर्द्वारा र्निािररि नीर्ि अन्िगिि रही प्रदे श लेखा र्नर्न्रक
कार्ािलर्ले िोकेको प्रविर्ा अनजसार एकल खािा कोष प्रिालीबाट
भ जक्तानी र्नकासा हजनेछ।
(७)

सभबणन्िि

कार्ािलर्को

नाममा

विर्नर्ोजन

िा

बाँडफाँड भएको रकम प्रर्र्लि कानून बमोणजम खर्ि गने , लेखा
राख्ने, प्रर्ििेदन गने, लेखापरीक्षि गराउने र बेरूजू फछर्ौट गने
गराउने उत्तरदावर्त्ि सभबणन्िि कार्ािलर् प्रमजखको हजनेछ।

(८) सरकारी रकम भ जक्तानी िथा र्नकासा ददने, कोष
सिालन गने गराउने सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि िोवकए बमोणजम
हजनेछ।
१७.

रकमान्िर िथा स्रोिान्िराः (१) विर्नर्ोजन ऐनमा िोवकएको कजनै
एक अनजदान सं केि अन्िगििको बजेट उप-शीषिकमा रकम नपजग
भएमा सोही ऐनमा िोवकएको कजनै एक िा एकभन्दा बढी अनजदान
सं केि अन्िगििको उप-शीषिकमा बर्ि हजने रकम मध्र्ेबाट प्रदे श
विर्नर्ोजन ऐनमा िोवकएको सीमा र्भर रही आर्थिक मार्मला िथा
र्ोजना मन्रालर्ले रकमान्िर गनि सक्नेछ।
(२) आफ्नो र्नकार्को अनजदान सं केि अन्िगििको कजनै
बजेट उप-शीषिकमा रकम नपजग भएमा सो अनजदान सं केि अन्िगिि
रकम बर्ि भएको अन्र् बजेट उप-शीषिकहरूबाट प्रदे श विर्नर्ोजन
ऐनमा िोवकएको सीमा र्भर रही खर्ि व्र्होने स्रोि पररिििन नहजने
गरी र्ालज बजेटबाट र्ालज िफिका खर्ि शीषिकहरूमा र पूँजीगि
ँ ीगि िफिका खर्ि शीषिकहरूमा सभबणन्िि सणर्िले
बजेटबाट पूज
िोवकएबमोणजम रकमान्िर गनि सक्नेछ । िर र्सरी रकमान्िर
गदाि िलब, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी िथा विजजली, सिार
महशजल र घरभाडा जस्िा अर्निार्ि दावर्त्िबाट रकमान्िर गनि
पाइने छै न ।
(३) प्रदे श विर्नर्ोजन ऐन अन्िगिि कजनै एक प्रकारको
खर्ि व्र्होने स्रोिमा रहेको रकम अको स्रोिमा साने र भ जक्तानी
विर्ि

पररिििन

गने

अर्िकार

आर्थिक

मार्मला

िथा

र्ोजना

मन्रालर्को हजनेछ।
(४) रकमान्िर िथा स्रोिान्िर सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था
िोवकए बमोणजम हजनेछ।

१८.

बजेट रोक्का िा र्नर्न्रि गनि र समपिि गराउन सक्नेाः (१) दफा
१६ मा जजनसजकै कजरा लेणखएको भएिा पर्न प्रदे शको आर्थिक णस्थर्ि
र प्रदे श सणिि कोषमा जभमा रहेको रकमलाई विर्ार गरी आर्थिक
मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्ले प्रदे श सणिि कोष मार्थ व्र्र्भार
हजने रकम बाहेक विर्नर्ोणजि रकममा आिश्र्किा अनजसार पूिि िा
आंणशक रुपमा रोक्का िा र्नर्न्रि गनि सक्नेछ।
(२) प्रदे श विर्नर्ोजन ऐनमा समािेश भएको कजनै रकम र
सो रकमबाट सिालन हजने कार्ििमको आर्थिक िषिको दोस्रो
र्ौमार्सक अिर्िसभम पर्न सन्िोषजनक रूपमा कार्ािन्िर्न नभएको
िा

हजन

नसक्ने

ठहर

भएमा

आर्थिक

मार्मला

िथा

र्ोजना

मन्रालर्ले त्र्स्िो बजेट समपिि गनि लगाइि आिश्र्क अन्र्
शीषिकमा दफा १७ बमोणजम रकमान्िर गनि सक्नेछ।
१९. प्रदे श सणिि कोषबाट हजने वित्तीर् हस्िान्िरिाः (१) प्रदे श सणिि
कोषबाट

स्थानीर्

िहलाई प्रदान गने समानीकरि अनजदान, सशिि

अनजदान, समपजरक अनजदान र विशेष अनजदान रकमको हस्िान्िरि
आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्बाट प्रदे श लेखा र्नर्न्रक
कार्ािलर् माफिि हजनेछ।
(२) प्रदे श सणिि कोषबाट स्थानीर् िहमा हस्िान्िरि हजने
रकम हस्िान्िरि सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था िोवकए बमोणजम हजनेछ।
२०.

बजेट िथा कार्ििमको मूल्र्ाङ्कन बजेट िथा कार्ििम कार्ािन्िर्न
अिस्थाको मूल्र्ाङ्कन गरी आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्ले
अिििावषिक र िावषिक रूपमा सो अिर्ि समाप्त भएको दजइि मवहना
र्भर दे हार्का वििरि साििजर्नक गनजि पनेछाः
(क) राजश्व, खर्ि, आर्ोजना र कार्ििम सं र्ालन गनि नेपाल
सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरि अनजदान, सशिि अनजदान,

समपजरक अनजदान र विशेष अनजदान रकम, िैदेणशक अनजदान
िथा

ऋिको

अनजमान,

प्रार्प्त

िथा

पररर्ालनको

िथा

बजेटमा

र्थाथि

वििरि ।
(ख)

प्रदे श

सरकारको

नीर्ि

समािेश

भएका

कार्ििमहरूको कार्ािन्िर्न अिस्था ।
(ग)

अन्र् आिश्र्क वििरिहरू ।
पररच्छे द - ५
कारोबारको लेखा

२१.

लेखाको र्सद्धान्ि, आिार र लेखा ढाँर्ााः (१) विर्नर्ोजन, राजस्ि,
िरौटी िथा अन्र् कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रिालीको
र्सद्धान्ि अनजरूप नगदमा आिाररि हजनेछ । प्रदे श सरकारले िोकेको
र्मर्ि दे णख प्रोदभािी आिारमा लेखा राख्ने प्रिाली कार्ािन्िर्न
गनेछ ।प्रदे श सरकारले महालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को स्िीकृर्ि
र्लई िोकेको र्मर्ि दे णख प्रोदभािी लेखा प्रिाली कार्ािन्िर्न गनि
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजमको लेखा राख्ने प्रर्ोजनका लार्ग
नेपाल सरकारको ढाँर्ासँग िादात्भर् हजने गरी प्रदे श लेखा र्नर्न्रक
कार्ािलर्ले लेखा ढाँर्ा र आर्थिक सं केि िथा िगीकरि िजजम
ि ा गरी
महालेखा र्नर्न्रक कार्ािलर् माफिि महाले खापरीक्षकबाट स्िीकृि
गराउनज पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोणजम स्िीकृि भएको आर्थिक सं केि
िथा िगीकरि र ले खा ढाँर्ा सबैको जानकारीको लार्ग प्रकाशन
गनजि पनेछ ।
(४) उपर्नर्म (२) बमोणजम स्िीकृि आर्थिक सं केि िथा
िगीकरि र लेखा ढाँर्ामा सजिार िथा पररमाजिन गनि आिश्र्क

दे खेमा प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले सजिार िथा पररमाजिन
गनजप
ि ने ढाँर्ा िर्ार गरी महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृि गराउनज
पनेछ।
(५) उपदफा (२) बमोणजम स्िीकृि लेखा ढाँर्ा र
आर्थिक सं केि िथा िगीकरिको कार्ािन्िर्नका सभबन्िमा कजनै
दद्ववििा

दे णखएमा स्प्ट

गने

णजभमेिारी

प्रदे श

लेखा

र्नर्न्रक

कार्ािलर्को हजनेछ।
२२.

कारोबारको लेखााः (१) प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे श
सणिि

कोषको

अर्िररक्त

विर्नर्ोजन,

राजस्ि,

िरौटी,

प्रदे श

सरकारलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हजने िैदेणशक अनजदान, ऋि
सहार्िा, लगानी र अन्र् कारोबारको एकीकृि लेखा िर्ार गरी
राख्नज पनेछ।
(२) विर्नर्ोजन, राजस्ि िथा िरौटीका अर्िररक्त अन्र् सबै
प्रकारका कारोबार र बजेटमा समािेश नभएका जजनसजकै प्रकारको
सहार्िा िा स्रोिबाट भएको खर्िको लेखा सभबणन्िि कार्ािलर्ले
िर्ार गनजि पनेछ।
(३) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिले मािहि कार्ािलर्बाट
विर्नर्ोजन, राजस्ि, िरौटी लगार्ि सबै वित्तीर् वििरि र्लई
प्रदे शको एकीकृि वित्तीर् वििरि र एकीकृि वहसाब िर्ार गरी
िोवकएको समर् र्भर प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्लाई उपलब्ि
गराउनज पनेछ।
(४) प्रदे श मन्रालर् अन्िगििको सभपणत्त र दावर्त्िको
लेखाङ्कन एिं प्रर्ििेदन गने दावर्त्ि ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृिको
हजनेछ । लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिबाट प्राप्त वििरिको आिारमा
प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे शको एकीकृि वित्तीर् वििरि
िर्ार गनेछ ।

(५) प्रदे श र्भरका सबै सरकारी कारोबारको एकीकृि
वित्तीर् वििरि िर्ार गरी प्रदे श आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना
मन्रालर्, महाले खा र्नर्न्रक कार्ािलर् र महालेखापरीक्षक समक्ष
पेश गनजि प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को कििव्र् हजनेछ ।
२३.

राजस्ि दाणखला र राजस्ि ले खााः (१) प्रर्र्लि कानून बमोणजम
प्रदे श सरकारलाई प्राप्त हजने राजस्ि िथा सरकारी रकम कार्ािलर्मा
प्राप्त भएपर्छ िोवकए बमोणजम सरकारी कारोबार गने बैं कमा
दाणखला गनजि पनेछ।
(२) सरकारी कारोिार गने स्िीकृर्ि प्राप्त बैं कमा जभमा
हजन आएको राजस्ि सोही ददन सणिि कोषमा दाणखला गनजि पनेछ ।
कजनै काबज बावहरको पररणस्थर्ि परी सोही ददन राजस्ि दाणखला हजन
नसकेमा सोको भोर्लपल्ट सणिि कोषमा दाणखला गनजि पनेछ ।
(३) उपदफा (२) विपररि सरकारी कारोिार गनि स्िीकृर्ि
प्राप्त कजनै बैं कले प्रदे श सणिि कोषमा राजस्ि दाणखला नगरे को
पाइएमा प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को र्सफाररसमा नेपाल राष्ट्र
बैं कले दश ददनसभम वढलो गरे को भए दश प्रर्िशि जररिाना गरी
राजस्ि दाणखला गनि लगाइि सो बैं कको इजाजि रद्द गने िफि
कारिाही गनजि पनेछ ।
(४) राजस्िको लगि िथा ले खा राख्ने, वहसाब र्भडान गने ,
वित्तीर् वििरि िर्ार

गने,

लेखापरीक्षि गराउने

उत्तरदावर्त्ि

कार्ािलर् प्रमजखको हजनेछ ।
२४.

नगद, णजन्सी दाणखला र लेखााः (१) णजभमेिार व्र्णक्तले आफ्नो
णजभमामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही ददन िा त्र्सको
भोर्लपल्ट र णजन्सी मालसामान भए साि ददनर्भर र्था स्थानमा
दाणखला गरी श्रे स्िा खडा गनजि पनेछ।

(२) आफ्नो णजभमामा आएको सरकारी नगदी सोही ददन
िा त्र्सको भोर्लपल्ट र्था स्थानमा दाणखला नगरे को दे णखन आएमा
सभबणन्िि िालजक कार्ािलर् िा विभागीर् प्रमजखले दश ददनसभम
वढलो गरे को भए दश प्रर्िशि जररिाना गरी सो समेि दाणखला गनि
लगाउने र सो भन्दा पर्न वढलो गरे को भए १० प्रर्िशि जररिाना
गरी नगद दाणखला गनि लगाई कसजरको मारा अनजसार प्रर्र्लि
कानून बमोणजम विभागीर् कारिाही समेि गनि गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जजनसजकै कजरा लेणखएको भए िापर्न
दाणखला गनजि पने नगद बैं क र कार्ािलर् बीर्को दूरी समेिलाई
विर्ार गरी प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले नगद दाणखला गने
भर्ाद िोवक ददन सक्नेछ।
(४)

उपदफा

(१)

बमोणजमको

भर्ादर्भर

णजभमेिार

व्र्णक्तले नगदी िथा णजन्सी दाणखला गरे को श्रे स्िा खडा गनि
नसकेमा

त्र्सको

मनार्सब

कारि

खजलाइ

एक

िह

मार्थको

अर्िकारी समक्ष भर्ाद थपको लार्ग अनजरोि गनि सक्नेछ । र्सरी
अनजरोि भइि आएमा एक िह मार्थको अर्िकारीले मनार्सब कारि
दे खेमा एकैपटक िा दजईपटक गरी बढीमा िीस ददन सभमको भर्ाद
थप गररददन सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोणजम थवपएको भर्ादर्भर पर्न
श्रे स्िा

खडा

नगने

णजभमेिार

व्र्णक्तलाई

एक

िह

मार्थको

अर्िकारीले कलमै वपच्छे एकसर् रुपैर्ाँ िा र्बगोको दश प्रर्िशि
सभम जररिाना गनि सक्नेछ।
२५.

लेखा

दाणखला

गनेाः

(१)

प्रदे श

लेखा

र्नर्न्रक

कार्ािलर्ले

िोवकएको अिर्िर्भर प्रत्र्ेक आर्थिक िषि प्रदे श सणिि कोषको
अर्िररक्त विर्नर्ोजन, राजस्ि, िरौटी, िैदेणशक अनजदान र ऋि
सहार्िा िथा लगानीको ले खा र आर्थिक िषिको एकीकृि लेखाको

वित्तीर् वििरि प्रदे श आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्,
महालेखा

र्नर्न्रक

कार्ािलर्

र

महालेखापरीक्षकको

कार्ािलर्

समक्ष दाणखला गनजि पनेछ।
(२)

लेखा

अर्िकृिले

उत्तरदार्ी

मािहि

कार्ािलर्

समेिको प्रत्र्ेक आर्थिक िषिको सभपूिि आर्-व्र्र्को एकीकृि
वित्तीर् वििरि िर्ार गरी िोवकएको अिर्िर्भर प्रदे श

लेखा

र्नर्न्रक कार्ािलर् र महालेखापरीक्षकको कार्ािलर् समक्ष पेश गनजि
पनेछ ।
(३) णजभमेिार व्र्णक्तले कारोबारको लेखा र सभबणन्िि
कागजाि िोवकएको कार्ािलर् िा लेखापरीक्षक समक्ष िोवकएको
अिर्ि र्भर िोवकए बमोणजम दाणखला गनजि पनेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोणजम लेखा दाणखला गनि
नसकेको मनार्सब कारि दे खाई भर्ाद थपको लार्ग अनजरोि गरे मा
एक िह मार्थको अर्िकारीले बढीमा िीस ददन सभमको भर्ाद थप
गररददन सक्नेछ । िर र्सरी भर्ाद थप गदाि महालेखापरीक्षकको
कार्ािलर्मा एकीकृि ले खा दाणखला गने समर् अिर्ि प्रभाविि नहजने
गरी गनजि पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोणजम थप गररएको भर्ाद र्भर पर्न
लेखा

दाणखला

नगने

णजभमेिार

व्र्णक्तलाई

एक

िह

मार्थको

अर्िकारीले पवहलो पटकको लार्ग प्रत्र्ेक कलममा एक सर्
रुपैर्ाँको दरले र दोस्रो पटकमा प्रत्र्ेक कलमको लार्ग दजई सर्
रुपैर्ाँको दरले जररिाना गनि सक्नेछ र पजनाः अको पटक सोही
कार्ि गरे मा प्रर्र्लि कानून बमोणजम विभागीर् कारिाही समेि गनि
सवकनेछ ।
(६)

िोवकएको

अिर्ि

र्भर

महालेखापरीक्षकको

कार्ािलर्मा ले खा िथा वित्तीर् वििरि दाणखला गराउन नसकी

मनार्सब मावफकको कारि दे खाई लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृि िा
णजभमेिार

व्र्णक्तले

भर्ाद

थपको

लार्ग

अनजरोि

गरे मा

महालेखापरीक्षक िा र्नजले िोकेको अर्िकारीले बढीमा पैं िीस ददन
सभमको भर्ाद थवपददन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोणजम भर्ाद थप माग नगरे मा िा
थवपएको भर्ाद र्भर पर्न लेखा र वित्तीर् वििरि दाणखला नगरे मा
महालेखापरीक्षकले

णजभमेिार

व्र्णक्त

भए

लेखा

उत्तरदार्ी

अर्िकृिलाई र ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृि भए एक िह मार्थको
अर्िकारीलाई र्नदे शन ददन सक्नेछ र त्र्स्िो र्नदे शनको पालना गनजि
र्नजको कििव्र् हजनेछ।
(८) उपदफा (७) बमोणजम र्नदे शन ददं दा पर्न लेखा िथा
वित्तीर् वििरि दाणखला नगरे मा प्रर्र्लि कानून बमोणजम विभागीर्
कारिाही समेि गनि सवकनेछ ।
(९) राजस्ि, नगदी, णजन्सी िथा िरौटी दाणखला गने िथा
त्र्सको ले खा अर्भलेख अद्यािर्िक रुपमा राख्ने सभबन्िी अन्र्
कार्िविर्ि िोवकए बमोणजम हजनेछ ।
२६.

एकीकृि वित्तीर् वििरि िर्ार गनेाः (१) प्रदे श सणिि कोष एिं
अन्र् सरकारी कोषहरूको एकीकृि िावषिक वित्तीर् वििरि िर्ार
गने णजभमेिारी प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्को हजनेछ ।
(२) आफ्नो कार्िक्षेर र्भरका कार्ािलर्हरूको सं घीर् र
प्रदे श सरकारबाट प्राप्त भएको अनजदान, राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त
रकम, आन्िररक आर् िथा ऋि र अनजदान समेिको वििरि र
आफ्नो क्षेर र्भरका स्थानीर् िहको आर्थिक कारोिारको छज िा छज िै
र एकीकृि वििरि िर्ार गरी आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना
मन्रालर्

र

महाले खार्नर्न्रक

कार्ािलर्मा

पठाउने

सभबणन्िि प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को हजनेछ।

णजभमेिारी

(३) आफ्नो कार्िक्षेरर्भरका कार्ािलर्हरूको सं घीर् र
प्रदे श सरकारबाट प्राप्त भएको अनजदान, राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त
रकम, आन्िररक आर् िथा ऋि र अनजदान समेिको वििरि र
स्थानीर् िहको आर्थिक कारोबारको छज िा छज िै र एकीकृि वििरि
िर्ार गरी प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्मा र महाले खा र्नर्न्रक
कार्ािलर्मा पठाउने णजभमेिारी सभबणन्िि कोष िथा ले खा र्नर्न्रक
कार्ािलर्को हजनेछ।
(४) स्थानीर् िहर्भरका कार्ािलर्हरूको सं घीर् र प्रदे श
सरकारबाट प्राप्त भएको अनजदान, राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम,
आन्िररक आर् िथा ऋि र अनजदान समेिको वििरि दे णखने गरी
एकीकृि वििरि िर्ार गरी सभबणन्िि प्रदे श ले खा र्नर्न्रक
कार्ािलर्

र

कोष

िथा

ले खा

र्नर्न्रक

कार्ािलर्मा

पठाउने

णजभमेिारी सभबणन्िि स्थानीर् िहको हजनेछ।
(५) आ-आफ्नो कार्ि क्षेर र्भरको वित्तीर् वििरि पेश
नगने िथा लेखापरीक्षि नगराउने कार्ािलर् िथा स्थानीर् िहलाई
प्रिाह हजने अनजदान रकम रोक्का राख्न सवकनेछ ।
(६)

प्रदे शले

िर्ार

गने

वित्तीर्

प्रर्ििेदन

नेपाल

सरकारबाट स्िीकृि मापदण्ड बमोणजम हजनछ
े ।
२७.

हानी नोक्सानी असजल उपर गररनेाः र्स ऐन बमोणजम राख्नज पने
कारोबारको लेखा ठीकसँग नराखेको कारिबाट प्रदे श सरकारलाई
कजनै वकर्समको हानी नोक्सानी िथा क्षर्ि हजन गएमा त्र्सरी पनि
गएको हानी नोक्सानी िथा क्षर्िपूर्िि णजभमेिार व्र्णक्तबाट सरकारी
बाँकी सरह असजल उपर गररनेछ।

पररच्छे द - ६
भ्रमि खर्ि
२८. भ्रमिमा खटाउने: सरकारी कामको र्सलर्सलामा कजनै पदार्िकारी िथा
कमिर्ारीलाई स्िदे श िा विदे शमा काज खटाउन सवकनेछ।
२९. दै र्नक िथा भ्रमि भत्तााः सरकारी कामको र्सलर्सलामा कजनै पदार्िकारी
िथा कमिर्ारीलाई स्िदे श िा विदे शमा काज खटाउँदा भ्रमि खर्ि
र्नर्मािलीमा िोवकए बमोणजम दै र्नक भत्ता िथा भ्रमि भत्ता प्रदान
गररनेछ।
पररच्छे द - ७
आन्िररक र्नर्न्रि िथा लेखापरीक्षि
३०.

आन्िररक र्नर्न्रि प्रिालीाः (१) प्रदे श िहका सबै लेखा उत्तरदार्ी
अर्िकृिहरुले आफ्नो र मािहिका सबै सरकारी कार्ािलर्हरूबाट
सभपादन गररने कार्िहरु र्मिव्र्र्ी, प्रभािकारी र कार्िदक्षिा पूिि
ढं गबाट सभपादन गनि, वित्तीर् प्रर्ििेदन प्रिालीलाई विश्वसनीर्
िनाउन िथा प्रर्र्लि कानून बमोणजम सभपादन गनि आ-आफ्नो
कामको प्रकृर्ि अनजसार आन्िररक र्नर्न्रि प्रिाली िर्ार गरी र्ो
ऐन प्रारभभ भएको एक िषि र्भर लागू गरी सक्नजपनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोणजमको आन्िररक र्नर्न्रि

प्रिाली सभबन्िी ढाँर्ा र कार्िविर्ि आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना
मन्रालर्ले िोके बमोणजम हजनेछ ।
(३) आन्िररक र्नर्न्रि प्रिाली कार्ािन्िर्नको अनजगमन
सभबणन्िि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिबाट हजनेछ।
३१.

आन्िररक र्नर्न्रि सर्मर्िाः
आन्िररक

र्नर्न्रि

प्रिालीको

(१) दफा
कार्ािन्िर्नका

३० बमोणजमको
लार्ग

प्रत्र्ेक

र्नकार्मा दे हार्बमोणजमको आन्िररक र्नर्न्रि सर्मर्ि रहनेछाः-

(क)

सभबणन्िि र्नकार्को लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृि

- अध्र्क्ष,

िा प्रमजख
(ख)

सभबणन्िि

र्नकार्को

प्रशासन

िा

र्ोजना

- सदस्र्,

महाशाखा/शाखा प्रमजख
(ग)

अध्र्क्षले िोकेको सभबणन्िि र्नकार्मा कार्िरि
विषर् क्षेरसँग सभबणन्िि राजपरांवकि दद्विीर्
श्रे िीको अर्िकृि प्रर्िर्नर्ि

(घ)

प्रदे श

लेखार्नर्न्रक

कार्ािलर्को

(ङ)

सभबणन्िि र्नकार्को आर्थिक प्रशासन प्रमजख

राजपरांवकि अर्िकृि प्रर्िर्नर्ि

कभिीमा

- सदस्र्,
- सदस्र् र
- सदस्र् सणर्ि

(२) उपदफा (१) बमोणजमको सर्मर्िले आफ्नो र्नकार्
र अन्िगििबाट सभपादन गररने कार्िहरू प्रर्र्लि कानून बमोणजम
र्नर्र्मि िररकाले दक्षिापूिि एिं र्मिव्र्र्ी रुपमा सभपादन गरी
नर्िजा उन्मजख गराउने, वित्तीर् जोणखम न्र्ूनीकरि गने, वित्तीर्
प्रर्ििेदनहरूलाई विश्वसनीर् बनाउने िथा लेखापरीक्षिबाट कार्म
भएका बेरूजू फछर्ौट गरी गराइि आन्िररक र्नर्न्रि प्रिालीलाइि
सजदृढ एिं प्रभािकारी बनाउन आिश्र्क कार्िहरू सभपादन गनेछ।
(३)

आन्िररक र्नर्न्रि सर्मर्िको अन्र् कार्िविर्ि

िोवकए बमोणजम हजनेछ ।
३२.

आन्िररक लेखापरीक्षिाः (१) प्रदे श ले खार्नर्न्रक कार्ािलर् िा सो
कार्ािलर्ले िोकेको कार्ािलर्बाट प्रदे श सरकार अन्िगििका सबै
कार्ािलर्हरूको

आर्थिक

कारोबारको

र्नर्र्मििा,

र्मिव्र्वर्िा,

कार्िदक्षिा र प्रभािकाररिाका आिारमा आन्िररक लेखापरीक्षि गनजि
पनेछ।
(२) आफ्नो कार्ािलर्को आन्िररक ले खापरीक्षि गराउने
णजभमेिारी सभबणन्िि कार्ािलर् प्रमजखको हजनेछ ।

(३) आन्िररक लेखापरीक्षकको काम, कििव्र् र अर्िकार
दे हार् बमोणजम हजनेछाः
(क)

आन्िररक

लेखापरीक्षकले

सभबणन्िि

र्नकार्को

उद्देश्र् अनजरूपका र्निािररि कार्िसभपादनसँग सभबणन्िि कारोिारको
गणििीर् शजद्धिा र कानूनको पररपालनाको पूिि परीक्षि गनजि पनेछ
। सभबणन्िि र्नकार्को कार्िसभपादनका िममा पररर्ालन भएको
स्रोिको नर्िजा मूलक उपर्ोग एिं प्रभािकाररिा सभबन्िमा जोणखम
विश्लेषिमा आिाररि भइि लेखाजोखा गरी सजझाि गने र अिलभबन
गररएका आन्िररक र्नर्न्रि प्रिाली लगार्िका नीर्िगि एिं
प्रविर्ागि

पक्षहरूको

व्र्िस्थापकीर्

अभ्र्ासका

सभबन्िमा

लेखाजोखा गरी सजझाि प्रस्िजि गनजि पनेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोणजम परीक्षि गदाि साििजर्नक वित्तीर्
जिाफदे वहिा र पारदणशििाको प्रिद्वि न गदै सभबणन्िि र्नकार्को
आन्िररक

र्नर्न्रि

प्रिालीको

सजदृढीकरि

िथा

आर्थिक

अनजशासनको पररपालनमा सहर्ोग पजर्र्ाउने गरी प्रर्ििेदन गनजि
आन्िररक लेखापरीक्षकको कििव्र् हजनेछ ।
(ग) आन्िररक लेखापरीक्षि प्रर्ोजनका लार्ग सभबणन्िि
र्नकार्को आर्थिक कारोिार र सो सँग सभबणन्िि अर्भलेख िथा
र्नििर्हरू

र्नरीक्षि,

परीक्षि

िथा

जाँर्

गनि पाउने

अर्िकार

आन्िररक लेखापरीक्षकलाइि हजनेछ।
(घ) आन्िररक लेखापरीक्षकले िोवकए बमोणजम आन्िररक
लेखापरीक्षि

गरी

दे णखएका

व्र्होरा

खजलाइि

सजझाि

सवहिको

प्रर्ििेदन गनजि पनेछ।
(४)

आन्िररक लेखापरीक्षकले आफूलाइि खटाउने र

आन्िररक ले खापरीक्षि गने र्नकार्प्रर्ि णजभमेिार रही आफ्नो काम
कििव्र् र अर्िकार प्रर्ोगको र्सलर्सलामा सदार्ाररिा, िस्िजर्नष्ठिा,

गोपनीर्िा, सक्षमिा सवहि िोवकए बमोणजमका अन्र् आर्रि
पालना गनजि पनेछ। साथै आन्िररक ले खापरीक्षकले ले खापरीक्षिको
र्सलर्सलामा जानकारीमा आएको कजनै सूर्ना िा िथ्र् लेखापरीक्षि
प्रर्ििेदनमा समािेश गने बाहेक अन्र् कजनै पर्न रूपमा कसै लाइि
उपलब्ि गराउनज हजँदैन।
(५)

आन्िररक लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्िसभपादनका

िममा र्स ऐन बमोणजमको अर्िकार प्रर्ोग गरी आन्िररक
लेखापरीक्षि गरे कै आिारमा र्नज उपर कजनै कानूनी कारिाही
र्लाइने छै न । िर आन्िररक लेखापरीक्षकले अनजणर्ि कार्ि गरे मा
िा िदर्नर्िपूिक
ि
कार्िसभपादन गरे को प्रमाणिि भएमा प्रर्र्लि
कानून बमोणजमको कारिाही िा अर्भर्ोजन गनि बािा पजगेको मार्नने
छै न।
(६) आन्िररक ले खापरीक्षि प्रर्ििेदनमा समािेश भएका
व्र्होरा अणन्िम लेखापरीक्षि हजन ज अगािै फर्छ्यौट िथा सं परीक्षि
गराइि अणन्िम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्िजि गनजि पनेछ । अणन्िम
लेखापरीक्षि हजँदा प्रस्िजि हजन आएका आन्िररक ले खापरीक्षिका
सजझािहरूको सभबन्िमा कारि सवहि हटाइएकोमा बाहेक अन्र्
सजझािहरूलाइि अणन्िम ले खापरीक्षकले आफ्नो सजझािमा प्रस्िजि गनजि
पनेछ।
(७)

प्रदे श

ले खार्नर्न्रक

कार्ािलर्ले

आन्िररक

लेखापरीक्षिलाइि स्ििन्र, र्नष्पक्ष र प्रभािकारी बनाउन आन्िररक
लेखापरीक्षि र आर्थिक प्रशासन सिालनका लार्ग अलग अलग
कमिर्ारी खटाउने व्र्िस्था गनजि पनेछ।
(८) प्रदे श ले खार्नर्न्रक कार्ािलर्ले र्स ऐन बमोणजम
भएको आन्िररक लेखापरीक्षिको एकीकृि िावषिक प्रर्ििेदन आणश्वन

मसान्ि र्भर िर्ार गरी आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्मा
पेश गनजि पनेछ । र्स्िो प्रर्ििेदन साििजर्नक गनजि पनेछ।
(९) आन्िररक लेखापरीक्षि सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि
िोवकए बमोणजम हजनेछ।
३३.

अणन्िम लेखापरीक्षिाः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले सबै प्रकारका आर्व्र्र् िथा कारोिारको िोवकए बमोणजमको लेखा र वित्तीर् वििरि
पेश गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्बाट अणन्िम ले खापरीक्षि
गराउनज पनेछ।
(२)

महालेखापरीक्षकले

अणन्िम

लेखापरीक्षि

गदाि

आन्िररक लेखापरीक्षकको प्रर्ििेदनलाइि समेि आिार र्लनज पनेछ।
३४.

कारोिारको लेखा िथा वििरि दाणखला गनजि पनेाः (१) कार्ािलर्को
सरकारी नगदी, णजन्सी आर्-व्र्र्को लेखा आकणस्मक र्नरीक्षि गदाि
िा आन्िररक िा अणन्िम लेखापरीक्षिको र्सलर्सलामा सोर्िएको
प्रश्नको जिाफ िा माग गररए बमोणजमको लेखा िथा वििरि
िोवकएको भर्ादर्भर दाणखला गनजि सभबणन्िि अर्िकृि िा णजभमेिार
व्र्णक्तको कििव्र् हजनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम िोवकएको भर्ादर्भर काम
सभपन्न गनि नसवकने भई मनार्सब मावफकको कारि सवहि भर्ाद
थपको लार्ग अनजरोि गरे मा र त्र्स्िो कारि मनार्सब दे णखएमा सो
प्रश्न सोिनी गने िा वििरि माग गने अर्िकारी िा र्नकार्ले
मनार्सब मावफकको भर्ाद थप गररददन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोणजम ददइएको भर्ादर्भर
सोर्िएको प्रश्नको जिाफ िा माग गररएको लेखा पेश गनिनसक्ने
अर्िकृि िा णजभमेिार व्र्णक्तले बेरूजू िा कैवफर्िमा दे णखएको
रकम व्र्होनजि पनेछ ।

(४)

लेखा

िथा

वित्तीर्

वििरि

पेश

नगने

प्रदे श

सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्को लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिलाई
सभबणन्िि सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्का प्रमजखले , प्रदे श मन्रालर्
िथा प्रदे शस्िरको सणर्िालर् िथा आर्ोगको लेखा उत्तरदार्ी
अर्िकृिलाई सभबणन्िि विभागीर् मन्री िा राज्र्मन्रीले र अन्र्को
हकमा ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृिले प्रत्र्ेक कलममा एक सर्
रुपैर्ाँसभम जररिाना गनि सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोणजम जररिाना गदाि पर्न लेखा िथा
वित्तीर् वििरि दाणखला नगरे मा प्रर्र्लि कानून बमोणजम विभागीर्
कारिाही समेि गनजि पनेछ।
३५.

लेखापरीक्षिको

प्रारणभभक

महालेखापरीक्षकको

प्रर्ििेदन

कार्ािलर्बाट

उपरको

कारिाहीाः

लेखापरीक्षि

भइि

(१)

प्रारणभभक

प्रर्ििेदनमा औ ंल्र्ाइएका बेरूजूका सभबन्िमा सो बेरूजूको सूर्ना
प्राप्त भएको पैंिीस ददनर्भर सभबणन्िि कार्ािलर्ले िोवकए बमोणजम
फछर्ौट िथा सं परीक्षि गरी महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्लाई
जानकारी गराउनज पनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोणजम

भर्ादर्भर

प्रारणभभक

प्रर्ििेदनमा

उणल्लणखि व्र्होरा फछर्ौट िथा सं परीक्षि गराउन नसक्ने मनार्सब
मावफकको कारि भएमा णजभमेिार व्र्णक्तले कारि समेि उल्लेख
गरी

भर्ाद

अनजरोि

थपको

गनि

लार्ग

सक्नेछ

महालेखापरीक्षकको
।

त्र्स्िो

कार्ािलर्

समक्ष

भई

आएमा

अनजरोि

महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले मनार्सब मावफकको भर्ाद थप
गररददन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोणजम थप गररददएको भर्ादर्भर पर्न
प्रारणभभक प्रर्ििेदनमा उणल्लखि व्र्होरा फछर्ौट िा सं परीक्षि
नगराएमा

महालेखापरीक्षकले

लेखा

उत्तरदार्ी

अर्िकृिलाइि

जानकारी गराउने र त्र्सरी प्राप्त हजन आएको जानकारी बमोणजमको
कारिाही गने णजभमेिारी लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिको हजनेछ । लेखा
उत्तरदार्ी अर्िकृिले कारिाही नगरे मा महालेखापरीक्षकले विभागीर्
मन्री िा राज्र्मन्रीलाई जानकारी गराउनेछ।
(४) र्स दफा बमोणजम फछर्ौट िथा सं परीक्षि हजन
नसकेको प्रारणभभक प्रर्ििेदनको व्र्होरा महालेखापरीक्षकले आफ्नो
िावषिक प्रर्ििेदनमा समािेश गनेछ।
३६.

लेखापरीक्षि प्रर्ििेदनको लगि राख्नेाः (१) आन्िररक िथा अणन्िम
लेखापरीक्षि प्रर्ििेदनमा औ ंल्र्ाइएको र्नर्र्मि गनजि पने िथा असजल
उपर गनजि पने िा र्िनजि बजझाउनज पने भनी ठहर्र्ाइिएको बेरूजूको
लगि कार्ािलर्स्िरमा राख्नज पने छ ।
(२) प्रदे शस्िरका केन्रीर् र्नकार्ले आफ्नो र मािहिका
सबै कार्ािलर्हरूको बेरूजूको प्रादे णशक लगि राख्नज पने छ ।
बेरूजूको

अर्भले ख

अध्र्ािर्िक

गरी

प्रदे श

ले खा

र्नर्न्रक

कार्ािलर्मा पठाउने कििव्र् ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृिको हजनेछ ।
प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले र्सरी प्राप्त बेरूजूको एवककृि
लगि राख्ने व्र्िस्था र्मलाउनज पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोणजमको लगि रातदा आन्िररक
िथा अणन्िम ले खापरीक्षि प्रर्ििेदनको लगि अलग अलग रूपमा
राख्नज पनेछ ।
(४) दफा ३२ को उपदफा (६) बमोणजम फछर्ौट िथा
सं परीक्षि भएको आन्िररक लेखापरीक्षिको बेरूजू िथा दफा ३६
बमोणजम फछर्ौट िथा सं परीक्षि भएको अणन्िम लेखापरीक्षिको
बेरूजूको

वििरि

लगिमा

अद्यािर्िक

गरी

राख्नज र

अिर्िको ले खापरीक्षि हजँदा परीक्षि गनजि गराउनज पनेछ ।

पर्छल्ला

३७.

बेरूजू फछर्ौट गने गराउनेाः (१) लेखापरीक्षिबाट औ ंल्र्ाइएको
बेरूजू सभबन्िमा प्रमाि पेश गरी िा र्नर्र्मि गरी गराई िा असजल
उपर गरी फछर्ौट गने दावर्त्ि सभबणन्िि कार्ािलर् प्रमजख र
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमजखको हजनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम बेरूजू फछर्ौट हजन नसकेमा
सो बेरूजू कार्म हजने आर्थिक कारोिार गने पदार्िकारीहरू र
कारोिारमा सं लग्न व्र्णक्तबाट असूल उपर गरी फछर्ौट गनजि
पनेछळ।
(३) आन्िररक िा अणन्िम लेखापरीक्षि हजँदा सरकारी
नगदी िा णजन्सी मालसामानको लगि छज ट गरे को दे णखएमा िा
सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको दे णखएमा त्र्सको सूर्ना प्राप्त
हजनासाथ सभबणन्िि कार्ािलर् प्रमजख िा विभागीर् प्रमजखले त्र्स्िो
हानी नोक्सानी भएको रकम असजल गरी कसूरको मारा अनजसार
विभागीर् कारिाही समेि गनजि पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोणजम सूर्ना प्राप्त भएपर्छ पर्न
कारिाही नगने अर्िकारीलाई प्रदे श सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्को
हकमा सभबणन्िि प्रदे श सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्को प्रमजख,
मन्रालर् िथा प्रदे शस्िरको सणर्िालर् िथा आर्ोगको हकमा
सभबणन्िि मन्रालर्को विभागीर् मन्री िा राज्र्मन्री, विभाग िा
विभाग सरहको अणस्ित्ि र क्षेरार्िकार भएको कार्ािलर्को हकमा
सभबणन्िि मन्रालर्को सणर्ि र कार्ािलर्को हकमा सभबणन्िि
िालजक कार्ािलर्को प्रमजखले प्रत्र्ेक कलममा एक सर् रुपैर्ाँसभम
जररिाना गनेछ ।
(५) र्स दफा बमोणजम बेरूजू फछर्ौट गरे नगरे को
सभबन्िमा र्नर्र्मि अनजगमन गरी प्रर्र्लि कानून बमोणजम फछर्ौट

गनि

लगाउने

दावर्त्ि

सभबणन्िि

ले खा

उत्तरदार्ी

अर्िकृिको

हजनेछ।
३८.

बेरूजू

फछर्ौट

िथा

सं परीक्षिाः

(१)

लेखापरीक्षिको

प्रर्ििेदनमा औल्र्ाईएको बेरूजू र्नर्र्मि, असजल उपर िथा सं परीक्षि
गरी फछर्ौट गने गराउने णजभमेिारी सभबणन्िि लेखा उत्तरदार्ी
अर्िकृिको हजनछ
े ।
(२) असजल उपर गनजप
ि ने िथा र्िनजि बजझाउनज पने भनी
औ ंल्र्ाइएको बेरूजू बाहे क अन्र् बेरूजूहरूको हकमा प्रर्र्लि
कानून बमोणजम पजर्र्ाउनज पने रीि नपजगेको िर सरकारी नगदी
णजन्सीको हार्न नोक्सानी नभएको पजष्यर्ाइि गने मनार्सब कारि
सवहिको प्रमाि प्राप्त भएमा िोवकए बमोणजमको कार्िविर्ि अपनाई
सभबणन्िि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिबाट र्नर्र्मि, फछर्ौट िथा
सं परीक्षि हजनेछ ।
(३) महालेखापरीक्षकको िावषिक प्रर्ििेदनमा औल्ं र्ाइएका
बेरूजूहरूको सभबन्िमा प्रदे शसभाको साििजर्नक ले खा सर्मर्िमा
र्लणखि जिाफ ददने, सर्मर्िको बैठकमा उपणस्थि हजने र छलफलमा
भाग र्लई सो सभबन्िमा आफ्नो प्रर्िविर्ा व्र्क्त गने िथा बेरूजू
फछर्ौट सभबन्िी काम कारिाही गने गराउने उत्तरदावर्त्ि लेखा
उत्तरदार्ी अर्िकृिको हजनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोणजम प्रदे श सभाको साििजर्नक
लेखा सर्मर्िमा छलफल भई प्रदे श सभामा पेश गरे को सजझाि प्रदे श
सभाबाट स्िीकृि भए बमोणजम कार्ािन्िर्न गने गराउने कििव्र्
सभबणन्िि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिको हजनेछ।
(५) उपदफा (१) र (२) बमोणजम भएको कार्िको
अनजगमन महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले गनेछ।

(६) बेरूजू फछर्ौट सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि िोवकए
बमोणजम हजनेछ।
३९.

बेरूजू फछर्ौट सर्मर्िाः (१) सामान्र् प्रकृर्ाबाट फछर्ौट हजन
नसकेका बेरूजूहरू फछर्ौट गनि समर् समर्मा प्रदे श साििजर्नक
लेखा सर्मर्ि र महाले खापरीक्षकको रार् र्लई प्रदे श सरकारले प्रदे श
राजपरमा सूर्ना प्रकाणशि गरी दे हार्का व्र्णक्तहरू सदस्र् रहने
गरी एक बेरूजू फछर्ौट सर्मर्ि गठन गनि सक्नेछ:(क)

प्रदे श

साििजर्नक

लेखा

सर्मर्िले

िोकेको सर्मर्िको सदस्र्
(ख)

महालेखापरीक्षकले

िोकेको

महालेखापरीक्षक

िा

- अध्र्क्ष

उप-

- सदस्र्

नार्ि

महालेखापरीक्षक
(ग)

सणर्ि, आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना
मन्रालर्

िा

र्नजले

कभिीमा

राजपरांवकि

प्रदे शले खा

र्नर्न्रक

श्रे िीको अर्िकृि
(घ)

िोकेको

कभिीमा

दद्विीर् श्रे िीको अर्िकृि
(ङ)

िा

िोकेको

दद्विीर्
र्नजले

- सदस्र्

राजपरांवकि

नेपाल र्ाटिडि एकाउण्टे ण्यस सं स्थाले
मनोनर्न

गरे को

प्रदे श

ले खा

र्नर्न्रकले

-सदस्र्

र्ाटिडि

एकाउण्टे ण्यस एकजना
(र्)

- सदस्र्

िोकेको

– सदस्र् सणर्ि

प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्को
राजपरांवकि अर्िकृि
(२)

उपदफा

(१)

बमोणजम

गदठि

बेरूजू

फछर्ौट

सर्मर्िको कार्िक्षेर प्रदे श सरकारले िोवकददए बमोणजम हजनेछ ।

(३)

उपदफा

(१)

बमोणजम

गदठि

बेरूजू

फछर्ौट

सर्मर्िले बेरूजू फछर्ौट गदाि अपनाउनज पने कार्िविर्ि िोवकए
बमोणजम हजनेछ ।
४०.

बेरूजू फछर्ौट सर्मर्िको काम, कििव्र् र अर्िकाराः दफा ३९
बमोणजम गदठि बेरूजू फछर्ौट सर्मर्िको काम, कििव्र् र अर्िकार
दे हार् बमोणजम हजनछ
े ाः(क)

लेखापरीक्षिबाट औल्र्ाईएको मस्र्ौट, वहनार्मना र असजल
उपर गनजप
ि ने ठहररएको बेरूजू बाहेक सामान्र् र्नर्र्मि
प्रविर्ाबाट फछर्ौट िथा सं परीक्षि हजन नसकेको प्रदे श
सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्, मन्रालर्, सणर्िालर्, विभाग,
अदालि िा कार्ािलर् अन्िगििका बेरूजूहरू सभबणन्िि
प्रदे श

सं िैिार्नक

अं ग

िथा

र्नकार्,

मन्रालर्

िा

सणर्िालर्बाट फछर्ौटको र्नर्मत्त र्सफाररश भई आएमा
औणर्त्र्को आिारमा त्र्स्िो बेरूजू र्नर्र्मि िा र्मन्हा गरी
बेरूजूको लगि किा गने ।
(ख)

खण्ड

(क)

बमोणजम

फछर्ौटको

र्नर्मत्त

सर्मर्िमा

र्सफाररश भइि आएका बेरूजूहरू फछर्ौट गनि नर्मल्ने
भएमा सभबणन्िि प्रदे श सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्,
मन्रालर् िा सणर्िालर्लाई बेरूजू रकम र्नर्र्मि िा
असजल उपर गनि लेखी पठाउने ।
पररच्छे द - ८
वित्तीर् णजभमेिारी र जिाफदे वहिा
४१.

काम, कििव्र् अर्िकार र णजभमेिारीाः लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृि,
णजभमेिार व्र्णक्त, विभागीर् प्रमजख, प्रदे श ले खा र्नर्न्रक, कोष िथा
लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को प्रमजख, कार्ािलर् प्रमजख िथा आर्थिक

प्रशासन

शाखा

प्रमजख

एिं

णजन्सी

िथा

राजश्वमा

काम

गने

अर्िकारीको काम, कििव्र्, अर्िकार िथा णजभमेिारी िोवकए बमोणजम
हजनेछ ।
४२.

णजभमेिार व्र्णक्त जिाफदे ही हजनेाः (१) णजभमेिार व्र्णक्तले र्स ऐन
बमोणजम राख्नज पने प्रत्र्ेक कारोबारको वििरि स्प्ट दे णखने गरी
प्रर्र्लि कानूनले िोके बमोणजमको रीि पजर्र्ाइि लेखा िर्ार गरी
अद्यािर्िक राख्नज पनेछ ।
(२) आर्थिक प्रशासन सिालन गदाि मािहि कार्ािलर्ले
प्रर्र्लि कानूनको पालना गरे / नगरे को सभबन्िमा आिश्र्किा
अनजसार रे खदे ख, जाँर्बजझ िथा र्नरीक्षि गने र मािहि कार्ािलर्को
वहसाब केन्रीर् वहसाबमा समािेश गराई जाँर्बजझ गने गराउने
उत्तरदावर्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिको हजनेछ।
(३) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिले उपदफा (२) बमोणजम
रे खदे ख, जाँर्बजझ िथा र्नरीक्षि गदाि िा लेखापरीक्षि हजँदा प्रर्र्लि
कानूनद्वारा र्निािररि प्रविर्ा पूरा नगरी कारोबार गरे को िा अन्र्
कजनै कैवफर्ि गरे को दे णखन आएमा णजभमेिार व्र्णक्तले त्र्सको
जिाफदे वहिा बहन गनजि पनेछ ।
(४) कजनै मनार्सब कारिले आर्थिक कारोबार सभबन्िी
काममा

अर्नर्र्मि

हजन

गएमा

णजभमेिार

व्र्णक्तले

िोवकएको

अिर्िर्भर अर्िकार प्राप्त अर्िकारी समक्ष कारि खजलाइ र्नर्र्मि
गराउनको लार्ग पेश गरे मा अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले िोवकएको
भर्ादर्भर सो सभबन्िमा आिश्र्क र्नििर् गररददनज पनेछ ।
िर,
अर्नर्र्मििा

मनार्सब
भएको

कारि

दे णखन

नभई

आएमा

लेखा
अर्िकार

सभबन्िी

काममा

प्राप्त अर्िकारीले

णजभमेिार व्र्णक्तलाई पवहलो पटक पाँर् सर् रुपैर्ाँ र त्र्सपर्छ पर्न

दोहोररन आएमा पटकै वपच्छे एक हजार रुपैर्ाँ जररिाना गरी
प्रर्र्लि कानून बमोणजम विभागीर् कारिाही समेि गनि सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोणजम र्नििर् ददनज पने अर्िकारीले
िोवकएको भर्ादर्भर र्नििर् नददएमा र्नजलाई एक िह मार्थको
अर्िकारीले पवहलो पटक पाँर् सर् रुपैर्ाँ र सोही अर्िकारीबाट
पजनाः अको पटक त्र्स्िो कार्ि दोहोररन गएमा एक हजार पाँर् सर्
रुपैर्ाँ जररिाना गनजि पनेछ ।
(६)

उपदफा

(२)

बमोणजम

रे खदे ख, जाँर्बजझ

िथा

र्नरीक्षि हजँदा र्ो ऐन िथा र्स ऐन अन्िगिि बनेको र्नर्म बमोणजम
र्निािररि प्रविर्ा पूरा नगरी कारोबार गरे को दे णखन आएमा िा अन्र्
कजनै कैवफर्ि दे णखन आएमा जाँर् गनि पठाउने िालजक कार्ािलर् िा
विभागीर् प्रमजखले कलमै वपच्छे दजइि सर् रुपैर्ाँ जररिाना गनि
सक्नेछ । एउटै णजभमेिार व्र्णक्तलाई िीन पटक भन्दा बढी
जररिाना भइि सकेपर्छ पजनाः त्र्स्िो कार्ि दोहोररन आएमा कलमै
वपच्छे पाँर् सर् रुपैर्ाँ जररिाना गरी प्रर्र्लि कानून बमोणजम
विभागीर् कारिाही समेि गनजि पनेछ ।
(७) र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्िगिि बनेको र्नर्म बमोणजम
लेखा राखे नराखेको, लेखा दाणखला गरे नगरे को र ले खापरीक्षि
गराए नगराएको सभबन्िमा समर् समर्मा जाँर् , र्नरीक्षि गरी
आन्िररक र्नर्न्रि र रे खदे ख गने णजभमेिारी सं िैिार्नक अं ग िथा
र्नकार्को हकमा सभबणन्िि सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्को प्रमजख,
मन्रालर् िथा प्रदे शस्िरको सणर्िालर् िथा आर्ोगको हकमा
सभबणन्िि मन्रालर्का विभागीर् मन्री िा राज्र्मन्री, विभाग िा
विभाग सरहको अणस्ित्ि र क्षेरार्िकार भएको कार्ािलर्को हकमा
सभबणन्िि मन्रालर्को सणर्ि र कार्ािलर्को हकमा सभबणन्िि
िालजक कार्ािलर्को विभागीर् प्रमजखको हजनेछ ।

४३.

सरकारी नगदी, णजन्सी दजरुपर्ोग एिं मस्र्ौट भएमा कारिाही गररनेाः
(१) कार्ािलर्को सरकारी िहर्बल िथा णजन्सी भण्डार आन्िररक
लेखापरीक्षि गदाि िा अणन्िम लेखापरीक्षि गदाि िा कजनै ििरले
जाँर् हजँदा मस्र्ौट िा दजरूपर्ोग भएको दे णखन आएमा सभबणन्िि
कार्ािलर् प्रमजख िा िालजक कार्ािलर् िा िोवकएको अर्िकारीले
प्रर्र्लि कानून बमोणजम त्र्स्िो मस्र्ौट िा दजरूपर्ोग गने उपर
आिश्र्क कारिाही गनजि गराउनज पनेछ।
(२) अणन्िम लेखापरीक्षि गदाि सरकारी िहर्बल िथा
णजन्सी भण्डारको कजनै रकम िा णजन्सी मस्र्ौट भएको दे णखएमा
महालेखापरीक्षकको कार्ािलर्ले आफ्नो रार् साथ प्रर्र्लि कानून
बमोणजम त्र्स्िो मस्र्ौट गने व्र्णक्त उपर कारिाही र्लाउन
सभबणन्िि

कार्ािलर्

प्रमजख

िा

विभागीर्

प्रमजख

समक्ष

लेखी

पठाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोणजम जाँर्बजझ गदाि िा उपदफा
(२) बमोणजम कारिाहीको लार्ग लेणख आएको अिस्थामा सभबणन्िि
अर्िकारीले कारिाहीनगरे मा त्र्स्िो अर्िकारीलाई विभागीर् प्रमजखले
र

विभागीर्

प्रमजखले

कारिाही

नगरे को

भए

लेखा

उत्तरदार्ी

अर्िकृिको हकमा विभागीर् मन्री िा राज्र्मन्रीले र प्रदे श
सं िैिार्नक

अं ग

िथा

र्नकार्का

प्रशासकीर्

प्रमजखको

हकमा

सं िैिार्नक अं ग िथा र्नकार्का प्रमजखले पाँर् सर् रुपैर्ाँसभम
जररिाना गरी प्रर्र्लि कानून बमोणजम विभागीर् कारिाही समेि
गनि सक्नेछ ।
(४)

महालेखापरीक्षकलाई

लेखा

सभबन्िी

काम

र्थासमर्मा भएको छै न भन्ने लागेमा र्नजले सो सभबन्िी कागजाि
णझकाई जाँर् गनि लगाउन सक्नेछ र त्र्सरी जाँर् गदाि केही रजटी
िा कैवफर्ि दे णखन आएमा आिश्र्क कारिाहीको लार्ग सभबणन्िि

िालजक कार्ािलर् समक्ष ले खी पठाउनेछ । र्सरी लेखी आएकोमा
सभबणन्िि कार्ािलर्ले पर्न िजरुन्िै आिश्र्क कारिाही गनजि पनेछ।
४४.

सरकारी िनमाल िा सभपणत्तको सं रक्षि गनजि र िोवकएको काममा
मार लगाउनज पनेाः (१) कार्ािलर्मा प्राप्त हजन आएको सभपूिि नगदी
णजन्सीको सं रक्षिको प्रबन्ि र्मलाउनज णजभमेिार व्र्णक्तको कििव्र्
हजनछ
। कार्ािलर्मा प्राप्त हजन आएको रकम िोवकएको काममा
े
मार खर्ि गनि पाइनेछ । िोवकएको काममा बाहेक अन्र् काममा
खर्ि गरे को दे णखएमा णजभमेिार व्र्णक्तबाट र्स्िो खर्ि रकम असजल
उपर गरी विभागीर् कारिाही समेि गनि सवकनेछ ।
(२) व्र्णक्तगि प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको िा प्रर्ोग गनि ददइएको
सरकारी णजन्सी, िनमाल र सभपणत्तमा हजन गएको सिै प्रकारको
क्षर्ि र नोक्सानी रकम प्रर्ोग गनि ददने र र्लने दजिैबाट असजल उपर
गररनेछ ।

४५.

जिाफदे ही बहन गनजि पनेाः (१) साििजर्नक जिाफदे हीको पद िारि
गरे को व्र्णक्तले ददएको आदे श िा र्नदे शनमा भएको िा र्नज
आफैले गरे का कारोबारका सभबन्िमा र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्िगिि
बनेको र्नर्मािली बमोणजम णजभमेिारी बहन गनजि पनेछ।
(२) र्स ऐन िा प्रर्र्लि कानून बमोणजमका कारोबारसँग
सभबणन्िि कागजाि िर्ार गने , जाँर् गने, पेश गने र र्सफाररश
गने कमिर्ारी िथा पदार्िकारीले आफूले सभपादन गरे को काम र
सो सँग सभबणन्िि कारोबारको णजभमेिारी र जिाफदे वहिा बहन गनजि
पनेछ ।

४६.

वित्तीर् प्रर्ििेदन साििजर्नक गनजप
ि नेाः र्स ऐन र अन्र् प्रर्र्लि
नेपाल कानून बमोणजम सभबणन्िि कार्ािलर्ले िर्ार गनजप
ि ने वित्तीर्
प्रर्ििेदनहरू त्र्स्िो प्रर्ििेदन िर्ार गनि िोवकएको समर्ािर्ि समाप्त

भएको र्मर्िले साि ददनर्भर विद्यजिीर् िा अन्र् उपर्जक्त माध्र्मबाट
साििजर्नक गनजि पनेछ।

पररच्छे द - ९
सरकारी सभपणत्तको णजभमा, त्र्सको अर्भलेख, सं रक्षि, बरबजझारथ, र्ललाम िथा
र्मन्हा
४७.

सरकारी सभपणत्तको णजभमा त्र्सको अर्भलेख र सं रक्षि:

(१)

प्रदे श कार्ािलर्मा रहेको नगद, बैङ्क मौज्दाि, र्ेक र त्र्सको स्रे स्िा,
िरौटी र त्र्सको स्रे स्िा र राजश्वको लेखा आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रमजखको णजभमामा रहनेछ । णजन्सी मालसामान िथा िि्सभबन्िी
स्रे स्िा णजन्सी हेन ि िोवकएको कमिर्ारीको णजभमामा रहनेछ ।
राजस्िको लगि र त्र्स सभबन्िी अन्र् कागजािहरू कार्ािलर्
प्रमजखले िोकेको कमिर्ारीको णजभमामा रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम णजभमामा रहे का सरकारी
सभपणत्तको वहनार्मना नहजने गरी लगि स्रे स्िासवहि त्र्सको सं रक्षि
गने कििव्र् त्र्स्िो सभपणत्त णजभमा र्लने कमिर्ारी र सभबणन्िि
कार्ािलर् प्रमजखको हजनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोणजमको काम गनि सभबणन्िि
कार्ािलर् प्रमजखले आफ्नो जिाफदे वहिामा

आफू भन्दा मजर्नका अन्र्

कमिर्ारीलाई लगाउन सक्नेछ ।
४८.

णजन्सी मालसामानको अर्भलेख िर्ार गने : (१) कार्ािलर् प्रमजखले
आफ्नो कार्ािलर्मा रहेको र खररद गरी िा नगरी िा कजनै प्रकारले
हस्िान्िरि भई िा िस्िजगि सहार्िा िा अन्र् कजनै प्रकारबाट प्राप्त
हजन आएको णजन्सी मालसामानको वििरि र मूल्र्समेि खजलाई

णजन्सी वकिाबमा साि ददनर्भर आभदानी बाँिी स्रे स्िा खडा गरी
अद्यािर्िक गरी राख्नज पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोणजम लगि िर्ार गने र लगि
बमोणजमको णजन्सी मालसामान णजभमा र्लने अर्भभारा कार्ािलर्
प्रमजखले णजन्सी हेन ि िोकेको कमिर्ारीको हजनेछ।
(३)

प्राविर्िक

काममा

प्रर्ोगमा

ल्र्ाइने

णजन्सी

मालसामानको हकमा उपदफा (१) बमोणजम लगि िर्ार गदाि
सभबणन्िि

प्राविर्िक

कमिर्ारीबाट

ँ ाई
जर्

के-कस्िो

अिस्थामा

त्र्स्िो मालसामान प्राप्त भएको सो प्रमाणिि गराई सो कजरा कैवफर्ि
जनाई लगि खडा गनजि पनेछ ।
(४) कार्ािलर्मा मौज्दाि रहे का मालसामान मध्र्े पजरानो
मालसामानको मूल्र् कारि िश खजल्न नसकेको अिस्थामा िोवकए
बमोणजमको सर्मर्िले िोवकए बमोणजमको प्रकृर्ा पूरा गरी मूल्र्
कार्म गराई राख्नज पनेछ।
(५)

िैदेणशक

सहार्िाबाट

प्राप्त

हजने

मालसामानको

व्र्िस्था िोवकए बमोणजम हजनेछ ।
४९.

सरकारी सभपर्िको अर्भलेख राख्ने िथा प्रर्ििेदन िर्ार गने : (१)
लगि खडा गरी राणखएको सरकारी णजन्सी मालसामान हानी
नोक्सानी नहजने गरी सं रक्षि गने र र्िनीहरूको राम्रो सभभार गरी िा
र्ालू अिस्थामा राख्ने उत्तरदावर्त्ि सभबणन्िि कार्ािलर् प्रमजखको
हजनेछ ।
(२) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आफ्नो णजभमामा रहे को घर जग्गा,
सिारी सािन लगार्ि णजन्सी मालसामानको लगि र्नर्र्मि रुपमा
अध्र्ािर्िक गरी राख्नज पनेछ । त्र्स्िो लगिको िावषिक रुपमा

िालजक कार्ािलर्मा र प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्मा आर्थिक
िषि समाप्त भएको पैिीस ददन र्भर प्रर्ििेदन गनजि पनेछ । प्राप्त
प्रर्ििेदनको आिारमा प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे श
सरकारी

कार्ािलर्को

सभपर्िको

अर्भले ख

िोवकए

बमोणजम

अध्र्ािर्िक गनजि पनेछ ।
(३)

िालजक

कार्ािलर्,

विभाग,

मन्रालर्,

सं िैिार्नक

र्नकार्ले उपदफा (२) बमोणजम प्राप्त प्रर्ििेदन र आफ्नो कार्ािलर्
समेिको णजन्सी प्रर्ििेदन एवककृि रुपमा िर्ार गरी भार मसान्ि
र्भर प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनज पनेछ।
(४)

प्रदे श लेखा

र्नर्न्रक कार्ािलर्ले

उपदफा

(३)

बमोणजम प्राप्त प्रर्ििेदन अध्र्र्न गरी एवककृि णजन्सी प्रर्ििेदन
िर्ार मजतर्मन्री िथा मणन्रपररषद्को कार्ािलर् र आर्थिक मार्मला
िथा र्ोजना मन्रालर्मा आणश्वन मसान्ि र्भर पठाउनज पनेछ ।
(५) णजन्सी र्नरीक्षि गने , ममिि सं भार गने र प्रर्ििेदन गने
लगार्िको अन्र् व्र्िस्था िोवकए बमोणजम हजनेछ।
५०.

बरबजझारथाः (१) कमिर्ारी सरुिा िा बढज िा हजँदा िा अिकाश प्राप्त
गदाि िा लामो अिर्ि काजमा िा र्बदामा रहँदा आफ्नो णजभमामा
रहेको नगदी णजन्सी िा सरकारी कागजाि भर्ाद िोवकएकोमा
िोवकएको भर्ादर्भर र भर्ाद निोवकएकोमा एक्काइस ददन र्भर
िोवकए बमोणजम बरबजझारथ गरी िोवकएको ढाँर्ामा बरबजझारथको
प्रमािपर र्लनज पनेछ ।
(२) कजनै मनार्सब कारिले उपदफा (१) बमोणजमको
भर्ादर्भर बरबजझारथ गनि नसवकएमा भर्ादर्भर बरबजझारथ गनि

नसवकएको कारि खोली सभबणन्िि िालजक कार्ािलर्मा र्निेदन ददई
र्नकासा भई आए बमोणजम गनजि पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोणजम बरबजझारथ हजन
नसकेकोमा सभबणन्िि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृिले समर् र्निािरि
गरी त्र्सरी र्निािरि गररएको समर्र्भर आिश्र्क जाँर्बजझ गराउन
सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोणजम जाँर्बजझ गदाि लापरबाही गरी
बरबजझारथ गनि बाँकी राख्ने णजभमेिार व्र्णक्तलाई लेखा उत्तरदार्ी
अर्िकृिले पाँर्सर् रुपैर्ाँसभम जररिाना गरी मनार्सब भर्ाद ददई
बरबजझारथ गनि लगाउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोणजम ददइएको भर्ादर्भर पर्न
बरबजझारथ नगने व्र्णक्त बहालिाला कमिर्ारी भए प्रर्र्लि कानून
बमोणजम र्नजको िलब भत्ता रोक्का राखी र बहाल टज टेको व्र्णक्त
भए र्नजको र्निृणत्तभरि िा उपदान रोक्का राखी एिं र्निृणत्तभरि,
उपदान नपाउने िा उपदान र्लइसकेको
पिाउ

गनि लगाई

बरबजझारथ

व्र्णक्त भए प्रहरीद्वारा

गनि लगाइनेछ

।

सभबणन्िि

र्नकार्बाट पिाउका लार्ग अनजरोि भई आएमा सभबणन्िि सजरक्षा
र्नकार्ले पिाउ गनजि पनेछ ।
(६) समर्मा बरबजझारथ नगरे को कारिबाट सरकारी
नगदी, णजन्सी िा िनमालमा कजनै नोक्सानी भएमा नोक्सानी भएको
रकम र सोही बराबरको विगो रकम प्रर्र्लि नेपाल कानून
बमोणजम सभबणन्िि व्र्णक्तबाट असजल उपर गररनेछ ।
(७) बरबजझारथ गने अन्र् प्रकृर्ा िोवकए बमोणजम हजनेछ।
५१.

र्ललाम वििीाः र्ो ऐन िथा र्स ऐन अन्िगिि बनेको र्नर्म
बमोणजम णजन्सी र्नरीक्षि गदाि टज टफजट िथा बेकभमा भई काम
नलाग्ने भनी प्रर्ििेदनमा उल्लेख भएको मालसामानहरू कार्ािलर्

प्रमजखले आिश्र्क जाँर्बजझ गदाि र्ललाम वििी गनजि पने भनी
ठहर्र्ाइएको मालसामान िोवकए बमोणजमको कार्िविर्ि अपनाई
र्ललाम वििी गनजि पनेछ ।
५२.

र्मन्हा ददनेाः र्स ऐनमा अन्र्र जजनसजकै कजरा लेणखएको भएिापर्न
र्ो ऐन अन्िगिि उठ्न नसकेको सरकारी बाँकी रकम, प्राकृर्िक
प्रकोप, दजघट
ि ना िा आफ्नो काबू बावहरको पररणस्थर्िले गदाि िथा
सजक्खा जिी भई िा णखइएर, सडेर गई िा अन्र् कारिबाट सरकारी
हानी नोक्सानी हजन गएको िा कानून बमोणजम र्ललाम बढाबढ हजँदा
पर्न नउठे को िा उठ्ने णस्थर्ि नदे णखएकोमा िोवकए बमोणजम र्मन्हा
ददन सवकनेछ ।
पररच्छे द - १०
सरकारी बाँकी असूल उपर

५३.

र्नर्र्मि प्रविर्ाबाट फछर्ौट नभएको बेरूजू सरकारी बाँकीको
रूपमा रहनेाः (१) आन्िररक िथा अणन्िम लेखापरीक्षिबाट मस्र्ौट
िथा वहनार्मना भएको भर्न ठहर भएको रकम दफा ३५, ३७ र
३८ बमोणजम र्नर्र्मि, असूल, फछर्ौट िथा सं परीक्षि हजन
नसकेमा त्र्स्िो बेरूजू रकम णजभमेिार व्र्णक्तबाट असजल उपर गनजि
पनेछ ।
(२) असजल उपर गनजि पने दे णखएको रकम पाँर् िषिसभम
प्रर्ास गदाि पर्न र्नर्र्मि, असजल, फछर्ौट िथा सं परीक्षि हजन
नसकेको बेरूजूलाइि सरकारी बाँकीको रूपमा लगि कार्म गरी सो
को सूर्ना णजभमेिार व्र्णक्तलाई समेि ददइि प्रर्र्लि कानून बमोणजम
असजल उपर गनजि गराउनज पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोणजम सरकारी बाँकीको रूपमा
लगि कार्म गररएको बेरूजूको वििरि असजल उपरको लार्ग

सभबणन्िि ले खा उत्तरदार्ी

अर्िकृिले

िोवकए बमोणजम

प्रदे श

लेखार्नर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउनज पनेछ ।
५४.

बेरूजू रकम जार्जेथाबाट असजल उपर हजनेाः दफा ५३ को उपदफा
(३) बमोणजम लगि कसी असजल उपरका लार्ग प्राप्त भएको बेरूजू
रकम

प्रदे श

ले खा

र्नर्न्रक

कार्ािलर्ले

सभबणन्िि

व्र्णक्तको

जार्जेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असजल उपर गनेछ।
५५.

बेरूजू रकम असजल उपर गने काम, कििव्र् र अर्िकाराः (१) र्ो
ऐन र अन्र् प्रर्र्लि कानून बमोणजम णजभमेिार व्र्णक्तबाट असजल
उपर गनजि पने रकम िथा प्रदे श सरकारसँग गरे को शििनामा अनजसार
बजझाउनज पने रकम नबजझाएको र सरकारी नगदी िथा णजन्सी
सभपणत्त वहनार्मना गने व्र्णक्तबाट असजल उपर गनजि पने रकम असजल
उपर गने दावर्त्ि प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्को हजनेछ ।
(२) र्ो ऐन प्रारभभ हजँदाका बखि उक्त कार्ािलर्को
लगिमा कार्म रहे को प्रदे श अन्िगििको असजल उपर गनजि पने रकम
असजल उपर गनि लेणख आएमा प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले
असजल उपर गनजि पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा लेणखएदे णख बाहे क प्रर्र्लि
कानून बमोणजम प्रदत्त अर्िकार प्रर्ोग गरी अििन्र्ावर्क र्नकार् िा
अर्िकारीबाट

भएको

फैसला

बमोणजमको

दण्ड

जररिाना

र्िनजि

बजझाउनज पने दावर्त्ि भएको व्र्णक्तले त्र्स्िो दण्ड जररिाना नर्िरे मा
नबजझाएमा सभबणन्िि अििन्र्ावर्क अर्िकारी िा त्र्स्िो अििन्र्ावर्क
र्नकार्को प्रमजखले त्र्स्िो दण्ड जररिानाको वििरि उल्ले ख गरी
दण्ड जररिाना असजल उपर गनिको लार्ग त्र्स्िो वििरि सवहि प्राप्त
हजन आएमा सभबणन्िि व्र्णक्तबाट फैसला बमोणजमको दण्ड जररिाना
सरकारी बाँकी सरह असजल उपर गरी प्रदे श सणिि कोषमा जभमा
गनजि पनेछ ।

(४) असजल उपर गनजि पने ठहरी लगि कर्सएको बेरूजू िा
दण्ड जररिाना नर्िरे नबजझाएमा त्र्स्िो बेरूजू िा दण्ड जररिाना
असजल उपर गनजि पदाि अपनाउनज पने अन्र् कार्िविर्ि िोवकए
बमोणजम हजनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोणजम असजल उपर गनजि पने दण्ड
जररिाना
वििरि

असजल

उपर

सभबणन्िि

भएपर्छ

ले खा

सभबणन्िि

कार्ािलर्ले

अर्िकृि

उत्तरदार्ी

िथा

त्र्सको
सभबणन्िि

अििन्र्ावर्क र्नकार्को प्रमजख समेिलाई ददनज पनेछ।
(६) असजल उपर गनजि पने बेरूजू रकमको कजल लगिको
दश प्रर्िशि भन्दा बढी असजल उपर भएमा सो दश प्रर्िशि भन्दा
बढी जर्ि असजल उपर भएको छ त्र्सको दश प्रर्िशिमा नबढाई
िा प्रर्ि व्र्णक्त िा सं स्थालाई दश हजार रुपैर्ाँ भन्दा बढी नहजने
गरी बेरूजू असजलउपर गने कार्िमा सं लग्न कमिर्ारी, व्र्णक्त िा
सं स्थालाई पजरस्कार ददन सवकनेछ ।
पररच्छे द - ११
विविि
५६.

सजार्ाः

(१)

र्स

ऐनको

विर्भन्न

दफामा

सजार्को

व्र्िस्था

गररएकोमा बाहेक कसै ले र्ो ऐन िा र्स ऐन अन्िगिि बनेको
र्नर्महरूको

उल्लं घन

गरे मा

र्नजलाई

दफा

४१ बमोणजमको

अर्िकारीले पाँर्सर् रुपैर्ाँसभम जररिाना गनि सक्नेछ ।
(२) र्स ऐन बमोणजम सजार् िथा जररिाना गनजि पनेमा
कजनै अर्िकारीले सजार् िथा जररिाना नगरे मा त्र्स्िो अर्िकारीलाई
एक िह मार्थको अर्िकृिले पवहलो पटक र्ेिािनी र दोस्रो पटक
दे णख पाँर् सर् रुपैर्ाँसभम जररिाना गनि सक्नेछ ।

५७.

जररिाना र्मन्हा िा कम गनि सवकनेाः र्स ऐनमा उल्लेणखि व्र्िस्था
अनजसार कजनै सजार्को आदे श भएकोमा त्र्स्िो सजार् गनि नपने
भनी मनार्सब मावफकको कारि खोली त्र्स्िो सजार्को आदे श
ददएको र्मर्िले पन्र ददन र्भर सजार् ददने अर्िकारी समक्ष र्लणखि
र्निेदन ददएमा सजार्को आदे श ददने अर्िकारीलाई त्र्स्िो कारि
मनार्सब लागेमा पवहले

गरे को जररिाना र्मन्हा िा कम गनि

सक्नेछ।
५८.

पजनरािेदनाः र्ो ऐन र र्स ऐन अन्िगिि बनेको र्नर्म बमोणजम कजनै
जररिाना िा बेरूजू व्र्होनजि पने गरी भएको र्नििर् उपर णर्त्त
नबजझेमा णर्त्त नबजझ्ने व्र्णक्त िा कमिर्ारीले त्र्स्िो र्नििर् पाएको
पन्र ददनर्भर सजार् गने अर्िकारी भन्दा एक िह मार्थको
अर्िकारी

समक्ष

पजनरािेदन

गनि

सक्नेछ

र

त्र्सरी

परे को

पजनरािेदनको सभबन्िमा पजनरािेदन सजन्ने अर्िकारीले ददएको र्नििर्
अणन्िम हजनेछ ।
५९.

आर्थिक प्रशासनको सिालनाः आर्थिक प्रशासन सिालन गनि प्रदे शमा
लेखा सभबन्िी जनशणक्तको पररर्ालन र व्र्िस्थापन गने णजभमेिारी
प्रदे श ले खार्नर्न्रक कार्ािलर्को हजनेछ ।

६०.

आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी मागि दशिनाः र्स ऐनमा अन्र्र जजनसजकै
कजरा

लेणखएको

भएिापर्न

प्रदे श

सरकारले

आर्थिक

कार्िविर्ि

सभबन्िी अन्र् कानून बनाउँदा सं घीर् आर्थिक कार्िविर्ि ऐनको
प्रर्िकूल नहजने गरी बनाउनेछ ।
६१.

विद्यजिीर् प्रविर्िको प्रर्ोग गनेाः (१) र्स ऐन बमोणजम सभपादन
गनजप
ि ने

आर्थिक

कारोिारको

लेखांकन

एिं

प्रर्ििेदनका

लार्ग

आिश्र्किा अनजसार विद्यजिीर् प्रिालीको उपर्ोग गनि सवकनेछ।

(२)

उपदफा

(१)

बमोणजमका

आर्थिक

कारोिार

व्र्स्थापन प्रिालीहरू प्रदे श ले खा र्नर्न्रक कार्ािलर्ले विकास गरी
आर्थिक मार्मला िथा र्ोजना मन्रालर्बाट स्िीकृि गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोणजम विकास भएको प्रिालीमा
समािेश नभएको िा पर्ािप्त नभएको कजनै प्रिाली विकास गनजप
ि ने
भएमा िोवकए बमोणजम प्रदे श लेखा र्नर्न्रक कार्ािलर्को स्िीकृर्ि
र्लनजपनेछ ।
(४) र्स दफा बमोणजम विकास गररएका प्रिालीबाट
उत्पाददि हजने सूर्नाहरू प्रमािीकरिका लार्ग विद्यजिीर् हस्िाक्षरको
प्रर्ोग गनि सवकनेछ ।
(५) आर्थिक कारोबार व्र्िस्थापनसँग अन्िरसभबणन्िि
अन्र् प्रिालीहरूको विकास र अन्िर आबद्धिा सभबन्िी अन्र्
व्र्िस्था िोवकए बमोणजम हजनेछ ।
६२.

अर्िकार

प्रत्र्ार्ोजनाः

अर्िकारीलाई

प्राप्त

र्स

ऐन

अर्िकारमध्र्े

बमोणजम
िोवकए

कजनै

र्नकार्

बमोणजम

िा

बाहेकका

अर्िकार अन्र् कजनै र्नकार् िा अर्िकारीले प्रर्ोग गने गरी
प्रत्र्ार्ोजन गनि सक्नेछ ।
६३.

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

६४.

बर्ाउाः र्ो ऐन र र्स अन्िगिि बनेका र्नर्महरूमा लेणखएका
कजराहरूमा सोही बमोणजम र अरुमा प्रर्र्लि कानून बमोणजम
हजनेछ ।
ळ

