प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्मािली, २०७6
सुदूरपश्िम प्रदे शको प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐि, २०७४ को दफा ६३ ले ददएको अर्िकार प्रर्ोग

गरी प्रदे श सरकार, सुदूरपश्िम प्रदे शले दे हार्का र्िर्महरू बिाएको छ।
पररच्छे द – १
प्रारश्भिक
१.

सं श्िप्त िाम र प्रारभिः (१) र्स र्िर्मािलीको िाम “सुदूरपश्िम प्रदे शको प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि
र्िर्मािली, २076” रहे को छ।

(२) र्ो र्िर्मािली तुरुन्त प्रारभि हुिेछ।
२.

पररिाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा र्स र्िर्मािलीमा,
(क)

“अर्िकारप्राप्त अर्िकारी” िन्िाले र्स र्िर्मािली बमोश्िम खिि गिे िा सो को लार्ग

र्िकासा ददिे अर्िकार पाएको अर्िकारी सभझिु पछि र सो शब्दले कार्म मुकार्म
िा र्िर्मत्त िई काम गिे अर्िकारी समेतलाई ििाउँ छ।

(ख)

"अिुदाि" िन्िाले िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थािीर् तह, दातृ र्िकार् तथा

(ग)

“आन्तररक र्िर्न्रण” िन्िाले कािूिले र्ििािरण गरे का प्रविर्ा पररपालिा िर्ो िएि

सं घ सं स्थाहरूबाट प्रदे श सरकारलार्ि प्राप्त हुिे सहार्ता सभझिु पछि।

ििी तालुक कार्ािलर्बाट र्िरन्तर रूपमा गररिे सुपररिेिण र अिुगमि कार्ि
सभझिु पछि। सो शब्दले र्िर्म ९५ बमोश्िमको आन्तररक र्िर्न्रण सभबन्िी
कार्िलाई समेत बुझाउछ।

(घ)

“आिर्िक र्ोििा” िन्िाले आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर् िा प्रदे श

सरकारबाट आिर्िक र्ोििा र्िमािणका लार्ग गठि गररएको र्िकार्ले तोवकददएको
समर्र्िर पूरा गिुि पिे र्ोििा सभझिु पछि।

(ङ)

“उपशीषिक” िन्िाले व्र्र् अिुमािको वििरण पुश्स्तकामा उल्लेख हुिे उपशीषिक

(ि)

“एकीकृत प्रदे श लेखा” िन्िाले प्रदे श स्तरका कार्ािलर्बाट प्राप्त प्रर्तिेदि, स्थािीर्

सङ्केत सं ख्र्ा सभझिु पछि।

तहबाट प्राप्त प्रर्तिेदि एिं प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त

हुिे श्िल्लागत वििरण, प्रदे श सरकारलाई प्राप्त हुिे अिुदाि, िैदेश्शक सहार्ता,
आन्तररक ऋण, लगािी समेतबाट प्राप्त हुिे रकम समेतको आिारमा प्रदे श लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले िावषिक रूपमा तर्ार गिे लेखा सभझिु पछि।
(छ)

“ऐि” िन्िाले सुदूरपश्िम प्रदे शको प्रदे श आर्थिक कार्िविर्ि ऐि, २०७४ सभझिु

(ि)

“कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्” िन्िाले प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले

पछि।

तोके अिुसार प्रदे श सश्ित कोषबाट बिेट र्िकासा एिं अन्र् वित्त व्र्िस्थापिको
कार्ि गिे प्रदे श श्स्थत प्रदे श लेखा र्काई कार्ािलर् सभझिु पछि र सो शब्दले प्रदे श
कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् समेतलाई ििाउँ छ।
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(झ)

“खिि शीषिक” िन्िाले व्र्र् अिुमािको रकमगत वििरणको शीषिकहरूको िगीकरण

(ञ)

“दातृ पि” िन्िाले दिपिीर् िा बहुपिीर् सभझौतािारा प्रदे श सरकारलाई िैदेश्शक

सभझिु पछि।

सहार्ता (ऋण िा अिुदाि) उपलब्ि गराउिे र्मरराष्ट्र िा अन्तरािवष्ट्रर् िा विदे शी
सं घ सं स्था सभझिु पछि।

(ट)

“िरौटी रकम” िन्िाले कुिै काम टु ङ्गो िलागेसभम सुरिण िापत राश्खएको सुरिण

िमाित रकम (ररटे न्सि मिी) िा अिेष्ट मिी िा सो िापतको र्बडबण्ड िा
परफरमेन्स बण्ड सभझिु पछि र सो शब्दले अन्र् कुिै कारणले सुरिण राख्िु पिे
िई सो िापत राश्खएको रकम समेतलाई ििाउिेछ।

(ठ)

"प्रदे श" िन्िाले सुदूरपश्िम प्रदे श सभझिु पदिछ।

(ड)

"प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्" िन्िाले प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्

मातहत श्िल्लामा रहिे प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लार् सभझिु पदिछ
।प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् स्थापिा ििए सभम प्रदे श लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर् मातहत रहिे प्रदे श र्काई कार्ािलर्समेत सभझिु पछि ।

(ढ)

"प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्" िन्िाले प्रदे श सश्ित कोषको सिालि गिे,

आर्थिक प्रशासि सिालिमा र्िदे शि ददिे, प्रदे शको एकीकृत आर्थिक वििरण तर्ार
गरी आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्, महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, महालेखा

परीिकको कार्ािलर् समि पेश गिे गरी प्रदे श सरकारले तोकेको कार्ािलर् सभझिु
पदिछ।
(ण)

“बिेट तिुम
ि ा ददग्दशिि” िन्िाले कार्ििम तथा बिेट तर्ार गिि आर्थिक मार्मला

(त)

“लगती रािस्ि” िन्िाले लगत कसी लगत अिुसार असुल उपर गररिे रािस्ि

(थ)

“िस्तुगत सहार्ता” िन्िाले िेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्थािीर् तह, दातृ राष्ट्र िा

तथा र्ोििा मन्रालर्बाट िारी िएको पुश्स्तका सभझिु पछि।
सभझिु पछि।

सं घ सं स्थाहरूबाट प्राप्त िएका श्िन्सी मालसामाि सभझिु पछि र सो शब्दले िेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार ,स्थािीर् तह, दातृ राष्ट्र िा सं घ सं स्थाहरू आफैले र्िमािण गरी
हस्तान्तरण गररएका अिल सभपर्त (टिि वक) समेतलाई ििाउँ छ।

(द)
(ि)

“वििाग” िन्िाले प्रदे श मातहत रहिे र्िदे शिालर् िा सो सरहका र्िकार् सभझिु
पछि।

“वििागीर् प्रमुख” िन्िाले सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार् िा मन्रालर् िा सो अन्तगित

रहे का वििाग िा वििाग सरहका अश्स्तत्ि र िेरार्िकार िएका प्रदे शस्तरका
कार्ािलर्का प्रमुख सभझिु पछि।

(ि)

“विशेष पररश्स्थर्त” िन्िाले सुख्खा, अिािृवष्ट, अर्तिृवष्ट, िूकभप, बाढी, पवहरो, आगलागी

िस्ता प्राकृर्तक प्रकोप तथा आकश्स्मक िा अप्रत्र्ाश्शत विशेष कारणबाट श्रृििा
िएको पररश्स्थर्त सभझिु पछि।
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(प)

“शीषिक” िन्िाले व्र्र् अिुमािको वििरण पुश्स्तकामा उल्लेख हुिे अिुदाि सं ख्र्ा

(फ)

“सदरस्र्ाहा” िन्िाले सुरिण िापत िरौटी खातामा िभमा रहे को िरौटी रकमलाई

(ब)

“सरकारी बाँकी” िन्िाले ऐिको दफा २ को खण्ड (ि) बमोश्िम असुल उपर गिुि

(ि)

“सरकारी रकम” िन्िाले प्रदे श सरकारलाई रािस्िको रूपमा िा अन्र् कुिै

(म)

“सोझै िुक्तािी” िन्िाले विशेष र्भप्रेष्ट खातामा रहे को रकमबाट खिि गररिे रकम िा

सभझिु पछि।

र्स र्िर्मािली बमोश्िम प्रदे श सश्ित कोषमा दाश्खला गिे कार्ि सभझिु पछि।
पिे रकम सभझिु पछि।

वकर्समबाट प्राप्त हुिे रकम सभझिु पछि।

सभबश्न्ित आर्ोििा कार्ािलर्को माग अिुसार दातृ पिबाटै सभबश्न्ित व्र्श्क्त, फमि,
कभपिी, सं स्था िा आपूर्तिकतािलाई सोझै िुक्तािी ददिे िा दातृ पिले सोझै िुक्तािी
गिे प्रविर्ा सभझिु पछि।

(र्)

“हसबली रािस्ि” िन्िाले लगती रािस्ि बाहे क पटके रूपमा शुल्क, दस्तुर, र्ललाम
र्बिी, बोलपर फाराम र्बिी आददबाट प्राप्त हुिे रािस्ि सभझिु पछि।
पररच्छे द–२
प्रदे श सश्ित कोष तथा खाता सिालि सभबन्िी व्र्िस्था

३.

प्रदे श सश्ित कोषको सञ्चालिः (१) प्रदे श सश्ित कोष सिालिका लार्ग प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्ले समर् समर्मा तोवकददए बमोश्िमका खाताहरू रहिेछि्।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िमका खाताहरूको सिालि प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा

सो कार्ािलर्ले तोवकददए बमोश्िम प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा अन्र् कार्ािलर्ले
गिेछ।

(३) प्रदे श सश्ित कोष खाता प्रदे श लेखा र्िर्न्रक िा प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक

ु
कार्ािलर् र र्ििले तोकेको अर्िकृतको सं र्क्त
दस्तखतबाट सिालि हुिेछ। प्रदे श सश्ित कोष

खाता सिालिका लार्ग आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्का सश्ििबाट दस्तखत िमुिा काडि
प्रमाश्णत गिुि पिेछ।

(४) उपर्िर्म (१) बमोश्िमका खाताहरूमा आर्थिक िषिको अन्त्र्मा बाँकी रहे को विर्िर्ोश्ित

रकम प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोश्िम गिुि पिेछ।
४.

प्रदे श सश्ित कोषको प्रर्ोगः प्रदे श सरकारले प्रदे श सश्ित कोषको प्रर्ोग सालबसाली रूपमा िारी

हुिे विर्िर्ोिि ऐि, पेकी खिि ऐि, पूरक ऐि, उिारो खिि ऐि तथा अन्र् प्रिर्लत कािूि बमोश्िम
गिेछ।

५.

प्रदे श सश्ित कोषबाट र्िकासाः (१) सालबसाली पेकी खिि ऐि िा विर्िर्ोिि ऐि िारी िएपर्छ

आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले ददएको अर्िकारको आिारमा स्िीकृत बिेट वििरण

अिुसार प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोश्िम श्िल्ला श्स्थत प्रदे श कोष तथा लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबश्न्ित कार्ािलर्को िुक्तािी आदे श बमोश्िम एकल कोष खाता प्रणाली
(TSA) अिुसार प्रदे श सश्ित कोषबाट रकम र्िकासा ददिेछ।
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(२) प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोश्िम सश्ित कोषबाट

रकम र्िकासा ददि िसवकिे अिस्थामा त्र्स्तो र्िकासा िएको रकम सभबश्न्ित कार्ािलर्को िाममा
खोर्लएको बैंक खातामा िभमा हुिे गरी र्िकासा ददिुपिेछ।
६.

खाता खोल्ि स्िीकृर्त र्लिु पिेः (१) श्िल्लामा प्रदे श सश्ित कोषबाट सरकारी कारोबार गिि र्िर्म

९ को उपर्िर्म (१) बमोश्िम तोवकएको बैंकमा मार एकल कोष खाता प्रणाली अिुसार र्िकासा
र्लिे कार्ािलर्को िाममा सरकारी अड्डाखािा (स/अ) समूहको बैंक खाता खोल्ि स्िीकृर्त ददर्िेछ।

(२) विशेष प्रर्ोिि िा विशेष अिस्थामा र्िकासा र्लिे िन्दा र्िन्न श्िल्लामा िा सरकारी

अड्डाखािा (स÷अ) समूह िन्दा र्िन्न समूहको बैंक खाता िा प्रदे शको सरकारी कारोबार गिि र्िाित
प्राप्त ििएको बैंकमा खाता खोल्ि परे मा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को स्िीकृर्त र्लिु पिेछ।
७.

एकल कोष खाता सञ्चालिः र्िर्म ५ को उपर्िर्म (१) बमोश्िम एकल कोष खाता प्रणाली अिुसार
र्िकासा हुिे रकमको िुक्तािी आदे शमा कार्ािलर् प्रमुख िा र्ििले तोकेको कमििारी र आर्थिक
ु
प्रशासि शाखा प्रमुख िा र्ििले तोकेको आर्थिक प्रशासि शाखाको कमििारीको सं र्क्त
दस्तखतबाट

सिालि गिुि पिेछ।आर्थिक प्रशासि शाखाको दरिन्दी ररक्त िएको िा दरिन्दी िरहे को अिस्थामा
प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको लेखा समूहको कमििारी र कार्ािलर् प्रमुख

ु दस्तखतबाट त्र्स्तो खाताको सिालि गिुि पिेछ।प्रदे श कोष
िा र्ििले तोकेको कमििारीको सं र्क्त

तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले लेखा समूहको कमििारी उपलब्ि गराउि िसकेको अिस्थामा
ु
कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको कमििारी र कार्ािलर् प्रमुख िा र्ििले तोकेको कमििारीको सं र्क्त
दस्तखतबाट गिुि पिेछ।
८.

र्िकासा रकमको खाता सिालि: र्िर्म ५ को उपर्िर्म (२) बमोश्िम र्िकासा िएको रकम

िभमा िएको कार्ािलर्को िामको खाताको सिालि कार्ािलर् प्रमुख िा र्ििले तोकेको कमििारी र
ु
आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुख िा र्ििले तोकेको आर्थिक प्रशासि शाखाको कमििारीको सं र्क्त
दस्तखतबाट सिालि गिुप
ि िेछ।आर्थिक प्रशासि शाखाको दरबन्दी ररक्त िएको िा दरबन्दी

िरहे को अिस्थामा प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको लेखा समूहको कमििारी
र कार्ािलर् प्रमुख िा र्ििले तोकेको कमििारीबाट त्र्स्तो खाताको सिालि गिुप
ि िेछ।प्रदे श कोष

तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले लेखा समूहको कमििारी उपलब्ि गराउि िसकेको अिस्थामा
ु
कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको कमििारी र कार्ािलर् प्रमुख िा र्ििले तोकेको कमििारीको सं र्क्त
दस्तखतबाट त्र्स्तो खाताको सिालि गिुप
ि िेछ।
9.

सरकारी रकम सभबन्िी व्र्िस्थाः (१) र्िर्म ५ बमोश्िम प्रदे श मातहतका कार्ािलर्को िाममा
र्िकासा िई प्राप्त हुि आउिे रकम िेपाल राष्ट्र बैंक िा सरकारी कारोबार गिे गरी तोवकएको बैंक

तथा वित्तीर् सं स्थामा दाश्खला गिुि पिेछ।प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को परामशिमा िेपाल राष्ट्र
बैंकले सरकारी कारोबार गिे बैंक तोक्ि सक्िेछ।

(२) प्रदे श सरकारी कारोबारको लार्ग प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को परामशिमा िेपाल

राष्ट्र बैंक िा िेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंक तथा वित्तीर् सं स्थाले सरकारी कारोबार र्िदे श्शका तर्ार
गरी लागू गिुि पिेछ।

(३) सरकारी कारोबार सिालिको लार्ग विर्िन्न कार्ािलर्हरूमा रकम उपलब्ि गराउि

बैंकहरूमा कोषको व्र्िस्था िेपाल राष्ट्र बैंकले र्मलाउिुपिेछ।
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पररच्छे द – ३
रािस्ि दाश्खला र रािस्ि लेखा
10.

रािस्ि रकम बुझ्िे र दाश्खला गिेः (१) प्रिर्लत कािूि बमोश्िम प्राप्त िएको रािस्ि प्रदे श लेखा

र्िर्न्रक कार्ािलर्को र्िदे शि अिुसार प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए
बमोश्िम रािस्ि आििि गिे कार्ािलर्को िाममा सरकारी कारोबार गिि बैंकमा खोर्लएको रािस्ि
खाता (िि् अपरे वटि रे र्िन्र्ू एकाउण्ट) मा िभमा गिुि पिेछ।

(२) रािस्ि आििि गिे कार्ािलर्ले करदाता िा सेिाग्राहीबाट प्राप्त हुिे रािस्ि रकम

उपर्िर्म (१) मा उल्लेख िए बमोश्िमको खातामा िभमा गिुि पिेछ।करदाताबाट सोझै बैंकमा
िभमा िई प्राप्त हुि आएको बैंक िौिर र कार्ािलर्ले िगद सं कलि गरी बैंकमा दाश्खला गरे को बैंक

िौिर समेतको सभबश्न्ित खातामा प्रविष्ट गरी स्रे स्ता राख्िु पिेछ।बेरुिु रकम िगद असुल िएमा
बेरुिु कार्म िएको कार्ािलर्को रािस्ि खातामा िभमा गिुि पिेछ।त्र्सरी िभमा गररएको बैंक

िौिर सं लग्ि गरी सभबश्न्ित कार्ािलर्ले गोिारा िौिर उठाई त्र्स्तो रकमको आभदािी ििाई
लेखा राख्िु पिेछ।

(३) उपर्िर्म (२) मा िुिसुकै कुरा लेश्खएको िएता पर्ि कार्ािलर्ले दश हिार

रुपैर्ाँसभमको िगदै बुश्झर्लई त्र्स्तो रािस्ि रकम दै र्िक रूपमा उपर्िर्म (१) बमोश्िमको खातामा

िभमा गिुि पिेछ र िगद रािस्ि आभदािी बैंक दाश्खला वििरणमा प्रविष्ट गिुि पिेछ।दै र्िक रूपमा
बैंक दाश्खला गिि िसवकिे िएमा कार्ािलर् प्रमुखले कारण उल्लेख गरी सात ददिर्िर त्र्स्तो िगद

बैंक दाश्खला गिुि पिेछ।तर, कार्ािलर् हातार्िर िै बैंक सुवििा उपलब्ि िएको अिस्थामा ििे िगद
बुझ्ि पार्िे छै ि।

(४) सरकारी कारोबार गिे स्िीकृत प्राप्त बैंकले िभमा हुि आएको रकम दै र्िक रूपमा

प्रदे श सश्ित कोषमा दाश्खला गिि काबु बावहरका पररश्स्थर्तका कारण िसवकिे िए कार्ािलर्

प्रमुखले कारण उल्लेख गरी तीि ददि र्िर त्र्स्तो िगद प्रदे श सश्ित कोषमा दाश्खला गिुि
पिेछ।

(५) करदाता िा सेिाग्राहीबाट िेक िा ड्राफ्टको रूपमा प्राप्त िएको रकम सभबश्न्ित

बैंकबाट रािस्ि खातामा िभमा िएको िौिर प्राप्त िएपर्छ मार कार्ािलर्ले आभदािी ििाउिु
पिेछ।

(६) कार्ािलर्मा िगद िा बैंक िौिरको रूपमा प्राप्त िएको िुिसुकै रािस्ि रकम अर्ििार्ि

रूपमा आभदािी रर्सद काटी सभबश्न्ित खातामा आभदािी ििाउिु पिेछ।
पिेछ।
११.

(७) रािस्ि बेरुिु असुल उपर िएमा सभबश्न्ित रािस्ि शीषिकमा िै आभदािी बाँध्िु

रािस्ि लेखा अद्यािर्िक गरी राख्िे: प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले िेपाल सरकार, अथि मन्रालर् िा आर्थिक

मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्बाट स्िीकृत रािस्ि िगीकरणको व्र्ाख्र्ा अिुरूप लगती तथा हसबली

रािस्ि आभदािी दाश्खला गरी र्िर्म १० बमोश्िम आभदािी ििाउँ दा दोहोरो स्रे स्ता प्रणाली अिुसार
रािस्ि स्रे स्ताको लार्ग महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकएको ढाँिामा लेखा अद्यािर्िक गरी
राख्िु पिेछ र लेखामा र्िड्िे प्रमाश्णत कागिातहरू पर्ि र्सलर्सलाबद्ध तररकाले राख्िु पिेछ।
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१२.

मार्सक प्रर्तिेदि पेश गिेः रािस्ि आभदािी गिे प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले सभबश्न्ित बैंकमा िभमा िएको
रािस्िको बैंक वहसाब र्मलाि गरी मवहिा िुक्ताि िएको सात ददिर्िर मार्सक वििरण तर्ार गरी
तालुक कार्ािलर् र सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ।

१३.

वििरण पेश गिुि पिेः र्िर्म १२ को प्रर्तिेदिको अर्तररक्त तालुक कार्ािलर्ले माग गरे बमोश्िमको

१४.

रािस्िको िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गिेः प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतीस

प्रर्तिेदि तथा वििरण रािस्ि आििि गिे कार्ािलर्ले पेश गिुि पिेछ।

ददि र्िर लगती रािस्िको रकम र असुल हुि बाँकी रकम तथा हसबली रािस्ि समेतको

कच्िािारी समेत र्िडाई रािस्िको िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी तालुक कार्ािलर्, सभबश्न्ित

प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा परीिकको
कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ।
१५.

श्िल्लािरको रािस्ि वििरण तर्ार गिेः सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले

र्िर्म १४ बमोश्िम प्राप्त आर्थिक वििरणको आिारमा श्िल्ला श्स्थत रािस्ि आििि गिे सबै

कार्ािलर्को रािस्िको वििरण तर्ार गरी प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ।
१६.

कार्ािलर् प्रमुखले र्िरीिण गिुि पिेः कार्ािलर् प्रमुखले प्रत्र्ेक मवहिा रािस्ि उठ्ि छु ट िए िा
ििएको र रािस्ि लेखा तथा दाश्खलाको र्िरीिण गरी रािस्ि वहिार्मिा िए िा ििएको र र्िर्म

११ बमोश्िम लगती तथा हसबली रािस्िको लेखा रहे िरहे को र्वकि गिुि पिेछ।र्सरी र्िरीिण
िए िा ििएको कुरा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक लेखा परीिण
गदाि हे ि ि ु पिेछ।
१७.

रािस्िको प्रादे श्शक वहसाब राख्िेः र्िर्म १२ बमोश्िम कार्ािलर्बाट प्राप्त मार्सक वििरण र र्िर्म

१४ बमोश्िमको िावषिक आर्थिक वििरण अिुसार तालुक कार्ािलर्ले प्रादे श्शक रािस्ि लेखा महालेखा
परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकएको ढाँिामा तर्ार गिुि पिेछ।

१८.

ले खापरीिण गराउिेः (१) कार्ािलर्मा आभदािी िएको रािस्िको आन्तररक लेखापरीिण प्रदे श
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले िा उक्त कार्िलर्ले तोवकददए बमोश्िम सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा

र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट गराउिु पिेछ।अश्न्तम लेखा परीिण गदाि वहसाब सं शोिि िएमा सभबश्न्ित

कार्ािलर्ले सं शोर्ित आर्थिक वििरण तर्ार गरी सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्मा ददिु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम सं शोर्ित वहसाब प्राप्त हुि आएमा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा

लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सं शोिि सवहतको अश्न्तम वििरण प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश
गिुि पिेछ।प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले पर्ि र्िर्म १७ बमोश्िम तालुक कार्ािलर्ले तर्ार
गरे को प्रादे श्शक रािस्ि लेखासँग र्िडाई अश्न्तम वििरण तर्ार गिुि
१९.

पिेछ।

कार्ािलर् प्रमुख उत्तरदार्ी हुिेः रािस्ि रकम बैंक दाश्खला गिे, गराउिे र लेखा राख्िे, राख्ि लगाउिे
उत्तरदावर्त्ि कार्ािलर् प्रमुख माफित लेखा प्रमुखको हुिछ
े ।
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पररच्छे द – ४
20.

बिेट तथा कार्ििम सभबन्िी व्र्िस्था

बिेट तिुम
ि ा गिेः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले तालुक कार्ािलर्को र्िदे शि र आर्थिक मार्मला तथा
र्ोििा मन्रालर्ले र्ििािरण गरे को बिेट सीमा, बिेट तिुम
ि ा ददग्दशिि र पररपरको अिीिमा रही

आफ्िो उद्देर् अिुरूपको कार्ि सभपादि गिि लक्ष्र् र्ििािरण गरी सो को आिारमा आगामी आर्थिक
िषिको लार्ग बिेट तिुम
ि ा गिुि पिेछ।

(२) प्रदे श सरकारले आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को र्सफाररसमा बहुिषीर्

आर्ोििा तोकी बिेट विर्िर्ोिि गिि सक्िेछ।बहुिषीर् आर्ोििा बाहे क अन्र् आर्ोििा तथा

कार्ििमको लार्ग आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले आगामी आर्थिक िषिको र्ोििा तथा

कार्ििमको सभबन्िमा प्राथर्मकता तथा िीर्तगत लक्ष्र् र्ििािरण गरी उपर्िर्म (१) बमोश्िमको
पररपर हुि ु अगािै सभबश्न्ित मन्रालर्लाई आिर्क मागिदशिि उपलब्ि गराउिु पिेछ।

(३) आिर्िक र्ोििाको लक्ष्र्, िीर्त र आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को

मागिदशििलाई समेत ध्र्ािमा राखी प्रदे श सरकारले गिुि पिे काम, हार्सल गिे लक्ष्र्, कार्ििम र
आर्थिक स्रोत तथा दे हार्का कुराहरूलाई समेत दृवष्टगत गरी सभबश्न्ित मन्रालर् र र्िकार् समेतको

सल्लाह र्लई आगामी िषिको लार्ग आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले िेरगत र मन्रालर्गत

बिेट रकमको सीमा र्ििािरण गिेछ।र्सरी र्ििािरण गररएको बिेट रकमको सीमा र बिेट तिुम
ि ा

ददग्दशिि बमोश्िम सभबश्न्ित र्िकार्हरूलाई बिेट पेश गिे समर् तोकी आर्थिक मार्मला तथा
र्ोििा मन्रालर्ले पररपर गिेछः(क)

साल बसाली गिुि पिे कामहरू,

(ख)

आिर्िक र्ोििाले लक्ष्र् गरे का कामहरू,

(ग)

िालू िर्रहे का काम िा आर्ोििाहरू,

(घ)

िैदेश्शक सहार्ताका सभझौतामा उल्लेख िए बमोश्िमका अिर्िमा गिुि पिे

(ङ)

प्रदे श सरकारका िीर्त र कार्ििम अिुसारका कामहरू,

(ि)

र्रिषीर् बिेट सीमा तोवकएको िए सो बमोश्िमका कार्ििमहरू,

(छ)

अन्र् आिर्क कुराहरू।

कामहरू,

(४) प्रदे श बिेट तिुम
ि ा ददग्दशिि िारी ििएसभम िेपाल सरकार, अथि मन्रालर्बाट िारी

िएको बिेट तिुम
ि ा ददग्दशििलार्ि आिार मार्ििेछ।
२१.

बिेट तथा कार्ििम तर्ार गरी पेश गिेः (१) र्िर्म २० मा उल्लेख िए बमोश्िम कार्ािलर्लाई

आगामी िषिको लार्ग िावहिे बिेट र कार्ििम अिुसूिी-१ को ढाँिामा तर्ार गरी आर्थिक मार्मला
तथा र्ोििा मन्रालर्िारा र्ििािररत समर् र्िर तालुक कार्ािलर्मा पेश गिुि सभबश्न्ित सबै कार्ािलर्
प्रमुखको कतिव्र् हुिछ
े ।

(२) सभबश्न्ित कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोश्िम बिेट तथा कार्ििम पेश गदाि िालू

िषिको छ मवहिासभमको प्रगर्त वििरण अिुसूिी-२ बमोश्िमको ढाँिामा सं लग्ि गरी पठाउिु पिेछ।

साथै, िालू कार्ििम िा आर्ोििा िए गिुि पिे कामको कुल पररमाण र लागत, सो मध्र्े गत
िषिसभम सभपन्ि िएको पररमाण र खिि, िालू िषिमा सभपन्ि गररिे कामको पररमाण र लागत, िालू
7

छ मवहिामा सभपन्ि पररमाण सवहत आगामी िषिमा पर्ि िालू राख्िु पिे िए त्र्सको पररमाण र
बिेट समेत पेश गिुि पिेछ।

(३) िावषिक बिेट कार्ििम र कार्ािन्िर्ि तार्लका बिाउँ दा िावषिक खररद र्ोििा र खररद

गुरूर्ोििालार्ि दृवष्टगत गरी बिाउिु पिेछ । कार्ििम सुिारु रूपले कार्ािन्िर्ि गराउि र र्ििािररत

समर्र्िर कार्ि सभपन्ि गिि अन्र् र्िकार्सँग र्लिु पिे सहर्ोग र स्िीकृर्त बारे परािार र छलफल
गिे कार्ि तथा लागत अिुमाि तर्ार गिे, ठे क्कापट्टा स्िीकृत गिे कार्ि समेत प्रथम िौमार्सक अिर्िमा
समाप्त गरीसक्िु पिेछ।

(४) कार्ािलर्हरूले खिि सभबन्िी बिेट पेश गदाि आफ्िो कार्ािलर्बाट उठ्ती हुिे रािस्ि

रकमको पर्ि बिेट तिुम
ि ा ददग्दशििमा तोवकए बमोश्िमको ढाँिामा रािस्ि अिुमाि बिाई पेश गिुि
पिेछ।
पिेछ।

(५) कार्ििमगत बिेट तिुम
ि ा गदाि आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखको सहिार्गता हुि ु
(६) पूरक बिेट पेश गिि प्रदे श सरकारको र्िदे शि िएमा र्िदे शि बमोश्िम गिुि पिेछ।

२२.

बिेट तर्ारीमा तालुक कार्ािलर्को कतिव्र्ः (१) र्िर्म २१ मा उल्लेख िए बमोश्िम बिेट
सीमार्िर रहे र आिर्क बाँडफाँड गरी सीमा तोकी बिेट तर्ार गिि गराउि लगाउिे कतिव्र्

सभबश्न्ित तालुक कार्ािलर्को हुिेछ।सभबश्न्ित तालुक कार्ािलर्ले आफू अन्तगित रहे का वििाग िा
कार्ािलर्लाई आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्बाट बिेट तिुम
ि ा सभबन्िी पररपर प्राप्त िएको
सात ददिर्िर बिेट तर्ार गिे र्िदे शि पठाउिु पिेछ।

(२) मातहतका कार्ािलर्बाट बिेट अिुमाि तथा िावषिक कार्ििम प्राप्त िएपर्छ सो

छािर्बि गरी बिेट सीमा, आिर्िक र्ोििाको िीर्त अिुरूप र उपलश्ब्िमूलक िए िा ििएको िाँिी

अश्न्तम रूप ददई बिेट तिुम
ि ा ददग्दशिि र आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को पररपरको
अर्तररक्त र्िर्म २१ को उपर्िर्म (१) बमोश्िम िावषिक कार्ििम समेत तर्ार गरी आर्थिक मार्मला
तथा र्ोििा मन्रालर्ले तोकेको समर्मा पुग्िे गरी सभबश्न्ित मन्रालर्ले आर्थिक मार्मला तथा
र्ोििा मन्रालर्मा पठाउिु पिेछ ।

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम बिेटलाई अश्न्तम रूप ददँदा बिेट सीमा अिुरूप िए िा

ििएको र उपलश्ब्िमूलक िए िा ििएको प्रष्ट गिुि पिेछ।
२३.

आर्ोििा स्िीकृत गिे गराउिेः (१) विकास आर्ोििाको बिेट तिुम
ि ा गदाि प्रस्तावित आर्ोििाको
सभिाव्र्ता अध्र्र्ि र आर्थिक, प्राविर्िक, िातािरणीर् तथा प्रशासकीर् उपर्ुक्तताको आिारमा

त्र्सबाट हुिे प्रर्तफल समेतको वििार गरी प्रदे श सरकारबाट त्र्स्तो आर्ोििा स्िीकृत िएको हुि ु
पिेछ।श्िल्ला स्तरीर् आर्ोििा,

आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को िीर्त र्िर रही

सभबश्न्ित मन्रालर्का सश्ििले र प्रदे श स्तरीर् आर्ोििा

आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले

स्िीकृत गिुप
ि िेछ । आर्ोििा स्िीकृत गिे आिार अिुसूिी -३ मा उल्लेख िए बमोश्िम
हुिेछ।र्सरी स्िीकृत आर्ोििा कार्ािन्िर्ि गििको लार्ग विस्तृत सिेिण, ड्रर्ङ्ग, र्डिार्ि, लागत

अिुमाि र सो अिुसार िावषिक कार्ििम र्िश्ित गरी सोही आिारमा िावषिक बिेट तिुम
ि ा गिुि
पिेछ।
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तर र्बसलाख रुपैर्ाँ िन्दा कम लागत पिे आर्ोििाको सभबन्िमा उपर्ुक्त
ि
विर्ि अपिाई

आर्ोििा स्िीकृत गिि सभिि ििएमा कामको आिर्कता, लागत, त्र्सबाट हुिे उत्पादि िा
रोिगारी िृवद्ध िा अन्र् आर्थिक सामाश्िक उद्देर् प्रार्प्तको वििरण खुलाई त्र्सको आिारमा

सभबश्न्ित मन्रालर्ले स्िीकृत गरी बिेटमा समािेश गराई काम गराउि सक्िेछ।र्सको िािकारी
आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्लाई ददिु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम स्िीकृत आर्ोििाको वििरण सभबश्न्ित मन्रालर्ले एक प्रर्त

प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा समेत पठाउिु पिेछ।
२४.

कार्ििम स्िीकृत गिेः (१) कार्ािलर्को उद्देर्, िीर्तगत लक्ष्र् र स्िीकृत बिेट अन्तगित र्िर्म २३

को उपर्िर्म (१) को अिीिमा रही आफ्िो मन्रालर् र अन्तगित सिालि हुिे कार्ििम
मन्रालर्ले स्िीकृत गिुि पिेछ।र्सरी स्िीकृत िएको कार्ििम आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा
मन्रालर्लाई ददिु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम स्िीकृत िावषिक कार्ििम र खिि गिे अश्ख्तर्ारी सभबश्न्ित

मन्रालर्ले आर्थिक िषि शुरु िएको पन्र ददिर्िर सभबश्न्ित कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

(३) सभबश्न्ित मन्रालर्ले उपर्िर्म (२) बमोश्िम स्िीकृत िावषिक कार्ििमको िािकारी

सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र आर्थिक

मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्लाई ददिु पिेछ।साथै सभबश्न्ित मन्रालर्ले खिि गिे अश्ख्तर्ारीको

िािकारी सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र
आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्लाई ददिु पिेछ।
२५.

कार्ििम सं शोिि गिेः कार्ािलर्ले स्िीकृत कार्ििम कार्ािन्िर्ि गिे र्सलर्सलामा स्थािीर्

पररश्स्थर्तलाई समेत ध्र्ािमा राखी त्र्स्तो कार्ििमको उद्देर्, लक्ष्र्, स्िीकृत बिेट र आिर्िक

र्ोििा अिुकुल हुिे गरी त्र्स्तो कार्ििमलाई सं शोिि गिि आिर्क ठािेमा सं शोिि गिुि पिे स्पष्ट
कारण खोली तालुक मन्रालर्को स्िीकृर्त र्लर्ि लागत िबढ्िे गरी त्र्स्तो कार्ििममा आिर्क
सं शोिि गिि सक्िेछ।र्सरी कार्ििममा गररएको सं शोििको िािकारी सभबश्न्ित कार्ािलर्ले
आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्लाई ददिु पिेछ।
२६.

िौमार्सक प्रगर्त वििरण पेश गिेः बिेट तथा कार्ििम कार्ािन्िर्ि गिे प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले अिुसूिी–

२ बमोश्िमको ढाँिामा िौमार्सक प्रगर्त वििरण तर्ार गरी तालुक कार्ािलर् र प्रदे श कोष तथा
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

२७.

बिेट तथा कार्ििम कार्ािन्िर्ि प्रगर्त समीिा गिेः (१) र्िर्म २६ बमोश्िम िौमार्सक प्रगर्त
वििरण प्राप्त िएपर्छ तालुक कार्ािलर्ले त्र्सको िौर्तक र वित्तीर् पिको समीिा गिुि पिेछ र सबै

कार्ािलर्बाट प्रगर्त वििरण प्राप्त गरी प्रदे श स्तरको प्रगर्त वििरण तर्ार गरी त्र्सको िौर्तक र
वित्तीर् पिको सामूवहक समीिा गिुि पिेछ।

ु ा प्रमुख कारणहरू र सो को
(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम गररिे समीिामा प्रगर्त कम हुिक

र्िर्मत्त श्िभमेिार व्र्श्क्त समेतको पवहिाि गिुि पिेछ।त्र्स्तो समीिामा सुिारका लार्ग िाल्िु पिे
कदमहरू र श्िभमेिार व्र्श्क्त उपर गिुप
ि िे कारिाही पर्ि उल्लेख हुि ु पिेछ।
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(३) तालुक कार्ािलर्का प्रमुखले बिेट तथा कार्ििम अिुसार प्रगर्त िए िा ििएको तथा

बािा अड्काउ परे को िए सो फुकाई ददिे एिं केही र्िदे शि ददिु पिे िए सो समेत ददिे र श्िभमेिार
व्र्श्क्त उपर कारिाही गिुि पिे िए सो समेत प्रिर्लत कािूि बमोश्िम गिुि पिेछ।

(४) र्स र्िर्म बमोश्िम प्रगर्त वििरण प्राप्त ििए तालुक कार्ािलर्ले ताकेता गरी प्रगर्त

वििरण प्राप्त गिुि पिेछ।प्रगर्त वििरण तोवकददएको समर्मा िपठाउिे कार्ािलर् प्रमुखको तलब रोक्का
गिि सवकिेछ।

(५) तालुक कार्ािलर्ले बिेट शीषिक, उप-शीषिकको आिारमा िौमार्सक प्रगर्त वििरण

तर्ार गरी आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्मा पठाउिु पिेछ । त्र्स्तो िौमार्सक प्रगर्त

वििरणको आिारमा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले िावषिक बिेटको मध्र्ािर्ि मूल्र्ाङ्कि
गरी प्रर्तिेदि प्रकाशि गिेछ।
२८.

िैदेश्शक सहार्ता बिेट वििरणमा समािेश गिेः (१) कुिै पर्ि कार्ािलर्ले विदे शी सं घ, सं स्था,
एिेन्सी िा राष्ट्रहरूबाट कुिै पर्ि वकर्समको िगदी िा श्िन्सी सहार्ता प्राप्त गदाि िा प्राप्त गिे
सभझौता गदाि िेपाल सरकार अथि मन्रालर्को स्िीकृर्त र्लिु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम प्राप्त िएको िा हुिे सहार्तालाई कार्ािलर्ले िावषिक कार्ििम

तथा बिेटमा प्रर्तर्बश्भित गराई आभदािी खिि गिुि पिेछ।

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम िैदेश्शक सहार्ता बिेटमा प्रर्तर्बश्भित गदाि आर्थिक मार्मला

तथा र्ोििा मन्रालर्ले विर्िर्ोिि बिेट रकममा समािेश गिुि पिेछ।

(४) िैदेश्शक सहार्ता सभबन्िी सभझौता िए पर्छ आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले

सभझौताको एक एक प्रर्त महालेखा परीिकको कार्ािलर्, िेपाल सरकार अथि मन्रालर्, महालेखा
र्िर्न्रकको
पिेछ।
२९.

कार्ािलर्

र

प्रदे श

लेखा

र्िर्न्रकको

कार्ािलर्मा

तीस

ददिर्िर

पठाउिु

िैदेश्शक सहार्ता अन्तगित खिि हुि बाँकी रकम र्वकि गिुप
ि िेः (१) र्मर राष्ट्र िा अन्तरािवष्ट्रर् सं घ
सं स्थाबाट प्राप्त िएको िैदेश्शक ऋण, अिुदाि िा सहर्ोगबाट सञ्चार्लत आर्ोििाले िावषिक कार्ििम

तर्ार गरी पठाउँ दा र्मर राष्ट्र िा अन्तरािवष्ट्रर् सं घ सं स्थासँग िैदेश्शक ऋण अिुदाि सहर्ोगका

सभबन्िमा िएको सभझौताका विर्िन्न शीषिकमा व्र्िश्स्थत रकम मध्र्े िालू िषिको अन्त्र्सभममा खिि
िई आगामी आर्थिक िषिको लार्ग के कर्त बित रहन्छ िन्ने कुरा समेत अिुसूिी–४, अिुसूिी–५,

अिुसूिी–६ र अिुसूिी–७ बमोश्िमका ढाँिाका फाराम िरी पेश गिुि पिेछ।र्सरी पेश गररसकेका
फाराममा िररएका अंकहरूलाई िैदेश्शक सहार्ता प्रदाि गिे र्मर राष्ट्र िा अन्तरािवष्ट्रर् सं घ सं स्थाको
सहार्ता वििरण प्रर्तिेदिले पुष्ट्यार्ं गरे को हुि ु पिेछ।

(२) एउटै िैदेश्शक सहार्ता सभझौता अन्तरगत प्राप्त ऋण, अिुदाि सहर्ोग एकिन्दा बढी

र्िकार्ले उपर्ोग िा खिि गिे अिस्था िई तीमध्र्े कुिै र्िकार्लाई सं र्ोिक तोवकएको िए सो

र्िकार्ले र सं र्ोिक ितोवकएको िए सबैिन्दा बढी सहर्ोग उपर्ोग गिे र्िकार्ले सभपूणि वििरण
समार्ोिि गरी उपर्िर्म (१) बमोश्िम पेश गिुप
ि िेछ।सं र्ोिि गिे र्िकार् िषैवपच्छे फरक फरक
हुिे िएमा सुरु िषिमा िुि र्िकार्बाट सं र्ोिि गररएको हो, सोही र्िकार्ले सो कार्ि गिुप
ि िेछ।
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(३) एउटै िैदेश्शक ऋण, अिुदाि सहर्ोग सभबन्िी सभझौता अन्तगित िैदेश्शक सहार्ता

उपर्ोग गिे सबै र्िकार्लाई आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले एकै पटक उपश्स्थत गराई
बिेट छलफल गिुि पिेछ।
30.

िैदेश्शक सहार्ताको आर्थिक पि तथा ले खापरीिण बारे मा रार् र्लिेः िैदेश्शक सहार्ता सभबन्िी
सभझौता गिुि अश्घ सभबश्न्ित कार्ािलर्ले लेखा परीिण सभबन्िमा महालेखा परीिकको कार्ािलर्को
र आर्थिक पि सभबन्िमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को रार्
र्लिुपिेछ।

३१.

बिेट तथा कार्ििमलाई अश्न्तम रूप ददिेः (१) र्स र्िर्मािली बमोश्िम सबै र्िकार्बाट बिेट
तथा कार्ििम प्राप्त गरी आिर्क छलफल समेत गरी बिेट तथा कार्ििमलाई अश्न्तम रूप ददिे
काम आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले गिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम बिेट तथा कार्ििमलाई अश्न्तम रूप ददँदा र्िर्म २१

बमोश्िम तर्ार गरी पेश हुि आएको बिेट वििरण मार्थ आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले
प्रदे शको आर्थिक श्स्थर्त र्बिार गरी सभबश्न्ित मन्रालर्सँग परामशि गरी थप–घट गिि सक्िेछ।

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले बिेट थप–घट गदाि

सभबश्न्ित मन्रालर्सँग छलफल गरी सोही बमोश्िम कार्ििम पर्ि र्मलाउि लगाउिु पिेछ।
३२.

बिेट र्िकासा, खिि तथा लक्ष्र् र प्रगर्त बिाई पेश गिेः बिेटसाथ प्रदे श सिामा पेश गिि मन्रालर्
तथा अन्तगित कार्ािलर्लाई र्िकासा िएको बिेट रकम, खिि तथा खिि अिुसारको लक्ष्र् र प्रगर्त

प्रत्र्ेक सालको िैर मवहिार्िर आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्मा पेश गिुि सबै मन्रालर्को
उत्तरदावर्त्ि हुिेछ।

पररच्छे द – ५
बिेट र्िकासा र सरकारी रकम खिि गिे तररका
३३.

बिेट र्िकासाः (१) सालबसाली पेकी खिि ऐि िा विर्िर्ोिि ऐि िा पूरक विर्िर्ोिि ऐि िा
उिारो खिि ऐि िारी िएपर्छ आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्का सश्ििले सभबश्न्ित
सश्ििलाई बिेट शीषिक, उपशीषिक र रकम समेत खुलेको बिेट वििरण, विकास बिेटमा परे का
आर्ोििाहरूको र्िश्भत खिि व्र्होिे स्रोतको वििरण र बिेट खिि गिे गराउिे सभबन्िी अश्ख्तर्ारी

पर पठाउिु पिेछ।त्र्स्तो बिेट वििरण र खिि गिे अश्ख्तर्ारी परको बोिाथि महालेखापरीिक
कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम बिेट वििरण र खिि गिे अश्ख्तर्ारी पर प्राप्त िएको पन्र

ददि र्िर सभबश्न्ित सश्ििले वििागीर् प्रमुखलाई र वििागीर् प्रमुखले मातहत कार्ािलर् प्रमुख िा

कार्ििम सिालि गिे कार्ािलर् प्रमुखलाई कार्ािलर्गत बिेट वििरण स्िीकृत कार्ििम र खिि
व्र्होिे स्रोत खोली बिेट खिि गिे अश्ख्तर्ारी पर पठाउिु पिेछ।सभबश्न्ित सश्ििले त्र्स्तो
कार्ािलर्गत बिेट वििरण, कार्ििम र खिि गिे अश्ख्तर्ारी परको बोिाथि आर्थिक मार्मला तथा
र्ोििा मन्रालर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्लाई पर्ि पठाउिु पिेछ।
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(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम कार्ािलर्गत बिेट वििरण, कार्ििम र खिि गिे अश्ख्तर्ारी

पर प्राप्त िएपर्छ सभबश्न्ित कार्ािलर्ले प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोश्िमको

िुक्तािी आदे श िरी सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा बिेट र्िकासा माग गिुि
पिेछ।बिेट र्िकासा माग गरी पठाउँ दा अश्घल्लो मवहिासभमको विर्िर्ोिि खििको फाँटिारी पेश

गिुि पिेछ । र्सरी र्िकासा माग गदाि रािस्ि, िरौटी र प्रिर्लत कािूि बमोश्िम खडा िएको कार्ि
सिालि कोष लगार्त सभपूणि कारोबारको मार्सक फाँटिारी सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गरी वहसाब र्िडाि गिुि पिेछ।

(४) उपर्िर्म (३) बमोश्िम सभबश्न्ित कार्ािलर्बाट रीतपूिक
ि िुक्तािी आदे श प्राप्त िएपर्छ

सो कार्ािलर्को रािस्ि, िरौटी र प्रिर्लत कािूि बमोश्िम खडा िएको कार्ि सिालि कोष अन्तगित
िए गरे का सभपूणि कारोबारको मार्सक फाँटिारी पेश िई सकेको िए सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा

लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट सो कार्ािलर्को स्िीकृत बिेट र्िर रही प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्ले तोवकददए बमोश्िम बिेट िुक्तािी र्िकासा ददर्ि सो को सूििा सभबश्न्ित कार्ािलर्लार्ि
ददिुपिेछ।र्सरी बिेट रकम र्िकासा ददँदा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर् िा सभबश्न्ित

कार्ािलर्को तालुक मन्रालर्, वििागबाट बिेट रकम र्िकासा रोक्का िएकोमा फुकुिा ििएसभम
त्र्स्तो रकम र्िकासा ददिु हुँदैि।

तर बिेट रकम र्िकासा िई खिि िर्सकेपर्छ उक्त र्िकासा रोक्का राख्ि लेखी आएमा

सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले त्र्स्तो र्िकासा रोक्का राख्ि िसक्िे िािकारी
सभबश्न्ित कार्ािलर्को तालुक मन्रालर् िा वििागलाई ददिु पिेछ।

(५) उपर्िर्म (४) बमोश्िम बिेट रकम र्िकासा ददँदा िैदेश्शक सहर्ोग िा ऋण सहार्ता

समािेश िएको र्ोििाको सभबन्िमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्बाट तोकेको कार्िविर्ि अिुसार र्िकासा ददिु पिेछ।

(६) सालबसाली विर्िर्ोिि ऐि पाररत ििएको अिस्थामा िा विर्िर्ोिि ऐि पाररत िई

उपर्िर्म (१) र (२) बमोश्िमका कागिातहरू प्राप्त िर्िसकेको अिस्थामा बिेट रकम र्िकासा
प्रविर्ा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोश्िम हुिेछ।

(७) उपर्िर्म (३), (४), (५) र (६) मा िुिसुकै कुरा लेश्खएको िएता पर्ि श्िल्ला श्स्थत

सरकारी कार्ािलर्को र्िश्भत विर्िर्ोश्ित बिेट सभबश्न्ित कार्ािलर्ले ददएको िुक्तािी आदे श अिुसार

सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाटै खिि लेखी िुक्तािी ददिु पदाि अपिाउिु पिे
तररका महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोश्िम हुिेछ।

(८) र्स र्िर्ममा अन्र्र िुिसुकै कुरा लेश्खएको िए तापर्ि बिेट रकम र्िकासा र खिि

सभबन्िमा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले थप कार्िविर्ि तोवकददि सक्िेछ।
३4.

साल तमाममा बाँकी रकम वफताि दाश्खला गिेः आर्थिक िषि र्िर खिि ििई बाँकी रहि आएको
रकम दे हार् बमोश्िम वफताि दाश्खला गिुि पिेछः–
(क)

विि िहुिे बिेट उपशीषिक प्रत्र्ेक िषि महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदे श
लेखा

र्िर्न्रक

कार्ािलर्ले

तोवकददिेछ।त्र्सरी

विि

िहुिे

ििी

तोकेको

उपशीषिकहरूको हकमा बाहे क साल तमाम हुि ु िन्दा कभतीमा सात ददि अगार्ड िै

सभबश्न्ित कार्ािलर्हरूले िुक्तािी ददिु पिे रकमहरू िुक्तािी ददई आर्थिक कारोबार
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बन्द गिुि पिेछ।र्सरी आर्थिक कारोबार बन्द गरे पर्छ र्िकासा र खििको लेखा
अद्यािर्िक गरी बाँकी रहे को सभबश्न्ित कार्ािलर्ले प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्मा वफताि गिुि पिेछ।
(ख)

साल तमाम हुि ु िन्दा कभतीमा पाँि ददि अगार्ड सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले श्िल्लाश्स्थत सबै कार्ािलर्ले खण्ड (क) बमोश्िम गरे िा
िगरे को र्िरीिण गरी िगिे कार्ािलर्को हकमा तुरुन्त गिि लगाउिु पिेछ र ििए
बैंक खाता रोक्का राख्िु पिेछ।

(ग)

खण्ड (क) को समर् पर्छ पर्ि कार्ािलर्लाई अर्त आिर्क काम परी खिि गिुि
परे मा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा खििका विल िरपाई
पेश गरी एकल कोष खाता प्रणाली अिुसार िुक्तािी र्लिु पिेछ।

(घ)

प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले लेखा अद्यािर्िक राखे िा िराखेको, आिर्क वििरणहरू तर्ार
गरे िा िगरे को सभबन्िमा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले
आकश्स्मक र्िरीिण गरी सो बमोश्िम गरे को िदे श्खएमा तुरुन्त गिि लगाई तालुक
कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा प्रर्तिेदि ददिु पिेछ।

३५.

दै र्िक कार्ि सिालि गिि रकम र्िकासा गिेः सालबसाली पेकी खिि ऐि िा विर्िर्ोिि ऐि लागू

िई र्िर्म ३३ को उपर्िर्म (२) बमोश्िम कार्ािलर्गत बिेट वििरण र कार्ििम प्राप्त ििएको
अिस्थामा कार्ािलर्को दै र्िक कार्ि सिालि गििको लार्ग प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले

तोवकददए बमोश्िमको रकम सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले एकल खाता कोष

प्रणाली अिुसार िुक्तािी गिि सक्िेछ।पेकी खिि ऐि अन्तरगत र्िकासा िएको रकम विर्िर्ोिि ऐि
लागू िएपर्छ स्ितः विर्िर्ोिि ऐि बमोश्िम र्िकासा िएको
३६.

मार्ििेछ।

स्िीकृत बिेटबाट खिि गिेः (१) अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले बाहे क अरू कसैले पर्ि खिि गिे आदे श
ददि िा खिि स्िीकृत गिि हुँदैि।

(२) खिि गिे िा खििको र्िकासा ददिे अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले दे हार्का कुराहरू वििार

गरी खिि गिि र खिि गिे र्िकासा ददिु पछिः–
(क)

रकम स्िीकृत बिेट सीमार्िर, सभबश्न्ित खिि शीषिकमा पदिछ र खिि गिि

(ख)

रकम कुिै र्ोििाको सभबन्िमा िए सो र्ोििा स्िीकृत िर्सकेको छ ििे,

(ग)

रकम खिि गिुि
ि न्दा अश्घ खिि गिि र्िकासाको आदे श प्राप्त िर्सकेको छ

(घ)

िैदेश्शक स्रोतबाट व्र्होिेमा स्रोत प्राप्त िर्सकेको िा सभझौता प्रिािकारी

बाँकी छ ििे,

ििे, र

िएको छ ििे।

(३) सभबश्न्ित उपशीषिकमा विर्िर्ोश्ित एक समूहको खिि शीषिकको रकम अपर्ािप्त छ र

सो रकम खिि िगरे मा सरकारी हार्ि िोक्सािी हुिे िा सरकारी काममा बािा पिे दे श्खएमा सो को
स्पष्ट कारण खुलाई सोही उपशीषिकको अको समूहको खिि शीषिकको मौज्दात रकमबाट खिि गरी

त्र्स्तो काम िएको सात ददिर्िर त्र्सरी खिि गरे को रकम र्िर्म ३८ बमोश्िम र्िर्र्मत गराउिु
पिेछ।
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(४) र्स र्िर्मािली बमोश्िम सभबश्न्ित आर्थिक िषिमा र्िकासा ददएको आदे श तथा रकम

मध्र्े खिि ििई बाँकी रहे को रकम र्िर्म ३४ को खण्ड (क) बमोश्िम वफताि हुि िसकेमा सोही

आर्थिक िषिको समार्प्तमा स्ितः र्िश्ष्ट्िर् िएको मार्ििेछ। र्िर्म ३४ को खण्ड (क) बमोश्िम
वफताि दाश्खला िएको रकम र्िकासामा घटार्िेछ।
३७.

सरकारी रकम खिि सभबन्िी कार्िविर्िः (१) िर्ाँ आर्थिक िषि शुरु िएपर्छ कार्ािलर् प्रमुखले र्िर्म
३३ बमोश्िम िुक्तािी र्िकासा र्लई बिेटको सीमा र्िर रही र्ििािररत कार्िमा खिि गिुि पछि।

(२) सभबश्न्ित बिेट र्िरको रकम खिि गदाि अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट स्िीकृर्त गराई

खिि गिुि पिेछ।स्िीकृत बिेट र्िर परे को तर कारणिश अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको स्िीकृत र्बिा
खिि गरे को रकम र्ििले मिार्सब ठािेमा पर्छ स्िीकृत गरी ददि सक्िेछ।

(३) र्स र्िर्मािली बमोश्िम खिि गदाि खििको र्बल िरपाई सवहत लेखा राख्िु पिेछ।

र्बल िरपाई आउि िसक्िे काममा खिि िएको फुटकर खििको हकमा खिि गिे कमििारीले प्रमाश्णत
गरी अर्िकार प्राप्त अर्िकारीिारा समथिि गराई लेखा राख्िु पिेछ।

स्पष्टीकरणः र्स उपर्िर्मको प्रर्ोििको लार्ग “र्बल िरपाई आउि िसक्िे काममा िएको फुटकर

खिि” िन्िाले एक पटकमा एक हिार रुपैर्ाँिन्दा कम रकमको याक्सी, ररक्सा िाडा, कुल्ली खिि र
दश्िणा आददमा िएको खिि सभझिु पछि।

(४) प्रदे श सरकारले तोकेको विशेष खिि िा शाश्न्त सुरिा तथा गुप्तिर सभबन्िी र्बल

िरपाई दे खाउि उश्ित िहुिे खिि प्रदे श सरकारले तोकेको अर्िकारीले खिि गरी प्रदे श सरकारले

तोकेको अर्िकारीबाट समथिि गराई लेखा राख्िु पिेछ।प्रदे श सरकारले त्र्सरी अर्िकारी तोक्दा
खििको सीमा पर्ि तोवकददिु पिेछ।

(५) सरकारी र्िकार्बाट कुिै तार्लम, सेर्मिार, गोष्ठी, कार्ािशालागोष्ठी आदद सिालि गिुि

पदाि सो कार्िको कार्ििम तथा लागत अिुमाि तर्ार गरी अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट स्िीकृत
गराउिु पिेछ।र्स्तो स्िीकृत कार्ििम अिुरूप सञ्चार्लत तार्लम, सेर्मिार, गोष्ठी, कार्ािशालागोष्ठी आदद

सभपन्ि िर्सकेपर्छ कार्ििम अिुरूप कार्ि सभपन्ि िए ििएको र त्र्समा खिि गररएका
मालसामािको वििरण तथा र्बल िरपाई सवहतको खिि दे श्खिे गरी प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिेछ।

त्र्स्तो प्रर्तिेदि अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट स्िीकृत िएपर्छ त्र्स्तो कार्िमा खिि िएका खिि िएर
िािे मालसामािहरूको खररद आदे श, दाश्खला ररपोटि तर्ार गरी कार्ािलर्मा रहे को श्िन्सी खातामा
आभदािी तथा खिि ििाई रहिु पिे छै ि।

(६) विकास आर्ोििा तफि र्ोििाको सिे, र्डिार्ि, लागत अिुमाि तथा कार्ििम तर्ार

गरी स्िीकृत गराई बिेटमा र्ििािररत गररएको रकम िुक्तािी र्िकासा र्लई र्िर्मािुसार खिि गिुि र

समर्मै र्ििािररत कार्ििम अिुसार मालसामािको उपलश्ब्ि तथा प्राविर्िक एिं प्रशासकीर् व्र्िस्था
र्मलाई कार्ि सभपादि गिुि सभबश्न्ित कार्ािलर् प्रमुख िा र्ोििा प्रमुखको कतिव्र् हुिछ
े ।र्स

सभबन्िमा बािा अड्काउ फुकाउि आिर्क र्िकासा माग िएकोमा त्र्सको र्िकासा समर्मै ददिु
सभबश्न्ित मन्रालर् िा वििागको कतिव्र् हुिछ
े ।

(७) आफूले श्िभमा र्लएको सरकारी रुपैर्ाँ र त्र्सको वहसाब वकताब र्बल िरपाई िा

प्रमाण लेखा प्रमुखिारा राख्िे तथा राख्ि लगाउिे समेतको सभपूणि दावर्त्ि कार्ािलर् प्रमुखको हुिेछ
र खिि गदाि स्िीकृत बिेटको पररर्िर्िर रही कार्ािलर् प्रमुखले स्िीकृत गिुि पिेछ।
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(८) कुिै रकमको िुक्तािी ददँदा रीत पुगे िा िपुगेको िाँि गिुि पिेछ। खिि िएको सबै

रर्सद र्बल िरपाईहरूमा र्सलर्सलेिार िभबर राखी कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको कमििारीले “िुक्तािी
िएको” ििाउिे छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाश्णत गिुि पिेछ।

(९) कार्ािलर् प्रमुखले आर्थिक कारोबार गदाि आफ्िा मातहतका कमििारी उपर पूरा रे खदे ख

पुर्र्ाई िगद तथा श्िन्सीमा कुिै वकर्समको वहिार्मिा, हार्ि िोक्सािी िा लापरिाही समेत हुि िपाउिे
गरी सरकारी िगद श्िन्सी सुरश्ित राख्ि उश्ित प्रबन्ि गिुि पिेछ।आफूले गिुि पिे काम
आफूमुर्िका कमििारीिारा गराएमा पर्ि त्र्स्तो काम प्रर्त र्ििको उत्तरदावर्त्ि रहिेछ।

(१०) कार्ािलर् प्रमुख िा र्ििबाट अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले प्रिर्लत कािूि बमोश्िम

सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबश्न्ित मन्रालर् िा तालुक वििागमा
कारोबारका मार्सक फाँटिारी पेश गिुि पिेछ।

(११) मातहत कार्ािलर्मा आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम कतिव्र्को उश्ित पालि गिुि िा

गराउिु र मातहतका कार्ािलर्को वहसाब प्रदे शको केन्रीर् वहसाबमा समािेश गराई िाँिबुझ गराउिु
सभबश्न्ित मन्रालर् र वििागको उत्तरदावर्त्ि हुिेछ।

(१२) कार्ािलर् प्रमुखले सुभपेको काम र आर्थिक कारोबारको लेखा राख्िे श्िभमेिारी िहि

गरी आर्थिक कारोबारमा कार्ािलर् प्रमुखलाई मद्दत गिुि र प्रिर्लत कािूि बमोश्िम कार्ािलर्

प्रमुखको उत्तरदावर्त्िमा वहसाब वकताब रीतपूिक
ि राखी लेखापरीिण गराउिे काम कतिव्र् आर्थिक
प्रशासि शाखा प्रमुखको हुिछ
े ।

(१३) श्िल्ला श्स्थत सरकारी कार्ािलर्को र्िश्भत विर्िर्ोश्ित बिेट सभबश्न्ित कार्ािलर्ले

ददएको िुक्तािी आदे श अिुसार सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाटै खिि लेखी
िुक्तािी ददँदा कार्ािलर् प्रमुखबाट स्िीकृत खिि बिेटको पररर्िर्िर रही खिि लेखी हरवहसाब राख्िे
कतिव्र् प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को हुिछ
े ।

(१४) आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखले प्रिर्लत कािूि बमोश्िमको प्रविर्ा िपुगक
े ो आर्थिक

कारोबारको िुक्तािी ददि िा िुक्तािीको र्िर्मत्त पेश गिि िा िुक्तािीको र्िर्मत्त र्सफाररस गिि
र्मल्दै ि।आर्थिक कारोबारसिालि एिं िुक्तािी ददिे सभबन्िमा कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रशासि
शाखा प्रमुख बीिमा मतिेद िएमा कार्ािलर् प्रमुखको र्िणिर् अिुसार गिुि पिेछ।र्स्तो र्िणिर्को

िािकारी आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखले तालुक कार्ािलर् र सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर् समि तुरुन्त पठाउिु पिेछ।

(१५) उपर्िर्म (१४) बमोश्िम मतिेद िएका विषर्मा िाँिबुझ गरी सभबश्न्ित प्रदे श कोष

तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबश्न्ित कार्ािलर्लाई आिर्क परामशि ददिु पिेछ।त्र्सरी
ददर्एको परामशिको िािकारी सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबश्न्ित
कार्ािलर्को तालुक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई समेत ददिु पिेछ।

(१६) उपर्िर्म (१४) र (१५) बमोश्िम प्राप्त प्रर्तिेदि उपर सभबश्न्ित कार्ािलर्को

तालुक कार्ािलर्ले छािविि गरी आिर्क कारिाही गिुि पिेछ।
३८.

िैदेश्शक सहार्ता शोि ििाि र्लिे: प्रदे श सरकारको स्रोतबाट खिि गरी दातृ पिबाट शोि ििाि (१)
र्लिुपिेमा दे हार् बमोश्िम गिुप
ि िेछ :
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(क)

सभबश्न्ित मन्रालर् िा वििागले विर्िन्न दातृ पिसँग िएको सभझौताको
आिारमा प्रत्र्ेक आर्ोििाले खिि गरे को रकम शोि ििाि माग गिे

अर्िकारी तोवकददिु पिेछ र शोि ििाि माग गिि कार्ािलर्मा खििको

फाँटिारी र अन्र् वििरण उपलव्ि गराउिे व्र्िस्था गिुप
ि िेछ । शोि ििाि
ु
माग गिे िा सोझै िुक्तािी माग गिे अर्िकारीको दस्तखत पठाउँ दा सं र्क्त
दस्तखत हुिे व्र्िस्था गिुप
ि िेछ।
(ख)

सभबश्न्ित आर्ोििा िा कार्ािलर्ले शोि ििाि हुिे गरी सभबश्न्ित प्रदे श
कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त गरे को र्िकासा रकम प्रिर्लत
कािूि

तथा

सभझौतामा

िएको

व्र्िस्था

अिुसार

खिि

गरी

लेखा

राख्नुपिेछ।रीतपूिक
ि को खििको फाँटिारी र शोि ििाि माग गिे कार्ािलर्ले

माग गरे को अन्र् वििरण तथा आिर्क कागिातहरू मवहिा िुक्ताि िएको
सात ददिर्िर उपलब्ि गराउिु खिि गिे सभबश्न्ित कार्ािलर्को कतिव्र्
हुिेछ।
(२) शोि ििाि माग
गिुप
ि िेछः
(क)

गिे कतिव्र्

िएको कार्ािलर्ले शोि ििािमाग गदाि

दे हार् बमोश्िम

मातहतका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि र्काईलाई सभझौता बमोश्िम

के कस्तो रकम खिि गिि सवकन्छ, के कस्तो रकम खिि गरे मा दातृ पिबाट
शोि ििाि हुि सक्दै ि त्र्सको िािकारी पठाउिु पिेछ।दातृ पिबाट शोि

ििाि हुिे गरी र्िकासा िएको रकमबाट शोि ििाि हुि िसक्िे रकम खिि
गिुि िा गराउिु हुँदैि।
(ख)

मातहतका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि र्काईबाट शोि ििाि माग गिि
आिर्क पिे खििको फाँटिारीको अर्तररक्त अन्र् आिर्क वििरण िा
कागिात माग गिि सक्िेछ।

(ग)

मातहतका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि र्काईबाट खििको फाँटिारी र

अन्र् आिर्क वििरण सं कलि गरी िाँिी शोि ििाि र्ोग्र् रकम र्ििािरण
गरी सभबश्न्ित दातृ पिमा बढीमा पैँ तालीस ददिर्िर दातृ पिको र्िदे श्शका

बमोश्िम माग दरखास्त फाराम तर्ार गरी शोि ििाि माग गिुप
ि िेछ।र्सरी

शोि ििाि माग िएको दरखास्तको एक प्रर्त महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र
प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।न्र्ूितम माग सीमाङ्क
(थ्रेसहोल्ड) िपुगेकोमा पुगपर्छ
मार शोि ििाि माग गरी पठाउि सवकिेछ।
े
(घ)

मातहतका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि र्काईलाई प्रदे श कोष तथा

लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट शोि ििाि हुिे गरी र्िकासा िएको, दातृपिसँग
शोि ििाि माग िएको, शोि ििाि माग हुि बाँकी, शोि ििाि प्राप्त िएको, शोि
ििाि प्राप्त हुि बाँकी आदद र सोझै िुक्तािी माग दरखास्त र िुक्तािीको
अर्िलेख राखी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्मा िएको अर्िलेखसँग प्रत्र्ेक िार मवहिामा र्िडाउिु पिेछ।
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(ङ)

प्रत्र्ेक आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवहिा र्िर अश्न्तम लेखा परीिण
ििएको अिस्थामा पर्ि पररर्ोििा लेखा (अि अर्डटे ड प्रोिेक्ट एकाउन्ट)
तर्ार गरी दातृ पिलाई पठाउिु पिेछ।अश्न्तम लेखा परीिण सभपन्न गराई
पररर्ोििा लेखा दातृ पिले र्िददिष्ट गरे बमोश्िम पठाउिु पिेछ।

(ि)

पररर्ोििाको िाममा खोर्लएको विशेष खाताको वहसाि मार्सक रुपमा बैंक
स्टे टमेन्टसँग र्िडाई सो को प्रर्तिेदि महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

(छ) प्रत्र्ेक आर्थिक िषिको कार्तिक मसान्तर्िर गत आर्थिक िषिको िैदेश्शक

स्रोततफिको शोि ििाि र सोझै िुक्तािी वहसािको पूणि वििरण र त्र्ससभबन्िी
एकीकृत आर्थिक वििरण महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा अर्ििार्ि रुपमा पेश गररसक्िु पिेछ।

(३) उपर्िर्म (२) को खण्ड (क) बमोश्िम खिि गिे कार्ािलर्ले खििको फाँटिारी शोि
ििाि मागपर पेश गिे कार्ािलर्मा पठाएको र शोि ििाि माग गिे कार्ािलर्ले माग गरे

िगरे को सभबन्िमा प्रत्र्ेक मवहिामा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्मा अर्ििार्ि रुपमा पेश गरर सक्िु पिेछ।

(४) प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले शोि ििाि हुिे गरी िएको र्िकासा, खिि सभबश्न्ित

कार्ािलर् िा आर्ोििाबाट शोि ििाि माग िएको, दातृ पिबाट शोि ििाि प्राप्त िएको
र शोि ििाि प्राप्त हुि बाँकीको अर्िलेख राखी अिुगमि गरी िाँडो शोि ििाि गिे
गराउिे व्र्िस्था गिुप
ि िेछ।

(५) र्स र्िर्म बमोश्िम शोि

ििाि माग गिि तोवकएको अर्िकारीले मिार्सब समर्र्िर

शोि ििाि माग गरे िगरे को सभबन्िमा मन्रालर्ले अिुसूिी- ८ बमोश्िमको ढाँिामा

मातहत कार्ािलर्हरूबाट िौमार्सक वििरण र्लई अिुगमि गिुप
ि िेछ।लेखा उत्तरदार्ी
अर्िकृतले केन्रीर् आर्थिक वििरण तथा शोि ििािको श्स्थर्तको िावषिक वििरण
महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेश गिुप
ि िेछ ।
३९.

खिि गरे को रकम र्िर्र्मत हुि सक्िेः (१) प्रिर्लत कािूि बमोश्िम खिि गिे िा गराउिे अर्िकार

ििएको िा बिेटमा रकम िए पर्ि र्िकासा िएको रकम अपर्ािप्त िएको िा र्िर्म ३६ को
उपर्िर्म (३) बमोश्िम िएको खिि सभबश्न्ित प्रदे श सश्ििको र्सफाररसमा आर्थिक मार्मला तथा
र्ोििा मन्रालर्ले ऐिको अिीिमा रही रकमान्तर िा खिि समथिि गरी िा थप र्िकासा ददई त्र्स्तो

खिि िएको कुरा र्िर्र्मत गरी ददि सक्िेछ।र्सरी र्िर्र्मत गिुप
ि िे कुरा खिि गरे को सात ददिर्िर
सभबश्न्ित मन्रालर् िा वििागमा पेश गरी सक्िुपिेछ।

तर रकमान्तर हुि सक्िे रकमको सभबन्िमा सभबश्न्ित अर्िकारीले र्िर्र्मत गररददि

सक्िेछ।र्िर्र्मत हुि िसकेमा खिि गिे िा गराउिे अर्िकारी िै श्िभमेिार हुिछ
े ।
(२) बिेटको शीषिक उपशीषिक

अन्तरगतको रकम खिि गदाि रकमान्तर सभबन्िी

अर्िर्र्मतता िएकोमा सभबश्न्ित मन्रालर्ले त्र्सरी अर्िर्र्मत िएको कारण खोली गरे को र्सफाररस

आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्लाई मिार्सब लागेमा र्िर्र्मत गरी ददि सक्िेछ।र्िर्र्मत हुि
िसकेमा खिि गिे िा गराउिे अर्िकारी िै श्िभमेिार हुिेछ।
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(३) स्िीकृत बिेटबाट खिि गिुप
ि िे काममा खिि गदाि र्स र्िर्मािली बमोश्िम पुर्र्ाउिुपिे

रीत िपुर्र्ाई पररश्स्थर्त िश खिि गरे को र सभबश्न्ित मन्रालर्ले िाँच्दा प्रदे श सरकारलार्ि हार्ि
िोक्सािी िएको दे श्खि िआएमा र्िर्र्मत गरीददि सक्िेछ।

स्पष्टीकरणः र्स उपर्िर्मको प्रर्ोििको लार्ग "पररश्स्थर्तिश" िन्िाले तत्काल खिि िगदाि सरकारी
हार्ि िोक्सािी हुिे, बढी दस्तुर र्तिुप
ि िे, ठू लो आर्थिक व्र्र् िार व्र्होिुप
ि िे िस्ता अिस्था
सभझिुपछि।

(४) र्स र्िर्मािली बमोश्िम खिि गरे को कुरा र्िर्र्मत गरी ददिे मन्रालर्ले सो र्िर्र्मत

गरीददएको कुराको बोिाथि महालेखा परीिकको कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई
ददिुपिेछ।

(५) अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको स्िीकृर्त वििा खिि गरे को रकम र्ििले मिार्सब ठािेमा

पर्छ समथिि गररददि सक्िेछ।

(६) अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले र्स र्िर्मािली बमोश्िम समथिि गरे पर्छ त्र्स्तो खिि

र्िर्र्मत िएको मार्ििेछ।
४०.

स्िीकृत बिेट र्िर्न्रण गिे अर्िकारः र्स पररच्छे दमा िुिसुकै कुरा लेश्खएको िए तापर्ि प्रदे श
सश्ित कोष मार्थ व्र्र्िार हुिे रकम बाहे क स्िीकृत बिेटमा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा
मन्रालर्ले प्रदे श सश्ित कोषको अिस्था अिुसार आिर्क र्िर्न्रण गिि सक्िेछ।

४१.

रकमान्तर तथा खिि सभबन्िी व्र्िस्थाः (१) स्िीकृत बिेटको रकम एक बिेट उपशीषिक, स्रोत िा
खिि शीषिकबाट अको बिेट उपशीषिक, स्रोत िा खिि शीषिकमा रकमान्तर गिे अर्िकार आर्थिक
मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को हुिेछ।सभबश्न्ित कार्ािलर्बाट कारण सवहत रकमान्तरको माग

िई आएकोमा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले आिर्कतािुसार रकमान्तर गरी सो कुराको
अर्िलेख प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा राख्ि लगाई त्र्सको िािकारी त्र्स्तो कार्ािलर्, प्रदे श
कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) मा िुिसुकै कुरा लेश्खएको िए तापर्ि दे हार्का खिि शीषिकमा बाहे क

अन्र् खिि शीषिकहरूमा उपर्िर्म (३) र (४) को अिीिमा रही सभबश्न्ित मन्रालर्का सश्िि,
वििागीर् प्रमुख िा कार्ािलर् प्रमुखले रकमान्तर गिि सक्िेछः–
(क)

दरबन्दी स्िीकृत ििएको तलब ित्ता,

(ख)

अिुदाि (ट्रान्सफर),

(ग)

ँ ीमा अिुदाि (सश्ब्सडी),
पूि

(घ)

िैपरी आउिे,

(ङ)

विविि खिि,

(ि)

फर्िििर, सिारी सािि र मेश्शि औिार,

(छ)

शेर्र लगािी,

(ि)

ऋण लगािी।

(३) िावषिक कार्ििम िघट\िे िा िावषिक कार्ििममा बािा िपिे र स्रोत फरक िपिे गरी

कुिै एक उपशीषिक र्िरको एक खिि शीषिकबाट अको खिि शीषिकमा मन्रालर्को िए सभबश्न्ित

सश्ििले र वििाग िा अन्तगित कार्ािलर्को िए सभबश्न्ित वििागीर् प्रमुखले रकमान्तर गिि
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सक्िेछ । र्सरी रकमान्तर गदाि िुि खिि शीषिकमा थप रकमान्तर गररिे हो सो खिि शीषिकमा
विर्िर्ोश्ित रकमको पच्िीस प्रर्तशत िन्दा बढी हुिे गरी रकमान्तर गिि पार्िे छै ि।

(४) उपर्िर्म (१) मा िुिसुकै कुरा लेश्खएको िए तापर्ि आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा

मन्रालर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को र्िदे शिमा प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्ले एक बिेट शीषिकर्िरको एक उपशीषिकबाट अको उपशीषिकमा िैदेश्शक श्रोत समािेश

िएको बिेट उपशीषिक तफिको बाहे क सािारण बिेटबाट सािारण बिेटमा र विकास बिेटबाट
विकास बिेटमा रकमान्तर गिि सक्िेछ।

(५) स्िीकृत बिेटको विविि रकमबाट खिि गिे गरी र्ििािररत िएको काममा बाहे क

बिेटमा िपरे को रकमसँग सभबश्न्ित अरू काम तथा अर्तर्थ सत्कारमा एक पटकमा दश हिार
रुपैर्ाँसभम सभबश्न्ित प्रदे श सश्िि, पाँि हिार रुपैर्ाँसभम वििागीर् प्रमुख र एक हिार रुपैर्ाँसभम

कार्ािलर् प्रमुखको स्िीकृर्त र्लई खिि गिि सवकिेछ।तर बिेटमा परे को रकममा विविि रकमबाट
खिि गिि पार्िे छै ि।

(६) उपर्िर्म (२), (३) र (४) बमोश्िम रकमान्तर गररएकोमा सोको बोिाथि आर्थिक

मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा

र्िर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा परीिकको कार्ािलर्लाई रकमान्तर गरे को सात ददि र्िर ददिु
पिेछ।

(७) िालू िषिको बिेटले िखाभिे गरी बढी खिि हुिे गरी दावर्त्ि श्रृििा गिुह
ि ँद
ु ै ि।तर

विशेष कारण एिं पररश्स्थर्तिश उपर्िर्म (८) मा उश्ल्लश्खत खिि शीषिकहरूमा िालू िषिको बिेटले

िखामेको खिि व्र्होिुि पिे िएमा र्बल िरपाई बमोश्िमको रकम आगामी िषिमा िुक्तािी ददिु पिे

कारण खोली महालेखा परीिकको कार्ािलर्ले तोकेको ढाँिामा िुक्तािी ददि बाँकीको कच्िािारीमा
िढाई श्रािण पन्र गते र्िर कार्ािलर् प्रमुख र प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट
प्रमाश्णत गराई राख्िु पिेछ र त्र्स्तो िुक्तािी ददि बाँकीको कच्िािारी आर्थिक वििरणका साथ

तालुक कार्ािलर्, सभबश्न्ित मन्रालर्, प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् तथा महालेखा
परीिकको कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

(८) उपर्िर्म (७) बमोश्िम दावर्त्ि र्सिििा िई िुक्तािी ददि बाँकीको कच्िािारीमा रहे को

खिि रकममध्र्े दे हार्को खििको िुक्तािी ददि बाँकी रहे मा िालू आर्थिक िषिको सभबश्न्ित बिेट
रकमबाट िुक्तािी ददि पुग्िे दे श्खएमा सभबश्न्ित कार्ािलर्ले दे हार्का खिि शीषिकमा िुक्तािी ददि
सक्िेछ:

(क) तलब (स्िीकृत दरबन्दीको),
(ख) ित्ता,
(ग) सरुिा भ्रमण खिि तथा दै र्िक ित्ता,
(घ) िाडा,
(ङ) लुगा तथा खाद्य पदाथि, र्बरामी र बन्दीको र्सदा,
(ि) कुिै व्र्श्क्त, फमि, सं स्था िा कभपिीसँग िएको सभझौता बमोश्िमको रकम,
(छ) दािी प्राप्त िर्सकेको सेिा र्ििृत्त सुवििा।
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(९) उपर्िर्म (८) मा उश्ल्लश्खत खिि बाहे कका अन्र् खििहरूको िुक्तािी स्िीकृत िावषिक

कार्ििममा समािेश िएको अिस्थामा ददि सवकिेछ।
४२.

दाि, दातव्र् र अिुदाि सहर्ोगः (१) सरकारी िगदी, श्िन्सी मालसामाि िा घर िग्गा कुिै व्र्श्क्त

िा सं स्थालाई हस्तान्तरण िा दाि दातव्र् गदाि िा आर्थिक सहार्ता ददँ दा आर्थिक मार्मला तथा
र्ोििा मन्रालर्को र्सफाररसमा प्रदे श सरकारले ददिे िा िददिे र्िणिर् गिि सक्िेछ। एक सरकारी
र्िकार्को स्िार्मत्िमा रहे को िल अिल सभपश्त्त अको सरकारी र्िकार्लाई हस्तान्तरण गदाि ििे
प्रदे श सरकारले सभबश्न्ित मन्रालर्को सहमर्त र्लई गिेछ।

तर िावषिक बिेटमा समािेश िएको दे हार्को आर्थिक सहार्ता ददिलाई र्स र्िर्मले बािा

पुर्र्ाएको मार्ििे छै िः–
(क)

दै िी प्रकोप, प्राकृर्तक विपश्त्त आददमा आन्तररक मार्मला तथा कािूि

(ख)

विद्यालर् र रावष्ट्रर् तथा अन्तरािवष्ट्रर् एिं प्रादे श्शक सं घ सं स्थालाई आर्थिक

मन्रालर् िा प्रदे श सरकारको र्िणिर्बाट ददिे आर्थिक सहार्ता,

सहार्ता, िन्दा शुल्क ददिे ििी प्रदे श सरकारको र्िणिर्बाट तोवकएका
रकम,

(ग)

प्रदे श सरकारले र्िर्म बिाई िा र्िणिर् गरे र तोवकददएका आर्थिक सहार्ता

(घ)

स्िीकृत

िा अिुदाि रकम,
िावषिक

कार्ििम

अिुसार

लश्ित

समूहलाई

वितरण

मालसामाि (िस्तै िीउ वििि, बोट विरुिा, दोपार्ा, िौपार्ा आदद)।

गररिे

(२) उपर्िर्म (१) को प्रर्तबन्िात्मक िाक्र्ांशमा उल्लेख िएको िगद िा िस्तुगत आर्थिक

सहार्ता ददिलाई बिेट पेश गदाि र्था सभिि लक्ष्र्, कार्ििम र लागत अिुमाि र कुि र्िर्म िा
र्िणिर्बाट कसलाई कसरी ददिे हो प्रष्ट खोली पेश गिुि पिेछ।

(३) सालबसाली प्रकृर्तका बाहे क विशेष प्रकारका पटके कार्ििम, आर्ोििाको लार्ग कुिै

सरकारी िा गैरसरकारी कार्ािलर्, सं गदठत सं घ, सं स्था र सं स्थािलाई बिेटमा समािेश िएको रकम

आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले र्िकासा ददँदा सभबश्न्ित मन्रालर् माफित ददिुपिेछ।र्सरी
र्िकासा िई सभबश्न्ित सं घ, सं स्था िा सं स्थािलाई ददएको रकमको आर् व्र्र्को प्रगर्तको वििरण

र्लई िुि कामको लार्ग त्र्स्तो रकम ददर्एको हो सो काममा खिि गरे िा िगरे को, लक्ष्र् अिुसार
गरे िा िगरे को, प्रिर्लत कािूि बमोश्िम लेखापरीिण िए िा ििएको कुराहरूको अध्र्र्ि, अिुगमि
गरी िावषिक वििरण तर्ार गरी सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र आर्थिक
मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्मा पठाउिे कतिव्र् सभबश्न्ित मन्रालर्को हुिछ
े ।

(४) अिुदाि ददँदा र्ोििा, कार्ििम र र्थासभिि लागत समेत खुलाई ददिु पिेछ।
४३.

आफूिा कुिै खास व्र्श्क्त िा िगिलाई फार्दा हुिे गरी र्िकासा ददि िहुिःे कुिै अर्िकार प्राप्त
अर्िकारीले आफूलाई िा कुिै खास व्र्श्क्त िा िगिलाई फार्दा हुिे गरी सरकारी िि खिि गिि िा
सरकारी मालसामाि ददिे गरी र्िकासा ददिु हुँदैि।

तर प्रिर्लत कािूि बमोश्िम र्लि खाि पाउिे िा ददिु पिे िा अदालतको र्िणिर् बमोश्िम

ददि र्लि पाउिेमा र्ो र्िर्मले बािा पुर्र्ाएको मार्ििे छै ि।
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४४.

आिर्िक स्रे स्ता तथा वििरण पठाउिेः (१) प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् तथा मन्रालर् र
वििागको माग बमोश्िम आिर्िक स्रे स्ताको वििरण पठाउिु सबै कार्ािलर् प्रमुखको कतिव्र् हुिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम आिर्िक स्रे स्ताको वििरण दुई पटकसभम ताकेता गदाि पर्ि

िपठाएमा त्र्स्तो कार्ािलर् प्रमुखको तलब रोक्का गिुि पिेछ।तलब रोक्का गदाि पर्ि िपठाएमा प्रिर्लत
कािूि बमोश्िम वििागीर् कारिाही गिुि पिेछ।
४५.

आर् व्र्र् ठीकसँग िएको छ िन्ने कुरामा विश्वस्त हुि ध्र्ाि ददिु पिेः अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले

सरकारी रकम र्िकासा ददँदा िा खिि गदाि र्िर्र्मतता, र्मतव्र्वर्ता, कार्िदिता, प्रिािकाररता र
औश्ित्र्को दृवष्टकोणले दे हार्का कुराहरूमा ध्र्ाि ददई दे हार् बमोश्िम सरकारी रकम र्िकासा ददि
िा खिि गिुि पिेछ।कारोबार र लेखांकि िए पर्छ पर्ि िए गरे का कारोबारमा आन्तररक िाँि गरी
िा गराई ठीक छ िन्ने कुरामा विश्वस्त हुि ु पिेछः–

(क) सालबसाली विर्िर्ोिि ऐि बमोश्िम सेिा तथा कार्िहरूमा खिि गिि विर्िन्न शीषिक
तथा उप–शीषिकमा स्िीकृत िएका रकम सो सेिा तथा कार्िका र्िर्मत्त स्िीकृत
सीमार्िर रही सोही प्रर्ोििको लार्ग खिि िएको छ,

(ख) आर्थिक कारोबार प्रिर्लत कािूि बमोश्िम छ र आभदािी खििका कलमहरूको प्रमाण
पुगेको छ,

(ग) महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकएको ढाँिा अिुरूप लेखा राश्खएको छ,
(घ) आर्थिक वििरणले त्र्समा लेश्खएको अिर्िको आर्थिक कारोबारको र्थाथि श्िरण
गदिछ,

(ङ) सरकारी सभपश्त्तको लगत दुरुस्त र अद्यािर्िक छ, सरकारी सभपश्त्तको सुप्रबन्ि र
सं रिण िएको छ,

(ि) िगदी िा श्िन्सी तथा अन्र् सरकारी सभपश्त्त समेतको हार्ि िोक्सािी र दुरूपर्ोग हुि
िपाउिे गरी आन्तररक र्िर्न्रण व्र्िस्था छ र त्र्सको अिुसरण गररएको छ,

(छ) रािस्ि र अरू समस्त आभदािी र िरौटी समेतको लेखा ठीक छ र असुल तहर्सल
गिे र लेखा राख्िे तररकाहरूको पर्ािप्त पालिा गररएको छ,

(ि) सरकारी ऋण, िमाित, र्ििेप, ऋण र्ििारण कोष तथा ऋण विमोििका र्िर्मत्त
छु यार्एका र विमोिि गररएको रकमहरूको लेखा र्थाथि छ,

(झ) औद्योर्गक तथा व्र्ािसावर्क सेिाहरू िए त्र्सको आभदािी खिि, लेखा, त्र्सको श्िन्सी

िगदी मौज्दात तथा आर्थिक कारोबार सभबन्िी व्र्िस्था र र्िर्महरू पर्ािप्त छि् र
र्तिीहरूको पालिा गररएको छ,

(ञ) कार्ािलर्को सं गठि, व्र्िस्थापि तथा कार्ि वििािि र्थेष्ठ र समुश्ित छ र सो अिुसार
कार्ि सिालि िएको छ,

(ट) कुिै काम अिािर्क रूपमा दोहोरो हुिे गरी विर्िन्न कमििारी िा र्िकार्बाट गररएको
छै ि र आिर्क काम गिि छु टाएको छै ि,

(ठ) उपलब्ि स्रोत, सािि तथा सभपश्त्तको समुश्ित उपर्ोग िएको छ र हार्ि िोक्सािी िहुिे
गरी सभिार तथा सं रिणको उश्ित व्र्िस्था गरे को छ,
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(ड) कार्ििम अिुसार र्ििािररत समर्र्िर प्रगर्त िएको छ र कामको गुणस्तर र पररमाण
समेत सन्तोषििक छ,

(ढ) कार्ािलर्को उद्देर् र िीर्त स्पष्ट छ र र्िददिष्ट उद्देर् तथा िीर्त अिुरूप कार्ििम
तर्ार िएको छ,

(ण) स्िीकृत लागत खििको सीमार्िर रही कार्ििम सिालि गररएको छ र लागतको
तुलिामा प्राप्त प्रर्तफल मिार्सब छ,

(त) लक्ष्र् प्रगर्त तथा लागत खििको आँकडा राख्िे व्र्िस्था पर्ािप्त र िरपदो छ,
ु ार्सि तररकाले िा िल अिल रावष्ट्रर् िि
(थ) र्िकासा अिुसार खिि गरे को िए तापर्ि बेमि
बरबाद हुिे गरी खिि िएको छै ितथा खिि र र्िकासा औश्ित्र्पूणि छ,

(द) िल अिल रावष्ट्रर् ििको अिुदाि िा रािस्िको अर्िहस्ताङ्कि िा खािी, िंगल, िलशश्क्त

आददको सुवििा प्रदाि सभबन्िमा पट्टा, लार्सेन्स, अर्िकार र कुिै अन्र् प्रकारबाट
रािस्ि िा िल अिल रावष्ट्रर् िि त्र्ाग गिे गरी िारी गररएका सबै र्िकासाहरू
औश्ित्र्पूणि छि्,

(ि) आिर्िक आर्थिक वििरणहरू समर्मा तर्ार िएका छि् र समर्मा पेश हुिे गरे का
छि्।

पररच्छे द – ६
सरकारी सभपश्त्तको श्िभमा, त्र्सको लगत, सं रिण र बरबुझारथ
४६.

सरकारी सभपश्त्तको श्िभमा, त्र्सको लगत र सं रिणः (१) कार्ािलर्मा रहे को िगद, बैंक मौज्दात,
िेक र त्र्सको स्रे स्ता, िरौटी र त्र्सको स्रे स्ता र रािस्िको लेखा आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखको
श्िभमामा रहिेछ।श्िन्सी मालसामाि तथा तत्सभबन्िी स्रे स्ता उपलश्ब्ि सिर् अर्िकृत िा िण्डार
अर्िकृत िा िण्डार सहार्कको श्िभमामा रहिेछ।रािस्िको लगत र त्र्स सभबन्िी अन्र्
कागिातहरू कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िै रे खदे खमा कुिै कमििारीको श्िभमामा राख्ि सक्िेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम श्िभमामा रहे का सरकारी सभपश्त्तको वहिार्मिा िहुिे गरी लगत

स्रे स्ता सवहत त्र्सको सं रिण गिे कतिव्र् त्र्स्तो सभपश्त्त श्िभमा र्लिे कमििारी र सभबश्न्ित
कार्ािलर् प्रमुखको हुिेछ।
(३)

उपर्िर्म

(२)

बमोश्िमको

काम

गिि

सभबश्न्ित

ििाफदे हीतामा आफूिन्दा मुर्िका अन्र् कमििारीलाई लगाउि सक्िेछ।
४७.

कार्ािलर्

प्रमुखले

आफ्िो

श्िन्सी मालसामािको लगत तर्ार गिेः (१) कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िो कार्ािलर्मा रहे को र खररद
गरी िा िगरी िा कुिै प्रकारले हस्तान्तरण िई िा िस्तुगत सहार्ता िा अन्र् कुिै प्रकारबाट प्राप्त

हुि आएको श्िन्सी मालसामािको वििरण र मूल्र् समेत खुलाई श्िन्सी वकताबमा सात ददिर्िर
आभदािी बाँिी स्रे स्ता खडा गरी अद्यािर्िक गरी राख्िु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम लगत तर्ार गिे र लगत बमोश्िमको श्िन्सी मालसामाि

श्िभमा र्लिे अर्ििारा कार्ािलर् प्रमुखको रे खदे खमा उपलश्ब्ि सिर् अर्िकृत, िण्डार अर्िकृत िा
िण्डार सहार्कको हुिेछ।उपलश्ब्ि सिर् अर्िकृत, िण्डार अर्िकृत िा िण्डार सहार्क ििएको
कार्ािलर्मा र्स्तो श्िभमेिारी कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको कमििारीको हुिछ
े ।
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(३) प्राविर्िक काममा प्रर्ोगमा ल्र्ार्िे श्िन्सी मालसामािको हकमा उपर्िर्म (१) बमोश्िम

लगत तर्ार गदाि सभबश्न्ित कार्ािलर्का प्राविर्िक कमििारीबाट िँिाई के कस्तो अिस्थामा त्र्स्तो
मालसामाि प्राप्त िएको हो प्रमाश्णत गराई सो कुरा कैवफर्त ििाई लगत खडा गिुि पिेछ।

(४) कार्ािलर्मा मौज्दात रहे का मालसामाि मध्र्े पुरािो मालसामािको मूल्र् कारणिश

खुल्ि िसकेको अिस्थामा कार्ािलर् प्रमुखको अध्र्ितामा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि र सभबश्न्ित विषर्को प्राविर्िक कमििारी िएको सर्मर्तले त्र्स्तो मालसामािको
अिस्था र प्रिर्लत बिार मूल्र् समेत वििार गरी मूल्र् कार्म गराई राख्िु पिेछ।
४८.

िैदेश्शक सहार्ताबाट प्राप्त हुिे मालसामािको व्र्िस्थाः (१) िैदेश्शक सहार्ता सभबन्िी सभझौतामा
िस्तुगत सहार्ता पर्ि समािेश िएकोमा त्र्सको प्रर्तर्लवप आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले

सभझौता िएको तीस ददिर्िर प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।आर्थिक मार्मला तथा

र्ोििा मन्रालर्ले समेत िस्तुगत सहार्ता अन्तगित प्रदाि गररएको सहार्ताको वििरण उपशीषिक

अिुसार दातृ पिबाट प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबश्न्ित मन्रालर्लाई उपलब्ि गराईददिे
व्र्िस्था र्मलाउिु पिेछ।र्सरी उपलब्ि गरार्िे वििरणमा उपशीषिक समेत खुलाउिु पिेछ।

(२) कार्ािलर् िा आर्ोििाले सहार्ताबाट प्राप्त हुिे श्िन्सी मालसामाि िा अन्र् कुिै

प्रकारको िस्तुगत सहार्ता प्राप्त गरे पर्छ सोको वििरण र मूल्र् खुलाई आभदािी बाँिी प्राप्त िएको
श्िन्सी मालसामाि िा िस्तुगत सहार्ताको मूल्र् समेत खुलेको वििरण पन्र ददिर्िर प्रदे श लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाई त्र्सको

िािकारी तालुक मन्रालर् िा वििागलाई ददिु पिेछ।र्सरी िािकारी प्राप्त िएपर्छ मन्रालर् िा
वििागले सोको लगत राख्िु पिेछ।

(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोश्िम िस्तुगत सहार्ताको वििरण प्राप्त िएपर्छ प्रदे श कोष

तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबश्न्ित कार्ािलर्मा रहे को श्िन्सी मालसामािको र्िरीिण गरी
त्र्स्तो िस्तुगत सहार्ताको वहसाब िावषिक प्रदे श आर्थिक वििरणमा समािेश गिुि पिेछ।

(४) िैदेश्शक सहार्ता सभबन्िी सभझौता अन्तगित प्राप्त िएको िस्तुगत सहार्तामा रािस्ि

छु ट ददएको िए सोको वििरण आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले प्रदे श लेखा र्िर्न्रक

कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।र्सरी िस्तुगत सहार्तामा प्राप्त िएको रािस्ि छु टको व्र्होरा सभबश्न्ित
कार्ािलर्ले दाश्खला ररपोटि र श्िन्सी वकताबमा पर्ि ििाउिु पिेछ।

(५) प्रदे श सरकारले र्ििािररत रािस्िको दरमा छु ट ददई कुिै आर्ोििा िा कार्ािलर्को

िाममा मालसामाि पैठारी गिि स्िीकृर्त ददएको िए त्र्स्तो मालसामािको पैठारी लगत सभबश्न्ित

आर्ोििा िा कार्ािलर्ले राख्िु पिेछ।त्र्सरी पैठारी िएको मालसामाि पर्छ हस्तान्तरण िई प्रदे श
सरकारको स्िार्मत्िमा आएमा त्र्स्तो मालसामािको वििरण आर्ोििा िा कार्ािलर्को सहार्क
खातामा राखी प्रर्ोग गिेको िाम िामेसी खुलार् राख्िु पिेछ।

(६) िस्तुगत सहार्ता अन्तगित कुिै एक आर्ोििा िा कार्ािलर्ले मालसामाि प्राप्त गरी

विर्िन्न आर्ोििा िा कार्ािलर्मा त्र्स्तो मालसामाि बाँडफाँडिा हस्तान्तरण गिे िएमा हस्तान्तरण

गदाि प्रर्त र्काई मूल्र् र प्राप्त र्मर्त, मालसामािको वििरण र िन्सार छु ट िए िा ििएको व्र्होरा
समेत खुलाउिु पिेछ।
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४९.

लगत राख्िेः िैदेश्शक सहार्ता सभबन्िी सभझौता अन्तगित िस्तुगत सहार्तामा प्राप्त िएको

मालसामािको मूल्र्, त्र्स्तो मालसामािको वििरण र िन्सार छु ट िए िा ििएको व्र्होरा समेत

खुलाई र्स र्िर्मािली बमोश्िम आभदािी बाँिेपर्छ त्र्स्तो सहार्तालाई आर्थिक वििरणमा समािेश

गरी त्र्स्तो वििरण तालुक कार्ािलर्, सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श

लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ।बिेटमा समािेश ििएको तर विशेष पररश्स्थर्तमा प्राप्त
िएको िस्तुगत सहार्ताको अलग वििरण बिाई एक प्रर्त प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्
र एक प्रर्त महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाई लेखापरीिण गराउिु पिेछ।
50.

र्िरीिण गिेः (१) र्िर्म ४६, ४७ र ४८ बमोश्िम लगत खडा गरी राश्खएको श्िन्सी मालसामाि

के कस्तो अिस्थामा छि् कार्ािलर् प्रमुखले एक िषिमा कभतीमा एक पटक आफैले र्िरीिण गरी िा

त्र्स्तो मालसामाि श्िभमा र्लिे कमििारी बाहे क अन्र् कमििारी िा प्राविर्िकिारा र्िरीिण गिि लगाई

त्र्सको प्रर्तिेदि र्लश्खत रूपमा लेखी िा र्लई राख्िे व्र्िस्था गिुि पिेछ।र्सरी र्िरीिण प्रर्तिेदि

प्राप्त िएपर्छ आभदािी बाँध्ि छु ट िएको कुिै मालसामाि िेवटएमा मूल्र् र वििरण खुलाई आभदािी
बाँध्ि लगाई त्र्स्तो मालसामािको ममित सभिार र सं रिण गिुि गराउिु पिेछ।
पिेछः–

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको प्रर्तिेदिमा दे हार्का कुराहरू स्पष्ट रूपमा खुलेको हुि ु
(क)

श्िन्सी वकताबमा आभदािी िबाँर्िएका श्िन्सी मालसामाि िए के कर्त र

(ख)

मालसामािको सं रिण र सभिार राम्रोसँग िएको छ छै ि,

(ग)

के कर्त श्िन्सी मालसामािहरू ममित सभिार गिुि पिे अिस्थामा छि्,

(घ)

के कर्त श्िन्सी मालसामािहरू बेकभमा िई र्ललाम र्बिी िा र्मन्हा गिुि

(ङ)

श्िन्सी मालसामािको प्रर्ोग िए िा ििएको, हार्ि िोक्सािी िए िा ििएको

(ि)

एकै वकर्समको मालसामािमध्र्े गत िषि उपर्ोग िएको पररमाण र िालू

(छ)

प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएका अन्र् कुराहरू।

कस्तो अिस्थामा छि्,

पिेछि्,

र हार्ि िोक्सािी िएको िए कसको लापरिाहीबाट िएको हो,

आर्थिक िषिमा खररद गररएको पररमाणको तुलिात्मक वििरण, र

(३) र्िरीिण प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ कार्ािलर् प्रमुखले त्र्स्तो प्रर्तिेदिको एक प्रर्त तालुक

कार्ािलर्मा पठाउिुपिेछ । तालुक कार्ािलर्ले त्र्स्तो प्रर्तिेदिको विषर्मा एक मवहिार्िर कुिै

र्िदे शि पठाएमा कार्ािलर् प्रमुखले सो समेतलाई वििार गरी सो अिर्िर्िर कुिै र्िदे शि प्राप्त

ििएमा र्ललाम र्बवि गिुप
ि िे मालसामाि छ मवहिार्िर र ममित सभिार गिुप
ि िे िए तीि मवहिार्िर
गररसक्िुपिेछ।कार्ािलर्को आिर्कतािन्दा बढी मालसामाि खररद गरी उपर्ोग ििई त्र्सै रहे को
िए तालुक कार्ािलर्मा प्रर्तिेदि पेश गरी र्िदे शि प्राप्त िएअिुसार हस्तान्तरण गरी आिर्कतािन्दा

बढी मालसामाि खररद गिे आदे श ददिेउपर प्रिर्लत कािूिबमोश्िम वििागीर् कारिाहीसमेत
गिुप
ि िेछ।
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(४) उपर्िर्म (२) को खण्ड (ग) बमोश्िम ममित सभिार गिुि पिे ििी उल्लेख िएका

मालसामािहरूको ममित सभिारको बिेटको व्र्िस्था र्मलाई ददिे र ममित हुि िसक्िेलाई र्ललाम
विवि र र्मन्हाको कारिाही गिे श्िभमेिारी तालुक कार्ािलर्को हुिेछ।

(५) कुिै कार्ािलर्को प्रर्ोगमा िआएका िा िआउिे तर अको कार्ािलर्को लार्ग उपर्ोगी

हुिे मालसामािहरू हस्तान्तरण गदाि ददिे र र्लिे मन्रालर्का प्रदे श सश्िि र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
रहे को सर्मर्तको र्सफाररसको आिारमा हस्तान्तरण गिुि पिेछ।
51.

श्िन्सी मालसामािको सं रिण र सभिार गिे उत्तरदावर्त्िः र्िर्म ४6 र ४7 बमोश्िम लगत खडा

गरी राश्खएको सरकारी श्िन्सी मालसामाि हार्ि िोक्सािी िहुिे गरी सं रिण गिे र र्तिीहरूको राम्रो
सभिार गरी िा िालू अिस्थामा राख्िे उत्तरदावर्त्ि सभबश्न्ित कार्ािलर् प्रमुखको हुिछ
े ।

५2.

श्िन्सी मालसामािको स्रे स्ताः श्िन्सी मालसामािको स्रे स्ता महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट स्िीकृत

५३.

िावषिक प्रर्तिेदि र रे खदे खः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले गत आर्थिक िषिको मौज्दात, िालू आर्थिक

ढाँिामा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तर्ार गरे को र्िदे श्शका बमोश्िम राख्िु पिेछ।

िषिमा खररद गरे को तथा हस्तान्तरण िई आएको मालसामाि र िस्तुगत सहार्ताको रूपमा प्राप्त

िएको मालसामाि समेत उल्लेख गरी कुल श्िन्सी मालसामािको पररमाण र मूल्र्, िालू आर्थिक
िषिमा र्ललाम, र्मन्हा, हस्तान्तरण िई खिि िएको पररमाण र मूल्र् बाँकी श्िन्सी मालसामाि मध्र्े

साबूत, ममित सभिार, र्ललाम, र्मन्हा गिुि पिे मालसामािको पररमाण समेत खुलाई आर्थिक िषि समाप्त

िएको तीि मवहिार्िर िावषिक प्रर्तिेदि तर्ार गरी सभबश्न्ित मन्रालर्, वििाग र प्रदे श कोष तथा
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा एक एक प्रर्त पठाउिु पिेछ।र्स्तो प्रर्तिेदि प्राप्त िए पर्छ सभबश्न्ित
मन्रालर् र वििागले अध्र्र्ि र िाँिबुझ गरी आिर्क र्िदे शि ददिु पिेछ।

(२) कुिै कार्ािलर् खारे ि िा गाभ्िे र्िणिर् िएमा र्सरी र्िणिर् िएको पैतीसौं ददिमा

कार्ािलर् खारे ि िएको मार्ििे छ।उक्त अिर्िर्िरमा सो कार्ािलर् कार्म रहे को ददिसभमको श्िन्सी
मालसामािको मौज्दात र ममित सभिार, र्ललाम, र्मन्हा गिुि पिे मालसामािको पररमाण र मूल्र् समेत

खुलाई त्र्स्तो कार्ािलर् खारे ि िएको िा गार्िएको र्मर्तले पैंतीस ददि र्िर प्रर्तिेदि तर्ार गरी िा

गिि लगाई सभबश्न्ित मन्रालर् िा वििागले त्र्स्तो मालसामािको श्िभमा र्लिे ददिे व्र्िस्था
र्मलाउिु पिेछ।

(३) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको प्रर्तिेदिबाट िा अन्र् कुिै स्रोतबाट श्िन्सी मालसामािको

लगत िराखेको, ममित सभिार, र्ललाम, र्मन्हा, बरबुझारथ िगरे को दे श्खएमा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा

लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले त्र्स्तो श्िन्सी मालसामािको र्िरीिण गिि सक्िेछ।त्र्स्तो र्िरीिणको

प्रर्तिेदि सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबश्न्ित मन्रालर्, वििाग र प्रदे श
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

(४) उपर्िर्म (३) बमोश्िम प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त हुि आएको

प्रर्तिेदिबाट िा अन्र् कुिै स्रोतबाट कुिै कार्ािलर्मा श्िन्सी मालसामाि सभबन्िी अर्िर्र्मतता

दे श्खएमा मन्रालर्को िए मन्रालर् आफैले र वििाग िा अन्तगित कार्ािलर्को िए सभबश्न्ित

वििागीर् प्रमुखले आिर्क कारिाही गरी श्िन्सी मालसामािको लगत राख्ि, ममित, सभिार तथा
सं रिण गिि लगाउिु पिेछ।वििागीर् प्रमुखले गरे को र्स्तो कारिाहीको िािकारी सभबश्न्ित
मन्रालर्लाई ददिु पिेछ।
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५४.

घर िग्गा तथा सिारी साििको लगतः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले कार्ािलर् बसेको सरकारी घर िग्गा

तथा कार्ािलर् अन्तगितको सरकारी घर िग्गाको लगत महालेखा परीिकको कार्ािलर्ले तोकेको
ढाँिामा राख्िु पिेछ।त्र्स्तो घर िग्गा आफ्िो िाउँ मा िा अन्र् कुिै कार्ािलर्को िाउँ मा मालपोत

कार्ािलर्मा दताि िई िग्गाििी प्रमाण पूिाि प्राप्त िएको छ िा छै ि बुझ्िु पिेछ।त्र्सरी बुझ्दा दताि

र िग्गाििी प्रमाण पूिाि तर्ार ििए प्रिर्लत कािूि बमोश्िम कार्ािलर्को िाउँ मा दताि गराउिु
पिेछ।

(२) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले कार्ािलर्मा रहे को सिारी साििको लगत महालेखा परीिकको

कार्ािलर्ले तोकेको ढाँिामा राख्िु पिेछ।त्र्स्तो सिारी सािि आफ्िो िाउँ मा िा अन्र् कुिै

कार्ािलर्को िाउँ मा र्ातार्ात कार्ािलर्मा दताि िई सिारी ििी पूिाि प्राप्त िएको छ िा छै ि बुझ्िु
पिेछ।त्र्सरी बुझ्दा दताि र सिारी ििी पूिाि तर्ार ििए प्रिर्लत कािूि बमोश्िम कार्ािलर्को
िाउँ मा दताि गराउिु पिेछ।

(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोश्िम राश्खएको घर िग्गा र सिारी साििको वििरण तालुक

वििाग, मन्रालर्, आन्तररक मार्मला तथा कािूि मन्रालर्र सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

(४) प्रदे श र्िरको सरकारी घरिग्गा र सिारी साििको लगत प्रदे श लेखा र्िर्न्रक

कार्ािलर् िा प्रदे श र्काई र आन्तररक मार्मला तथा कािूि मन्रालर्ले राख्िु पिेछ।
५५.

बरबुझारथः (१) िगद, श्िन्सी मालसामाि, विर्िर्ोश्ित रकम, रािस्ि, िरौटी, बेरुिु, अन्र् रकमको
लगत स्रे स्ता तथा सरकारी कागिात र आफ्िो श्िभमामा िएको िा रहे को काम आददको श्िभमा र्लिे
कमििारी सािारणतर्ा सरुिा, बढु िा, अिकाश प्राप्त गरी िा अन्र् कुिै कारणले आफूकार्िरत कार्ािलर्

छोडीिाँदा िा सो कामबाट अलग हुँदा र्ििको बरबुझारथ गिे कतिव्र् हुिेछ।बरबुझारथ बुश्झर्लिे
कमििारीले पर्ि तुरुन्त बुश्झर्लिु पिेछ।आलटाल गरी बुझी िर्लएमा त्र्स्ता कमििारीलाई वििागीर्
कारिाही हुिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम बरबुझारथ गिे कतिव्र् िएका कमििारीले ऐिको दफा ५० मा

उल्लेख िए बमोश्िमको भर्ाद र्िर बरबुझारथ गरी सक्िु पिेछ।सो भर्ाद र्िर पर्ि बरबुझारथ
िगरे मा िश्िक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रोहबरमा र्ििको श्िभमामा रहे को िगदी श्िन्सीको लगत

तर्ार गरी कार्ािलर् प्रमुखले बरबुझारथ गराउिु पिेछ।र्सरी बरबुझारथ गरे को िािकारी तालुक
कार्ािलर्मा पर्ि ददिु पिेछ।
िएको

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम लगत तर्ार गरी बरबुझारथ गराएकोमा स्रे स्ता अिुसार िपुग
िगदी

रहीरहिेछ।

श्िन्सीको

सभबन्िमा

बरबुझारथ

गिे

कतिव्र्

िएको

कमििारीको

श्िभमेिारी

(४) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोश्िम बरबुझारथ हुँदा िगद िा श्िन्सी मालसामाि, रािस्ि,

िरौटी र अन्र् रकमको लगत स्रे स्ता आदद हार्ि िोक्सािी िा वहिार्मिा िएको दे श्खएमा त्र्स्तो हार्ि
िोक्सािी िा वहिार्मिा रकम ऐि बमोश्िम असुल उपर गररिेछ।

(५) उपर्िर्म (३) बमोश्िम मूल्र् असुल उपर गिुि पदाि सो मालसामािको अिस्था तथा

ितिमाि बिार मूल्र्लाई समेत वििार गरी मूल्र् कार्म गररिेछ।र्सरी मूल्र् कार्म गिे काम
मन्रालर् र वििागको हकमा सभबश्न्ित कार्ािलर्को प्रमुखले तोकेको अर्िकृत र एकििा प्राविर्िक
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अर्िकृत, आन्तररक मार्मला तथा कािूि मन्रालर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को अर्िकृत

प्रर्तर्िर्ि रहे को सर्मर्तले र सो बाहे क अन्र् कार्ािलर्को हकमा सभबश्न्ित कार्ािलर्का प्रमुख,
सभबश्न्ित विषर्को प्राविर्िक र प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्का प्रर्तर्िर्ि समेत रहे को
सर्मर्तले गिेछ।

(६) उपर्िर्म (१) बमोश्िम बरबुझारथ गिे कतिव्र् िएका कमििारी िोकरीबाट अिकाश

र्लर्सकेको र पत्ता िलागेको िा मृत्र्ु िएको िा स्िास््र्का कारणबाट होस ठे गाि ििएको िा
मािर्सक सन्तुलि गुमाएको रहे छ र त्र्स्तो कमििारीले गिुि पिे बरबुझारथ र्ििको पररिारका
सदस्र्ले गिि िाहे मा र्िि िा र्ििले मन्िुर गरी पठाएको व्र्श्क्तबाट िा सभबश्न्ित कार्ािलर् प्रमुखले
खटाएको व्र्श्क्तको रोहबरमा िसले बुश्झर्लिु पिे हो सो व्र्श्क्तले बुश्झर्लिु पिेछ।
५६.

बरबुझारथको प्रमाण परः (१) र्िर्म ५५ बमोश्िम बरबुझारथ गिे कतिव्र् िएको कमििारीलाई सो
बमोश्िम

बरबुझारथ

गरी

सकेपर्छ

बरबुझारथको प्रमाणपर ददिुपिेछ।

सार्बक

कार्ािलर्बाट

अिुसूिी–९

बमोश्िमको

ढाँिामा

(२) बरबुझारथ गिे कमििारीले उपर्िर्म (१) बमोश्िम प्रमाणपर पेश िगरी र्ििलाई

हालको कार्ािलर्मा हाश्िर हुि ददर्िे छै ि।

(३) बरबुझारथ गिे व्र्श्क्त अिकाश प्राप्त कमििारी िए उपर्िर्म (१) बमोश्िमको

प्रमाणपर पेश िगरी र्ििलाई र्ििृत्तिरण िा उपदाि ददर्िे छै ि।
पररच्छे द – ७
र्ललाम र्बिी सभबन्िी व्र्िस्था
५७.

र्लश्खत आदे श र्बिा र्ललाम र्बिी गिि िहुिेः (१) कार्ािलर् प्रमुख िा र्ििले तोकेको अर्िकारीको
र्लश्खत आदे श र्बिा श्िन्सी मालसामाि र्ललाम र्बिी िा हस्तान्तरण गिुि गराउिु हुँदैि।

(२) र्िर्म ५३ बमोश्िमको प्रर्तिेदिमा उश्ल्लश्खत बेकभमा िई काम िलाग्िे दे श्खएका

मालसामािहरू र्ललाम र्बिी गिे, ममित गिुि पिे मालसामािहरू ममित गिे, आभदािी िबाँर्िएका िर्त
तुरुन्त आभदािी बाँध्िे कतिव्र् कार्ािलर् प्रमुख िा र्ििले तोकेको अर्िकारीको हुिेछ।

(३) र्िर्म ५३ बमोश्िमको प्रर्तिेदि कार्ािलर् प्रमुख बाहे क अरूले ददएको रहे छ ििे

र्ललाम र्बिी गिुि पिे श्िन्सी मालसामािको सभबन्िमा त्र्स्तो श्िन्सी मालसामाि र्ललाम र्बिी गिे

अिस्थामा छ िा छै ि कार्ािलर् प्रमुखले िाँिी र्ललाम र्बिी गिुि पिे ििी ठहराएकोमा मार र्ललाम
र्बिी गिुि पिेछ।

(४) उपर्िर्म (१) बमोश्िम श्िन्सी मालसामाि हस्तान्तरण गदाि हस्तान्तरण फाराम िरी

हस्तान्तरण गिुि पिेछ।मालसामाि बुश्झर्लिे कार्ािलर्ले हस्तान्तरण िई आएको मालसामाि श्िन्सी

खातामा आभदािी बाँिी सोको िािकारी सार्बक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ।बुश्झर्लिे कार्ािलर्बाट

आभदािी बाँिेको िािकारी प्राप्त िएपर्छ सार्बक कार्ािलर्ले त्र्स्ता मालसामािको लगत कट्टा गिुि
पिेछ।
५८.

र्ललाम गिे व्र्िस्थाः (१) श्िन्सी र्िरीिण प्रर्तिेदिमा पुरािो िई काममा आउि िसक्िे टु टफुट
िई बेकभमा िएका र पुिः ममित िहुिे ििी वकटाि िएका मालसामाि मध्र्े कार्ािलर् प्रमुखले

र्ललाम गिुि पिे ििी ठहरार्एका मालसामािको परल मूल्र् खुलेकोमा तीि लाख रुपैर्ाँसभमको र
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परल मूल्र् िखुलेको िए हाल मूल्र्ाङ्कि िएको मूल्र्मा एक लाख रुपैर्ाँसभम िा दुिै गरे र िार
लाख रुपैर्ाँसभमका मालसामाि आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुख, उपलश्ब्ि सिर् अर्िकृत, िण्डार

अर्िकृत िा िण्डार सहार्क समेतको रार् र्लई कार्ािलर् प्रमुखले एक िषिर्िर र्ललाम र्बिी गिुि
पिेछ ।

तर घर िग्गा िस्ता श्स्थर सभपश्त्त प्रदे श सरकार, मश्न्रपररषद्को र्िणिर् बेगर र्ललाम र्बिी

गिि पार्िे छै ि।

(२) कुिै मेश्शि औिार तथा िारी उपकरण र सिारी सािि (घोडा र सार्कल बाहे क)

िालू हालतको िए पर्ि पुरािो मोडल, त्र्सको स्पेर्र पाटि पूिािको अिाि तथा ममित सभिार तथा
सिालिमा बढी खिि लाग्िे तथा ितिमाि अिस्थामा अिुपर्ोगी ििी मेकार्िकल प्राविर्िकबाट

प्रर्तिेदि पेश गरे का मेश्शि औिार तथा िारी उपकरण र उपर्िर्म (१) मा उश्ल्लश्खत मूल्र् िन्दा
बढी परल मूल्र् िा मूल्र्ाङ्कि िएका मालसामाि कार्ािलर् प्रमुखले र्ललाम गिुि पिे ििी ठहराएमा

त्र्स्ता मालसामाि िाँिबुझ एिं सिेिण गरी र्सफाररस गिि उपर्िर्म (३) बमोश्िम सर्मर्त गठि
गिुि पिेछ।

(३) उपर्िर्म (२) मा उश्ल्लश्खत मालसामािको मूल्र्ाङ्किको लार्ग दे हार्बमोश्िमको सर्मर्त

गठि गिुि पिेछः–

(क)

प्रदे श सं िैिार्िक अंग तथा र्िकार्, मन्रालर्, वििाग र अन्र् प्रदे श स्तरका
कार्ािलर्को

हकमा

सभबश्न्ित

र्िकार्का

प्रमुख

िा

र्ििले

तोकेको

अर्िकारीको अध्र्ितामा कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको मालसामािको विशेषज्ञ

र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोकेको अर्िकृत स्तरको प्रर्तर्िर्ि
िएको तीि ििाको सर्मर्त।
(ख)

खण्ड (क) मा उश्ल्लश्खत प्रदे शस्तरको कार्ािलर् बाहे क अन्र् कार्ािलर्को
हकमा

कार्ािलर्

प्रमुख

िा

र्ििले

तोकेको

अर्िकृतको

अध्र्ितामा

सभबश्न्ित विषर्को अर्िकृत स्तरको प्राविर्िक प्रर्तर्िर्ि र सभबश्न्ित प्रदे श
कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोकेको अर्िकृत स्तरको प्रर्तर्िर्ि
िएको सर्मर्त।
(ग)

प्राविर्िक प्रर्तर्िर्ि तोक्दा र्थासभिि सभबश्न्ित श्िन्सी मालसामािको ज्ञाि

(घ)

दश

िएको कमििारी खटाउिु पिेछ।
लाख

रुपैर्ाँिन्दा

बढी

मूल्र्

पिे

िा

विशेष

प्रकारको

श्िन्सी

मालसामािको हकमा र्स सर्मर्तले बढीमा दुई ििासभम सभबश्न्ित
विषर्का प्राविर्िक आमन्रण गिि सक्िेछ।

(ङ)

उपर्िर्म

(६)

बमोश्िम

आिर्क

अध्र्र्ि

सिेिण

गरी

मूल्र्

ितोवकएकोमा अिुमार्ित मूल्र् समेत तोकी र्स सर्मर्तले कार्ािलर् प्रमुख
समि र्सफाररसको प्रर्तिेदि ददिेछ।

(४) उपर्िर्म (३) बमोश्िमको सर्मर्तको र्सफाररस िएपर्छ परलमूल्र् खुलेकोमा दश लाख

रुपैर्ाँसभम र मूल्र् िखुली मूल्र्ाङ्कि िएकोमा दुई लाख रुपैर्ाँसभम र दुिै गरी बाह« लाख रुपैर्ाँमूल्र्

सभमको श्िन्सी मालसामाि कार्ािलर् प्रमुखले र्ललाम गिेछ । सो िन्दा मार्थ मूल्र् िएकोमा र्ललाम
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गिे स्िीकृर्तको लार्ग सबै व्र्होरा खुलाई वििाग िए वििागमा र वििाग ििए मन्रालर्मा पेश गिुि
पिेछ।

(५) उपर्िर्म (४) बमोश्िम सभबश्न्ित वििाग िा मन्रालर्मा प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ

त्र्स्तो प्रर्तिेदिको सभबन्िमा सिेिण एिं मूल्र्ाङ्कि गिि वििाग िा मन्रालर्ले दे हार्का सदस्र्हरू
िएको सर्मर्त गठि गरी सिेिण एिं मूल्र्ाङ्कि गराउिु पिेछ।उपर्िर्म (३) बमोश्िमको सर्मर्तले

र्सफाररस गरे कै मूल्र्ाङ्कि मिार्सब लागेमा सभबश्न्ित वििाग िा मन्रालर्ले त्र्सैलाई समथिि गरी
स्िीकृर्त ददि सक्िेछः–
(क)

सभबश्न्ित प्रदे श सश्िि िा वििागीर् प्रमुखले तोकेको रािपरांवकत दितीर्
श्रे णीको अर्िकृत

– अध्र्ि

(ख)

सभबश्न्ित विषर्को र्श्िर्िर्र

– सदस्र्

(ग)

प्रर्तर्िर्ि (अर्िकृतस्तर), सभबश्न्ित कार्ािलर् िा मन्रालर्

– सदस्र्

(घ)

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुख

– सदस्र्

(ङ)

कािूि अर्िकृत

- सदस्र्

(ि)

सभबश्न्ित मन्रालर् िा वििागले तोकेको मन्रालर्
िा वििागको अर्िकृतस्तरको प्रर्तर्िर्ि

– सदस्र्–सश्िि

(६) उपर्िर्म (३) िा (५) बमोश्िमको सर्मर्तले मालसामािको मूल्र् कार्म गदाि

मालसामािको उपर्ोर्गता, सेिा आर्ु, ह्रास कट्टी, अिशेष मूल्र् र बिार मूल्र् समेत वििार गरी मूल्र्

कार्म गिुि पिेछ।ह्रास कट्टी गदाि आर्कर कािूि बमोश्िमको दरमा कट्टी गिुि पिेछ।िन्सार
िर्तरे को मालसामािको मूल्र् कार्म गदाि िन्सार महसूल समेत समािेश गरी सो शुल्क समेतमा ह्रास
कट्टी गिुि पिेछ।

तर र्सरी उश्ल्लश्खत आिारहरू कुिै पर्ि िा आंश्शक रूपमा वकटाि गिि िसवकिे

मालसामािको हकमा कार्ािलर् प्रमुखले वििागीर् प्रमुख समि पेश गिुि पिे छ।र्सरी िािकारी प्राप्त
िए पर्छ वििागीर् प्रमुखले सभबश्न्ित विशेषज्ञलाई मालसामाि प्रर्ोगमा आउिे िा िआउिे बारे

िाँिबुझ गिि लगाउिु पिेछ।सभबश्न्ित विशेषज्ञले त्र्स्ता मालसामाि ममित गरे र पर्ि पुिः प्रर्ोग हुि

िसक्िे िा ममित गदाि उपर्िर्म (१६) बमोश्िमको श्स्थर्त हुिे प्रर्तिेदि ददएमा सोही प्रर्तिेदिलाई
आिार र्लई मूल्र् कार्म गिे र्िदे शि वििागीर् प्रमुखले ददिु पिेछ।

(७) उपर्िर्म (५) बमोश्िमको सर्मर्तको र्सफाररस पेश िएपर्छ वििाग िा मन्रालर्ले

र्ललाम गिे आदे शका साथ सभबश्न्ित कार्ािलर्मा पठाई ददिु पिेछ।र्सरी आदे श प्राप्त िएपर्छ
कार्ािलर्ले उपर्िर्म (८) बमोश्िम र्ललाम र्बिी गिेछ।

(८) उपर्िर्म (७) बमोश्िम र्ललाम गिे आदे श प्राप्त िएपर्छ िा उपर्िर्म (१) बमोश्िम

र्ललाम गिे र्िणिर् िएपर्छ एक लाख रुपैर्ाँसभमको मालसामाि र्ललाम र्बिी गिि पन्र ददिको र

सो िन्दा बढी मूल्र्को मालसामाि र्ललाम र्बिी गिि एक्काईस ददिको भर्ाद ददई दे हार्का कुराहरू
समेत खुलाई सूििा प्रकाशि गरी र्ललाम बढाबढ गराउिु पिेछः–
(क)

मालसामािको वििरण,

(ख)

मालसामािको न्र्ूितम मूल्र्,
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(ग)

र्ललाम बढाबढ हुिे स्थाि, समर् (शुरु र अन्त्र् हुिे समर् बिे) र र्मर्त,

(घ)

न्र्ूितम मूल्र्बाट बढाबढ शुरु हुिे कुरा,

(ङ)

र्ललाम सकार गिि डाँक बोल्िु अश्घ िै न्र्ूितम मूल्र्को पाँि प्रर्तशतले

हुिे िगद िरौटी राख्िु पिे कुरा र डाँक अंक बढ्दै गएमा सोही अिुपातमा
िरौटी थप गदै िािु पिे कुरा,

(ि)

र्ललाम सकार गरे को मालसामाि उठाई लैिािु पिे अिर्ि,

(छ)

अन्र् आिर्क कुराहरू।

(९) र्स र्िर्ममा अन्र्र िुिसुकै कुरा लेश्खएको िए तापर्ि बोलपरबाट र्ललाम र्बिी गिि

मिार्सब दे श्खएमा मालसामाि हे ि ि सक्िे व्र्िस्था र्मलाई उपर्िर्म (८) बमोश्िम भर्ाद ददई बोलपर
माग गिि सवकिेछ।र्सरी बोलपर आव्हाि गररएकोमा बोलअंकको दश प्रर्तशतले हुिे रकम

बराबरको बैंक िमाित िा िरौटी खातामा िभमा गरे को िौिर बोलपर साथ राख्िु पिेछ।बोलपर
माग गदाि बोलपर खररद र दाश्खला सभबन्िी कार्ि सभबश्न्ित कार्ािलर् र तालुक कार्ािलर्मा गिे
व्र्िस्था र्मलाउिु पिेछ।

(१०) उपर्िर्म (८) िा (९) बमोश्िम प्रकाश्शत सूििा बमोश्िम र्ललाम सकार गिि िाहिे

व्र्श्क्त, फमि, सं स्था िा कभपिीले दे हार् बमोश्िमको रकम र्तरी सभबश्न्ित कार्ािलर्बाट सो

कार्ािलर्को कार्ािलर् प्रमुख िा र्ििले तोकेको कमििारीको दस्तखत र कार्ािलर्को छाप लागेको
बोलपर फाराम वकन्नु पिेछः–
(क)

एकलाख रुपैर्ाँसभम न्र्ूितम मूल्र् कार्म िएको बोलपरको लार्ग रु.

(ख)

एकलाख िन्दा मार्थ दश लाख रुपैर्ाँसभम न्र्ूितम मूल्र् कार्म िएको

(ग)

दशलाख

३००।–

बोलपरको लार्ग रु. १,०००।–
िन्दा

मार्थ

िर्तसुकै

बोलपरको लार्ग रु. २,०००।–

रकम

न्र्ूितम

मूल्र्

कार्म

िएको

(११) उपर्िर्म (८) र (९) बमोश्िमको र्ललाम बढाबढ गिि िा बोलपर माग गरी र्ललाम

र्बिी गिे सूििा प्रकाशि गदाि परल मूल्र् िखुलेकोमा हाल मूल्र्ाङ्कि गदाि एकलाख रुपैर्ाँसभम

मूल्र् कार्म हुिे मालसामाि र परल मूल्र् खुलेकोमा हाल मूल्र्ाङ्कि गदाि तीिलाख रुपैर्ाँसभम मूल्र्
कार्म हुिे मालसामािको र्ललाम र्बिी गिि बोलपर माग गिे कार्ािलर्, सभबश्न्ित श्िल्ला प्रशासि

कार्ािलर्, श्िल्ला समन्िर् सर्मर्त तथा प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा बोलपर
आह्वािको सूििा टाँसगरी र सो िन्दा बढी मूल्र् कार्म हुिे मालसामाि रावष्ट्रर्स्तरको परपर्रकामा
सूििा प्रकाशि गरी र्ललाम र्बिी गिि सवकिेछ।र्सरी र्ललाम र्बिी गदाि पवहलो पटक र्ललाम

र्बिी हुि िसकेमा सात ददिको भर्ाद ददई पुिः र्ललाम र्बिीको कारिाही गिुि पिे छ।पुिः र्ललाम
र्बिीको कारिाही गदाि पर्ि र्ललाम हुि िसकेमा कार्म मूल्र्मा िघट्िे गरी र्सिै िातािबाट र्बिी
गिि सवकिेछ।िातािबाट पर्ि र्बिी ििएमा पुिः मूल्र्ाङ्कि गरी र्ललाम गिि सवकिेछ।

(१२) र्ललाम सकार गरे को श्िन्सी मालसामाि सभबश्न्ित कार्ािलर्ले तोकेको अिर्ि र्िर

कबोल गरे को पूरा रकम बुझाई िउठाएमा राश्खएको िरौटी िफत गरी िफत रकम बराबर मार
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घवट कबुल िएका िमशः दोस्रो, तेस्रो िा िौथौ घटीिालाको कबुल अंक स्िीकृत गिि सवकिेछ।
र्सरी गदाि पर्ि र्ललाम हुि िसकेमा पुिः र्ललाम गिुि पिेछ।

(१३) उपर्िर्म (११) बमोश्िमको प्रविर्ाबाट र्बिी हुि िसकेमा उपर्िर्म (३) र (५)

बमोश्िमको सर्मर्तबाट पुिः मूल्र्ाङ्कि गराई र्ललाम बढाबढ गराउिु पिेछ । र्सरी पुिः मूल्र्ाङ्कि

गररएको मूल्र्मा पर्ि र्ललाम बढाबढ हुि िसकेमा कार्ािलर् प्रमुखले सभबश्न्ित विषर्को प्राविर्िक
कमििारी र प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रोहबरमा मूल्र् कार्म गरी

वििागीर् स्िीकृर्त र्लई र्सिै र्बिी गिि सक्िेछ।र्सरी र्सिै र्बिी हुि िसकेमा वििागीर् र्िणिर्बाट
लगत कट्टा गिुि पिेछ।

(१४) सिारी सािि, मेश्शिरी, औिार र प्राविर्िक मालसामाि बाहे क फर्िििर िस्ता

मालसामािको मूल्र्ाङ्कि गदाि सर्मर्त िराखी आर्कर प्रर्ोििको लार्ग र्ििािररत ह्रास कट्टी दरको

आिारमा मूल्र् कार्म गिि सवकिेछ।आर्ु र्िश्ित िएका िुिसुकै मालसामािको आर्ु समाप्त िए
पर्छ उपर्िर्म (३) बमोश्िमको सर्मर्तबाट मूल्र्ाङ्कि गराई र्ललाम र्बिी गिि सवकिेछ।

(१५) र्स र्िर्मािली बमोश्िम र्ललाम र्बिी िए िा ििएको सभबन्िमा तालुक

कार्ािलर्ले िषिको एक पटक र्िरीिण गरी सोको प्रर्तिेदि एक तह मार्थको अर्िकृत समि पेश
गिुि पिेछ।

(१६) र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र िुिसुकै कुरा लेश्खएको िए तापर्ि बाह्र िषि िन्दा बढी

पुरािा र िालू हालतमा िरहे का िा िालू हालतमा ल्र्ाउि सोही मालसामािको बिार मूल्र्को
पच्िीस प्रर्तशत िन्दा बढी ममित खिि लाग्िे िएमा कार्ािलर् प्रमुखले उपर्िर्म (३) बमोश्िमको
सर्मर्तको र्सफाररसमा र्ललाम र्बिी गिि सक्िेछ।

(१७) र्िमािण िएका िौर्तक सं रििा ित्काई र्ललाम र्बिी गदाि ित्काउि लाग्िे खिि र

मालसामाि र्बिी गदाि प्राप्त हुिे रकमको आर्टमिार्ि लागत अिुमाि तर्ार गिुि पिेछ।
र्ललामबाट प्राप्त हुिे रकम ित्काउँ दा लाग्िे खिि िन्दा बढी हुि आएमा फरक रकमलाई िै न्र्ूितम
मूल्र् मािी र्ललाम घटाघट सभबन्िी कारिाही गिुि पिेछ।
५९.

िफत िएका मालसामािको मूल्र्ाङ्किः िुिसुकै कारणबाट िफत िएका मेश्शि, उपकरण, सिारी
सािि िा मालसामाि र्ललाम र्बिी गदाि सभबश्न्ित मन्रालर्बाट मूल्र्ाङ्कि सर्मर्त गठि गरी र्स

र्िर्मािली बमोश्िम र्ललाम र्बिी गररिेछ।र्सरी सर्मर्त गठि गदाि प्रदे श कोष तथा लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि समेत राख्िु पिेछ।
60.

र्बिीको व्र्िस्थाः प्रदे श सरकारको आर्ोििा िा कार्ािलर्ले उत्पादि गरे को मालसामािको हकमा

६1.

िष्ट गिुि पिेः कार्ािलर्ले प्रिर्लत कािूि बमोश्िम आफ्िो कब्िामा र्लएको िा आफ्िो मौज्दातमा

सभबश्न्ित मन्रालर्ले तोवकददए बमोश्िम र्बिी गिुि पिेछ।

रहे को मालसामािको उपिोग र्मर्त समाप्त िएमा िा अन्र् कुिै कारणबाट उपिोग गिि िहुिे

प्रमाश्णत िएमा त्र्स्तो मालसामाि मुि ुल्का गरी सािििर्िक रूपमा िष्ट गिुि पिेछ।र्सरी िष्ट गरे पर्छ
त्र्स्तो सामािलाई मुि ुल्काको आिारमा श्िन्सी खातामा र्मन्हा खिि ििाउिु पिेछ।
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पररच्छे द – ८
िरौटी सभबन्िी व्र्िस्था
६२.

िरौटी खाताः (१) िरौटी रकम रहिे प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा

सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोकेको बैंकमा खाता खोली िरौटी राख्िु
पिेछ।प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले खोल्िे िरौटी खाता सामान्र्तः एउटा मार हुिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको िरौटी खातामा रकम िभमा गिुि पदाि सभबश्न्ित व्र्श्क्तले

बैंक िौिरहरू िरी बैंक दाश्खला गिुि पिेछ।

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िमको िौिर मध्र्े एक प्रर्त बैंकले सभबश्न्ित व्र्श्क्तलाई

ददिेछ।सो िौिर सभबश्न्ित कार्ािलर्मा बुझाई सोको िगदी रर्सद र्लिु पिेछ।र्सलबन्दी बोलपर
साथ पेश गिे िौिरको सभबन्िमा बोलपर खोली सकेपर्छ िगदी रर्सद र्लिु ददिु पिेछ।
प्रशासि

(४) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको िरौटी खाताको सिालि कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक
शाखा

प्रमुखको

ु
सं र्क्त

दस्तखतबाट

हुिेछ।आिर्कतािुसार

आफ्िो

उत्तरदावर्त्िमा

कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िो मातहतका अन्र् अर्िकृत र आर्थिक प्रशासि शाखाका प्रमुख िा र्ििले
तोकेको कमििारीको दस्तखतबाट समेत िरौटी खाताको सिालि गिि गराउि सक्िेछ।
६३.

६4.

िरौटी राख्िे अिस्थाः दे हार्को अिस्थामा िरौटी रकम िभमा गिि सवकिेछः–
(क)

प्रदे श सरकारलाई बुझाउिु पिे रािस्ि अर्ग्रम रूपमा बुझाउि,

(ख)

प्रदे श सरकारलाई बुझाउिु पिे रािस्ि कर्त बुझाउिु पिे िन्ने र्िणिर् िहुँदै त्र्स्तो

(ग)

बोलपर िा र्ललाममा िाग र्लिको लार्ग सभबश्न्ित कार्ािलर्ले तोवकददएको रकम

(घ)

कुिै काम गिुि अगािै कुिै रकम अर्ग्रम िरौटी राख्िु पिे ििी शति िएमा त्र्स्तो

(ङ)

प्रदे श सरकार िा अदालत िा कुिै कार्ािलर्ले मागेको िरौटी िमाित बुझाउि,

(ि)

अन्र् कुिै कारणबाट िरौटी राख्िु पिे िए त्र्स्तो रकम बुझाउि।

रािस्ि रकम अर्ग्रम रूपमा बुझाउि,
दाश्खला गिि,

शति पूरा गिि,

िरौटी रकम रािस्िमा दाश्खला गिेः िुि प्रर्ोििको लार्ग िरौटी राश्खएको हो सो काम पूरा िई

प्रिर्लत कािूि बमोश्िम िा करारको शतििामा बमोश्िम िरौटी रकम रािस्ि खातामा दाश्खला गिुि
पिे िएमा सभबश्न्ित अर्िकारीले प्रिर्लत कािूि िा करारको शतििामामा भर्ाद तोवकएको िए सो

भर्ाद र्िर र भर्ाद ितोवकएको िए पन्र ददि र्िर र्िणिर् गरी त्र्स्तो िरौटी रकम रािस्ि खातामा
दाश्खला गिुि पिेछ।
६5.

िरौटी िफत गिेः (१) कुिै काम गिि िरौटी िा िमाित राख्िु पिे िई राश्खएको िरौटी िा

िमाित त्र्स्तो काम पूरा िगरे को कारणले प्रिर्लत कािूि बमोश्िम िा करारको शतििामा बमोश्िम

िफत गिुि पिे िएमा कार्ािलर् प्रमुखले र्िणिर् गरी त्र्स्तो िरौटी िा िमाितको रकम िफत गिुि
पिेछ।

(२) र्िर्म ६६ बमोश्िम िरौटी रकम वफताि पाउिे व्र्श्क्तबाट सरकारी बाँकी कुिै रकम

असुल उपर गिुि पिे िएमा त्र्स्तो रकम र्ििले वफताि पाउिे िरौटी रकमबाट कटृ ा गरी असुल उपर
गिि सवकिेछ।
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(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोश्िम िफत िा कटृ ा िएको रकम रािस्ि खातामा दाश्खला

गिुि पिेछ।

(४) उपर्िर्म (१) र (२) बमोश्िम िफत िा कटृ ा गररएको िािकारी िरौटी राख्िे

सभबश्न्ित व्र्श्क्तलाई ददिु पिेछ।
६6.

िरौटी रकम वफतािः (१) कुिै कार्ािलर्मा बुझाएको िरौटी र्िर्म ६४ बमोश्िम रािस्ि दाश्खला

िहुिे िा र्िर्म ६५ बमोश्िम िफत िा कट्टा पर्ि िहुिे िएमा त्र्स्तो िरौटी रकम सभबश्न्ित
व्र्श्क्तले वफताि पाउिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम िरौटी रकम वफताि पाउिे व्र्श्क्तले िरौटी रकम वफताि र्लि

पाउिे भर्ाद प्रिर्लत कािूिले तोकेको िएमा सोही अिर्िर्िर र भर्ाद ितोवकएकोमा िुि कामको
लार्ग िरौटी राश्खएको हो सो काम सभबन्िी कारिाही अश्न्तम रूपमा समाप्त िएको र्मर्तले एक

िषिर्िर िरौटी रकम वफताि पाउि सभबश्न्ित कार्ािलर्मा िगदी रर्सद िा बैंक िौिर साथ र्ििेदि
ददिु पिेछ।

तर कार्ािलर्ले िै कट्टी गरी िरौटीमा िभमा गरे को रकमको हकमा िगदी रर्सद िा बैंक

िौिर पेश गिुि पिे छै ि।

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िमको भर्ादर्िर िरौटी वफताि र्लि िआएमा र्िर्म ६7

बमोश्िमको कार्िविर्ि अपिाई कार्ािलर् प्रमुखले रािस्िमा आभदािी बाँध्िु पिेछ।
६7.

रािस्िमा आभदािी बाँध्िे कार्िविर्ि: (१) र्ो र्िर्मािली प्रारभि हुि ु िन्दा अगाडी राश्खएका िरौटी

मध्र्े प्रर्ोिि बाँकी रहे का बाहे क अन्र् िरौटी रकम प्रमाण साथ दािी गिि आएमा वफताि ददिे गरी
रािस्िमा आभदािी बाँर्ििेछ।प्रर्ोिि बाँकी रहे का िरौटीको हकमा र्िर्म ६6 बमोश्िम हुिेछ।

(२) बैंक खातामा रकम िभमा िएको तर कार्ािलर्को िरौटी खातामा लेखांकि िएको

िदे श्खएको िा कसले के िापत िरौटी राखेको हो िन्ने कुरा पर्ि स्पष्ट ििई बैंकको खातामा त्र्सै

रही रहे को िा कार्ािलर्को िरौटी खाता िन्दा बैंकमा िभमािभमीमा बढी िएको रकम र्िर्म ७2
को उपर्िर्म (२) मा उश्ल्लश्खत अिर्ि पर्छ रािस्ि खातामा िभमा गिुि पिेछ।
६8.

िरौटी कारोबारको लेखाः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िो कार्ािलर्को िरौटी खातामा िभमा
िएको िरौटी रकमको कारोबारको लेखा अिुसूिी –१० बमोश्िमको ढाँिामा गोिारा िरौटी खाता र

अिुसूिी –११ बमोश्िमको ढाँिामा व्र्श्क्तगत िरौटी खाता अद्यािर्िक गरी राख्िु पिेछ।िरौटी
रकमको छु ट्टै बैंक िगदी वकताब समेत राखी प्रत्र्ेक िषि श्िभमेिारी सािुि पिेछ।

(२) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आफ्िो कार्ािलर्को िरौटी खातामा िभमा िएको िरौटीको

मास्केबारी मवहिा िुक्ताि िएको र्मर्तले सात ददिर्िर र िरौटीको आर्थिक वििरण आर्थिक िषि
समाप्त िएको पैंतीस ददि र्िर सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबश्न्ित
मन्रालर् िा वििागमा पठाउिु पिेछ।मन्रालर् िा वििागले अन्तगित र्िकार्बाट प्राप्त िरौटी

वििरणको आिारमा िावषिक वििरण बिाई महालेखा परीिकको कार्ािलर्, र प्रदे श लेखा र्िर्न्रकको
कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ।

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम सभबश्न्ित कार्ािलर्बाट प्राप्त िएको िरौटी वििरणको

आिारमा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले िौमार्सक तथा िावषिक रुपमा
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श्िल्लागत िरौटी वििरण तर्ार गरी प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुप
ि िेछ।सो आिारमा
प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्रादे श्शक िरौटी वििरण तर्ार गिुप
ि िेछ।

(४) उपर्िर्म (३) बमोश्िम सभबश्न्ित प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तर्ार गरे को

प्रादे श्शक िरौटी वििरण महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुप
ि िेछ।

(५) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले िरौटीको लेखा अद्यािर्िक राखी एक आर्थिक िषिमा बाँकी रहे को

िरौटी अको आर्थिक िषिमा श्िभमेिारी सािुि पिेछ।
६9.

िरौटी कारोबारको लेखा परीिणः िरौटी कारोबारको अश्न्तम लेखापरीिण महालेखा परीिकको
कार्ािलर्बाट हुिेछ।आन्तररक लेखापरीिण प्रदे श लेखा र्िर्न्रण कार्ािलर् िा उक्त कार्ािलर्ले
तोके बमोश्िम सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट हुिेछ।

70.

िरौटी रकम अन्र् प्रर्ोििको र्िर्मत्त खिि गिि िहुिःे (१) िरौटी िापत प्राप्त िएको रकम र्स

र्िर्मािलीमा लेश्खए बाहे क अन्र् काममा खिि गिि हुँदैि।खिि िएको दे श्खएमा सभबश्न्ित प्रदे श कोष

तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तालुक कार्ािलर्मा लेखी पठाउिु पिेछ। व्र्श्क्तगत प्रर्ोगमा खिि
गरे को दे श्खएमा िा र्स र्िर्मािली बमोश्िम र्ििािररत समर्मा दाश्खला िगरे मा सोको र्बगो र र्बगो

बमोश्िमको िररिािा समेत कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखबाट दामासाहीले असुल
उपर गिुि पिेछ।र्सरी असुल हुि आएको िररिािा रकम रािस्ि खातामा दाश्खला गररिेछ।

(२) प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको विशेष प्रर्ोििको लार्ग राश्खिे िरौटीको

लार्ग सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को स्िीकृर्त र्लएर बेग्लै खाता खोली
सोही कार्ािलर्बाट र्ििािररत कार्िविर्ि पूरा गरी खिि गिुि पिेछ।
७१.

िरौटी रकमको बैंक वहसाब र्मलाि गिेः (१) बैंकबाट िरौटी खाताको बैंक स्टे टमेण्ट प्राप्त गरी
स्रे स्ता बाँकी रकम र बैंकमा बाँकी रकम मार्सक रुपमा र्िडार् वहसाि र्मलाि गिुि पिेछ।

(२) िरौटी स्रे स्तामा आभदािी िर्िएको तर बैंक मौज्दात कम िएको िरौटी वहसाब

सभबन्िमा सभबश्न्ित वििाग िा मन्रालर्ले कसको लापरिाहीबाट त्र्स्तो हुि गएको हो छािर्बि
गरी त्र्स्तो लापरिाही गिे व्र्श्क्तलाई वििागीर् कारिाही गरी असुल उपर गिुि पिेछ।

(३) िरौटी स्रे स्तामा आभदािी ििर्िएको तर बैंक खातामा िभमा िएको रकमको सभबन्िमा

सभबश्न्ित व्र्श्क्तबाट रकम दाश्खला िएको िब्बे ददि र्िर दाश्खला प्रमाण पेश हुि िआएमा त्र्स्तो
रकम सदर स्र्ाहा गरी रािस्ि खातामा दाश्खला गिुि पिेछ।
७2.

अश्स्तत्िमा िरहिे कार्ािलर्को िरौटी खाताः (१) कुिै आर्ोििा सभपन्ि हुँदा िा कुिै कार्ािलर्

खारे ि हुँदा पर्ि िरौटी रकम बाँकी रहि गएमा त्र्स्ता आर्ोििा िा कार्ािलर्को िाममा रहे को
िरौटी खाता बन्द गरी वििरण सवहतको िरौटी रकम तालुक कार्ािलर् िा तालुक कार्ािलर्ले

तोवकददए बमोश्िम सो आर्ोििा िा कार्ािलर्को दावर्त्ि र श्िभमेिारी र्लिे कार्ािलर्मा बुझाउिु
पिेछ र सो बुश्झर्लिे कार्ािलर्ले पर्ि सोको अर्िलेख राखी िरौटी फछर्ौट सभबन्िी कारिाही गिुि
पिेछ।

ु न्दा पवहले अश्स्तत्िमा िरहे का िा अन्र् कुिै कार्ािलर्मा
(२) र्ो र्िर्मािली प्रारभि हुिि

दावर्त्ि हस्तान्तरण ििएका कार्ािलर्को िाममा विर्िन्न बैंकमा िरौटी खातामा रहेको िरौटी रकम
प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्राप्त िएसभमका वििरण खुलाई िरौटी वफताि दाबी गिे
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सूििा प्रत्र्ेक आर्थिक िषिमा एक पटक प्रकाशि गिेछ।भर्ादर्िर वफताि दाबी र्लि िआएमा रािस्ि
खातामा दाश्खला गिि सभबश्न्ित बैंकलाई आदे श ददि सक्िेछ।
73.

िैकश्ल्पक व्र्िस्था गिि सवकिे: र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र िुिसुकै कुरा लेश्खएको िए तापर्ि

श्िल्लाश्स्थत सभपूणि कार्ािलर्को िरौटी रकमको सिालि एकीकृत रुपमा सभबश्न्ित प्रदे श कोष
तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् माफित सिालि हुिे गरी िा अन्र् िैकश्ल्पक व्र्िस्था गिि प्रदे श
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आिर्क व्र्िस्था र्मलाउि सक्िेछ।
पररच्छे द – ९
पेकी ददिे र पेकी फछर्ौट सभबन्िी व्र्िस्था

७४.

पेकी ददिे र फछर्ौटगिेः (१) र्स र्िर्मािली बमोश्िम सरकारी िा अन्र् कुिै व्र्श्क्तले सरकारी
काम कािको र्िर्मत्त पेकी र्लिु पदाि कुि कामको र्िर्मत्त के कर्त रकम िावहिे हो त्र्सको
वििरण पेश गिुि पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमाोश्िम प्राप्त वििरणको आिारमा कार्ािलर् प्रमुखले सभबश्न्ित कामको

लार्ग आिर्क पिे रकमिन्दा बढी िहुिे गरी पेकी र्लिे कमििारीको हकमा पद र प्रर्ोिि तथा

अन्र् व्र्श्क्तको हकमा सो व्र्श्क्तको तीि पुस्ते, स्थार्ी र अस्थार्ी ठे गािा प्रष्ट लेखी पेकी ददिु
पिेछ।

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम ददर्एको पेकी र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ाद र्िर र्सै

र्िर्मािलीको कार्िविर्ि अपिाई फछर्ौट गिुि गराउिु पेकी र्लिे ददिे दुिै थरीको कतिव्र् हुिे
छ।कार्ािलर्मा पेकी रकमको र्बल िरपाई सवहतको वििरण प्राप्त िएपर्छ एक्काईस ददिर्िर

कार्ािलर्ले फछर्ौट गररसक्िु पिेछ।फछर्ौट गदाि बिेटले िपुगेमा प्राप्त र्बल िरपाई िाँिी िुक्तािी

ददिु पिे अङ्क ठहर्र्ाई पेकी फछर्ौट गरी िुक्तािी ददि बाँकी रकम िुक्तािी ददि बाँकी
कच्िािारीमा िढाउिु पिेछ।
७५.

दै र्िक तथा भ्रमण ित्ता पेकीः सरकारी कामको र्सलर्सलामा िेपालर्िर िा विदे श भ्रमण कािमा

खवटिे सरकारी कमििारी र अन्र् व्र्श्क्तलाई भ्रमण खिि र्िर्मािली बमोश्िम पाउिे दै र्िक तथा
भ्रमण ित्ता र अन्र् रकम िए सो समेत वहसाब गरी बढी िहुिे गरी पेकी ददिु पिेछ र सभबश्न्ित

कमििारी तथा व्र्श्क्तले पर्ि भ्रमणबाट आफ्िो कार्ािलर् िा स्थािमा फकेको िा भ्रमण कार्ि पूरा
गरे को र्मर्तले पैंतीस ददिर्िर फाँटिारी पेश गरी र्लएको पेकी रकम फछर्ौट गिुि पिेछ।भर्ाद
र्िर फाँटिारी पेश िगरी भर्ाद िाघे पर्छ पेकी फछर्ौटको र्िर्मत्त फाँटिारी पेश हुि आएमा भर्ाद
िाघेको अिर्िको र्िर्मत्त बाँकी पेकी रकममा दश प्रर्तशत ब्र्ाि समेत लगाई असुल गररिेछ।
७६.

मालसामाि खररद सभबन्िी पेकीः (१) प्रिर्लत कािूि बमोश्िम कार्ािलर्ले िेपालर्िर िा
विदे शबाट मालसामाि खररद गदाि सोझै सभबश्न्ित र्बिेतालाई िुक्तािी ददिु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम मालसामाि खररद गिि िसवकिे िई त्र्स्तो मालसामाि खररद

गिि आफ्िो कार्ािलर्का कमििारीलाई पेकी ददई पठाउिु पिे हुि आएमा पेकी ददिु परे को कारण
खोली कार्ािलर् प्रमुखको स्िीकृर्तमा पेकी ददि सवकिेछ।
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(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम मालसामाि खररद गिि पेकी रकम बुश्झर्लिे कमििारीले

मालसामाि खररद गरी कार्ािलर्मा फकेको बवढमा सात ददिर्िर सो पेकी रकम फछर्ौट गिि
मालसामाि सवहत र्बल िरपाई पेश गिुि पिेछ।

(४) र्स र्िर्म बमोश्िम कमििारीलाई पेकी ददई पठाउिु पिे हुि आएमा सािारणतर्ा

कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखलाई पेकी ददई पठाउिु हुँदैि।
७7.

व्र्श्क्त, फमि, कभपिी िा सं स्थालाई ददर्िे पेकीः (१) कुिै सरकारी कार्ािलर्ले मालसामाि खररद

गिि, सेिा उपलब्ि गिि िा र्िमािण सभबन्िी कामको लार्ग कुिै व्र्श्क्त, फमि, कभपिी िा सं स्थालाई
पेकी ददँदा र्स र्िर्मािली बमोश्िमबैंक ग्र्ारे ण्टी र्लिु पिेछ।

(२) पेकी ददिु पिे ठे क्काका कबुर्लर्तिामा गदाि काम पूरा हुि ु पिे ििी तोवकएको भर्ाद

र्िर काम पूरा ििई पेकी बाँकी रहि गएमा त्र्स्तो पेकी रकमको भर्ाद िाघेको र्मर्त दे श्ख

िावषिक दश प्रर्तशतका दरले साँिा र ब्र्ाि समेत बुझाउिु पिे कुरा कबुर्लर्तिामाको शतिमा
उल्लेख गिुि पिेछ।

(३) कबुर्लर्तिामाको शति अिुसार ददर्िे पेकी र भ्रमणको र्िर्मत्त ददर्िे पेकी बाहे क

िालू आर्थिक िषिको अन्त्र्सभममा िफर्छििे गरी कुिै पेकी ददिु हुँदैि। विशेष पररश्स्थर्तमा िददई
िहुिे िएमा एक तह मार्थको पदार्िकारीबाट र्िणिर् गराई ददि सवकिेछ।
७8.

पेकी ददि िा िरौटी खातामा िभमा गिि िहुिेः आर्थिक िषिको अन्त्र्सभममा काम हुि िपाई केिल

७9.

वििागीर् कारिाही गररिेः (१) सरकारी रकम पेकी र्लिे सरकारी कमििारी िा अन्र् िुिसुकै

बिेट िीि हुि िददिे उद्देर्ले मार कसैलाई पेकी ददि िा िरौटी खातामा रकम िभमा गिुह
ि ँद
ु ै ि।

व्र्श्क्तले र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ादर्िर पेकी फछर्ौट िगरे मा बाँकी पेकी रकममा भर्ाद

िाघेका र्मर्तले िावषिक दश प्रर्तशतका दरले ब्र्ाि समेत लगाई र्लर्िेछ र अिािर्क पेकी

र्लएको िा फछर्ौट गिि अटे र गरे मा िा भर्ाद र्िर फाँटिारी िबुझाएमा तलब रोक्का गिे र तलब

रोक्का गदाि पर्ि अटे र गरे मा प्रिर्लत कािूि बमोश्िम वििागीर् कारिाही गिि सवकिेछ।सरकारी
कमििारी बाहे कका अन्र् व्र्श्क्तको हकमा सािििर्िक सूििा समेत िारी गरी सरकारी बाँकी सरह
ब्र्ाि सवहत असुल उपर गररिेछ।

(२) पेकी र्लिे व्र्श्क्तबाट पेकी सभबन्िी आिर्क वििरण प्राप्त िएपर्छ िा मालसामाि

िा सेिा प्राप्त गराउिे िा अन्र् सरकारी काम पूरा गिे व्र्श्क्त, फमि, कभपिी िा सं स्थाबाट मालसामाि

िा सेिा प्राप्त िएपर्छ िा पूरा गिुि पिे काम पूरा िएपर्छ र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ादर्िर

पेकी बराबरको रकम खिि लेखी फछर्ौट गररददिु पछि।थप िुक्तािी ददिको लार्ग बिेट अिाि

िएको अिस्थामा बिेटले खामेिर्त रकम िुक्तािी ददिे र बाँकी रहि आउिे रकमको अर्िलेख राख्िु
पिेछ।
80.

फछर्ौट हुिबाँकी रकमको श्िभमेिारी सािे र बरबुझारथ गिेः (१) सरकारी कामकािको र्िर्मत्त

एक आर्थिक िषिमा गएको पेकीको रकम सोही आर्थिक िषिमा फछर्ौट हुि िसकेमा कार्ािलर्

प्रमुखले त्र्सरी फछर्ौट हुि बाँकी रहे को पेकी रकमको िाम िामेसी सवहतको के के िापत पेकी

गएको हो सो समेत खुलाई श्िभमेिारीअको आर्थिक िषिमा सारी प्रमाश्णत गिुि पिेछ।र्सरी साररएको
पेकी र्स र्िर्मािली बमोश्िम फछर्ौट गिुि पिेछ।
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(२) कार्ािलर् प्रमुखले सरुिा, बढु िा हुँदा िा अिकाश प्राप्त गदाि िा अन्र् कुिै कारणले अड्डा

छोडी िाँदा िा सेिाबाट अलग हुँदा फछर्ौट हुि बाँकी रहे को पेकी रकमको वििरण बरबुझारथ
गिुि पिेछ।
81.

पेकीको फाँटिारी पेश गिुि पिेः (१) श्िभमेिार व्र्श्क्तले सभबश्न्ित वििाग िा मन्रालर्मा प्रत्र्ेक
आर्थिक िषिको आषाढ मवहिाको स्रे स्ता दाश्खला गदाि सो आर्थिक िषि िररमा गएको र विगतको

श्िभमेिारी सरे को पेकी मध्र्े फछर्ौट हुि बाँकी रहे को पेकी र बाँकीमध्र्े फछर्ौट गिुि पिे भर्ाद
िाघेको र ििाघेको वििरण, िाम िामेसी र सोको कारण समेत खुलाई फाँटिारी पेश गिुि पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम पेकीको फाँटिारी प्राप्त िएपर्छ सभबश्न्ित वििाग िा

मन्रालर्ले पेकीको लगत राखी भर्ादर्िर पेकी फछर्ौट िगिे िगराउिेलाई र्िर्म 79 र ८4
बमोश्िम कारिाही गिुि पिेछ।
82.

भर्ाद थप गिि सवकिेः (१) कसैले र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ादर्िर पेकी फछर्ौट गिि
िसक्िे मिार्सब कारण खुलाई र्ििेदि ददएमा कार्ािलर् प्रमुखले बढीमा एक्काईस ददिसभमको भर्ाद

थप गिि सक्िेछ । सो िन्दा बढी थप भर्ाद ददिु पिे िएमा वििाग िा मन्रालर्ले मार भर्ाद थप्ि
सक्िेछ।

(२) कुिै कामको ठे क्का स्िीकृत िर्सकेपर्छ र्ििािररत शति बमोश्िम र्लएको पेकी फछर्ौट

गिे भर्ाद बढाउिु पिे विशेष पररश्स्थर्त पिि आएमा कार्ािलर्ले आफ्िो तालुक कार्ािलर्बाट र्िकासा

र्लिु पिेछ र र्सरी भर्ाद थवपँदा िमाितको भर्ाद िाघ्िे िएमा त्र्सको भर्ाद समेत बढाउि
लगाउिु पिेछ।
८3.

िरौटी िापतको पेकीः (१) सरकारी कार्ािलर्ले टे र्लफोि, िारा, बत्ती र र्स्तै अन्र् सुवििा िापत

िरौटी राखेको रकमहरूको वििरण अिुसूिी–१२ बमोश्िमको ढाँिामा सभबश्न्ित कार्ािलर्ले लगत
राखी सोको िािकारी तालुक कार्ािलर् र प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा ददिु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम िािकारी प्राप्त िएपर्छ प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक

कार्ािलर्ले अिुसूिी–१३ बमोश्िमको ढाँिामा त्र्सको लगत राख्िु पिेछ र सो कुराको सूििा
सभबश्न्ित कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ।

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम सूििा प्राप्त िएपर्छ सभबश्न्ित कार्ािलर्ले आफ्िो खातामा

अर्िलेख राख्िु पिेछ।
८4.

पेकी बारे अिुगमि गिेः (१) र्स र्िर्मािली बमोश्िम पेकी फछर्ौट िर्ो िा िएि िन्ने कुरा
िािकारी ददि र पेकी फछर्ौट समर्मा गराउि पेकीको सूश्ि तर्ार गरी आर्थिक प्रशासि शाखा

प्रमुखले कार्ािलर् प्रमुख समि मवहिा िुक्ताि िएको सात ददि र्िर पेश गिुि पिेछ।कार्ािलर् प्रमुख,
आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखले सोको समीिा गरी फछर्ौटको कार्ि गिुि पिेछ।

(२) सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक लेखा परीिण गदाि

पेकी श्िभमेिारी सारे िा िसारे को, भर्ाद र्िर पेकी फछर्ौट गरे िा िगरे को समेत हे री लेखा
परीिण प्रर्तिेदि पेश गिुि पिेछ।

(३) उपर्िर्म (२) बमोश्िम प्राप्त प्रर्तिेदिको आिारमा तालुक कार्ािलर्ले प्रिर्लत कािूि

बमोश्िम कारिाही गिुि पिेछ।
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पररच्छे द – १०
केन्रीर् लेखा, आर्थिक वििरण र कार्ि सभपादि प्रर्तिेदि
८5.

मार्सक तथा िावषिक वििरण तर्ार गरी पेश गिेः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले मवहिा िुक्ताि िएको सात
ददि र्िर खििको फाँटिारी, फछर्ौट हुि बाँकी पेकीको मास्केबारी र बैंक वहसािको वििरण,

रािस्िको मास्केबारी, रािस्िको बैंक वहसाबको वििरण, िरौटीको मास्केबारी, िरौटीको बैंक वहसाबको
वििरण तर्ार गरी सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र र्िर्म ८७ बमोश्िम
प्रदे श लेखा राख्िे तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

(२) िैदेश्शक सहार्ता समािेश िएका आर्ोििा िा कार्ािलर्हरूले उपर्िर्म (१) बमोश्िम

वििरण पठाउँ दा िस्तुगत सहार्ता, र्सिै िुक्तािी, टििकी बेर्ससको सहार्ता, प्राविर्िक र अन्र् सहार्ता
र शोि ििाि हुिे रकम, दातृ सं स्था, स्रोतको प्रकार र रकम िं. समेतको वििरण पठाउिु पिेछ।

(३) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतीस ददिर्िर उपर्िर्म (२) मा

उश्ल्लश्खत वििरण समेत समािेश गरी िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी सो आर्थिक वििरणसाथ
आर्थिक िषिको अन्तमा बाँकी रहे को पेकीको वििरण, िुक्तािी हुि बाँकीको कच्िािारी सं लग्ि गरी
सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
८६.

आर्थिक वििरण िाँिी पठाउिेः सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्िर्म ८५
को उपर्िर्म (२) र (३) बमोश्िम पेश हुि आएको वििरणमा िावषिक बिेट, रकमान्तर, र्िकासा,
खिि, बाँकी रकम, बैंक वहसाब र विि वििरण समेत र्िडाई प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले

तोवकददएको समर् र्िर प्रदे श लेखा र्िर्न्रकको कार्ािलर्मा एक प्रर्त र प्रदे श वहसाब राख्िे
सभबश्न्ित वििाग िा मन्रालर् िा तालुक कार्ािलर्मा एक प्रर्त पठाउिु पिेछ।
८७.

प्रदे शको केन्रीर् ले खा राख्िे दावर्त्िः र्स र्िर्मािली बमोश्िम सभबश्न्ित कार्ािलर् तथा प्रदे श कोष

तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त वििरणको आिारमा दे हार् बमोश्िम केन्रीर् लेखा राख्िु
पिेछः–

(क)

वििाग िएकोमा वििागले र वििाग ििएकोमा सभबश्न्ित मन्रालर् िा सं िैिार्िक

(ख)

वििाग िएको मन्रालर्ले प्रत्र्ेक िार मवहिामा वििागबाट केन्रीर् आर्थिक वििरण

अङ्ग तथा र्िकार्ले केन्रीर् लेखा राख्िु पिेछ।

र्लई तथा वििाग ििएको मन्रालर् र सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्हरू आफैले

अन्तगित कार्ािलर्को केन्रीर् वििरण तर्ार गिुि पिेछ।वििागले समेत आफू

अन्तगितका कार्ािलर्को केन्रीर् आर्थिक वििरण तर्ार गरी मन्रालर्मा पेश गिुि
पिेछ।
(ग)

िालू

आर्थिक िषिको बिेट कार्ािन्िर्िको श्स्थर्त मूल्र्ाङ्किको लार्ग प्रत्र्ेक

मन्रालर्ले र सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्हरूले िैर मवहिामा सं शोर्ित अिुमाि

तर्ार गरी प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा
मन्रालर्मा पठाउिु पिेछ।
(घ)

खण्ड (क) बमोश्िम प्रदे शको केन्रीर् लेखा राख्दा िावषिक बिेट, स्रोतान्तर,
रकमान्तर, र्िकासा, खिि, िस्तुगत सहार्ता, र्सिै िुक्तािी, टििकी बेर्ससको सहार्ता,

प्राविर्िक र अन्र् सहार्ता र शोि ििाि हुिे रकमको दातृ सं स्था, स्रोतको प्रकार
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समेत खुल्िे गरी लेखा राख्िु पिेछ र र्स्ता वििरणहरू समेत समािेश िएको

आर्थिक वििरण तर्ार गरी िौमार्सक िुक्ताि िएको अको मवहिा र्िर प्रदे श लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(ङ)

प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्हरूबाट
प्राप्त वििरणहरूको आिारमा रािस्ि, िरौटी र िगद तफिको र्िकासा र खििको
िावषिक केन्रीर्वििरण तर्ार गिुि पिेछ।

(ि)

मन्रालर्ले िावषिक केन्रीर् वििरण तर्ार गदाि िगद तफिको र्िकासा र खिि प्रदे श
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्सँग र्िडेको प्रमाण सवहत र्िर्म ८५ को उपर्िर्म (२)
बमोश्िमको वििरण समेत एकीकृत गरी मन्रालर् अन्तगितको केन्रीर् िावषिक

आर्थिक वििरण तर्ार गरी कार्तिक मसान्त र्िर महालेखा परीिकको कार्ािलर् र
प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ।
(छ)

खण्ड (ि) बमोश्िमको वििरण मन्रालर्बाट प्राप्त िए पर्छ प्रदे श लेखा र्िर्न्रक

कार्ािलर्ले िगद, सोझै िुक्तािी तथा िस्तुगत सहार्ता िा ऋण समेतको लेखा राखी
एकीकृत िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी मंर्सर मसान्त र्िर महालेखा
परीिकको कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ।

८८.

श्िल्लागत वििरण तर्ार गिेः (१) प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले श्िल्ला श्स्थत

कार्ािलर्हरूलाई ददएको र्िकासाको आिारमा उपशीषिकगत िा कार्ािलर्गत छु वट्टिे गरी प्रदे शमा
प्रत्र्ेक मन्रालर् िा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रदे श सरकारको स्रोत तफि, अिुदाि सहार्ता

तफि र ऋण सहार्ता तफिको र्िकासाको वििरण तर्ार गरी मवहिा िुक्ताि िएको सात ददिर्िर
प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम र्िकासा वििरण पेश गदाि बिेटमा समािेश िएको तर र्िकासा

ददि िपिे र्िर्म ८५ को उपर्िर्म (२) बमोश्िमको िस्तुगत सहार्ता, र्सिै िुक्तािी, टििकी
बेर्ससको सहार्ता, प्राविर्िक र अन्र् सहार्ताको दातृ सं स्था र स्रोतको प्रकार समेत खुल्िे र्िकासा
वििरण समेत सं कलि गरी पेश गिुि पिेछ।

(३) र्िर्म ८५ को उपर्िर्म (१) बमोश्िम प्राप्त हुि आएको मार्सक खििको वििरण प्रदे श

कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आफ्िो अर्िलेखसँग र्िडाई उपशीषिकगत िा कार्ािलर्गत
छु वट्टिे गरी प्रत्र्ेक मन्रालर् िा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को िगद र्िकासा खििको वििरण तर्ार
गरी प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुप
ि िेछ।

(४) र्िर्म ८५ को उपर्िर्म (३) मा उश्ल्लश्खत आर्थिक वििरण प्राप्त िएपर्छ प्रदे श कोष

तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आफ्िो अर्िलेखसँग र्िडाई र िाँच्िुपिे अन्र् कुरा िए िाँिी सो

आर्थिक वििरणको आिारमा श्िल्लास्तरीर् िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्मा पठाउिुपिेछ।

(५) कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त हुिे रािस्ि तथा िरौटीको आर्थिक वििरणको आिारमा प्रदे श

कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले श्िल्लागत िावषिक आर्थिक वििरण बिाई प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्मा पेश गिुप
ि िेछ।
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८९.

ले खा तथा आर्थिक वििरण पेश गिुि पिेः र्स र्िर्मािली बमोश्िम सभबश्न्ित र्िकार् िा कार्ािलर्मा

लेखा तथा आर्थिक वििरण पेश गिुि र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्

तथा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले माग गरे बमोश्िम आिर्िक लेखा तथा

आर्थिक वििरण र िैदेश्शक सहार्ताका वििरण, िस्तुगत सहार्ता, र्सिै िुक्तािी, टििकी बेर्ससको
सहार्ता, प्राविर्िक र अन्र् सहार्ताको दातृ सं स्था र स्रोतको प्रकार समेत खुल्िे र्िकासा र खििको
वििरण समेत पेश गिुि सभपूणि कार्ािलर् प्रमुखको कतिव्र् हुिेछ। र्स र्िर्मािली बमोश्िम लेखा

तथा आर्थिक वििरण मिार्सब मावफकको कारण बेगर पेश गिुि पिे समर्मा पेश िगिे कार्ािलर्
प्रमुख उपर प्रिर्लत कािूि बमोश्िम वििागीर् कारिाही समेत िलाउि सवकिेछ।
90.

िावषिक आर्थिक कारोबार प्रर्तिेदिः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले एक आर्थिक िषिको अिर्िर्िर िएको

आफ्िो आर्थिक कारोबार (िगदी, श्िन्सी, आर्–व्र्र्) को अिुसूिी –१४ बमोश्िमको ढाँिामा िावषिक

प्रर्तिेदि तर्ार गरी आर्थिक िषि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्िर दुई प्रर्त सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र एक प्रर्त तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम पेश हुि आएको प्रर्तिेदि मध्र्े एक प्रर्त सभबश्न्ित प्रदे श

कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् मा पठाउिु पिेछ।

(३) कुिै मन्रालर्मा र अन्तगित विर्िर्ोश्ित रकम रािस्ि र िरौटी बाहे कका छु ट्टै सरकारी

कोषको सिालि िएको िए सोकोषको िावषिक आर्–व्र्र्को आर्थिक वििरणहरू आर्थिक िषि समाप्त

िएको पन्र ददि र्िर प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउिु
पिेछ।

(४) उपर्िर्म (२) बमोश्िम प्राप्त वििरण उपर िाँिबुझ गिुि पिे िए प्रदे श लेखा र्िर्न्रक

कार्ािलर्ले आिर्क िाँिबुझगरी गराई एकीकृत वििरण महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउिु
पिेछ।

(5) उपर्िर्म (१) र (३) मा उल्लेख िएको भर्ादले िपुग हुिे िएमा वििागीर् प्रमुख िा

मन्रालर्को सश्िि िा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रशासकीर् प्रमुखको स्िीकृर्तमा बढीमा पैंतीस
ददिसभम थप हुि सक्िेछ।
91.

िावषिक कार्ि सभपादि प्रर्तिेदि पेश गिेः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि
मवहिा र्िर दे हार्का विषर्हरू राखी िावषिक कार्ि सभपादि प्रर्तिेदि तर्ार गरी सभबश्न्ित वििाग

माफित सभबश्न्ित मन्रालर्र प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुि पिेछ।र्सरी
प्रर्तिेदि पेश गदाि र्िर्म ९० बमोश्िमको प्रर्तिेदिको प्रर्तर्लवप समेत सं लग्ि गिुि पिेछः–
(क)

बिेट तथा कार्ििम बिाई पेश गरे को र्मर्त,

(ख)

आर्थिक वििरणहरू सभबश्न्ित कार्ािलर्मा पेश िएको र्मर्त,

(ग)

लेखापरीिणको र्िर्मत्त आर्थिक वििरण पेश िएको र्मर्त र कार्ािलर्,

(घ)

रािस्ि, िरौटी विर्िर्ोििको लेखापरीिण सभपन्ि रकम,

(ङ)

िभमा बेरुिु र्िस्केको रकम,

(ि)

बेरुिुको पर प्राप्त िएको र्मर्त,

(छ)

बेरुिुको ििाफ पेश िएको र्मर्त,

(ि)

िालू िषिको बेरुिु फछर्ौट गरी सभपरीिण िएको रकम,
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(झ)

सार्बक बेरुिु अंक र पर्छ र्िस्केको बेरुिु अंक समेत िभमा कर्त बेरुिु

(ञ)

बेरुिु लगत अद्यािर्िक छ िा छै ि, अद्यािर्िक िए कुि कुि आर्थिक िषि

(ट)

श्िन्सी मालसामािको र्िरीिण के कर्त पटक गररर्ो सोको र्मर्त,

(ठ)

श्िन्सी मालसामािको ममित सभिार िा र्ललाम र्बिी गररर्ो िा गररएि,

(ड)

कार्ािलर्को खास काम िा कार्ििमको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण,

(ढ)

तालुक मन्रालर्, वििागबाट आर्थिक कारोबारको विषर्मा समर्मा र्िकासा

(ण)

कार्ािलर् र्िरीिण िएको र्मर्त,

(त)

काम िगिेलाई दण्ड सिार् र विशेष काम गिेलाई पुरस्कार ददएको

(थ)

दातृ पिसँग शोि ििाि हुिे गरी िएको कुल खिि शोि ििाि माग गरे को

कार्म िर्ो, त्र्समध्र्े कर्त सभपरीिण गराई फछर्ौट गरार्र्ो, सो रकम,
बिेट उपशीषिकको छ, सो कुरा,

गररएको िए त्र्सको र्मर्त, िगररएको िए सोको कारण,

पाए िा िपाएको,

वििरण,

रकम र र्मर्त, शोि ििाि प्राप्त रकम र र्मर्त, शोि ििाि माग गिि बाँकी
रकम र सोको कारण।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको कार्ि सभपन्न प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ सभबश्न्ित प्रदे श कोष

तथा लेखा र्िर्न्रक कार्िलर् ले आफ्िो विषर्सँग सभबश्न्ित कुरामा अध्र्र्ि िाँिबुझ गरी त्र्सको
प्रर्तविर्ा िा रार्सवहत सभबश्न्ित कार्िलर्को तालुक कार्ािलर्मा एक मवहिार्िर पठाउिुपिेछ।

(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोश्िम प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ सभबश्न्ित मन्रालर्ले कार्ि

सभपादि मूल्र्ांकि गरी प्रोत्साहि ददिुपिेमा प्रोत्साहि पुरस्कार र कार्ि सन्तोषििक ििएमा
स्पवष्टकरण माग गरी र्थोश्ित र्िदे शि ददिुपिेछ।

(४) उपर्िर्म (१) र (२) बमोश्िमको भर्ादमा काम सभपन्नहुि िसकेमा बढीमा तीस

ददिसभम र्िर्म ९० को उपर्िर्म (५) मा उश्ल्लश्खत पदार्िकारीबाट भर्ाद थपको स्िीकृर्त र्लि
सवकिेछ।

पररच्छे द – ११
ले खा, लेखापरीिण र बेरुिु फछर्ौट सभबन्िी व्र्िस्था
92.

कारोबारको ले खा राख्िेः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले विर्िर्ोिि, रािस्ि, िरौटी, श्िन्सी र अन्र् आभदािी

खििको लेखा महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट स्िीकृत ढाँिामा राख्िु पिेछ।लेखा र्िड्िे प्रमाश्णत
कागिातहरू पर्ि र्सलर्सलाबद्ध तररकाले राख्िु पिेछ।

(२) िैदेश्शक सहार्तामा सञ्चार्लत आर्ोििाको हकमा उपर्िर्म (१) बमोश्िम स्िीकृत

लेखाको अर्तररक्त महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोके

बमोश्िमको सहार्क लेखा समेत राख्िुपिेछ।त्र्सरी राश्खएको सहार्क लेखाको आिारमा दातृ
पिलाई िावहिे वििरण समर्मै पेश गिुि पिेछ।
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(३) िस्तुगत सहार्ता, र्सिै िुक्तािी, टििकी, प्राविर्िक सहार्ताको वहसाब राख्िे र वििरण

पेश गिे कुरा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट तोकीददए
बमोश्िम हुिेछ।

(४) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले लेखा प्रणाली विषर्मा

समर् समर्मा स्िीकृत गरी पठाएको र्िदे श्शका कार्ािलर्हरूले पालिा गिुि पिेछ।

(५) कार्ािलर् प्रमुखले कारोबारको लेखा अद्यािर्िक िए िा ििएको विषर्मा बराबर

िाँिगिुि पिेछ।आफ्िो कार्ािलर् अन्तगित अन्र् कार्ािलर्हरू िए त्र्स्तो कार्ािलर्मा आफै गई िा
अन्र् कमििारी खटाई आन्तररक िाँि र्िरीिण गिुि िा गराउिु पिेछ।

(६) कार्ािलर्मा राख्िु पिे लेखा ठीक दुरुस्तसँग राखे िा िराखेको, तहर्बल मौज्दात ठीक

िए िा ििएको सभबन्िमा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदे श र्काई र सभबश्न्ित प्रदे श कोष
तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आकश्स्मक िा समर् समर्मा िाँिगिि सक्िेछ। र्सरी िाँिगरे को
प्रर्तिेदि र लेखा ठीक िराखी िररिािा गिि पिे िए सो समेत उल्लेख गरी सभबश्न्ित कार्ािलर्को

तालुक कार्ािलर् प्रमुख समि पठाउिु पिेछ।र्सरी प्रर्तिेदि प्राप्त िएको सात ददि र्िर तालुक

कार्ािलर्ले सभबश्न्ित कार्ािलर् प्रमुखलाई आिर्कता अिुसार र्िदे शि ददिे िा कारिाही गिुि
पिेछ।

(७) र्स र्िर्मािली बमोश्िम िाँि हुँदा कुिै कैवफर्त िएमा कार्ािलर् प्रमुख िा वििागीर्

प्रमुख, वििागीर् प्रमुख ििए तालुक कार्ािलर्ले दे हार् बमोश्िम कारिाही गरी त्र्सको िािकारी
महालेखा परीिकको कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददिुपिेछ।
(क)

िगदी र श्िन्सी मालसामािको लगत खडा गिि छु ट िएकोमा तीि ददिर्िर

(ख)

िगदी श्िन्सी मालसामािको लगत गोलमाल गरी प्रदे श सरकारलाई हार्ि

लगत खडा गिि लगाउिे।

िोक्सािी पारे कोमा पन्र ददिर्िर असुल उपर हुि िसकेकोमा प्रिर्लत
कािूि बमोश्िम सरकारी बाँकी सरह तुरुन्त असुल उपर गिे।

९3.

ले खा िा लेखा वििरण दाश्खला गिेः (१) लेखा िा लेखा वििरण दाश्खला गिे सभबन्िमा र्स
र्िर्मािलीमा अन्र्र कुिै व्र्िस्था िएकोमा सोही बमोश्िम र कुिै व्र्िस्था ििएकोमा दे हार्
बमोश्िम लेखा िा लेखा वििरण दाश्खला गिुि पिेछः–
(क)

दै र्िक पठाउिु पिे वििरण िोर्लपल्ट,

(ख)

साप्तावहक रूपमा पठाउिु पिे वििरण सो समर् समाप्त िएको तीि ददि

(ग)

मार्सक रूपमा पठाउिु पिे वििरण मवहिा िुक्ताि िएको सात ददि र्िर,

(घ)

महालेखा परीिकको कार्ािलर् िा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्

र्िर,

िा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सभबश्न्ित तालुक कार्ािलर्, वििाग िा अर्िकारीले
मागेको वििरण माग गररएको परमा उल्लेख िएको भर्ादर्िर,

(ङ)

अन्र् र्िकार्बाट वििरण प्राप्त गरी पठाउिु पिे प्रर्तिेदिमा त्र्स्तो वििरण
प्राप्त िएको तीि ददि र्िर।
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(२) उपर्िर्म (१) मा उल्लेख िए बमोश्िमको भर्ादर्िर वििरण पठाउि िसकेमा पठाउि

िसक्िाको कारण खोली पटके रूपमा पठाउिु पिे वििरणका हकमा माग गिे र्िकार्को प्रमुखसँग र
र्िर्र्मत रूपमा पठाउिु पिे वििरणको हकमा तालुक कार्ािलर् प्रमुख समि भर्ाद थप माग गरी
र्िकासा िई आए अिुसार गिुि पिेछ।
९4.

ले खा िराख्िे िा प्रर्तिेदि पेश िगिेलाई कारिाही हुिःे लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले र्स र्िर्मािली
बमोश्िम राख्िु पिे रािस्ि विर्िर्ोिि िरौटी लगार्तको लेखा िराख्िे िा प्रर्तिेदि पेश िगिे

सभबश्न्ित कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखलाई लेखा िराखेकोमा लेखा िरहे को

रकमको पाँि प्रर्तशत सभम र प्रर्तिेदि पेश िगरे कोमा सात ददिको तलब बराबरको रकम िररिािा
गिुि पिेछ।
९5.

आन्तररक र्िर्न्रण सभबन्िी व्र्िस्थाः (१) प्रत्र्ेक मन्रालर्, सश्ििालर्, सं िैिार्िक अङ्ग, वििागीर्

प्रमुखले आफू र अन्तगित र्िकार्बाट सभपादि गररिे कार्िहरू र्मतव्र्र्ी, कार्िदिता र प्रिािकारी
ढं गबाट सभपादि गिि, वित्तीर् प्रर्तिेदि प्रणालीलाई विश्वसिीर् बिाउि तथा प्रिर्लत कािूि बमोश्िम

कार्ि सभपादि गिि आ–आफ्िो कामको प्रकृर्त अिुसारको आन्तररक र्िर्न्रण प्रणाली तर्ार गरी र्ो
र्िर्म प्रारभि िएको एक िषिर्िर लागू गरी सक्िु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको आन्तररक र्िर्न्रण प्रणाली तर्ार गदाि र्िकार्गत कामको

प्रकृर्त अिुरूप आिर्क कुराहरूको व्र्िस्था गिुि पिेछ र त्र्समा र्िर्न्रणको िातािरण, िोश्खम

िेरको पवहिाि, सूििाको आदाि प्रदाि, अिुगमि तथा मूल्र्ाङ्कि िस्ता विषर्लाई समेत समेवटिु
पिेछ।

(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोश्िमको आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालीको अिुगमि गििका

लार्ग सभबश्न्ित मन्रालर्, सश्ििालर्, सं िैिार्िक अङ्ग तथा वििागीर् प्रमुखले श्िभमेिार अर्िकारी
तोकी अिुगमि गिे व्र्िस्था र्मलाउिु पिेछ।

(४) उपर्िर्म (३) बमोश्िम गररएको अिुगमिबाट दे श्खएका रुवटलाई सुिार गरी आन्तररक

र्िर्न्रण प्रणालीलाई सुदृढ बिाउिे श्िभमेिारी उपर्िर्म (१) मा उश्ल्लश्खत र्िकार्को हुिेछ।

(५) तालुक कार्ािलर्ले र्स र्िर्मािली बमोश्िम मातहतका कार्ािलर्ले तोवकएको कार्िहरू

प्रिािकारी रूपमा पररपालिा गरे िगरे को, आर्थिक अिुशासि र र्िदे शिको पालिा गरे िगरे को
सुपररिेिण र अिुगमि गिुि पिेछ।

(६) उपर्िर्म (५) बमोश्िमको सुपररिेिण र अिुगमि िषिको कभतीमा दुई पटक गिुि

पिेछ।तालुक कार्ािलर्ले अिुगमि र सुपररिेिणको आिारमा दे श्खएका कैवफर्तको सुिारको लार्ग
मातहत कार्ािलर्लाई र्िदे शि ददिु पिेछ र त्र्स्तो र्िदे शिको पालिा गिुि मातहतका कार्ािलर्को
कतिव्र् हुिेछ।
९6.

आन्तररक लेखापरीिण सभबन्िी व्र्िस्थाः (१) कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िो कार्ािलर्को रािस्ि, िरौटी

तथा विर्िर्ोिि तफिको आर्–व्र्र् तथा प्रिर्लत कािूि बमोश्िम खडा िएको कार्ि सिालिकोष र
अन्र् सािििर्िक कोषको आन्तररक लेखापरीिण प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा उक्त कार्ािलर्ले
तोके बमोश्िम सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट गराउिु पिेछ।

(२) प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले

उपर्िर्म (१) बमोश्िम आन्तररक लेखापरीिण गदाि कार्ािलर्मा हुिे आभदािी तथा खिि र त्र्सको
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लेखाङ्कि प्रिर्लत कािूििारा र्ििािररत प्रविर्ा अिुरूप िए िा ििएको, वित्तीर्साििको उपर्ोग
र्मतव्र्र्ी तिरले दितापूिक
ि प्रिािकारी रूपमा िए िा ििएको, स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिुरूप
लक्ष्र् प्रार्प्त गरे िा िगरे को, वित्तीर् प्रर्तिेदिले आर्थिक कारोबारको सही र र्थाथि श्िरण प्रस्तुत गरे

िा िगरे को र आन्तररक र्िर्न्रण प्रणाली प्रिािकारी िए िा ििएको िस्ता कुराहरूमा केश्न्रत िई
प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट तर्ार गरी लागू गरे को आन्तररक लेखापरीिण र्िदे श्शका
अिुरूपको कार्िविर्ि अपिाई आन्तररक लेखा परीिण गिुि पिेछ।

(३) कार्ािलर्ले आन्तररक लेखापरीिणबाट र्िस्केका बेरुिु अश्न्तम लेखापरीिण हुि ु िन्दा

अगार्ड िै र्िर्र्मत गराउिु पिेमा र्िर्र्मत गराई िा प्रमाण पेश गिुि पिेमा प्रमाण पेश गरी िा असुल
उपर गिुि पिेमा असुल उपर गरी बेरुिु लगत कट्टा गराउिु पिेछ।

(४) तालुक कार्ािलर्ले समेत आफू मातहत र्िकार्को आन्तररक लेखापरीिण समर्मै िए

िा ििएको, आन्तररक लेखापरीिणबाट कार्म िएका बेरुिुहरू समर्मै फछर्ौट गरे िा िगरे को
अिुगमि गरी समर्मै आन्तररक लेखापरीिण बेरुिु फछर्ौट िगिे श्िभमेिार अर्िकारीलाई सेिा
सभबन्िी प्रिर्लत कािूि बमोश्िम वििागीर् कारिाही गिुि पिेछ।

(५) कार्ािलर् प्रमुख आफैले र्िर्र्मत गिि सक्िेमा आफैले र्िर्र्मत गिे र आफैले र्िर्र्मत

गिि िसक्िे रकमहरू तालुक कार्ािलर्मा समर्मै पेश गिुि पिेछ। तालुक कार्ािलर्ले पर्ि र्िर्र्मत

गिुि पिेमा समर्मै र्िर्र्मत गरी गराई ददिु पिेछ। सो बमोश्िम िगरे मा त्र्सको ििाफदे ही तालुक
मन्रालर्, वििाग िा सभबश्न्ित कार्ािलर् प्रमुख हुि ु पिेछ।

(६) आन्तररक लेखापरीिणबाट र्िस्केको बेरुिुको एक प्रर्त बोिाथि तालुक कार्ािलर्मा पर्ि

पठाउिु पिेछ। त्र्स्तो बेरुिु फछर्ौट गरे िा िगरे को अिुगमि तालुक कार्ािलर्ले गिुि पिेछ।

(७) आन्तररक लेखापरीिणबाट दे श्खएको बेरुिुको प्रमाण िुटाई अश्न्तम लेखापरीिण हुि ु

अश्घ विशेष कारण परी फछर्ौट हुि िसकेमा सो कुरा समेत उल्लेख गरी अश्न्तम लेखापरीिक
समि र्लश्खत स्पष्टीकरण ददिु पिेछ।

(८) आन्तररक लेखापरीिणबाट र्िस्केको फछर्ौट हुि बाँकी बेरुिु उपर्िर्म (७) बमोश्िम

अश्न्तम लेखापरीिकलाई ददर्िेछ।अश्न्तम लेखापरीिण िएपर्छ आन्तररक लेखापरीिण बेरुिु कार्म
रहिे छै ि।
९7.

अश्न्तम लेखापरीिण गराउिेः कार्ािलर् प्रमुखले महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकए बमोश्िम

९8.

बेरुिु फछर्ौट गिे गराउिे उत्तरदावर्त्िः (१) कार्ािलर् प्रमुख िा श्िभमेिार व्र्श्क्तले बेरुिु

लेखा र आर्थिक वििरण पेश गरी अश्न्तम लेखापरीिण गराउिु पिेछ।

फछर्ौट गरे िा िगरे को अिुगमि गरी िगरे को िए प्रिर्लत कािूि बमोश्िम फछर्ौट गिि लगाउिे
दावर्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हुिेछ।

(२) लेखापरीिणबाट कार्म िएका बेरुिु प्रमाण पेश गरी िा र्िर्र्मत गरी गराई िा असुल

उपर गरी फछर्ौट गिे दावर्त्ि श्िभमेिार व्र्श्क्त िा कार्ािलर् प्रमुखको हुिछ
े ।

(३) बेरुिु फछर्ौट गिे दावर्त्ि िएको श्िभमेिार व्र्श्क्त िा कार्ािलर् प्रमुख िा कमििारी

सरुिा बढु िा िा अिकाश िई कार्ािलर् छाड्िु पदाि र्ििले फछर्ौट हुि बाँकी रहे को बेरुिु लगत
तथा कारोबार सभबन्िी कारिाहीको सभपूणि वििरण खोली हालिालालाई बुझाउिु पिेछ।हालिालाले
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पर्ि फछर्ौट हुि बाँकीरहेको बेरुिु लगत तथा कारोबार सभबन्िी कारिाहीको सभपूणि वििरण
बुश्झर्लई प्राथर्मकताका साथ बेरुिु फछर्ौट गिुि गराउिु पिेछ।
९9.

बेरुिु

फछर्ौटको

कारिाही

गरी

ििाफ

ददिेः

(१)

आन्तररक

लेखापरीिण

िा

अश्न्तम

लेखापरीिणबाट औ ंल्र्ार्एका कैवफर्त प्रर्तिेदि र बेरुिुहरूको सभबन्िमा सभबश्न्ित लेखापरीिक
िा लेखापरीिण गिे कार्ािलर्बाट पर लेखी आएपर्छ सो परमा भर्ाद तोवकएको िए सो भर्ाद र्िर
र ितोवकएकोमा पैंतीस ददि र्िर र्िर्र्मत गिुि पिे िए र्िर्र्मत गरी आिर्क प्रमाण पेश गिुि पिे

िए सो पेश गरी गराई िा असुल उपर गिुि पिे िए असुल उपर गरी िा ििाफबाट प्रष्ट गिुि पिे
िए प्रष्ट ििाफ ददई बेरुिु फछर्ौट गिुि पिेछ र त्र्सको ििाफ लेखापरीिक िा लेखापरीिण गिे

कार्ािलर्लाई पैंतीस ददिर्िर ददिु पिेछ।कारोबार र प्रमाण सभबन्िमा कुिै कुरा स्पष्ट गिुि परे मा
लेखा परीिकले बन्द सिाल गरी ििाफ तत्कालै र्लि सक्िेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम बेरुिु फछर्ौट गिि िभ्र्ाएमा बेरुिु पर लेख्िे र्िकार्मा

कारण सवहत भर्ाद माग्िु पिेछ र सो र्िकार्ले थप ददएको भर्ादर्िर सो कार्ि सभपादि गरी बेरुिु
फछर्ौट गिुि पिेछ।

(३) उपर्िर्म (१) िा (२) मा उल्लेख िए बमोश्िमको कारिाही र ििाफको बोिाथि

तालुक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ।

(४) उपर्िर्म (१) र (२) बमोश्िम बेरुिु फछर्ौटको कारिाही िगिे तथा ददएको ििाफ

पर्ि सन्तोषििक ििएमा तालुक कार्ािलर् प्रमुखले ऐिको दफा ५६ बमोश्िम िररिािा िा सेिा
सभबन्िी प्रिर्लत कािूि बमोश्िम वििागीर् कारिाही िा दुिै कारिाही गिि सक्िेछ।

(५) महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट लेखापरीिण हुँदा औ ंल्र्ार्एका बेरुिुका सभबन्िमा

सो बेरुिुको सूििा प्राप्त िएको पैंतीस ददिर्िर सभपरीिण हुि िसकी बाँकीरहे का बेरुिुहरू लेखा

उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐिको दफा ३९ बमोश्िमको बेरुिु फछर्ौट सर्मर्तमा पेश गरी फछर्ौट
सर्मर्तमा पेश गरी फछर्ौट गराई महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट लगत कट्टा गराउिु पिेछ।

(६) ऐिको दफा ३९ बमोश्िमको बेरुिु फछर्ौट सर्मर्तबाट फछर्ौट गिे र्िणिर् िएको र

केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्बाट असुल फछर्ौट िएको बेरुिुको िािकारी महालेखा परीिकको
कार्ािलर्लाई ददई लगत फछर्ौट गिुि पिेछ।

100. बेरुिु फछर्ौट सभबन्िी व्र्िस्था:(१) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले प्रिर्लत कािूि बमोश्िम र्िर्र्मत
गिि र्मल्िे बेरुिु आफैले र्िर्र्मत गिुि पिेछ।

(२) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले आफूले सोझै र्िर्र्मत गिि िर्मली कुिै कार्ािलर् िा

अर्िकारी िा सभबश्न्ित व्र्श्क्त िा कमििारी बुझी र्िर्र्मत गिि हुिे बेरुिु सो बमोश्िम बुझी र्िर्र्मत
गिुप
ि िेछ।

(३) प्रिर्लत कािूिको रीत पुर्र्ाउिु पिेमा सो रीतसभम िपुर्र्ाई अर्िर्र्मत िएको तर

सरकारी हार्ि िोक्सािी िएको िदे श्खएको बेरुिु कार्ािलर् प्रमुख र वििागीर् प्रमुखको र्सफाररसमा
सभबश्न्ित मन्रालर्, सश्ििालर् िा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्का लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले
र्िर्र्मत गिि सक्िेछ।र्सरी र्िर्र्मत गदाि हार्ि िोक्सािी ििएको कारण र्थासभिि प्रष्ट गिुि पिेछ।

45

(४) उपर्िर्म (१), (२) र (३) मा उल्लेख गररएको बाहे क अन्र् बेरुिुलाई र्िर्र्मत गिि

लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले मिार्सब कारण दे खेमा र सो र्िर्र्मत गिि र्मन्हा ददिु पिे िएमा र्िर्म
१०६ बमोश्िम र्मन्हा गिुि पिेछ।

101. प्रदे शको बेरुिु एकीकृत लगत राख्िेः महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट गररएको अश्न्तम लेखा
परीिणबाट औ ंल्र्ाएको बेरुिुको वििरण महालेखा परीिकको कार्ािलर्ले प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्लाई उपलब्ि गराउिेछ।तालुक र्िकार्ले आफू अन्तगितको बेरुिुको अद्यािर्िक लगत

उपलब्ि गराउिेछ र सोको आिारमा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा एकीकृत लेखा रहिे

छ।प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले वहिार्मिा, मस्र्ौट, बढी िुक्तािी बाहे क विषर्गत मन्रालर्का
र्िकार्का लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले फछर्ौट गरे को बेरुिु र प्रदे श सािििर्िक लेखा सर्मर्त र
अन्तगितको बेरुिु फछर्ौट सर्मर्तको र्िदे शि अिुसार फछर्ौट गरे को बेरुिुको लगत कट्टा गरी
महालेखा परीिकको कार्ािलर् र तालुक कार्ािलर्लाई िािकारी ददिुपिे छ।

102. बेरुिु फछर्ौट मुल्र्ांकि र अिुगमि सर्मर्तः (१) कार्ािलर्ले गरे को बेरुिु फछर्ौटको अिुगमि
गरी बेरुिु फछर्ौट सभबन्िी काम कारिाहीमा प्रिािकाररता ल्र्ाउि प्रदे श सरकारले बेरुिु फछर्ौट
मूल्र्ाङ्कि र अिुगमि सर्मर्त गठि गिि सक्िेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको सर्मर्तमा दे हार्का अध्र्ि र सदस्र्हरू रहिेछि्ः–
(क)

प्रमुख सश्िि

– अध्र्ि

(ख)

सश्िि, आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्

– सदस्र्

(ग)

सश्िि, आन्तररक मार्मला तथा कािूि मन्रालर्

– सदस्र्

(घ)

प्रदे श लेखा र्िर्न्रक

– सदस्र्

(ङ)

प्रदे श सरकारले मिोिर्ि गरे को व्र्श्क्त

– सदस्र् सश्िि

(३) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको सर्मर्तको काम, कतिव्र् र अर्िकार दे हार् बमोश्िम हुिेछः–
(क)

प्रदे श अन्तगितका मन्रालर्, सश्ििालर्, वििाग िा कार्ािलर्ले गरे को बेरुिु

(ख)

कार्म िएको बेरुिु कम फछर्ौट गिे िा फछर्ौट िगिे मन्रालर्,

फछर्ौट सभबन्िी काम कारिाहीको लेखािोखा तथा मूल्र्ाङ्कि गिे,

सश्ििालर् िा वििागका प्रमुखलाई सर्मर्तमा उपश्स्थत गराई र्ििसँग
छलफल गिे,

(ग)

कार्म िएको बेरुिु फछर्ौट िगिे िा िगराउिे कार्ािलर् प्रमुख र
कमििारीलाई

मूल्र्ाङ्किको

आिारमा

कारिाहीको

लार्ग

सभबश्न्ित

मन्रालर्लाई र्िदे शि ददिे र र्सरी ददर्एको र्िदे शि मार्थ कारिाही

िगरे को पार्एमा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत उपर वििागीर् कारिाहीको
र्िर्मत्त प्रदे श सरकार समि र्सफाररस गिे,
(घ)

सभबश्न्ित

मन्रालर्, सश्ििालर्

िा

वििागलाई

बेरुिु फछर्ौट

गिि

आिर्क र्िदे शि ददिे र बेरुिु फछर्ौट सभबन्िी कारिाही शुरु गरे िा
िगरे को िा असुल उपर गिुि पिे ििी ठहर्र्ाएको बेरुिु तोवकएको
समर्र्िर

असुल

उपर

गरे

िगरे को

िपठाएको सभबन्िमा अिुगमि गिे,
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िा

तहर्सल

कार्ािलर्मा

पठाए

(ङ)

बेरुिु फछर्ौट सभबन्िी काम कारिाहीको सभबन्िमा प्रत्र्ेक छ मवहिामा
सभबश्न्ित मन्रालर्, सश्ििालर् िा वििागको प्रगर्त वििरण तर्ार गरी

मुख्र्मन्री तथा मश्न्रपररषद्को कार्ािलर् र िावषिक प्रर्तिेदि मश्न्रपररषद्मा
पेश गिे।

(४) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको सर्मर्तको सदस्र्सश्ििको पाररश्रर्मक र सुवििा प्रदे श

सरकारले तोके बमोश्िम हुिछ
े ।

(५) उपर्िर्म (१) बमोश्िम गदठत सर्मर्तले आफ्िो कार्िविर्ि आफै व्र्िश्स्थत गिि

सक्िेछ।

(६) सर्मर्तको सश्ििालर् आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्मा रहिेछ।
१०3. ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको कतिव्र्: र्स र्िर्मािली बमोश्िम लेखा राख्िे, लेखा दाश्खला गिे तथा
लेखापरीिण िए िा ििएको रे खदे ख र्िरीिण गिे गराउिे र महालेखा परीिकको िावषिक

प्रर्तिेदिको प्रर्तविर्ा ददिे, प्रदे श सिाको सािििर्िक लेखा सर्मर्तको छलफलमा िाग र्लई बेरुिु
फछर्ौट सभबन्िी काम कारिाही गिे गराउिे उत्तरदावर्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हुिेछ।

१०4. बेरुिुको लगत पठाउिु पिेः (१) असुल उपर गिुि पिे ठहररएको बेरुिु रकम सभबश्न्ित कार्ािलर्ले

िै असुल उपर गिुि पिेछ।सभबश्न्ित कार्ािलर्ले त्र्स्तो बेरुिु रकम एक िषिर्िर पटक पटक

कारिाही गदाि पर्ि असुल उपर गिि िसकेमा असुल उपर गिि िसक्िाको कारण खोली लेखा
उत्तरदार्ी अर्िकृत समि पेश गिुि पिेछ।र्सरी पेश हुि आएको व्र्होरा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले
अिुसूिी–१५ बमोश्िमको ढाँिामा वििरण िरी केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लगत पठाउिु पिेछ।

(२) केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्बाट लगत कसेको िािकारी प्राप्त िएपर्छ सभबश्न्ित

र्िकार्ले आफ्िो बेरुिुको लगत कट्टा गिुि गराउिु पिेछ।

(३) बेरुिुको लगत, असुल उपर तथा फछर्ौट सभबन्िी अन्र् व्र्िस्था िेपाल सरकारको

आर्थिक कार्िविर्ि ऐि तथा र्िर्मािलीमा तोवकए बमोश्िम हुिेछ।

१०7. र्मन्हा सभबन्िी व्र्िस्थाः (१) ऐिको दफा ५२ बमोश्िम र्मन्हा ददिु परे मा तीिलाख रूपैंर्ाँसभम
सभबश्न्ित मन्रालर्को सश्ििले र सो िन्दा मार्थको रकमको हकमा दे हार् बमोश्िमको सर्मर्तको

र्सफाररसमा पाँिलाख रुपैर्ाँसभमको र्मन्हा सभबश्न्ित मन्रालर्ले र सो िन्दा बढी रकमको र्मन्हा
प्रदे श सरकार, मश्न्रपररषद्ले ददि सक्िेछः–
(क)

प्रमुख सश्िि

– अध्र्ि

(ख)

आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को सश्िि

– सदस्र्

(ग)

प्रदे श लेखा र्िर्न्रक

– सदस्र्

(घ)

कािूि अर्िकृत

- सदस्र्

(ङ)

प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को अर्िकृत

– सदस्र् –सश्िि

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको सर्मर्तले आफ्िो कार्िविर्ि आफै व्र्िश्स्थत गिेछ।
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पररच्छे द – १२
कार्ािलर् र पदार्िकारीहरूको आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम तथा कतिव्र्
१०8. प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को काम र कतिव्र्: ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र

उल्लेख िएको काम र कतिव्र्को अर्तररक्त प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को काम र
कतिव्र् दे हार् बमोश्िम हुिेछः–
(क)

आफ्िो र्लाका र्िर रहे को आर्थिक कारोबार गिे कार्ािलर्हरूको लगत तर्ार गरी

प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को परामशिमा कार्ािलर् सं केत िभबर ददई सोको
लगत अद्यािर्िक रूपमा राख्िे,

(ख)

प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रूपमा श्िल्लाका कार्ािलर्को आर्थिक
कारोबारको

रे खदे ख

र्िरीिण

गिे, कार्ािलर्हरूलाई

प्रदे श

लेखा

र्िर्न्रक

कार्ािलर्को िीर्त र्िदे शि र प्रिर्लत कािूिको अिीिमा रही रार् सल्लाह ददिे,
(ग)

कार्ािलर्बाट विर्िर्ोिि, रािस्ि र िरौटी रकमको आभदािी र खििको मास्केबारी

र्लई त्र्सको श्िल्लागत मास्केबारी तर्ार गरी प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा
पठाउिे,

(घ)

प्रिर्लत कािूि िा प्रदे श सरकारको र्िणिर्बाट श्िल्लाश्स्थत सरकारी कार्ािलर्हरुको

रािस्ि, विर्िर्ोिि, िरौटी, श्िन्सी र प्रिर्लत कािूि बमोश्िम खडा िएको कार्ि
सिालि कोषको प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा उक्त कार्ािलर्ले तोके
बमोश्िम आन्तररक लेखापरीिण गिे,

(ङ)

र्स र्िर्मािली बमोश्िम कार्ािलर्लाई ददएको अश्ख्तर्ारी र बिेट बाँडफाँड

बमोश्िम र्िकासा ददिे रकमको कार्ािलर्गत र गोिारा लेखा राख्िे, र्िकासा ददिे र

र्िकासा ददईएको रकमको वििरण बैंकबाट प्रमाश्णत गराई प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्मा पठाउिे,
(ि)

साल तमाम िएपर्छ कार्ािलर्हरूलाई ददएको र्िकासा रकमको िावषिक आर्थिक

वििरण बिाई प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबश्न्ित कार्ािलर्को तालुक
वििागमा पठाउिे,

(छ)

कार्ािलर्हरूले आर्थिक िषिको अन्तमा बाँकी रहे को विर्िर्ोिि रकम प्रदे श सश्ित

(ि)

रािस्ि लेखा र दाश्खला तथा िरौटी लेखा फछर्ौट सभबन्िमा आिर्कतािुसार

कोषमा दाश्खला गरे िा िगरे को िाँिगिे र िगरे को िए दाश्खला गराउिे,

कार्ािलर्को र्िरीिण गरी सोको प्रर्तिेदि प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र
सभबश्न्ित कार्ािलर्को तालुक वििागमा पठाउिे र तत्सभबन्िमा प्राप्त र्िदे शि
बमोश्िम गिे,

(झ)

विर्िर्ोिि लेखा, तहर्बल मौज्दात र बेरुिु फछर्ौट सभबन्िमा कार्ािलर्हरूको

र्िरीिण गरी र्िरीिण प्रर्तिेदि प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र सभबश्न्ित

कार्ािलर्को तालुक वििागमा पठाउिे र तत्सभबन्िमा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्बाट प्राप्त र्िदे शि बमोश्िम गिे,
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(ञ)

कार्ािलर्हरूको र्िरीिण गदाि स्रे स्ता दुरुस्त िरहे को िा वहिार्मिा िएको िा पेश

गिुि पिे प्रर्तिेदिहरू र्िर्र्मत रूपमा पेश िगरे को िा र्स र्िर्मािली बमोश्िम गिुि
पिे अन्र् काम िगरे को पार्एमा कार्ािलर्को बैंक खाता रोक्का गरी तालुक
कार्ािलर्मा िािकारी ददिे,

(ट)

आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले समर्
समर्मा तोवक ददएका अन्र् कार्िहरू गिे।

१०9. कार्ािलर्को काम र कतिव्र्: ऐि र र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको काम र कतिव्र्को साथै
कार्ािलर्को आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम र कतिव्र् दे हार् बमोश्िम हुिछ
े ः–
(क)

प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा उक्त कार्ािलर्ले तोके बमोश्िम सभबश्न्ित प्रदे श
कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्सँग विर्िर्ोश्ित रकम माग गरी र्िकासा िएको
रकम आभदािी बाँिी स्िीकृत बिेट तथा कार्ििम र तालुक वििागले ददएको

अश्ख्तर्ारी र्िर रही र्स र्िर्मािली बमोश्िमको रीत पुर्र्ाईखिि गिे, त्र्सको लेखा
राख्िे,
(ख)

र्स

र्िर्मािलीमा

उल्लेख

िए

बमोश्िमको

अिर्ि

र्िर

रािस्ि, िरौटी

र

विर्िर्ोििको बैंक वहसाब वििरण र्िडाई मास्केबारी र अन्र् वििरणहरू सभबश्न्ित
प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, तालुक वििाग र मन्रालर्मा पठाउिे,

(ग)

सभबश्न्ित प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा तोवकए बमोश्िम कार्ािलर्बाट
विर्िर्ोिि, रािस्ि, िरौटी र लेखाको आन्तररक लेखापरीिण गराउिे र दे श्खएको
कैवफर्त अश्न्तम लेखापरीिण हुि ु अगािै र्िर्र्मत गराई राख्िे,

(घ)

र्स र्िर्मािली बमोश्िम िावषिक आर्थिक कारोबार प्रर्तिेदि र िौमार्सक तथा

(ङ)

र्स र्िर्मािली बमोश्िम सभपूणि आर्थिक कारोबार गिे, श्िभमेिारी िहि गिे, बेरुिु

(ि)

महालेखा

िावषिक कार्ि सभपादि प्रर्तिेदि पेश गिे,
फछर्ौट गिे र वििरण पेश गिे,
परीिकको

कार्ािलर्बाट

औ ंल्र्ार्एका

बेरुिुको

सोही

कार्ािलर्बाट

तोवकएको ढाँिामा लगत खडा गरी राख्िे र फछर्ौटको अर्िलेख अद्यािर्िक गरी
राख्िे।

१10. कार्ािलर् प्रमुखको काम र कतिव्र्ः (१) ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको काम र

कतिव्र्को अर्तररक्त कार्ािलर् प्रमुखको आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम र कतिव्र् दे हार् बमोश्िम
हुिेछः–

(क)

कार्ािलर् प्रमुखले हाल सार्बक िएको र्स र्िर्मािली बमोश्िम कार्िरत

रहँदा िए गरे का काम कारबाहीका फाईलहरु विद्युतीर् प्रर्त समेत
बरबुझारथ गिुि पिेछ,

(ख)

सरुिा बढु िा िई िाँदा आफ्िो कार्िकालको आर् व्र्र्को लेखा, बेरुिुको
लगत, बेरुिु फछर्ौटको कारिाहीको श्स्थर्त र कार्ािलर्को आर्थिक, िौर्तक
तथा ििशश्क्तको िास्तविक श्स्थर्तको वििरण तर्ार गरी हालिालालाई
बुझाउिे,
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(ग)

कार्ािलर्मा दाश्खला हुि आएको सरकारी रकमको लेखा राख्िे, प्रर्तिेदिहरू

(घ)

कार्ािलर्को िगदी श्िन्सीमा हार्ि िोक्सािी हुि िपाउिे गरी र्िर्न्रणको

(ङ)

कार्ािलर्मा आर्थिक अिुशासि कार्म गिे गराउिे,

(ि)

र्स र्िर्मािली तथा आर्थिक प्रशासि सभबन्िी अन्र् प्रिर्लत कािूि पालिा

(छ)

लेखापरीिणबाट र्िस्केको बेरुिुको ििाफ समर्मै ददई सो बमोश्िम

पठाउिे र कार्ािलर्को सभपूणि आर्थिक कारोबारको उत्तरदावर्त्ि िहि गिे,
व्र्िस्था गिे,

गिे गराउिे,

फछर्ौट िर्ो िा िएि अिुगमि गिे र ददएको ििाफ िा प्रमाणबाट
फछर्ौट ििए पुिः पेश गरी फछर्ौट गराउिे।

(२) कार्ािलर् प्रमुखले आर्थिक कारोबार गदाि आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखको रार् िर्लई

िा रार् विपरीत र्िणिर् गरे को खििको रकम कलमको श्िभमेिारी िहि गिुि पिेछ।आर्थिक प्रशासि
ु श्िभमेिारी िहि गिुि पिेछ।
शाखा प्रमुखले रार् ददएको रकम कलमको हकमा र्ििले समेत सं र्क्त

१11. सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रशासकीर् प्रमुख र मन्रालर्का सश्ििको काम र कतिव्र्: (१) ऐि
तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको काम र कतिव्र्को साथै प्रदे श सं िैिार्िक अङ्ग तथा
र्िकार्को प्रशासकीर् प्रमुख तथा मन्रालर्का सश्ििको आर्थिक प्रशासि सभबन्िी काम र कतिव्र्
दे हार् बमोश्िम हुिेछः–
(क)

बिेट तिुम
ि ा ददग्दशिि तथा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले समर्

समर्मा तोके अिुसार बिेट र कार्ििम तर्ार गरी सभबश्न्ित र्िकार्मा
पेश गिे,

(ख)

मातहत कार्ािलर्को कुिै रकमको र्िकासा पूरै िा आंश्शक रोक्का राख्िु
परे मा तदिुसार रोकी त्र्सको सूििा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा

मन्रालर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर् र मातहत कार्ािलर्लाई ददिे,
(ग)

प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्

र मातहतका कार्ािलर्हरूबाट

(घ)

खण्ड (ग) बमोश्िम तर्ार गररएको केन्रीर् लेखाको आिारमा िैदेश्शक

प्राप्त सूििाको आिारमा प्रदे श र्िरको केन्रीर् लेखा राख्िे,

ऋण तथा सहार्ता समेत समािेश गरी केन्रीर् आर्थिक वििरण तर्ार गिे

र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेश गरी लेखापरीिण गराउिे।त्र्स्तो

आर्थिक वििरण एक प्रर्त महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउिे,
(ङ)

बिेट शीषिक उपशीषिक अन्तगितको रािस्ि, विर्िर्ोिि, खिि, िरौटी तथा
श्िन्सीको लेखा परीिणबाट कार्म िएको बेरुिुको लगत स्िीकृत ढाँिामा

राखी फछर्ौट गराउिे र त्र्सको मार्सक र िावषिक वििरण बेरुिु फछर्ौट
मूल्र्ाङ्कि र अिुगमि सर्मर्त तथा प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा समेत
पठाउिे,
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(ि)

कुिै कार्ािलर्को र्िर्मत्त स्िीकृत बिेट रकममा थप रकमको व्र्िस्था गिि
परे मा िा आफ्िो अर्िकार िन्दा बढी रकमको रकमान्तर गिि परे मा
आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्बाट र्िकासा गराई पठाउिे,

(छ)

मातहतका कार्ािलर्हरूको सुपररिेिण र अिुगमि गरी गराई आर्थिक

(ि)

मातहतका कार्ािलर्हरूले लेखापरीिण गराए िा िगराएको र गराएकोमा

अिुशासि र र्िदे शिहरू पालिा गिि लगाउिे,

र्िस्केको बेरुिुको ििाफ समर्मा ददए िा िददएको, ििाफ िा प्रमाण पेश

गरे कोमा फछर्ौट िए िा ििएको िािकारी राख्िे र रे खदे ख, र्िरीिण,
अिुगमि गरी फछर्ौट ििएकोमा गिि लगाउिे,
(झ)

कार्ि सिालि कोष अन्तगित खडा िएका कोष तथा अन्र् सरकारी
कोषको वहसाब महालेखा परीिकको कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्मा पठाउिे,

(ञ)

प्रिर्लत कािूिले तोकेको अन्र् कार्ि गिे।

(२) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको उत्तरदावर्त्िमा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार् र मन्रालर्का

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखको दे हार् बमोश्िमको काम कतिव्र् हुिेछः–
(क)

र्स र्िर्मािली बमोश्िम सं िैिार्िक अंग तथा र्िकार् र मन्रालर्को
प्रर्तर्िर्िको

रूपमा

मातहत

कार्ािलर्का

वित्तीर्

आन्तररक

र्िर्न्रण

प्रणालीको सुपररिेिण, अिुगमि गरी कभतीमा िषिको दुईपटक प्रर्तिेदि पेश
गिे,
(ख)

मातहत कार्ािलर्हरूमा अिुगमि गदाि स्रे स्ता दुरुस्त ििएको िा वहिार्मिा
िएको िा पेश गिि पिे प्रर्तिेदिहरू र्िर्र्मत रूपमा पेश िगरे को िा र्स

र्िर्मािली बमोश्िम गिुि पिे अन्र् तोवकएको काम कतिव्र् पालिा िगरे को
पार्एमा र्स र्िर्मािली बमोश्िमको व्र्िस्था पालिा गिि र्िदे शि ददई सो
व्र्होरा खोली लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई प्रर्तिेदि ददिे र सोको
िािकारी

प्रदे श

लेखा

र्िर्न्रक

कार्ािलर्लाई

समेत

ददिे।आिर्क

दे श्खएमा प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्सँग समन्िर् गरी बैंक
खाता समेत रोक्का राख्िे,
(ग)

मातहत कार्ािलर्हरूमा कार्िरत आर्थिक प्रशासि शाखाका प्रमुखले र्स

र्िर्म बमोश्िम कार्ि गरे को िा िगरे को अिुगमि गरी प्रदे श लेखा
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा कभतीमा िषिको एक पटक प्रर्तिेदि ददिे।

(३) वििागीर् प्रमुखमा उत्तरदार्ी रहिे गरी वििाग िा वििाग ििएका महाशाखामा कार्िरत

आर्थिक प्रशासि शाखाका प्रमुखले समेत उपर्िर्म (२) मा उश्ल्लश्खत काम कतिव्र् पूरा िा पालिा
गिुि पिेछ।

११२. प्रदे श ले खा र्िर्न्रक कार्ािलर्को काम र कतिव्र्ः ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख

िएको काम र कतिव्र्को अर्तररक्त प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को आर्थिक प्रशासि सभबन्िी
काम र कतिव्र् दे हार् बमोश्िम हुिेछः–
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(क)

लेखाको ढाँिा महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट स्िीकृत गराई प्रर्ोगमा ल्र्ाउिे,

(ख)

विर्िर्ोिि, रािस्ि र िरौटीको केन्रीर् लेखा, सहार्ता, अिुदाि, ऋण र व्र्ाि तथा

लािांशको लेखा राख्िे, केन्रीर् आर्थिक वििरण बिाउिे, लेखापरीिणको लार्ग पेश
गिे,

(ग)

विर्िर्ोिि रािस्ि र िरौटी लेखाहरूबाट केन्रीर् आर् व्र्र् लेखा तर्ार गरी

(घ)

प्रदे श सश्ित कोष, आकश्स्मक कोष र अन्र् सरकारी कोषको वहसाब राख्िे र राख्ि

(ङ)

प्रदे श सरकारबाट लगािी गररएका रकम र प्रदे श सरकारलाई प्राप्त िएको ऋणको

(ि)

विर्िर्ोिि, रािस्ि, िरौटी, अन्र् सरकारी कोष र श्िन्सी तथा मौज्दातको पररिालि

महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट लेखापरीिण गराउिे,
लगाउिे,

लेखा राख्िे,

एिं आर्थिक र्िर्मको पररपालि सभबन्िमा आिर्कतािुसार कार्ािलर्को र्िरीिण
गरी आिर्क र्िदे शि ददिे,

(छ)

र्स र्िर्मािलीको कार्ािन्िर्ि गदाि आर्थिक प्रशासि सभबन्िमा उठे का वििादहरूमा

(ि)

महालेखा परीिक कार्ािलर्को स्िीकृर्त र्लई रािस्ि, विर्िर्ोिि, िरौटी, ऋण लगािी

रार् ददई समािाि गिे,

लगार्त सािििर्िक कोषको कारोबारलाई व्र्िश्स्थत गिि िगद िा प्रोदिाबी
(एकुरल) मा आिाररत लेखा ढाँिा र खाता सूिी बिाई लागू गिे,

(झ)

र्स र्िर्मािलीको कार्ािन्िर्िको सभबन्िमा प्रदे श सरकारले तोवकददएको अन्र् काम
गिे।

११३. आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को काम र कतिव्र्ः- ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र

उल्लेख िएको काम र कतिव्र्को साथै आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को आर्थिक प्रशासि
सभबन्िी काम र कतिव्र् दे हार् बमोश्िम हुिेछः(क)

कुिै कार्ािलर्को कुिै रकमको र्िकासा पूरै िा आंश्शक रूपले रोक्िु परे मा तदिुसार
र्िकासा रोकी प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, सभबश्न्ित प्रदे श कोष तथा लेखा

र्िर्न्रक कार्ािलर् र सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार् र सभबश्न्ित मन्रालर्लाई
सूििा गिे,
(ख)

कुिै कार्ािलर्को र्िर्मत्त स्िीकृत बिेट बमोश्िमको रकममा िपुग रकमको व्र्िस्था
गिि िा रकमान्तर गिि परे मा सालबसाली विर्िर्ोिि ऐिको पररर्ि र्िर रही र्िकासा

ददिे र त्र्सको बोिाथि महालेखा परीिकको कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक
कार्ािलर्लाई ददिे।

११४. आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखको काम र कतिव्र्ः (१) कार्ािलर् प्रमुखको उत्तरदावर्त्िमा आर्थिक
प्रशासि शाखा प्रमुखको काम र कतिव्र् दे हार् बमोश्िम हुिेछः–
(क)

सािारण बिेट तिुम
ि ा गिे र विकास बिेटको हकमा र्ोििा र कार्ििम
हे िे सभबश्न्ित शाखा िा महाशाखासँग समन्िर् गरी तिुम
ि ा गिे,
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(ख)

आर्थिक

कारोबारसँग

सभबश्न्ित

काम

र

श्िभमेिारी

(ग)

र्िकासा िएको रकमको खििको वहसाब वकताब रीतपूिक
ि
राख्िे, खििका

र्िर्मािली बमोश्िम र्िकासा माग गिे व्र्िस्था र्मलाउिे,

िहि

गरी

र्स

फाँटिारी तथा आर्थिक वििरण तर्ार गिे।त्र्स्ता फाँटिारी एिं आर्थिक
वििरण कार्ािलर् प्रमुखबाट स्िीकृत गराई समर्मै सभबश्न्ित र्िकार्मा
पठाउिे र लेखापरीिण गराउिे,

(घ)

लेखापरीिणबाट कार्म हुि आएको बेरुिुको लगत राख्िे र बेरुिु
फछर्ौट गिे प्रमाण िुटाई पेश गिे गराउिे।र्िर्र्मत गिुि पिे विषर्हरू
र्िर्र्मत गिि गराउि पेश गिे,

(ङ)

आफू सरुिा िा बढुिा िई िाँदा आफ्िो श्िभमाको सभपूणि स्रे स्ता, िगद, बैंक
मौज्दात, बेरुिु लगत अर्िलेखहरू र विद्युतीर् प्रर्त हालिाला िा र्ििलाई
बुझाउिे गरी मातहत कमििारीलाई बरबुझारथ गिे,

(ि)

आफ्िो रार् अिुसार र्िणिर् िएको रकम कलमको हकमा श्िभमेिारी िहि

(छ)

कार्ािलर् प्रमुखले सुभपेको आर्थिक कारोबार सभबन्िी काम गिे र आर्थिक

गिे,

कारोबारमा कार्ािलर् प्रमुखलाई रार् ददिे।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िमका कार्िहरू आर्थिक प्रशासि महाशाखा िा शाखा प्रमुखले

आफ्िो मातहतका अर्िकृत िा अन्र् सहार्क कमििारीलाई कामको बाँडफाँड गरी श्िभमेिारी सुभपि
सक्िेछ।

(३) आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखले आर्थिक कारोबार गदाि प्रिर्लत कािूि बमोश्िम रीत

पुगे िा िपुगेको िाँिी रीत पुगेकोमा िुक्तािीको र्िर्मत्त पेश गिे, रीत िपुगेको िा आफ्िो रार् िर्लई

रीत िपुगेको कुिै कलम सदर िई िुक्तािीको र्िश्भत प्राप्त हुि आएमा रीत िपुगेको व्र्होरा र्लश्खत

रूपमा स्पष्ट खुलाई कार्ािलर् प्रमुख समि पेश गरी कार्ािलर् प्रमुखको र्लश्खत आदे शािुसार गिुि
पिेछ।

(४) र्िर्म ३९ को उपर्िर्म (३) बमोश्िम खिि गिि कार्ािलर् प्रमुखले आदे श ददएमा

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखले सोही बमोश्िम खिि गरी त्र्स्तो काम िएको सात ददि र्िर त्र्स्तो

खिि िएको रकम र्िर्र्मत गिि कार्ािलर् प्रमुख समि पेश गिुि पिेछ।त्र्सरी पेश हुि आएका खिि
र्िर्र्मत गराउिे श्िभमेिारी कार्ािलर् प्रमुखको हुिेछ।

(५) आर्थिक प्रशासिमा काम गिे प्रत्र्ेक पदको काम कतिव्र्बारे प्रदे श लेखा र्िर्न्रक

कार्ािलर्ले छु ट्टै कार्ि वििरण तर्ार गरी लागू गिि सक्िेछ।
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पररच्छे द – १३
विविि
११५. आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी आन्तररक र्िदे श्शका बिाउि सवकिेः- आफ्िो मन्रालर् अन्तगित

सञ्चार्लत आर्ोििा िा कार्िसँग सभबश्न्ित आर्थिक कारोबारलाई सुव्र्िश्स्थत ढं गबाट सिालि
गििको र्िर्मत्त मन्रालर्ले र्ी र्िर्मािलीको अिीिमा रही आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को
सहमर्त र्लई आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी आन्तररक र्िदे श्शका बिाई लागू गिि सक्िेछ।

११६. अर्िकार प्रत्र्ार्ोििः (१) र्स र्िर्मािली बमोश्िम व्र्िस्था िएका र्मन्हा ददिे, र्ोििा स्िीकृत गिे,
लागत अिुमाि सं शोिि गिे, कबुर्लर्तिामा सं शोिि गिे अर्िकार प्रत्र्ार्ोिि गिि सवकिे छै ि।

(२) उपर्िर्म (१) मा उश्ल्लश्खत अर्िकारहरू बाहे क र्स र्िर्मािली बमोश्िम व्र्िस्था

िएकाअरू अर्िकारहरू सो अर्िकार प्रर्ोग गिे अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले आफ्िो उत्तरदावर्त्िमा

सभबश्न्ित अर्िकृतलाई प्रत्र्ार्ोिि गिि सक्िेछ।तर आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखको रार् र्लई

र्िणिर् गिुि पिे विषर्को अर्िकार प्रत्र्ार्ोिि गदाि आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखिन्दा मार्थल्लो
तहको कमििारीलाई गिुि पिेछ।

(३) उपर्िर्म (१) को प्रर्तकुल िहुिे गरी सभबश्न्ित सश्ििले आफ्िो उत्तरदावर्त्िमा खाता

सिालि लगार्त आर्थिक प्रशासि सभबन्िी अर्िकार आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखलाई प्रत्र्ार्ोिि

गिि सक्िेछ।आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखले आफ्िो उत्तरदावर्त्िमा आफूअन्तगितका कमििारीलाई
खाता सिालि लगार्त लेखा सभबन्िी कार्िको बाँडफाँड गिि सक्िेछ।

(४) उपर्िर्म (१) बमोश्िम अर्िकार प्रत्र्ार्ोिि गिे अर्िकारीले आफूले प्रत्र्ार्ोिि

गरे को अर्िकारका सभबन्िमा सभबश्न्ित अर्िकारीबाट बराबर आिर्क िािकारी र्लई राख्िु पिे
छ।

११७. प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को कामकाि समेत गिेः र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र िुिसुकै

कुरा लेश्खएको िएता पर्ि प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आफु रहे को श्िल्लामा प्रदे श कोष तथा
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले गिे काम समेत गिुि पिेछ ।

११८. ले खापरीिण गराई मार रमािा ददिेः (१) आर्थिक कारोबार गिे कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रशासि
शाखा प्रमुखको सरुिा हुँदा र्ििहरूको पालाको आन्तररक लेखापरीिण गराई िएको ििाफ िा
प्रमाण पेश गिि लगाई हालिहालिालालाई बुझाउिे गरी मातहत कमििारीलाई बुझाई बरबुझारथ

िएपर्छ मार रमािा र्लिु ददिु पिेछ। बुझ्िेले पर्ि सो बमोश्िम बुश्झर्लई अश्न्तम लेखापरीिणको
ििाफदे हीता र्लिु पिेछ।र्स्तो अिस्थामा प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले पर्ि

आन्तररक लेखापरीिण तत्काल गररददिु पिेछ।बर बुझारथ गिुि पिे व्र्श्क्तले स्रे स्ता तर्ार गरी

आन्तररक लेखापरीिणको लार्ग सात ददि र्िर पेश गिुि पिेछ। आन्तररक लेखापरीिणबाट
र्िस्केको बेरुिुको ििाफ पर्ि सात ददि र्िर ददई बरबुझारथ सभपन्ि गरी र्ििामती सेिा सभबन्िी
प्रिर्लत कािूिले तोकेको समर् र्िर रमािा र्लई सक्िु पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िम आन्तररक लेखापरीिण िगराई रमािा ददि िसवकिे अिस्था

िएमा सभबश्न्ित सश्ििको स्िीकृर्त र्लएर मार रमािा ददिु पिेछ।स्रे स्ता पेश िगिे, आन्तररक
लेखापरीिण िगिे िगराउिे र ििाफ ददि आलटाल गिे उपर वििागीर् कारिाही गिुि पिेछ।
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११९. सल्लाहकार सर्मर्त गठि गिि सवकिेः कुिै आर्ोििा िा कार्ािलर् िा वििागलाई र्िमािण सुिार
सभबन्िी काममा गभिीर प्राविर्िक, आर्थिक र सामाश्िक समस्र्ा श्रृििा िई आर्ोििा कार्ािन्िर्िमा

बािा पिे श्स्थर्त उत्पन्न िएमा व्र्होरा खोली सभबश्न्ित सश्िि समि पेश गिुि पिेछ।सभबश्न्ित

सश्ििले आफ्िो र आिर्कता िए अन्र् मन्रालर्का विज्ञ कमििारी समेत समािेश िएको
सल्लाहकार सर्मर्त गठि गरी सो सर्मर्तको र्सफाररस अिुसार आिर्क र्िदे शि ददिु पिेछ।

१२०. अर्िकारमा हस्तिेप गिि िहुिेः (१) र्स र्िर्मािली बमोश्िम कुिै अर्िकार प्रर्ोग गिि पाउिे गरी
अर्िकार प्राप्त गरे का अर्िकारीको अर्िकारमा तालुक कार्ािलर् िा पदार्िकारीले हस्तिेप गिि पार्िे
छै ि।अर्िकारको दुरूपर्ोग िएको िन्ने तालुक कार्ािलर्लाई लागेमा तत्काल तत्सभबन्िी छािर्बि

गिि कमििारी खटाउिे िा सभपूणि व्र्होरा खुलाई तत्सभबन्िी छािर्बि गिे र्िकार्मा अिुरोि गिि
सक्िेछ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोश्िमको व्र्िस्थाले तालुक कार्ािलर्को सुपररिेिण, अिुगमि गिे,

र्िदे शि ददिे अर्िकारलाई सीर्मत गरे को मार्ििे छै ि।

१२१. िगद मौज्दात राख्ि सवकिेः (१) कार्ािलर्ले दै र्िक रूपमा गिुि पिे सािार्तिा खििको लार्ग प्रदे श

स्तरका कार्ािलर्हरूले पच्िीस हिार रुपैर्ाँसभम र अन्र् कार्ािलर्हरूले पन्र हिार रुपैर्ाँसभम कुिै
कमििारीको िाममा पेकी ििाई िगद मौज्दात राख्ि सक्िेछ।र्सबाट खिि िएको रकमको विल

िरपाई पेश गरी शोि ििाि र्लिु पिेछ।प्रत्र्ेक िषिको आषाढ २५ गते र्िर बाँकी रहे को िगद
मौज्दात बैंक दाश्खला गिुि पिेछ।

(२) उपर्िर्म (१) मा उल्लेख िए बमोश्िमको मौज्दातबाट काम ििल्िे िएमा प्रदे श लेखा

र्िर्न्रक कार्ािलर्को स्िीकृर्त र्लई िगद मौज्दात राख्िे हद बढाउि सवकिेछ।

१२२. िेकको िुक्तािी अिर्िः प्रदे श सश्ित कोषबाट िुक्तािीको र्िर्मत्त श्खश्िएको िेकको िुक्तािी अिर्ि
तीस ददिको हुिछ
े ।

१२३. बैठक ित्ताः र्स र्िर्मािली बमोश्िम गठि िएका सर्मर्तहरूको बैठक कार्ािलर् समर्र्िर हुि

िसकी कार्ािलर् समर् अश्घ िा पर्छ गिुि परे मा त्र्स्तो बैठकमा उपश्स्थत हुिे सदस्र्लाई आर्थिक
मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले तोके बमोश्िमको दरमा बैठक ित्ता ददर्िेछ।

१२४. र्िदे श्शका बिाउि सवकिेः (१) र्स र्िर्मािलीमा व्र्िस्था िएका कुिै कुरा प्रष्ट ििएमा आर्थिक
मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्ले आिर्क र्िदे श्शकालागू गिि सक्िेछ।

(२) प्रदे श सरकारले बहुिषीर् आर्ोििा सिालिका लार्ग छु ट्टै र्िदे श्शका बिाई लागू गिि

सक्िेछ।

१२५. आर्थिक दावर्त्ि पिे विषर्मा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को सहमर्त र्लिु पिेः र्स
र्िर्मािलीमा उल्लेख िएकोमा बाहे क कुिै पर्ि कार्ािलर्ले थप सुवििा िृवद्ध गरी आर्थिक दावर्त्ि

पिे र्िणिर् गदाि गराउँ दा िा कुिै कार्ि गिुि पदाि आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को पूि ि
सहमर्त र्लएको हुि ु पिेछ।

१२६. अिुसूिीमा हे रफेर िा थपघटः प्रदे श सरकारले िेपाल रािपरमा सूििा प्रकाशि गरी अिुसूिीमा
आिर्क हे रफेर िा थपघट गिि सक्िेछ।

१२७. बिाउः िेपाल सरकारको आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्मािली, 206४ बमोश्िम िए गरे का काम
कारिाहीहरू र्सै र्िर्मािली बमोश्िम िए गरे को मार्ििेछ।
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अिुसूिी - १
(र्िर्म २१ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
िावषिक कार्ििम
१. आ.ि.

१०. िावषिक बिेट रु.

११. आर्ोििाको कुल लागत: सुरुको सं शोर्ित

२. बिेट उपशीषिक िं.

(क) आन्तररक

(क) आन्तररक

(१) िेपाल सरकार:

(१) िेपाल सरकार:

३. मन्रालर्:

(२) प्रदे श सरकार:

(२) प्रदे श सरकार:

४. वििाग/सं स्था:

(३) सं स्था:

(३) सं स्था:

५. कार्ििम/आर्ोििाको िाम:

(४) ििसहिार्गता:

(४) ििसहिार्गत:

६. स्थाि: (क) श्िल्ला:

(ख) िैदेश्शक

(१) ऋण:

(ख) गा.पा./ि.पा./िडा िं.:

(ख) िैदेश्शक

(१) ऋण:

(२) अिुदाि:

७. आर्ोििा सुरु िएको र्मर्त:

(२) अिुदाि:

(ग) दातृ सं ख्र्ा:

१२. गत आ.ि. सभमका खिि रु. (सोझै िुक्तािी र िस्तुगत समेत)

८. आर्ोििा पूरा हुिे र्मर्त:

(क) आन्तररक

(१) िेपाल सरकार:

९. आर्ोििा/कार्ािलर् प्रमुखको िाम:

(२) प्रदे श सरकार:
(३) सं स्खा:
(ख) िैदेश्शक

(१) ऋण:
(२) अिुदाि:
(रकम रु हिारमा)

ि.सं .

कार्ििम/

विर्ाकलाप

1

2

(क)

िभमा

(ख)

प्रशासर्िक खिि

(ग)

कुल िभमा

एकाई

आर्ोििाको कुल विर्ाकलापको

सभपूणि कार्िमध्र्े गत आ.ि.

िावषिक लक्ष्र्

सभमको

प्रथम िौमार्सक

दोश्रो िौमार्सक

तेश्रो िौमार्सक

कैवफर्त

पररमाण

लागत

िार

सभपन्न पररमाण

िाररत प्रगर्त

सूिक

िार

बिेट

सूिक

िार

बिेट

सूिक

िार

बिेट

सूिक

िार

बिेट

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3

आर्ोििा/ कार्ािलर् प्रमुखः

वििागीर्/ सं स्था प्रमुख:

प्रमाश्णत गिेः

र्मर्तः

र्मर्तः

र्मर्तः
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21

फाराम ििे र्िदे श्शकाः

विकास आर्ोििाहरूको प्रत्र्ेक आर्थिक िषि गररिे िावषिक कार्ििम र्स फारामको ढाँिामा तर्ार

गिुप
ि दिछ र स्िीकृत गिे र्िकार्बाट स्िीकृत िएको हुि ु पदिछ। र्ो फाराम अश्ख्तर्ारी पठाउँ दा एक प्रर्त
सं लग्ि राखी पठाउिु पदिछ । फाराम ििे र्िदे श्शका र्स प्रकार छःमहल िं. १ िम सं ख्र्ाः

आर्ोििाको सभपूणि कार्िहरूको िम सं ख्र्ा लेख्िे।

महल िं. २ कार्ििम/विर्ाकलापहरूः

आर्ोििाको र्ििािररत उद्देर् हार्सल गिि गररिे िौर्तक कार्िहरू र

त्र्स अन्तरगतका विर्ाकलापहरू िाप्ि सवकिे र्काईहरू मा वििािि

महल िं. ३ एकाईः

गरी उल्लेख गिुप
ि दिछ।

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलापको पररमाण, सं ख्र्ा आदद
ििाउिे िस्तैः गोटा, घिर्मटर, वकलो र्मटर, ििा, प्रर्तशत आदद
उल्लेख गिे।

आर्ोििाको कुल विर्ाकलापको अन्तरगत तीि महलहरू छि्ः
महलिं. ४ पररमाणः

महल िं. ५ लागतः
महल िं. ६ िारः

सभपूणि आर्ोििा, अिर्ि िर मा सभपन्न गिुप
ि िे प्रत्र्ेक विर्ाकलाप)
महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलाप) को कुल िौर्तक पररमाण र
सं ख्र्ा आदद उल्लेख गिे।

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलाप पूरा गिि एप्रेिल अिुसार लाग्िे
रकम उल्लेख गिे।

प्रत्र्ेक विर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सभबश्न्ित विर्ाकलापहरूको

महल िं. ५ मा छु ट्र्ार्एको लागतलाई १०० ले गुणि गरी सोही

मललको हरफ (क) को िभमा रकमले िाग गरी आउिे अंशलाई
लेख्िे।

सभपूणि कार्ि मध्र्े गत आ.ि. सभमको अन्तरगत दुई महलहरू छि्ः
महल िं. ७ सभपन्न पररमाणः

महल िं. ८ िाररत प्रगर्तः

आर्ोििा शुरु िए दे श्ख र्ो कार्ििम कार्ािन्िर्ि गररिे िषि िन्दा
अश्घल्लो िषि (गत आ.ि.) सभम सभपन्न गरी सके को सभबश्न्ित
विर्ाकलापहरूको पररमाण सं ख्र्ा आदद उल्लेख गिे।

गत आ.ि. सभम सभपन्न िई सकेका सभबश्न्ित विर्ाकलापहरूको
प्रगर्त आर्ोििा अिर्ि िरका लार्ग र्ििािररत िारको आिार मा प्रर्तशत

उल्लेख गिे।िाररत प्रगर्त र्िकाल्दा त्र्स अिर्ि सभम को प्रगर्त र
कुल विर्ाकलापको अिुपातलाई त्र्स विर्ाकलापको र्ििािररत िारले

गुणि गिुप
ि दिछ।उदाहरणको लार्ग कालो परे सडक र्िमािणको कुल

विर्ाकलाप (१००%) मध्र्े गत आ.ि. सभमको प्रगर्त ५० प्रर्तशत

िर्ो र कालो परे सडकको िार ६०% छ ििे गत आ.ि. सभमको
िाररत प्रगर्तः
प्रगर्तxिार
लक्ष्र्

=५०)×६०/(१०0प्रर्तशत हुन्छ।
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िावषिक लक्ष्र् अन्तरगत तीि महलहरू छि्ः
महल िं. ९ सूिकः

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलापको स्िीकृत िावषिक कार्ििम

महल िं. १० िारः

प्रत्र्ेक विर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सभबश्न्ित विर्ाकलापको

अिुसारका सूिक (सं ख्र्ा, पररमाण आदद) उल्लेख गिे।

महलिं. ११ मा छु यार्एको बिेटलाई १०० ले गुणि गरी सोवह
महलको हरफ (क) को िभमा रकमले िाग गरी आउिे अंशलाई

राख्िे। उदाहरणको लार्ग र्सं िाई आर्ोििाको कुल बिेट रु. ५५

लाख छ र सो बिेट मध्र्े हे डिक्सि र्िमािणको लार्ग रु. ३० लाख,
िहर र्िमािणको लार्ग रु. १० लाख, पाईप कल्िटिको लार्ग रु. १०
लाख र प्रशासर्िक खिि रु ५ लाख छ ििे र्ी विर्ाकलापहरूको िार
िमशः र्स प्रकार र्िकाल्िु पदिछः

कुल बिेट रु. ५५ लाख मध्र्े प्रशासर्िक खिि रु. ५ लाख िएकोले

प्रशासर्िक खिि कटाई बाँकी हुि आउिे आर्ोििाको कुल रकम रु.
५० लाख िर्ो।
अतः

30x100
हे ड िक्सि र्िमािणको िारः
=६0
50
10x100
=20
50

िहर र्िमािणको िारः
पाईप कल्िटिको िारः

महलिं. ११ बिेटः
िौमार्सक वििाििहरूः-

१०x१००
=२०
५०

प्रशासर्िक खििको िार हुँदैि र कुल िार १०० हुिपु दिछ।
स्िीकृत

िावषिक

कार्ििम

अिुसारका

प्रत्र्ेक

विर्ाकलापहरू पूरा गिि छु यार्एको रकम लेख्िे।

कार्ििम

िा

प्रथम िौमार्सक सभमको लक्ष्र् महलमा ििुप
ि दाि िावषिक लक्ष्र्लाई मध्र्

ििर राखी प्रथम, दितीर् र तृतीर् िौमार्सक अिर्िमा वििािि

गिुप
ि दिछ।सूिकमा उल्लेख िएको पररमाणलाई कार्ि र्ोििा बिाई कुि
िौमार्सक अिर्िमा के कर्त पररमाण सभपन्न गिि सवकिे होसोको
महल िं. १२, १५ र १८ सूिकः

आिारमा वििािि गरी दे हार्बमोश्िम राख्नुपदिछः

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलापको महल िं. ९ मा उश्ल्लश्खत

सूिक लाई तीि िौमार्सक मा वििािि गिुप
ि दिछ।उदाहरणको लार्ग
हे डिक्सि र्िमािण कार्िको िावषिक सूिक १५० र्मटर िए र्ही १५०

र्मटरलाई तीि िौमार्सक मा बराबर िा कार्िर्ोििा अिुसार घटीबढी
महल िं. १३, १६ र १९ िारः

गरी वििािि गिि सवकन्छ।

महल िं. १० मा उश्ल्लश्खत िावषिक िारलाई सूिक को पररमाणको

अिुपातमा िौमार्सक िार वििािि गिुप
ि दिछ।उदाहरणको लार्ग हे डिक्सि
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र्िमािण कार्िको िावषिक िार ६० िएको मा सूिकको िौमार्सक

वििािि बराबर िएको अिस्था मा प्रत्र्ेक िौमार्सक िारको वििािि

२०/२० हुन्छ।सूिक १५० र्मटरको िौमार्सक वििािि िमशः ०,

५० र १०० िए िौमार्सक िारको वििािि पर्ि िमशः ०, २० र
महल िं. १४, १७ र २० बिेटः

४० हुन्छ।
स्िीकृत

िावषिक

कार्ििम

अिुसारका

प्रत्र्ेक

कार्ििम

िा

विर्ाकलापहरू पूरा गिि छु यार्एको िावषिक रकमलाई महल िं. ९ मा

उश्ल्लश्खत िावषिक सूिकको पररमाणको अिुपातमा िौमार्सक बिेट
वििािि गिुप
ि दिछ।उदाहरणको लार्ग हेडिक्सि र्िमािण कार्िको िावषिक
सूिक १५० र्मटर र र्स विर्ाकलापको कुल बिेट रु. ३० लाख

िएकोमा सूिकको िौमार्सक वििाििको अिुपातमा बिेटको िौमार्सक
बाँडफाँड गिुप
ि दिछ।विर्ाकलापको सूिक प्रत्र्ेक िौमार्सक मा बराबर
िएको अिस्थामा बिेटको वििािि रु.

१०/१० लाख हुन्छ।सूिक

१५० र्मटरको िौमार्सक वििािि िमशः ०, ५० र १०० िए

िौमार्सक बिेटको वििािि पर्ि िमशः रु. ०, १० र २० लाख
हरफ तफि

हुन्छ।

हरफ तफि सबै कार्ििम/विर्ाकलापहरू उल्लेख गररसके पर्छ िोड िभमा गिुप
ि दिछ।
हरफ (क) िभमाः

(१) महल िं. ३,४,९,१२,१५,१८ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलापहरूको
र्काई र सूिकहरूको िभमा गिुि िपिे,

(२) महल िं. ५,६,८,१०,११, १३,१४ ,१६,१७, १९,२० मा

उश्ल्लश्खत विर्ाकलापहरू को लागत, िार, बिेट र खिि रकम हरूको
हरफ (ख) प्रशासर्िक खििः

ठाडो िोड गरी हुि आउिे रकम लेख्िे,

(१) महलिं. ३,४,७,९,१०,१२,१३,१५,१६ मा ििुि िपिे,

(२) महलिं. ५ र ११ मा प्रशासर्िक खििको लार्ग छु यार्एको रकम
उल्लेख गिे,

(३) महल िं. १४, १७ र २० मा महल िं. ११ मा प्रशासर्िक
खििको छु यार्एको िावषिक र कमको िौमार्सक बाँडफाँड र कम
हरफ (ग) कुल िभमाः

उल्लेख गिे,

(१) हरफ (क) र (ख) मा िएको अंक िोडेर लेख्िे।
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अिुसूिी-२
(र्िर्म २१ को उपर्िर्म (२) र र्िर्म २६ सँग सभबश्न्ित)
प्रदे श सरकार
.................. मन्रालर्
कार्ािलर्............................./आर्ोििा
आ.ि. ............... को ................... अिर्ि सभमको लक्ष्र् प्रगर्त वििरण
बिेट उपशीषिक िं. .......................

(रकम रु. हिारमा)
िावषिक लक्ष्र्

िम सं ख्र्ा

कार्ििम/ विर्ाकलापहरू

१

2

(क)

िभमा

(ख)

प्रशासर्िकखिि

(ग)

कुलिभमा

र्ोििा शाखा प्रमुख

र्स ............ अिर्ि

र्स .......... अिर्ि सभमको

र्स ............. अिर्ि

सभमको लक्ष्र्

िौर्तक प्रगर्त

सभमको खिि

र्काई
3

सूिक

िार

बिेट

सूिक

िार

बिेट

सूिक

िार

प्रर्तशत

रकमरु.

प्रर्तशत

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुख

कार्ािलर् प्रमुख
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कैवफर्त
15

फाराम ििे र्िदे श्शकाः

आर्ोििाको र्ििािररत अिर्िमा गररएको कामको प्रगर्त वििरण तर्ार गिि र्ो फाराम प्रर्ोग गिुि

पदिछ।आर्थिक िषिको प्रत्र्ेक िार मवहिा (िौमार्सक), छ मवहिा (अिििावषिक) र एकिषि (िावषिक) लाई
प्रर्तिेदि अिर्ि मार्ििेछ।प्रर्तिेदि तर्ार गदाि िुि अिर्िको लार्ग तर्ार गिि लार्गएको हो, सो अिर्ि, शीषिक

र महलहरूको खार्ल ठाउँ मा उल्लेख गिुप
ि िेछ।सामान्र् तर्ा िौमार्सक लक्ष्र् वििािि हुिे िएकोले अिििावषिक
प्रर्तिेदि पठाउिु पदाि दोस्रो िौमार्सक अिर्िको सूिक, िार र बिेटको आिा िाग र प्रथम िौमार्सक
अिर्िको सूिक,

िार र बिेट िोडी त्र्स अिर्िको लक्ष्र् र्ििािरण गिुप
ि िेछ।प्रगर्त सँग आिद्ध िएका

आर्ोििा िा कार्ािलर्हरूको तालुक कार्ािलर्मा र प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र्ो फाराम
बमोश्िम प्रगर्त वििरण पठाउिुपदिछ।र्ो फाराम र्िभि अिुसार ििुप
ि दिछः
महल िं. १ िम सं ख्र्ाः

आर्ोििाको सभपूणि कार्िहरूको िम सं ख्र्ा लेख्िे।

महल िं. २ कार्ििम/विर्ाकलापहरूः
महल िं. ३ र्काईः

स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिुसारका सबै कार्ििम र विर्ाकलापहरू

लेख्िे।

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलापको पररमाण, सं ख्र्ा आदद ििाउिे
िस्तैः गोटा, घिर्मटर, वकलोर्मटर, ििा, प्रर्तशत आदद उल्लेख गिे।

िावषिक लक्ष्र् अन्तरगत तीि महलहरू छि्ः
महल िं. ४ सूिकः

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलापको स्िीकृत िावषिक कार्ििम

महल िं. ५ िारः

प्रत्र्ेक विर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सभबश्न्ित विर्ाकलापको महल

अिुसारका सूिक (सं ख्र्ा, पररमाण आदद) उल्लेख गिे

िं. ६ मा छु यार्एको बिेटलाई सोवह महलको िभमा रकम प्रशासर्िक

खिि कटाई बाँकी हुि आउिे आर्ोििाको कुल रकम अथाित महल िं.

६को िभमा (क) मा िएको रकम ले िाग गरी हुि आउिे अंशलाई
प्रर्तशतमा राख्िे। उदाहरणको लार्ग र्सं िाई आर्ोििाको कुल बिेट रु.

५५ लाख छ र सो बिेट मध्र्े हे ड िक्सि र्िमािणको लार्ग रु. ३० लाख,
िहर र्िमािणको लार्ग रु. १० लाख, पाईप कल्िटिको लार्ग रु. १०
लाख र प्रशासर्िक खिि रु.

५ लाख छ ििे र्ी विर्ाकलापहरूको िार

िमशः र्स प्रकार र्िकाल्िु पदिछः

कुल बिेट रु. ५५ लाख मध्र्े प्रशासर्िक खिि रु. ५लाख िएकोले

प्रशासर्िक खिि कटाई बाँकी हुि आउिे आर्ोििाको कुल र कम रु.
५० लाख िर्ो।अतः

३०×१००
हे ड िक्सि र्िमािणको िारः
=60
50
१०×१००
िहर र्िमािणको िारः
= 20
50
१०×१००
पाईप कल्िटिको िारः
= 20
50
प्रशासर्िक खििको िार हुँदैि र कुलिार १०० हुिपु दिछ।
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महल िं. ६ बिेटः

स्िीकृत िावषिक कार्ििम अिुसारका प्रत्र्ेक कार्ििम िा विर्ाकलापहरू
पूरा गिि छु यार्एको र कम लेख्िे।

र्स .............. अिर्ि सभमको लक्ष्र् अन्तरगत तीि महलहरू छि्ः

र्स .............. अिर्ि सभमको लक्ष्र् महलमा ििुि पदाि िालू आर्थिक

िषिको अश्घल्लो ......... अिर्िको सूिक, िार, बिेट समेत िोडी हुि
ु दिछ। तर प्रथम .........
आउिे सूिक, िार, बिेटको लक्ष्र् लेख्नप

अिर्िको लक्ष्र्मा अश्घल्लो अिर्ि हुँदैि।िालु आर्थिक िषिको अश्न्तम

अिर्िको प्रर्तिेदिमा िावषिक लक्ष्र्लाई िै र्स ........... अिर्ि सभमको
महल िं. ७ सूिकः

महल िं. ८ िारः

महल िं. ९ बिेटः

लक्ष्र्मा उल्लेख गिुप
ि दिछ।

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलापको स्िीकृत िावषिक कार्ििम

अिुसारका सूिक (सं ख्र्ा, पररमाण आदद) मध्र्े र्स ........... अिर्ि
सभमको सूिक उल्लेख गिे।

र्स .............. अिर्ि सभमको िार उल्लेख गिे।

र्स .............. अिर्ि सभमको बिेट उल्लेख गिे।

र्स ........... अिर्ि सभमको िौर्तक प्रगर्त अन्तरगत तीि महलहरू छि्ः
महल िं. १० सूिकः

महल िं. ७ मा उश्ल्लश्खत सूिक मध्र्े र्स ........... अिर्ि सभममा

महल िं. ११ िारः

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत प्रत्र्ेक विर्ाकलापको र्स ............

सभपन्न िएको प्रगर्त सूिक उल्लेख गिे।

अिर्िसभमको िारलाई िौर्तक प्रगर्तमा उल्लेख गदाि दे हार् बमोश्िम
वहसाब गरी हुि आउिे िार उल्लेख गिेः
प्रगर्त सूिक × िार
लक्ष्र् सूिक

=

महलिं. १०×महलिं. ८
महल िं. 7
महल िं. १२ प्रर्तशतः

= विर्ाकलापको प्रगर्त िार

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत प्रत्र्ेक विर्ाकलापको र्स ........ अिर्ि

सभमको िौर्तक प्रगर्तलाई उल्लेख गदाि दे हार् बमोश्िम वहसाब गरी हुि
आउिे िार उल्लेख गिेः

महलिं. ११×१००प्रर्तशत
महल िं. ८

=विर्ाकलापको िौर्तक प्रगर्त प्रर्तशत

र्स .......... अिर्ि सभमको खिि अन्तरगत दुई महलहरू छि्ः
महल िं. १३ रकम रु. :

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत प्रत्र्ेक विर्ाकलापको र्स ......... अिर्ि

महल िं. १४ प्रर्तशतः

महल िं. २ मा उश्ल्लश्खत प्रत्र्ेक विर्ाकलापको र्स ......... अिर्ि

सभमको खिि उल्लेख गिेः

सभमको खिि प्रर्तशतमा उल्लेख गदाि दे हार् बमोश्िम वहसाब गरी हुि
आउिे प्रर्तशत उल्लेख गिेः
महलिं. १३×१००प्रर्तशत
महल िं. 9
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= विर्ाकलापको खिि प्रर्तशत

महल िं. १५ कैवफर्तः
हरफ तफि

अन्र् कुरा िए खुलाउिे।

हरफ तफि सबै कार्ििम/विर्ाकलापहरू उल्लेख गरी सकेपर्छ िोड िभमा गिुप
ि दिछ।
हरफ (क) िभमाः

(१) महल िं. ३,४,७,१०,१५ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलापहरूको र्काई
र सूिकहरूको िभमा गिुि िपिे,

(२) महल िं. ५,६,८,९,११,१३ मा उश्ल्लश्खत विर्ाकलापहरूको िार,

बिेट र खिि रकमहरूको ठाडो िोड गरी हुि आउिे र कम
लेख्िे,

(३) महल िं.

१२ को प्रर्तशत उल्लेख गदाि दे हार् बमोश्िम वहसाब

गरी हुि आउिे प्रर्तशत उल्लेख गिेः

हरफ (क) िभमाकोमहलिं. ११×१००प्रर्तशत
हरफ (क) िभमाकोमहलिं. ८
हरफ (ख) प्रशासर्िक खििः

= िभमा

िौर्तक

प्रगर्त

प्रर्तशत

१)) महल िं. ३,४,५,७,८,१०,११,१२,१५ मा ििुि िपिे,

(२) महल िं. ६ मा प्रशासर्िक खििको लार्ग छु यार्एको िावषिक र
कम उल्लेख गिे,

(३) महल िं. ९ मा प्रशासर्िक खििको लार्ग छु यार्एको र्स .........
अिर्ि सभमको रकम उल्लेख गिे,

(४) महल िं. १३ मा प्रशासर्िक खििको लार्ग छु यार्एको रकम मध्र्े
र्स ......... अिर्ि सभमको खिि उल्लेख गिे,

(५) महल िं. १४ मा प्रर्तशत उल्लेख गदाि दे हार् बमोश्िम वहसाब गरी
हुि आउिे प्रर्तशत उल्लेख गिेः

Error!
हरफ (ग) कुल िभमाः

(१) महल िं. ३,४,७,१०,१५ मा ििुि
ि पिे,

(२) महल िं. ५,८,११,१२ मा हरफ (क) िभमामा िएको अंकलाई
लेख्िे,

(३) महल िं. ६,९,१३ मा हरफ (क) र (ख) मा िएको अंक िोडे र
लेख्िे,

(४) महल िं. १४ मा हरफ (ग) महल िं. १३ लाई हरफग) महल िं.
९ ले िाग गरी १०० ले गुणि गदाि आउिे प्रर्तशत लेख्िे।
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अिुसूिी - ३
(र्िर्म २३ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
आर्ोििा स्िीकृर्त आिार र तररका

१. आर्ोििा स्िीकृर्तको आिार

अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले र्िभि सूििा एिं िािकारीको आिारमा मार आर्ोििा िा कार्ििम स्िीकृत

गिुप
ि िेछ।
१.१ आर्ोििाको रूप रे खा
१.१.१ आर्ोििाको उद्देर्
१.१.२ आर्ोििाको िेर
१.१.३ आर्ोििाको कार्ािन्िर्ि अिर्ि

१.२ आर्ोििाको कुल लागत अिुमाि रु.

१.२.१ विकास तथा र्िमािण लागत
१.२.२ सिालि लागत
१.२.३ अन्र् (अिुदाि ददिुपिे िए सो खुलाउिे)
१.३ लागत व्र्होररिे स्रोत
१.३.१ िेपाल सरकार
१.३.२ प्रदे श सरकार
१.३.३ बाह्य सहर्ोग
क) ऋणः

ख) अिुदािः
१.४ आर्ोििाबाट प्राप्त हुिे प्रर्तफल

१.४.१ उत्पादि िृवद्धमा पुग्िे सहर्ोग िा र्ोगदाि
१.४.२ रोिगारीमा हुिे िृवद्ध

१.४.३ आर्ोििाको आन्तररक प्रर्तफल
१.४.४ अन्र् आर्थिक सामाश्िक प्रर्तफल
क) आर्थिकः
ख) सामाश्िकः
१.५ आर्ोििाको आर्थिक विश्लेषण
१.५.१ लागत लािको अिुमार्ित अिुपात
१.५.२ लागत प्रिािकारीताको अिुमाि
१.६ आर्ोििा कार्ािन्िर्ि र खिि तार्लका
िषि

प्रमुख कार्ि र पररमाण
प्रमुख कार्ि

र्काई

पररमाण

लागत अिुमाि
विकास र्िमािण
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सिालि

अन्र्

िभमा

१.७ आर्ोििा कार्ािन्िर्ि गिि आिर्क पिे ििबल र प्रमुख र्िमािण सामग्री
१.७.१ आिर्क पिे ििबल
िषि
१.७.२

`

सं ख्र्ा

र्िमािण सामग्री
िषि

र्िमािण सामग्री वििरण

र्काई

पररमाण

१.८ आर्ोििा सिालि प्रस्ताि
आर्ोििा िरणको कार्ि सभपन्न िर्सकेपर्छ सिालि अिस्थामा कसरी त्र्सको सिाल िगररिे हो,

सिालि खिि कर्त लाग्ि सक्दछ र कर्त आर् आििि गिि सवकन्छ िा उपिोक्तालाई हस्तान्तरण कवहले गिे
सो खुलाउिु पदिछ।
१.८.१ सिालि प्रबन्ि
१.८.२ खिि अिुमािः- कभतीमा तीि िषिको लार्ग
१.८.३ उपिोक्तालाई हस्तान्तरण गररिे र्ोििा िए प्रदे श सरकारको सहर्ोग आिर्क पिे िा िपिेः
१.८.४ सभिावित आर् आििि कभतीमा तीि िषिको

२. आर्ोििाको स्िीकृत ददिे प्रविर्ा र अर्िकारीः
(१)

प्रस्तावित आर्ोििा रावष्ट्रर् विकासको उद्देर्, िेरगत (Sector) कार्ििीर्त अिुकुल छ छै ि एिं स्िीकृत
आिर्िक र्ोििामा समािेश िएको हो होर्ि िन्ने सभबन्िमा मन्रालर्ले आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा

(२)
(३)

मन्रालर्को परामशि र्लिुपिेछ।

आर्ोििाको कामको लार्ग प्रस्ताि गररएको खििका आिारहरू प्रिर्लत मूल्र्, लाि, लागत खििको आिारमा
मिार्सब छ ििी आर्ोििा प्रमुख िा प्रर्तिेदि प्रस्तुत गिे वििागीर् प्रमुखले र्सफाररस गरे को हुिपु िेछ।

आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को परामशिलाई ध्र्ािमा राखी सभबश्न्ित मन्रालर्ले र्िभि बमोश्िम

आर्ोििाको स्िीकृर्त एिं कार्ािन्िर्ि गिेछ।
(क)

स्िीकृत आिर्िक र्ोििामा समािेश िएको एिं त्र्समा उल्लेख िए बमोश्िम िै प्रस्तावित

आर्ोििाको लाि एिं खिि हुिे दे श्खएको र आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को पर्ि अिुकुल
रार् िएको मा सभबश्न्ित मन्रालर्ले स्िीकृर्त ददिे।

(ख)

स्िीकृत रावष्ट्रर् आिर्िक र्ोििामा समािेश ििएको िा सो र्ोििामा छु यार्एको िन्दा बढी आर्थिक
दावर्त्ि पिे गरी आर्ोििा कार्ािन्िर्ि गिुि पिे िएमा आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को
रार्र्लिु पिेछ।

(ग)

आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्को रार् अिुकुल ििएमा सो रार्हरू उल्लेख गरी सभबश्न्ित

मन्रालर्ले प्रदे श सरकार (मश्न्रपररषद्) मा प्रस्ताि पेश गिुप
ि िेछ।सो सभबन्िमा िएको र्िणिर्ािुसार
(४)

हुिेछ।

आर्ोििा प्रस्ताि पेश गदाि सो आर्ोििा सभपन्न िएपर्छ सो आर्ोििा सुिारु एिं ददगो रुपमा सिालि गिे
आर्ोििा सिालि र्ोििा प्रस्ताि (Project Operation Plan) पर्ि आर्ोििा प्रर्तिेदि प्रस्तुत गिे वििागीर्
प्रमुखले र्सफाररस साथ पेश गरे को हुिपु िेछ।

(५)

मार्थ उश्ल्लश्खत आिारहरूको अर्तररक्त आर्ोििा/कार्ािलर्लाई अिुशासिशील एिं सुदृढ गराउिे प्रर्ोििका
लार्ग आिर्क प्रविर्ाहरू प्रदे श सरकारले समर् समर्मा स्पष्ट गररददि सक्िेछ।
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अिुसूिी - ४
(र्िर्म २९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
ऋण/अिुदाि (सोि ििाि हुिे) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम
आ.ि. ........ को ........... िौमार्सक सभमको अिस्था

र्ोििाको िाम र ठे गािाः
उपशीषिक िं.:
सं र्ोिक िा सोि ििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िं.:
दातृ सं स्थाः
ऋण अिुदाि/िं.:
ऋणअिुदाि /शुरु हुिे र्मर्तः

र्स आ.ि. को स्िीकृत बिेट (शोिििाि हुिे गरी):

ऋणअिुदाि /बन्द हुिे र्मर्तः
क्र्ाटोगोरी

क्र्ाटोगोरीको

िं.

िाम

........... मुरामा
सभझौतामा

गत

र्स

व्र्िस्था िएको

आ.ि.

आ.ि.

सभमको

मा

प्राप्त

प्राप्त

रकम

रकम

4

5

कुल रकम

1

िेपाली रुपैर्ाँमा

2

3

बाँकी

विर्िमर्

बाँकी

दर

दरखास्त पर

खिि िएको तर

बाँकी

र्स आ.ि.को

पेश िएकोमा

दरखास्त पर पेश

ऋण /

बाँकी अिर्िमा

प्राप्त हुि बाँकी

गिि बाँकी रकम

अिुदाि

खिि हुिे

रकम
6=-3

7

कैवफर्त

8=6X7

(5+4)

9

10

रकम

अिुमार्ित रकम

11=-8

12

13

(10+9)

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखः

कार्ािलर्/र्ोििा प्रमुखः

र्मर्तः

र्मर्तः

रष्टव्र्ः
(१) र्ो फाराम र्िर्म ३८ बमोश्िम सोि ििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुप
ि दिछ।
(२) र्ो प्रर्तिेदि फाराम िौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग/मन्रालर्मा
पेश गिुप
ि िेछ।
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अिुसूिी - ५
(र्िर्म २९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
ऋण/अिुदाि (अर्ग्रम िगद सहार्ता) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम
आ.ि. ......... को ........... िौमार्सक सभमको अिस्था
सं र्ोिक िा सोि ििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िं.:

दातृसंस्थाः

ऋण/अिुदाि सं केत िं.:

र्ोििाको िाम र ठे गािा:

ऋण/अिुदाि शुरु हुिे र्मर्त:
बिेट उप

शीषिक िं.

कार्ििमको
िाम

ऋण/अिुदाि बन्द हुिे र्मर्त:
सभझौतामा व्र्िस्था

िएको कुल रकम ......
मुरामा

गत आ.ि.

सभमको प्राप्त
रकम

........
मुरामा

1

2

3

4

िेपाली

मुरामा

5

र्स आ.ि.

बाँकी

सभमको प्राप्त

िेपाली रुपैर्ाँमा

रकम

........
मुरामा

6

िेपाली

मुरामा

7

........
मुरामा

8=३-

(4+6)

िेपाली

मुरामा

9

गत आ.ि.
सभमको

खिि रकम

र्स आ.ि. को

िएको र्िकासा

11

12

10

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखः

कार्ािलर्/र्ोििा प्रमुखः

र्मर्तः

र्मर्तः

र्स आ.ि. मा

िावषिक बिेट

बाँकी

आदे श

र्स आ.ि.को बाँकी
अिर्िमा खिि हुिे
अिुमार्ित रकम

13=(5+7)(10+12)

रष्टव्र्ः

ु दिछ।
(१) महल िं. ३,४,६ र ८ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिुरुपको मुरामा लेख्नप

(२) महल िं. ९ मा महल िं. ८ लाई ऋण/अिुदािको प्राप्त गरे को ददिको विर्िमर्दरले गुणि गरी हुिे र कम लेख्न ु पदिछ।
(३) महल िं. ५ र ७ मा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्/ प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा प्राप्त रकम लेख्न ु पदिछ।

(४) महल िं.१२ मा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्/ प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट िएको र्िकासा आदे श र कम लेख्न ु पदिछ।
(५) र्ो फाराम र्िर्म ३८ बमोश्िम सोि ििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुप
ि दिछ।
(६) र्ो प्रर्तिेदि िौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग/मन्रालर्मा पेश
गिुप
ि दिछ।
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14

अिुसूिी - ६
(र्िर्म २९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)

अिुदाि (सोझै ि ुक्तािी) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम
आ.ि. ........ को ........... िौमार्सक सभमको अिस्था
र्ोििाको िाम र ठे गािाः
उपशीषिक िं.:
सं र्ोिक िा सोि ििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िं.:
दातृ सं स्थाः
अिुदाि सं केत िं.:

अिुदाि शुरु हुिे र्मर्तः

अिुदाि बन्द हुिे र्मर्तः
बिेट

कार्ििमको

उपशीषिक

िाम

िं.

........... मुरामा
सभझौतामा व्र्िस्था
िएको कुल रकम

िेपालीरुपैर्ाँमा

गत आ.ि. सभमको

र्स आ.ि. मा

गत आ.ि. सभम

र्स आ.ि. को

र्स आ.ि.

र्स आ.ि.को बाँकी अिर्िमा

प्राप्त सोझै िुक्तािी

प्राप्त सोझै

प्राप्त सोझै

को सोझै

रकम

िुक्तािी रकम

िुक्तािी रकम

सोझै िुक्तािी हुिे

प्राप्त हुिे अिुमार्ित सोझै

िावषिक बिेट

िुक्तािी

िुक्तािी रकम

रकम
1

2

3

4

5

6

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखः

कार्ािलर्/र्ोििा प्रमुखः

र्मर्तः

र्मर्तः

7

8

9

रष्टव्र्ः

१) महल िं. ३, ४ र ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिुरुपको मुरामा लेख्न ु पदिछ।

२) महल िं. ४ मा र्ोििा शुरु िए दे श्खगत आ.ि. सभमको सोझै िुक्तािी र कम उल्लेख गिुप
ि दिछ र र्ो व्र्होरा दातृ सं स्थाबाट पुवष्ट िएको हुिपु दिछ।
३) र्ो फाराम र्िर्म ३8 बमोश्िम सोि ििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुप
ि दिछ।
४) र्ो प्रर्तिेदि फाराम िौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक र तालुक वििाग/मन्रालर्मा पेश
गिुप
ि दिछ।
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अिुसूिी - ७
(र्िर्म २९ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
अिुदाि (िस्तुगत सहार्ता) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम
आ.ि. ........ को ........... िौमार्सक सभमको अिस्था
र्ोििाको िाम र ठे गािाः
उपशीषिक िं.:
सं र्ोिक िा सोि ििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िं.:
दातृ सं स्थाः
अिुदाि सं केत िं.:

अिुदाि शुरु हुिे र्मर्तः

अिुदाि बन्द हुिे र्मर्तः
........... मुरामा
बिेट

कार्ििमको

उपशीषिक िं

िाम

.

सभझौता मा

गत आ.ि. सभम

र्स आ.ि. मा

गत आ.ि. सभममा

र्स आ.ि. मा

र्स आ.ि. मा

र्स आ.ि.को बाँकी

व्र्िस्था िएको

मा प्राप्त िस्तुगत

प्राप्त िस्तु गत

प्राप्त िस्तु गत

िस्तुगत सहार्ता

प्राप्त िस्तुगत

सहार्ता रकम

सहार्ता रकम

सहार्ता रकम

को िावषिक बिेट

सहार्ता रकम

अिर्िमा प्राप्त हुिे अिुमार्ित

4

5

6

7

8

कुल रकम

1

2

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखः
र्मर्तः

िेपाली रुपैर्ाँमा

3

िस्तु गत सहार्ता रकम
9

कार्ािलर्/र्ोििा प्रमुखः
र्मर्तः

रष्टव्र्ः

१) महल िं. ३, ४, र ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिुरुपको मुरामा लेख्न ु पदिछ।

२) महल िं. ४ मा र्ोििा शुरु िए दे श्ख गत आ.ि. सभमको प्राप्त िस्तुगत सहार्ता र कम उल्लेख गिुप
ि दिछ र र्ो व्र्होरा दातृ सं स्थाबाट पुवष्ट िएको हुिपु दिछ।
३) र्ो फाराम र्िर्म ३8 बमोश्िम सोि ििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुप
ि दिछ।
४) र्ो प्रर्तिेदि फाराम िौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग/मन्रालर्मा
पेश गिुप
ि दिछ।
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अिुसूिी - ८
(र्िर्म ३८ को उपर्िर्म (५) सँग सभबश्न्ित)
............... मन्रालर्
ऋण/अिुदाि (सोि ििाि हुिे) रकम को प्रर्तिेदि फाराम
आ.ि. ........ को ........... िौमार्सक सभमको अिस्था

बिेट

र्ोििाको

ऋण र

दातृ

उपशीषिक

िाम

अिुदाि

सं स्था

िं.

१

सं केत िं.

२

३

सभझौता मा व्र्िस्था
िएको कुलर कम
...... मुरामा

४

५

िेपाली रुपैर्ाँमा
सोि ििाि हुिे गरी
िएको कुल खिि

६

हाल सभम

दरखास्त पर पेश

दरखास्त पर

बाँकी ऋण र

सोि ििाि

िएको तर प्राप्त हुि

पेश गिि बाँकी

अिुदाि रकम

कैवफर्त

प्राप्त

बाँकी

७

८

९

१०

११

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुखः

सश्ििः

र्मर्तः

र्मर्तः

रष्टव्र्ः
(१) महल िं. ५ मा सभझौता मा िएको व्र्िस्था अिुरुपको मुरामा लेख्िुपदिछ।
(२) र्ो प्रर्तिेदि फाराम िौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको तीस ददि र्िर मन्रालर्ले महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेश गिुप
ि दिछ।
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अिुसूिी - ९
(र्िर्म ५६ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
प्रदे श सरकार
... ... ... ... ... ... मन्रालर्
... ... ... ... ... ... ... ... ... वििाग/कार्ािलर्
बरबुझारथ प्रमाणपर
र्स मन्रालर्/वििाग/कार्ािलर्/आर्ोििाका ... ... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... ... ... ... ...को श्िभमा

रहेको सरकारी िगदी श्िन्सी कागिपर र अरू सभपश्त्त आफ्िा हालिाला तोवकएको कमििारीलाई बुझाई सक्िु िएको कुरा
प्रमाश्णत गररन्छ।
बुझ्िेको िाम

बुझाउिेको िाम

कार्ािलर् प्रमुखको िाम

सही

सही

सही

र्मर्त

र्मर्त

र्मर्त
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अिुसूिी - १०
(र्िर्म ६८ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
प्रदे श सरकार
.................................................मन्रालर्
......................................... वििाग
................................ कार्ािलर्
गोिारा िरौटी खाता
आर्थिकिषि...................
ि.सं .

र्मर्त

वििरण

सं केत
िं.

िरौटी

फछर्ौट

बाँकी

िापत

रु.

रु.

प्राप्त रु.

वफताि

सदरस्र्ाहा

िभमा

िगद

बैंक

िढाउिेको िाम थरः-

प्रमाश्णत गिेको िाम थरः-

सहीः-

सहीः-

र्मर्तः-

र्मर्तः-
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कैवफर्त
िभमा

अिुसूिी - ११
(र्िर्म ६८ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
प्रदे श सरकार
.................................................मन्रालर्
......................................... वििाग
................................ कार्ािलर्
व्र्श्क्तगत िरौटी खाता
िरौटी राख्िेको िामःठे गािाःआर्थिक िषि........... मवहिा ............
िौिर िं.

र्मर्त

वििरण

िभमा डेविट

खिििे र्डट

िढाउिेको िाम थरः-

प्रमाश्णतगिेको िाम थरः-

सहीः-

सहीः-

र्मर्तः-

र्मर्तः-
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बाँकी डे./िे

कैवफर्त

अिुसूिी - १२
(र्िर्म ८३ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
प्रदे श सरकार
... ... ... ... ... ... मन्रालर्
... ... ... ... ... ... ... ... ... कार्ािलर्
टे र्लफोि, िारा, बत्ती र र्स्तै अन्र् सुवििा िापतको िरौटी वििरण
र्स.िं.

िरौटी

टे र्लफोि िं. /

सभबन्िी

र्मटर िं./

वििरण

अन्र्

िरौटी
रकम

िरौटी बुझ्िे
कार्ािलर्

लगत राख्ि अिुरोि गिे

प्रदे श को.ले.र्ि.का. को लगत
बुझेको र्मर्त

कैवफर्त

िं. (प्र.को.ले.र्ि.का.ले. ििे)

र रर्सदिं.

लगत ििाई प्रमाश्णत गिे को.ले.

कार्ािलर् प्रमुखको िामथरः

र्ि.का.को अर्िकृतको िाम थरः

सहीः-

सहीः-

र्मर्तः-

र्मर्तः-

िोटः
र्ो वििरण रकम बुझेको िरपाईको प्रमाश्णत प्रर्तर्लवप सं लग्ि गरी दुई प्रर्त प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक

कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।प्रदे श को.ले.र्ि.का. िा प्रदे श र्काई कर्ािलर्ले एक प्रर्त लगतमा ििाई सभबश्न्ित
कार्ािलर्लाई वफताि गिुप
ि दिछ।
वििरण महलमा िरौटी खिि लेख्दाको गौिारा िौिरमा िै र्मर्त र सुवििा पाउिे व्र्श्क्त िए व्र्श्क्तको िाम पद
समेत खुलाउिु पिेछ।
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अिुसूिी – १३
(र्िर्म ८३ को उपर्िर्म (२) सँग सभबश्न्ित)
प्रदे श सरकार
आर्थिक मार्मला तथा र्ोििा मन्रालर्
प्रदे श लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्
प्रदे श कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... श्िल्ला
पर सं ख्र्ाः
विषर्ः टे र्लफोि, िारा, बत्ती, र र्स्तै अन्र् सुवििा िापतको िरौटी सभबन्िी िावषिक वििरण।
र्स.िं.

कार्ािलर्को िाम

िरौटी रहेको रकमको वििरण
टे र्लफोि

िारा

बत्ती

अन्र्

कैवफर्त
िभमा

(िरौटी र कम वफताि िई सश्ित कोष
दाश्खला िएमा िा र्मन्हा िए मा ििाई
पठाउिे)

पेश गिेको िाम थरः-

प्रमाश्णत गिेको िाम थरः-

सहीः-

सहीः-

र्मर्तः-

र्मर्तः-
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अिुसूिी- १४
(र्िर्म ९० को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
प्रदे श सरकार
... ... ... ... मन्रालर्

...... ...... . . .. . . कार्ािलर्
आर्थिक िषि .................. को आर्थिक कारोबारको
सं श्िप्त िावषिक प्रर्तिेदि
वििरण

रु.

१. लगती रािस्ि (दण्ड िररिािा सवहत)
(क) लगत
१) गत सालबाट
२) र्ो सालको थप
िभमा M क (१) +क (२)
(ख) असुली र लगत कट्टा
(१) असुली िई लगत कट्टा
(२) लगत कट्टा
िभमाः ख (१) + ख (२)
(ग) लगत बाँकी (क – ख)
(घ) असूली
(१) कुल असुली
(२) रािस्ि खातामा दाश्खला
(३) दाश्खला गिि बाँकी
िभमाः घ (१)
२.

हसबली रािस्ि (लगत बाहे कको विविि आभदािी)
(क) आभदािी
(ख) रािस्ि खातामा दाश्खला
(ग) दाश्खला गिि बाँकी

३.

कुल रािस्ि घ (१) + २ (क)

४.

िावषिक बिेट र्िकासा खिि र बाँकी
बिेट उपशीषिक िं. कार्ििम

४.१

िावषिक बिेट

स्रोत अिुसार
(क) िेपाल सरकार
(ख) प्रदे श सरकार
(ग) िैदेश्शक
(अ) ऋण
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र्िकासा खिि

....... बाँकी

– सोिििाि हुिे
– िगद
– र्सिै िुक्तािी
(आ)

अिुदाि
– सोिििाि हुिे
– िगद
– र्सिै िुक्तािी
– िस्तुगत सहार्ता
िभमाः

४.२

खििको िगीकरणः
क)

उपिोग खिि तफि

ख)

ँ ीगत खिि तफि
पूि
िभमा

बाँकी रकम बैंक दाश्खला रु.
फछर्ौट हुि बाँकी पेकी रु.
५.

पेकी
गत विगत आ.ि.को
र्ो आ.ि.को
िभमा
फछर्ौट
फाँटिारीबाट
िगद दाश्खलाबाट
िभमा
बाँकी
भर्ाद र्िरको
भर्ाद िाघेको
िभमा

६.

िरौटी
आभदािी
गत सालबाट सरे को
र्ो सालको थप
िभमा
खिि
वफताि खिि
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सदरस्र्ाहा
िभमा
बाँकी
७.

िुक्तािी गिुि पिे दावर्त्िहरू
गत सालको
र्ो सालको
िभमा
िुक्तािी िएको
बाँकी
िभमा

८.

म.ले.प. बेरुिु
गत आ.ि.सभमको
र्िर्र्मत गिे
असुल गिे
िभमा
र्ो आ.ि. सभमको
र्िर्र्मत गिे
असुल गिे
िभमा
फछर्ौट
र्िर्र्मत÷प्रमाण पेश गरी
असुल गरी
िभमा
बाँकी
र्िर्र्मत गिे
असुल गिे
िभमा

९. श्िन्सी (खप्िे मालसामाि ििि आदद) िभमा (रु. मा)
आभदािी
गत सालबाट सरे को मौज्दात
र्ो सालमा खररद िएको
सहर्ोगबाट प्राप्त िएको
अन्र्रबाट हस्तान्तरण िई आएको
िभमा
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खिि
टुटफुट र्मन्हा
र्ललाम, र्बिी
हस्तान्तरण िई अन्र्र गएको
िभमा
बाँकी रकम
(ििि र उपकरण, मोटर, बस, ट्रक, हेिी र्क्िीपमेन्ट आदद १ लाख िन्दा बढी मूल्र् पिे श्िन्सी
सामािको वििरण छु ट्टै सं लग्ि गिुि पिे)
िभमा
१०.

उत्पादि व्र्िसार्को सामाि (रकम रु.)
गत सालबाट सरे को
र्ो सालको थप
िभमा
र्बिी िएको
काममा लागेको
र्मन्हा िर्त िएको
िभमा
बाँकी (रकम रु.)

११.

कार्ािलर् सामाि (खिि िएर िािे)
बाँकी (रकम रु.)

आर्थिक प्रशासि शाखा प्रमुख÷फाँट प्रमुखको

कार्ािलर् प्रमुखको

िाम थरः

िाम थरः

सहीः

सहीः

र्मर्तः

र्मर्तः
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अिुसूिी – १५
(र्िर्म १०४ को उपर्िर्म (१) सँग सभबश्न्ित)
प्रदे श सरकार
... ... ... ... ... ... मन्रालर्

लगत कस्ि पठाउँदा ििुि पिे वििरण फाराम
१.

श्िभमेिार व्र्श्क्तको वििरण
(क) िाम थरः–
(ख) ठे गािाः–
स्थार्ीः–
अस्थार्ीः–
(ग) बाबुको िाम थरः–
(घ) बािेको िाम थरः–

२.

बहाली वििरण
(क) कार्ािलर्ः–
(ख) पदः–

३.

अिकाश प्राप्त कमििारीको हकमा
(क) अिकाश प्राप्त र्मर्तः–
ख) अिकाश प्राप्त गरे को कार्ािलर्ः–
ग) र्ििृत्तिरण पार्रहे को िए अर्िकार पर िं. र िुक्तािी पाउिे बैंकको िामः–

४.

असुल उपर गिुि पिे रकमको वििरण
(क) पेकीः–
(ख) बेरुिुः–
(ग) हिाििा–
(घ) दण्ड िररिािा–
(ङ) िभमा रु. अिेरेपीः

(ि) व्र्ाि लाग्िे रकमः–
(छ) व्र्ाि दरः–
५.
५.१

(ि) व्र्ाि लाग्ि शुरु हुिे र्मर्तः
र्ितो र िमािीको वििरण

र्ितो रहे को िार्िेथाको वििरण
(क) िग्गा ििीको िाम थरः–
(ख) बाबुको िाम थरः–
(ग) बािेको िाम थरः–
(घ) ठे गािा –

५.२ र्ितो रहे को घर िग्गाको वििरणः–
र्स.िं.

श्िल्ला

ि.पा/गा.पा.

वकत्ता िं.
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िेरफल

वकर्सम

कैवफर्त

६.

िमािीको वििरण
(क) िाम थरः–
(ख) बािुको िाम थरः–
(ग) बािेको िाम थरः–
(घ) ठे गािाः–
(ङ) िमािी ददएको घरिग्गाको वििरण
र्स.िं

श्िल्ला

ि.पा/गा.पा.

वकत्ता िं.

िेरफल

वकर्सम

कैवफर्त

.............................................

लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको दस्तखत
रष्टव्र्ः
लगत वििरण पठाउँ दा र्िभि अिुसारको कागिातहरू समेत पठाउिु पदिछः

1. सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गिि केन्रीर् कार्ािलर्मा लगत पठाउिे लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले गरे को
र्िणिर्को प्रर्तर्लवप,

2. र्ितो रहे को िार्िेथाको िग्गा ििी प्रमाण पूिािको सक्कलै र सो िार्िेथा रोक्का राखेको सभबश्न्ित मालपोत
कार्ािलर्को पर,
3. िमािी कतािले गरे को कबुर्लर्तिामा, सो कबुर्लर्तिामामा उल्लेश्खत िार्िेथाको सक्कलै िग्गा ििी प्रमाण पूिाि
र सो िार्िेथा रोक्का रहे को सभबश्न्ित मालपोत कार्ािलर्को पर,

4. घरको र्ितो र्लर्एको िए उक्त घरको मूल्र्ाङ्कि गररएका कागिातहरू ।
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