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प्रदेश आसथाक कामाववसध ऐन, २०७४ को दपा ६३ रे ददएको असधकाय 
प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका सनमभहरू फनाएको छ।  

 
ऩरयच्छेद–१ 
प्रायशभबक 

 
1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मी सनमभहरुको नाभ “ प्रदेश आसथाक 
 कामाववसध सनमभावरी, २०७६”  यहेको छ । 
  (२) मो सनमभावरी तरुुन्त्त प्रायभब हनेुछ। 
2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागभेा मस 
 सनमभावरीभा,- 

(क) “असधकायप्राप्त असधकायी”  बन्नारे मस 
सनमभावरी फभोशजभ खचा गने वा सोको रासग 
सनकासा ददने असधकाय ऩाएको असधकायी 
सभझन ुऩछा य सो शब्दरे कामभ भकुामभ वा 
सनसभत्त बई काभ गने असधकायी सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(ख) “अनदुान”  बन्नारे नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय, स्थानीम तह, दात ृ सनकाम तथा सॊघ 
सॊस्थाहरूफाट प्रदेश सयकायराइा प्राप्त हनेु 
सहामता सभझन ुऩछा। 

(ग) “आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण”  बन्नारे आ-आफ्नो 
काभको प्रकृसत अनसुाय आपू य अन्त्तगातका 
सनकामफाट सभऩादन गरयने कामाहरु सभतव्ममी 
य प्रबावकायी रुऩभा सभऩन्न हनेु गयी कानूनरे 
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सनधाायण गयेको प्रविमा अनसुाय तारकु 
सनकामफाट सनयन्त्तय रूऩभा गरयने सऩुरयवेऺण य 
अनगुभन कामा सभझन ुऩछा। 

(घ) "आन्त्तरयक स्रोत" बन्नारे प्रदेश कानून 
फभोशजभ प्रदेश सयकायरे सॊकरन गने दस्तयु, 
शलु्क, कय रगामतका सफै वकससभका आम 
सभझन ुऩछा। 

(ङ) “आवसधक मोजना”  बन्नारे प्रदेश नीसत तथा 
मोजना आमोगरे तोवकददएको सभमसबत्र ऩूया 
गनुा ऩने मोजना सभझन ुऩछा। 

(च) “उऩशीषाक”बन्नारे व्मम अनभुानको वववयण 
ऩशुस्तकाभा उल्रेख हनेु उऩशीषाक सङ्केत सॊख्मा 
सभझन ुऩछा। 

(छ) “एकीकृत प्रदेश रेखा”  बन्नारे प्रदेशस्तयका 
कामाारमफाट प्राप्त प्रसतवेदन, स्थानीम तहफाट 
प्राप्त प्रसतवेदन एवॊ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारम तथा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम 
अन्त्तगातका इकाई कामाारमहरुफाट प्राप्त हनेु 
एकीकृत वववयण, प्रदेश सयकायराई प्राप्त हनेु 
अनदुान, वैदेशशक सहामता, आन्त्तरयक ऋण, 
रगानी, प्रदेश सयकायको आन्त्तरयक स्रोतफाट 
प्राप्त आम सभेतफाट प्राप्त हनेु यकभ सभेतको 
आधायभा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे 
वावषाक रूऩभा तमाय गने रेखा सभझन ुऩछा।  

(ज) “ऐन”  बन्नारे प्रदेश आसथाक कामाववसध ऐन, 
२०७४ सभझन ुऩछा। 
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(झ) "खचा शीषाक" बन्नारे व्मम अनभुानको 
यकभगत वववयणको शीषाकहरुको वगॉकयण 
सभझन ुऩछा। 

(ञ) “दात ृ ऩऺ”  बन्नारे दद्वऩऺीम वा फहऩुऺीम 
सभझौताद्वाया प्रदेश सयकायराई वैदेशशक 
सहामता (ऋण वा अनदुान) उऩरब्ध गयाउने 
सभत्रयाष्ड वा अन्त्तयाावष्डम वा ववदेशी सॊघ सॊस्था 
सभझन ुऩछा। 

(ट) “धयौटी यकभ”  बन्नारे कुनै काभ टुङ्गो 
नरागेसभभ सयुऺण वाऩत याशखएको सयुऺण 
जभानत यकभ (रयटेन्त्सन भनी) वा अनेष्ट भनी 
वा सो वाऩतको सफडफण्ड वा ऩयपयभेन्त्स फण्ड 
सभझन ुऩछा य सो शब्दरे अन्त्म कुनै कायणरे 
सयुऺण याख्न ु ऩने बई सो वाऩत याशखएको 
यकभ सभेतराई जनाउॉछ। 

(ठ) “ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम”  बन्नारे प्रदेश 
शस्थत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम सभझन ु
ऩछा य सो शब्दरे प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक ईकाइ 
कामाारम सभेतराई जनाउॉछ। 

(ड) "फजेट ददग्दशान" बन्नारे कामािभ तथा फजेट 
तमाय गना आसथाक भासभरा तथा मोजना 
भन्त्त्रारमफाट जायी बएको ऩशुस्तका सभझन ु
ऩछा।  

(ढ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे आसथाक भासभरा तथा 
मोजना भन्त्त्रारम सभझन ुऩछा। 
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(ण) "भन्त्त्री" बन्नारे भखु्मभन्त्त्री, भन्त्त्री, याज्मभन्त्त्री 
तथा सहामक भन्त्त्री सभेत सभझनऩुछा। 

(त) “रगती याजस्व”  बन्नारे रगत कसी 
रगतअनसुाय असरु उऩय गरयने याजस्व सभझन ु
ऩछा। 

(थ) “वस्तगुत सहामता”  बन्नारे नेऩार सयकाय, 
प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, दात ृ याष्ड वा 
सॊघसॊस्थाहरूफाट प्राप्त बएका शजन्त्सी भारसाभान 
सभझन ुऩछा य सो शब्दरे नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय,स्थानीम तह, दात ृयाष्ड वा सॊघसॊस्थाहरू 
आपैरे सनभााण गयी हस्तान्त्तयण गरयएको अचर 
सभऩसत (टना की) सभेतराई जनाउॉछ। 

(द) “ ववबागीम प्रभखु”  बन्नारे प्रदेश सयकाय 
अन्त्तगातको कुनै सनकामभा कामायत याजऩत्रावङ्कत 
प्रथभ शे्रणी वा सो सयह वा ववबागीम प्रभखुको 
हैससमतभा काभ गने गयी तोवकएको ऩदासधकायी 
सभझन ुऩछा। 

(ध) "ववबाग" बन्नारे प्रदेश सयकायका ववषमगत 
भन्त्त्रारम भातहत यहने प्रदेशस्तयका ववबाग 
सभझनऩुछा य सो शब्दरे ववबाग सयहको 
असधकाय प्रमोग गने सनदेशनारम सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(न) “ ववशेष ऩरयशस्थसत”  बन्नारे सखु्खा, अनावृवष्ट, 
असतवृवष्ट, बकूभऩ, फाढी, ऩवहयो, आगरागी, 
भहाभायी जस्ता प्राकृसतक ववऩद् एवॊ प्रकोऩ 
तथा आकशस्भक वा अप्रत्माशशत ववशेष 
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कायणफाट शृ्रजना बएको ऩरयशस्थसतराई सभझन ु
ऩछा। 

(ऩ) “सयकायी यकभ”  बन्नारे प्रदेश सयकायराई 
याजस्वको रूऩभा वा अन्त्म कुनै वकससभफाट 
प्राप्त हनेु यकभ सभझन ुऩछा।  

(प) “सदय स्माहा”  बन्नारे सयुऺण वाऩत धयौटी 
खाताभा जभभा यहेको धयौटी यकभराई मस 
सनमभावरी फभोशजभ प्रदेश सशित कोषभा 
दाशखरा गने कामा सभझन ुऩछा। 

(फ) “सयकायी फाॉकी”  बन्नारे ऐनको दपा २ को 
खण्ड (ग) फभोशजभ असरु उऩय गनुा ऩने यकभ 
सभझन ुऩछा। 

(ब) “सोझै बकु्तानी”  बन्नारे ववशेष, इभप्रेष्ट खाताभा 
यहेको यकभफाट खचा गरयने यकभ वा 
सभफशन्त्धत आमोजना कामाारमको भाग अनसुाय 
दात ृऩऺफाटै सभफशन्त्धत व्मशक्त, पभा, कभऩनी, 
सॊस्था वा आऩूसताकतााराई सोझै बकु्तानी ददने वा 
दात ृ ऩऺरे सोझै बकु्तानी गने प्रविमा सभझन ु
ऩछा। 

(भ) “ शशषाक”  बन्नारे व्मम अनभुानको वववयण 
ऩशुस्तकाभा उल्रेख हनेु अनदुान सॊख्मा सभझन ु
ऩछा। 

(म) “हसवरी याजस्व”  बन्नारे रगती याजस्व फाहेक 
ऩटके रूऩभा शलु्क, दस्तयु, सरराभ सफिी, 
फोरऩत्र पायाभ सफिी आददफाट प्राप्त हनेु 
याजस्व सभझन ुऩछा। 
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ऩरयच्छेद–२ 

प्रदेश सश चत कोष तथा खाता सिारन सभफन्त्धी व्मवस्था 
 

3. प्रदेश सशित कोषको सिारन तथा प्रमोग: (१) प्रदेश सशितकोष 
 सिारनका रासग प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे सभम सभमभा 
 तोवकददए फभोशजभका खाताहरू यहनेछन।् 
  (२) उऩसनमभ (१) फभोशजभका खाताहरूको सिारन 
 प्रदेश रेखासनमन्त्त्रक कामाारम वा सो कामाारमरे तोकीददए 
 फभोशजभ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा अन्त्म कामाारमरे 
 गनेछ। 
  (३) प्रदेश सशित कोषको खाता प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक य 
 सनजरे तोकेको असधकृतको सॊमकु्त दस्तखतफाट सिारन हनेुछ। 
 खाता सिारनका रासग भन्त्त्रारमका सशचवफाट दस्तखत नभूना 
 प्रभाशणत गनुा ऩनेछ। 
  (४) उऩसनमभ (१) फभोशजभका खाताहरूभा आसथाक 
 वषाको अन्त्त्मभा फाॉकी यहेको ववसनमोशजत यकभ प्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददए फभोशजभ गनुा ऩनेछ। 
  (५) प्रदेश सयकायरे प्रदेश सशित कोषको प्रमोग 
 सारफसारी रूऩभा जायी हनेु ववसनमोजन ऐन, ऩेश्की खचा ऐन, 
 ऩूयक ऐन, उधायो खचा ऐन तथा अन्त्म प्रचसरत कानूनफभोशजभ 
 गनेछ।  
4. प्रदेश सशित कोषफाट बकु्तानी: (१) सारफसारी ऩेश्की खचा ऐन 
 वा ववसनमोजन ऐन जायी बएऩसछ भन्त्त्रारमरे ददएको असधकायको 
 आधायभा स्वीकृत फजेट वववयण अनसुाय प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 



खण्ड ३) असतरयक्ताङ्क २७(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७६।०८।0५ 

8 

 कामाारमरे तोके फभोशजभ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे 
 सभफशन्त्धत कामाारमको बकु्तानी आदेश फभोशजभ प्रदेश सशित 
 कोषफाट यकभ बकु्तानी ददनेछ। 
  (२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ सश चत कोषफाट यकभ 
 बकु्तानी ददन नसवकने अवस्थाभा त्मसको जानकायी सभफशन्त्धत 
 कामाारमराई ददनऩुनेछ।  
5. खाता खोल्न स्वीकृसत सरन ु ऩने: प्रदेश सशित कोषफाट सयकायी 
 कायोफाय गना सनमभ ७ को उऩसनमभ (१) फभोशजभ तोवकएको 
 फैंकभा भात्र एकर कोष खाता प्रणारीभा आधारयत प्रदेश 
 सयकायरे स्वीकृत गयेको ववद्यतुीम प्रणारीफाट बकु्तानी सरने गयी 
 सयकायी अड्डाखाना (स/अ) सभूहको फैंक खाता खोल्न स्वीकृसत 
 ददइनेछ। 
6. एकर कोष खाता सिारन: (१) सनमभ ४ को उऩसनमभ (१) 
 फभोशजभ एकर कोष खाता प्रणारी अनसुाय बकु्तानी आदेशभा 
 कामाारम प्रभखु वा सनजरे तोकेको कभाचायी य आसथाक प्रशासन 
 शाखा प्रभखु वा सनजरे तोकेको आसथाक प्रशासन शाखाको 
 कभाचायीको सॊमकु्त दस्तखतफाट सिारन गनुा ऩनेछ ।आसथाक 
 प्रशासन शाखाको दयवन्त्दी रयक्त बएको वा दयवन्त्दी नयहेको 
 अवस्थाभा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददएको रेखा 
 सभूहको कभाचायीफाट त्मस्तो खाताको सिारन गनुा ऩनेछ। 
 प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे रेखा सभूहको कभाचायी 
 उऩरब्ध गयाउन नसकेको अवस्थाभा सभफशन्त्धत कामाारम प्रभखुरे 
 तोकेको कभाचायी य कामाारम प्रभखु वा सनजरे तोकेको 
 कभाचायीको सॊमकु्त दस्तखतफाट गनुा ऩनेछ। 
  (२) प्रदेशको याजधानी यहेको शजल्रा शस्थत 
 कामाारमहरुको दस्तखत नभूनाको प्रभाशणत गने कामा प्रदेश रेखा 



खण्ड ३) असतरयक्ताङ्क २७(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७६।०८।0५ 

9 

 सनमन्त्त्रक वा सनजरे तोकेको असधकृत कभाचायीफाट गयाउन ु
 ऩनेछ। प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम नयहेको शजल्राको हकभा 
 प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारम प्रभखु वा सनजरे तोकेको 
 रेखा सभूहको कभाचायीफाट गयाउन ुऩनेछ।  

7. सयकायी यकभ सभफन्त्धी व्मवस्था: (१) सनमभ ४ फभोशजभ प्रदेश 
 भातहतका कामाारमको नाभभा हनेु बकु्तानी आदेश अनसुायको 
 यकभ नेऩार याष्ड फैंक वा सयकायी कायोफाय गने गयी तोवकएको 
 फैंकफाट बकु्तानी सरन ुऩनेछ ।प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको 
 ऩयाभशाभा नेऩार याष्ड फैंकरे सयकायी कायोफाय गने फैंक तोक्न 
 सक्नेछ। 
  (२) प्रदेश सयकायी कायोफायको रासग प्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक कामाारमको ऩयाभशाभा नेऩार याष्ड फैंक वा नेऩार याष्ड 
 फैंकरे तोकेको फैंकरे प्रदेश सयकायी कायोफाय सनदेशशका तमाय 
 गयी रागू गनुा ऩनेछ। 
  (३) सयकायी कायोफाय सिारनको रासग ववसबन्न 
 कामाारमहरूभा यकभ उऩरब्ध गयाउन फैंकहरूभा कोषको 
 व्मवस्था नेऩार याष्ड फैंकरे सभराउनऩुनेछ।  

 
ऩरयच्छेद–३ 

याजस्व दाशखरा य याजस्व रेखा 
 

8. याजस्व यकभ फझु्ने य दाशखरा गने: (१) प्रचसरत कानूनफभोशजभ 
 प्राप्त बएको याजस्व प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको सनदेशन 
 अनसुाय याजस्व आजान गने कामाारमको कामाारम कोड नभफय 
 याखी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको नाभभा यहेको सयकायी 
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 कायोफाय गने फैंकभा खोसरएको याजस्व खाता (नन ् अऩयेवटब 
 येसबन्त्मू अकाउन्त्ट) भा जभभा गनुा ऩनेछ। 
  (२) याजस्व आजान गने कामाारमरे कयदाता वा 
 सेवाग्राहीफाट प्राप्त हनेु याजस्व यकभ उऩसनमभ (१) भा उल्रेख 
 बए फभोशजभको खाताभा जभभा गनुा ऩनेछ  कयदाताफाट सोझै 
 फैंकभा जभभा बई प्राप्त हनु आएको फैंक बौचय य कामाारमरे 
 नगद सॊकरन गयी फैंकभा दाशखरा गयेको फैंक बौचय कामाारम 
 कोड नभफयसवहत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको नाभभा यहेको 
 खाताभा जभभा हनेु यकभको रेखाॊकन गयीसे्रस्ता याख्न ु ऩनेछ । 
 फेरुज ुयकभ असरु बएभा फेरुज ुकामभ बएको कामाारमको कोड 
 नभफयसवहत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको नाभभा यहेको 
 याजस्व खाताभा जभभा गरयएको फैंक बौचय सॊरग्न गयी सभफशन्त्धत 
 कामाारमरे गोश्वाया बौचय उठाई त्मस्तो यकभको आभदानी जनाई 
 रेखा याख्न ुऩनेछ। 
  (३) उऩसनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩसन 
 कामाारमरे दस हजाय रुऩैमाॉ सभभको नगदै फशुझसरई त्मस्तो 
 याजस्व यकभ दैसनक रूऩभा उऩसनमभ (१) फभोशजभको खाताभा 
 जभभा गनुा ऩनेछ य नगद याजस्व आभदानी फैंक दाशखरा वववयणभा 
 प्रववष्ट गनुा ऩनेछ।दैसनक रूऩभा फैंक दाशखरा गना नसवकने 
 बएभा कामाारम प्रभखुरे कायण उल्रेख गयी सात ददनसबत्र त्मस्तो 
 नगद फैंक दाशखरा गनुा ऩनेछ । कामाारम हातासबत्र फैंक सवुवधा 
 उऩरब्ध बएको अवस्थाभा नगद फझु्न ऩाइने छैन । 
  (४) कयदाता वा सेवाग्राहीफाट चेक वा ड्राफ्टको रूऩभा 
 प्राप्त बएको यकभ सभफशन्त्धत फैंकफाट याजस्व खाताभा जभभा 
 बएको बौचय प्राप्त बएऩसछ भात्र कामाारमरे आभदानी जनाउन ु
 ऩनेछ। 
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  (५) कामाारमभा नगद वा फैंक बौचयको रूऩभा प्राप्त 
 बएको जनुसकैु याजस्व यकभ आभदानी यससद काटी सभफशन्त्धत 
 खाताभा आभदानी जनाउन ुऩनेछ। 
  (६) याजस्व फेरुज ुअसरु उऩय बएभा सभफशन्त्धत याजस्व 
 शीषाकभा नै आभदानी फाॉध्नऩुनेछ। 
  (७) याजस्व सॊकरन, रेखाॊकन य प्रसतवेदन सभेतको 
 कायोफायको रासग याजस्व रेखा प्रणारी सभफन्त्धी एकर ववद्यतुीम 
 खाता प्रणारी प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत गयी रागू गना सवकनेछ। 
9. याजस्व रेखा अद्यावसधक गयी याख् ने: प्रत्मेक कामाारमरे नेऩार 
 सयकायफाट स्वीकृत याजस्व वगॉकयण य व्माख्मा अनरुूऩ रगती 
 तथा हसवरी याजस्व आभदानी दाशखरा गयी सनमभ ८ फभोशजभ 
 आभदानी जनाउॉदा दोहोयो से्रस्ता प्रणारी अनसुाय याजस्व से्रस्ताको 
 रासग भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट तोवकएको ढाॉचाभा रेखा 
 अद्यावसधक गयी याख्न ु ऩनेछ य रेखाभा सबड्ने प्रभाशणत 
 कागजातहरू ऩसन ससरससराफद्ध तरयकारे याख्न ुऩनेछ। 
10. भाससक प्रसतवदेन ऩेश गने: याजस्व आभदानी गने प्रत्मेक 
 कामाारमरे सभफशन्त्धत फैंकभा जभभा बएको याजस्वको फैंक वहसाफ 
 सभरान गयी भवहना बकु्तान बएको सात ददनसबत्र भाससक वववयण 
 तमाय गयी तारकु कामाारमय सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ।  
11. वववयण ऩेश गनुा ऩने: सनमभ १० को प्रसतवेदनको असतरयक्त तारकु 
 कामाारमरे भाग गये फभोशजभको प्रसतवेदन तथा वववयण याजस्व 
 आजान गने कामाारमरे ऩेश गनुा ऩनेछ। 
12. याजस्वको वावषाक आसथाक वववयण तमाय गने: प्रत्मेक कामाारमरे 
 आसथाक वषा सभाप्त बएको ऩैंतीस ददनसबत्र रगती याजस्वको यकभ 
 य असरु हनु फाॉकी यकभ तथा हसवरी याजस्व सभेतको 
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 कच्चावायी सभेत सबडाई याजस्वको वावषाक आसथाक वववयण तमाय 
 गयी तारकु कामाारम, सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम 
 य भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ। 
13. शजल्राबयको याजस्व वववयण तमाय गने: सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे सनमभ १२ फभोशजभ प्राप्त आसथाक 
 वववयणको आधायभा शजल्राशस्थत याजस्व आजान गने सफै 
 कामाारमको याजस्वको वववयण तमाय गयी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ। 
14. याजश्वको एकीकृत आसथाक वववयण तमाय गनुाऩने: प्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक कामाारमरे प्रदेशशस्थत कामाारमहरुफाट सॊकसरत 
 याजश्वको वावषाक आसथाक वववयणको एकीकृत वववयण तमाय गयी 
 आसथाक वषा सभाप्त बएको साठी ददनसबत्र भन्त्त्रारम, भहारेखा 
 सनमन्त्त्रक कामाारम य भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा ऩेश गनुा 
 ऩनेछ।  
15. कामाारम प्रभखुरे सनयीऺण गयन् सक्ने: कामाारम प्रभखुरे प्रत्मेक 
 भवहना याजस्व उठ्न छुट बए वा नबएको य याजस्व रेखा तथा 
 दाशखराको सनयीऺण गयी याजस्व वहनासभना बए वा नबएको य 
 सनमभ ९ फभोशजभ रगती तथा हसवरी याजस्वको रेखा यहे 
 नयहेको मवकन गनुा ऩनेछ । मसयी सनयीऺण बए वा नबएको कुया 
 आन्त्तरयक रेखा ऩयीऺण गदाा हेनुा ऩनेछ।  
16. रेखाऩयीऺण गयाउने: (१) कामाारमभा आभदानी बएको याजस्वको 
 आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदेश 
 रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददए फभोशजभ गयाउन ु ऩनेछ। 
 अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺण गदाा वहसाफ सॊशोधन बएभा सभफशन्त्धत 
 कामाारमरे सॊशोसधत आसथाक वववयण तमाय गयी सभफशन्त्धत प्रदेश 
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 रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
 कामाारमराई ददन ुऩनेछ।  
  (२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ सॊशोसधत वहसाफ प्राप्त हनु 
 आएभा सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे 
 सॊशोधन सवहतको अशन्त्तभ वववयण प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ। प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे 
 ऩसन सनमभ १४ फभोशजभ तारकु कामाारमरे तमाय गयेको 
 प्रादेशशक याजस्व रेखासॉग सबडाई अशन्त्तभ वववयण तमाय गनुा 
 ऩनेछ। 
17. कामाारम प्रभखु उत्तयदामी हनेु: याजस्व यकभ फैंक दाशखरा गने, 
 गयाउने य रेखा याख् ने, याख्न  रगाउने उत्तयदावमत्व कामाारम 
 प्रभखु भापा त रेखा प्रभखुको हनेुछ।  

 

ऩरयच्छेद-४  
फजेट तथा कामािभ सभफन्त्धी व्मवस्था 

 

18. स्रोत अनभुान य खचाको सीभा सनधाायण गनुाऩने: (१) आगाभी 
 आसथाक वषाको फजेट तथा कामािभ तजुाभा गने प्रमोजनको रासग 
 उऩरब्ध हनेु स्रोत य गना सवकने खचाको सीभा ऩूवाानभुान ऐनरे 
 तोके फभोशजभको सभमसबत्र भन्त्त्रारमरे तमायगयी सक्नऩुनेछ।  

  (२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ स्रोत अनभुान य खचाको 
 सीभा सनधाायण गने प्रमोजनको रासग देहाम फभोशजभको स्रोत 
 अनभुान ससभसत यहनेछ:- 

(क) भन्त्त्री, आसथाक भासभरा तथा 
मोजना  भन्त्त्रारम               -सॊमोजक 

(ख) प्रदेश नीसत तथा मोजना  
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आमोगका उऩाध्मऺ    -सदस्म 

(ग) सशचव, आसथाक भासभरा तथा 
मोजना भन्त्त्रारम   -सदस्म 

(घ) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक   -सदस्म 

(ङ) प्रसतसनसध (सनदेशकस्तय), नेऩार 

याष्ड फैंक     -सदस्म 

(च) भहाशाखा प्रभखु (फजेट), आसथाक 

भासभरा तथा  मोजना भन्त्त्रारम       -सदस्म  

(छ) भहाशाखा प्रभखु (याजश्व), आसथाक 

भासभरा तथामोजना भन्त्त्रारम   -सदस्म सशचव 

  (३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको ससभसतरे आवश्मकता 
 अनसुाय ववषम ववऻ य ववषमगत भन्त्त्रारमको सशचव सभेतराई 
 वैठकभा आभशन्त्त्रत गना सक्नेछ।  

  (४) ससभसतको काभ, कताव्म य असधकाय देहाम फभोशजभ 
 हनेुछ्- 

(क) आसथाक ऩरयसूचकहरुको ववश्लेषण गयी सभवष्टगत 
आसथाक सॊयचना तमाय गने, 

(ख) आगाभी तीन आसथाक फषाको फजेटको कुर 
सीभा सवहतको भध्मकारीन खचा सॊयचना 
सनधाायण गने, 

(ग) याजस्व, वैदेशशक अनदुान य ऋण तथा 
आन्त्तरयक ऋणको प्रऺऩेण गने, 

(घ) याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनेु आम, 
अनदुानफाट प्राप्त हनेु यकभ तथा अन्त्म आमको 
प्रऺऩेण गने, 
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(ङ) कूर फजेटभा चारू, ऩूॉजीगत य ववत्तीम ऺेत्रको 
वहस्सा सनधाायण गने, 

(च) ससभसतरे स्रोतको अनभुान य खचाको सीभा 
सनधाायण गयी सो को सरशखत प्रसतवेदन 
भन्त्त्रारम सभऺ ऩेश गने। 

  (५) ससभसतरे आफ्नो कामाववसध आपै सनधाायण गना 
 सक्नेछ। 

19. भध्मभकारीन खचा सॊयचना तमाय गनुाऩने: (१) प्रत्मेक आसथाक 
 वषाको फजेट तजुाभा गनुा अशघ भन्त्त्रारमरे आगाभी तीन आसथाक 
 वषाको आभदानी य खचा प्रऺेऩण सवहतको अनसूुची-१ फभोशजभको 
 ढाॉचाभा भध्मभकारीन खचा सॊयचना तमाय गनुाऩनेछ। खचा सॊयचना 
 तमाय गदाा आवसधक मोजनाराई भागादशानको रुऩभा सरन ु
 ऩनेछ।मोजना तथा कामािभको प्राथसभकीकयणको आधाय 
 भन्त्त्रारमरे सनधाायण गयेफभोशजभ हनेुछ। 

  (२) भध्मभकारीन खचा सॊयचना तमाय गने कामाववसध 
 भन्त्त्रारमरे सनधाायण गये फभोशजभ हनेुछ। 

20. फजेट तजुाभा गने: (१) प्रत्मेक कामाारमरे तारकु सनकामको 
 सनदेशन य भन्त्त्रारमरे सनधाायण गयेको फजेट सीभा, फजेट तजुाभा 
 ददग्दशान य ऩरयऩत्रको अधीनभा यही आफ्नो उदे्दश्म अनरुूऩको 
 कामा सभऩादन गना रक्ष्म सनधाायण गयी सोको आधायभा आगाभी 
 आसथाक वषाको रासग फजेट तजुाभा गनुा ऩनेछ। 

  (२) प्रदेश सयकायरे भन्त्त्रारमको ससपारयसभा फहवुषॉम 
 आमोजना तोकी फजेट ववसनमोजन गना सक्नेछ।फहवुषॉम आमोजना 
 फाहेक अन्त्म आमोजना तथा कामािभको रासग भन्त्त्रारमरे 
 आगाभी आसथाक वषाको मोजना तथा कामािभको सभफन्त्धभा 
 प्राथसभकता तथा नीसतगत रक्ष्म सनधाायण गयी उऩसनमभ (१) 
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 फभोशजभको ऩरयऩत्र हनु ुअगाव ैसभफशन्त्धत भन्त्त्रारमराई आवश्मक 
 भागादशान उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  
  (३) आवसधक मोजनाको रक्ष्म, नीसत य भन्त्त्रारमको 
 भागादशानराई सभेत ध्मानभा याखी प्रदेश सयकायरे गनुा ऩने काभ, 

 हाससर गने रक्ष्म, कामािभ य आसथाक स्रोत तथा देहामका 
 कुयाहरूराई सभेत दृवष्टगत गयी सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम य सनकाम 
 सभेतको सल्राह सरई आगाभी वषाको रासग भन्त्त्रारमरे ऺेत्रगत य 
 भन्त्त्रारमगत फजेट यकभको सीभा सनधाायण गयीसनधाारयत फजेट 
 यकभको सीभा य फजेट तजुाभा ददग्दशानफभोशजभ सभफशन्त्धत 
 सनकामहरूराई फजेट ऩेश गने सभम तोकी भन्त्त्रारमरे ऩरयऩत्र 
 गनेछ्- 

(क) सार फसारी गनुा ऩने काभहरू,  

(ख) आवसधक मोजनारे रक्ष्म गयेका काभहरू,  

(ग) चारू बइयहेका काभ वा आमोजनाहरू,  

(घ) वैदेशशक सहामताका सभझौताभा उल्रेख बए 
फभोशजभको अवसधभा गनुा ऩने काभहरू,  

(ङ) प्रदेश सयकायका नीसत य कामािभ अनसुायका 
काभहरू,  

(च) सत्रवषॉम फजेट सीभा तोवकएको बए सो 
फभोशजभका कामािभहरू,  

(छ) अन्त्म आवश्मक कुयाहरू। 

  (४) प्रदेश फजेट तजुाभा ददग्दशान जायी नबएसभभ 
 भन्त्त्रारमफाट जायी बएको भागादशानराई आधाय भानु्नऩनेछ। 

21. फजेट तथा कामािभ तमाय गयी ऩेश गने: (१) सनमभ २० भा 
 उल्रेख बएफभोशजभ कामाारमराई आगाभी वषाको रासग चावहने 
 फजेट य कामािभ अनसूुची-२ को ढाॉचाभा तमाय गयी 
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 भन्त्त्रारमद्वाया सनधाारयत सभमसबत्र तारकु सनकामभा ऩेश गनुा 
 सभफशन्त्धत सफै कामाारम प्रभखुको कताव्म हनेुछ। 

  (२) सभफशन्त्धत कामाारमरे उऩसनमभ (१) फभोशजभ फजेट 
 तथा कामािभ ऩेश गदाा चारू वषाको छ भवहनासभभको प्रगसत 
 वववयण अनसूुची-३ फभोशजभको ढाॉचाभा सॊरग्न गयी ऩठाउन ु
 ऩनेछ।साथै चारू कामािभ वा आमोजना बए गनुा ऩने काभको 
 कुर ऩरयभाण य रागत, सोभध्मे गत वषासभभ सभऩन्न बएको 
 ऩरयभाण य खचा, चारू वषाभा सभऩन्न गरयने काभको ऩरयभाण य 
 रागत, चारू छ भवहनाभा सभऩन्न ऩरयभाणसवहत आगाभी वषाभा ऩसन 
 चारू याख्न ु ऩने बए त्मसको ऩरयभाण य फजेटसभेत ऩेश गनुा 
 ऩनेछ। 

  (३) वावषाक फजेट कामािभ य कामाान्त्वमन तासरका 
 फनाउॉदा वावषाक खरयद मोजना य खरयद गरुूमोजनाराई दृवष्टगत 
 गयी फनाउन ुऩनेछ।कामािभ सचुारुरूऩरे कामाान्त्वमन गयाउन य 
 सनधाारयत सभमसबत्र कामा सभऩन्न गना अन्त्म सनकामसॉग सरन ु ऩने 
 सहमोग य स्वीकृसत फाये ऩत्राचाय य छरपर गने कामा तथा 
 रागत अनभुान तमाय गने, ठेक्काऩट्टा स्वीकृत गने कामासभेत प्रथभ 
 चौभाससक अवसधभा सभऩन्न गरयसक्न ुऩनेछ। 

  (४) कामाारमहरूरे खचा सभफन्त्धी फजेट ऩेश गदाा आफ्नो 
 कामाारमफाट उठ्ती हनेु याजस्व यकभको ऩसन फजेट तजुाभा 
 ददग्दशानभा उल्रेख बए फभोशजभको ढाॉचाभा याजस्व अनभुान 
 फनाई ऩेश गनुा ऩनेछ। 

  (५) कामािभगत फजेट तजुाभा गदाा आसथाक प्रशासन 
 शाखा प्रभखुको सहबासगता हनु ुऩनेछ। 

  (६) ऩूयक फजेट ऩेश गना प्रदेश सयकायको सनदेशन 
 बएभा सनदेशनफभोशजभ गनुा ऩनेछ।  
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22. फजेट तमायीभा तारकु सनकामको कताव्म: (१) सनमभ २१ भा 
 उल्रेख बएफभोशजभ फजेट सीभासबत्र यहेय आवश्मक फाॉडपाॉड गयी 
 सीभा तोकी फजेट तमाय गना गयाउन रगाउने कताव्म सभफशन्त्धत 
 तारकु सनकामको हनेुछ।सभफशन्त्धत तारकु सनकामरे आपूअन्त्तगात 
 यहेका ववबाग वा कामाारमराई भन्त्त्रारमफाट फजेट तजुाभासभफन्त्धी 
 ऩरयऩत्र प्राप्त बएको सात ददनसबत्र फजेट तमाय गने सनदेशन ऩठाई 
 सक्नऩुनेछ। 

  (२) भातहतका कामाारमफाट फजेट अनभुान तथा वावषाक 
 कामािभ प्राप्त बएऩसछ सो अध्ममन गयी फजेट सीभा, आवसधक 
 मोजनाको नीसतअनरुूऩ य उऩरशब्धभूरक बए वा नबएको जाॉची 
 अशन्त्तभ रूऩ ददई फजेट तजुाभा ददग्दशान य भन्त्त्रारमको ऩरयऩत्रको 
 असतरयक्त सनमभ २१ को उऩसनमभ (१) फभोशजभ वावषाक 
 कामािभ सभेत तमाय गयी भन्त्त्रारमरे तोकेको सभमभा ऩगु्ने गयी 
 सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे भन्त्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  
  (३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ फजेटराई अशन्त्तभ रूऩ ददॉदा 
 फजेट सीभाअनरुूऩ बए वा नबएको य उऩरशब्धभूरक बए वा 
 नबएको प्रष्ट गनुा ऩनेछ। 

23. आमोजना स्वीकृत गने गयाउने: (१) ववकास आमोजनाको फजेट 
 तजुाभा गदाा प्रस्ताववत आमोजनाको सभबाव्मता अध्ममन य आसथाक, 

 प्राववसधक, वातावयणीम तथा प्रशासकीम उऩमकु्तताको आधायभा 
 त्मसफाट हनेु प्रसतपर सभेतको ववचाय गयी प्रदेश सयकायफाट 
 त्मस्तो आमोजना स्वीकृत बएको हनु ु ऩनेछ।शजल्रास्तयीम 
 आमोजना, भन्त्त्रारमको नीसतसबत्र यही सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमका 
 सशचवरे य प्रदेशस्तयीम आमोजना भन्त्त्रारमरे स्वीकृत गनुाऩनेछ। 
 आमोजना स्वीकृत गने आधाय अनसूुची–४ भा उल्रेख बएफभोशजभ 
 हनेुछ। मसयी स्वीकृत आमोजना कामाान्त्वमन गनाको रासग ववस्ततृ 
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 सवेऺण, ड्रइङ्ग, सडजाइन, रागत अनभुान य सोअनसुाय वावषाक 
 कामािभ सनशित गयी सोही आधायभा वावषाक फजेट तजुाभा गनुा 
 ऩनेछ।  
  तय दशराख रुऩैमाॉबन्त्दा कभ रागत ऩने आमोजनाको 
 सभफन्त्धभा उऩमुाक्त ववसध अऩनाई आमोजना स्वीकृत गना सभबव 
 नबएभा काभको आवश्मकता, रागत, त्मसफाट हनेु उत्ऩादन वा 
 योजगायी वृवद्ध वा अन्त्म आसथाक साभाशजक उदे्दश्म प्रासप्तको वववयण 
 खरुाई त्मसको आधायभा सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे स्वीकृत गयी 
 फजेटभा सभावेश गयाई काभ गयाउन सक्नेछ।मसको जानकायी 
 भन्त्त्रारमराई ददन ुऩनेछ। 

  (२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ स्वीकृत आमोजनाको 
 वववयण सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे एक प्रसत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

24. कामािभ स्वीकृत गने: (१) कामाारमको उदे्दश्म, नीसतगत रक्ष्म य 
 स्वीकृत फजेट अन्त्तगात सनमभ २३ को उऩसनमभ (१) को 
 अधीनभा यही आफ्नो भन्त्त्रारम य अन्त्तगात सिारन हनेु कामािभ 
 सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे स्वीकृत गनुा ऩनेछ।मसयी स्वीकृत बएको 
 कामािभको जानकायी भन्त्त्रारमराई ददन ुऩनेछ। 

  (२) भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत कामािभ, अशख्तमायी तथा 
 भागादशान जायी गने काभ ववसनमोजन ऐन जायी बएको सात 
 ददनसबत्र सभऩन्न गरयसक्नऩुनेछ।  
  (३)सभवशन्त्धत भन्त्त्रारमफाट भातहतका कामाारमको 
 स्वीकृत कामािभ, अशख्तमायी तथा फजेट कामान्त्वमन भागादशान 
 जायी गने काभ भन्त्त्रारमफाट अशख्तमायी तथा फजेट कामाान्त्वमन 
 भागादशान जायी बएको सात ददनसबत्र सभफशन्त्धत कामाारमभा ऩठाई 
 सक्नऩुनेछ। 
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  (४) सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे उऩसनमभ (३) फभोशजभ 
 स्वीकृत वावषाक कामािभको जानकायी भहारेखा ऩयीऺकको 
 कामाारम, भन्त्त्रारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमराई ददन ु
 ऩनेछ।  
25. कामािभ सॊशोधन गने: कामाारमरे स्वीकृत कामािभ कामाान्त्वमन 
 गने ससरससराभा स्थानीम ऩरयशस्थसतराई सभेत ध्मानभा याखी 
 त्मस्तो कामािभको उदे्दश्म, रक्ष्म, स्वीकृत फजेट य आवसधक 
 मोजना अनकुुर हनेु गयी त्मस्तो कामािभराई सॊशोधन गना 
 आवश्मक ठानेभा सॊशोधन गनुा ऩने स्ऩष्ट कायण खोरी तारकु 
 भन्त्त्रारमको स्वीकृसत सरई रागत नफढ्ने गयी त्मस्तो कामािभभा 
 आवश्मक सॊशोधन गना सक्नेछ।मसयी कामािभभा गरयएको 
 सॊशोधनको जानकायी सभफशन्त्धत कामाारमरे भन्त्त्रारमराई 
 ददनऩुनेछ।  

26. चौभाससक प्रगसत वववयण ऩेश गने: फजेट तथा कामािभ 
 कामाान्त्वमन गने प्रत्मेक कामाारमरे अनसूुची-३ फभोशजभको 
 ढाॉचाभा चौभाससक प्रगसत वववयण तमाय गयी तारकु सनकाम य 
 प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

27. फजेट तथा कामािभ कामाान्त्वमन प्रगसत सभीऺा गने: (१) सनमभ 
 २६ फभोशजभ चौभाससक प्रगसत वववयण प्राप्त बएऩसछ तारकु 
 सनकामरे त्मसको बौसतक य ववत्तीम ऩऺको सभीऺा गनुा ऩनेछ य 
 सफै कामाारमफाट प्रगसत वववयण प्राप्त गयी प्रदेशस्तयको प्रगसत 
 वववयण तमाय गयी त्मसको बौसतक य ववत्तीम ऩऺको साभूवहक 
 सभीऺा गनुा ऩनेछ। 

  (२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ गरयने सभीऺाभा प्रगसत कभ 
 हनु ु य रक्ष्म हाससर हनु नसक्नकुा प्रभखु कायणहरू य सोको 
 सनसभत्त शजभभेवाय व्मशक्त सभेतको ऩवहचान गनुा ऩनेछ।त्मस्तो 
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 सभीऺाभा सधुायका रासग चाल्न ु ऩने कदभहरू य शजभभेवाय 
 व्मशक्तउऩय गनुाऩने कायवाही ऩसन उल्रेख हनु ुऩनेछ। 

  (३) तारकु सनकामका प्रभखुरे फजेट तथा कामािभ 
 अनसुाय प्रगसत बए वा नबएको तथा फाधा अड्काउ ऩयेको बए सो 
 पुकाई ददने एवॊ केही सनदेशन ददन ु ऩने बए सो सभेत ददने य 
 शजभभेवाय व्मशक्त उऩय कायवाही गनुा ऩने बए सो सभेत प्रचसरत 
 कानूनफभोशजभ गनुा ऩनेछ। 

  (४) मस सनमभ फभोशजभ प्रगसत वववयण प्राप्त नबए तारकु 
 सनकामरे ताकेता गयी प्रगसत वववयण प्राप्त गनुा ऩनेछ । प्रगसत 
 वववयण तोवकददएको सभमभा नऩठाउने कामाारम प्रभखुको तरफ 
 योक्का गना सवकनेछ। 

(५) सभफशन्त्धत इकाई तथा कामाारमका तारकु सनकामरे 
फजेट शीषाक, उऩशीषाकको आधायभा चौभाससक प्रगसत वववयण 
तमाय गयी भन्त्त्रारमभा चौभाससक अवसध सभाप्त बएको ऩन्त्र 
ददनसबत्र ऩठाउन ु ऩनेछ।त्मस्तो चौभाससक प्रगसत वववयणको 
आधायभा भन्त्त्रारमरे वावषाक फजेटको भध्मावसध भूल्माङ्कन गयी 
प्रसतवेदन पागनु भसान्त्तसभभ प्रकाशन गनेछ। 

28. वदेैशशक सहामता फजेट वववयणभा सभावशे गने: (१) कुनैऩसन 
 कामाारमरे ववदेशी सॊघ, सॊस्था, एजेन्त्सी वा याष्डफाट कुनै ऩसन 
 वकससभको नगदी वा शजन्त्सी सहामता प्राप्त गदाा वा प्राप्त गने 
 सभझौता गदाा नेऩार सयकाय, अथा भन्त्त्रारमको स्वीकृसत सरन ु
 ऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त बएको वा हनेु 
सहामताराई कामाारमरे वावषाक कामािभ तथा फजेटभा 
प्रसतसफशभवत गयाई आभदानी खचा गनुा ऩनेछ। 
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(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ वैदेशशक सहामता फजेटभा 
प्रसतसफशभवत गदाा भन्त्त्रारमरे ववसनमोजन फजेट यकभभा सभावेश 
गनुा ऩनेछ। 

(४) भन्त्त्रारमरे नेऩार सयकाय, अथा भन्त्त्रारमफाट ऩूवा 
स्वीकृसत सरएय भात्र वैदेशशक सहामता सभफन्त्धी सभझौता गना 
सक्नेछ।त्मस्तो सभझौता बएऩसछ सोको प्रसत भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाारम, नेऩार सयकाय, अथा भन्त्त्रारम, भहारेखा सनमन्त्त्रकको 
कामाारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रकको कामाारमभा तीस ददनसबत्र 
ऩठाई सक्नऩुनेछ। 

29. वदेैशशक सहामता अन्त्तगात खचा हनु फाॉकी यकभ मवकन गनुाऩने: 
  (१) सभत्र याष्ड वा अन्त्तयाावष्डम सॊघ सॊस्थाफाट प्राप्त बएको 
 वैदेशशक ऋण, अनदुान वा सहमोगफाट सिासरत आमोजनारे 
 वावषाक कामािभ तमाय गयी ऩठाउॉदा सभत्र याष्ड वा अन्त्तया्ावष्डम 
 सॊघ सॊस्थासॉग वदेैशशक ऋण अनदुान सहमोगका सभफन्त्धभा बएको 
 सभझौताका ववसबन्न शीषाकभा व्मवशस्थत यकभ भध्मे चारू वषाको 
 अन्त्त्म सभभभा खचा बई आगाभी आसथाक वषाको रासग के कसत 
 फचत यहन्त्छ बने्न कुया सभेत अनसूुची–५, अनसूुची–६, अनसूुची–७ य 
 अनसूुची-८ फभोशजभका ढाॉचाका पायाभ बयी ऩेश गनुा ऩनेछ। 
 मसयी ऩेश गरयसकेका पायाभभा बरयएका अॊकहरूराई वैदेशशक 
 सहामता प्रदान गने सभत्र याष्ड वा अन्त्तयाावष्डम सॊघ सॊस्थाको 
 सहामता वववयण प्रसतवेदनरे ऩषु्ट्याईं गयेको हनु ुऩनेछ। 

  (२) एउटै वदेैशशक सहामता सभझौता अन्त्तयगत प्राप्त 
 ऋण अनदुान सहमोग एकबन्त्दा फढी सनकामरे उऩमोग वा खचा 
 गने अवस्था बई तीभध्मे कुनै सनकामराई सॊमोजक तोवकएको बए 
 सो सनकामरे य सॊमोजक नतोवकएको बए सफैबन्त्दा फढी सहमोग 
 उऩमोग गने सनकामरे सभऩूणा वववयण सभामोजन गयी उऩसनमभ 
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 (१) फभोशजभ ऩेश गनुाऩनेछ।सॊमोजन गने सनकाम वषै वऩच्छे 
 पयक पयक हनेु बएभा सरुु वषाभा जनु सनकामफाट सॊमोजन 
 गरयएको हो, सोही सनकामरे सो कामा गनुाऩनेछ।  
  (३) एउटै वैदेशशक ऋण, अनदुान सहमोग सभफन्त्धी 
 सभझौता अन्त्तगात वैदेशशक सहामता उऩमोग गने सफै सनकामराई 
 भन्त्त्रारमरे एकैऩटक उऩशस्थत गयाई फजेट छरपर गनुा ऩनेछ।  
30. वदेैशशक सहामताको आसथाक ऩऺ तथा रेखाऩयीऺण सभफन्त्धभा याम 
 सरने: वदेैशशक सहामता सभफन्त्धी सभझौता गनुा अशघ सभफशन्त्धत 
 कामाारमरे रेखा ऩयीऺण सभफन्त्धभा भहारेखा ऩयीऺकको 
 कामाारमको य आसथाक ऩऺ सभफन्त्धभा भहारेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमको याम सरन ुऩनेछ। 

31. फजेट तथा कामािभराई अशन्त्तभ रूऩ ददने: (१) मस सनमभावरी 
 फभोशजभ सफै सनकामफाट फजेट तथा कामािभ प्राप्त गयी आवश्मक 
 छरपर सभेत गयी फजेट तथा कामािभराई अशन्त्तभ रूऩ ददने 
 काभ भन्त्त्रारमरे गनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ फजेट तथा कामािभराई 
अशन्त्तभ रूऩ ददॉदा सनमभ २१ फभोशजभ तमाय गयी ऩेश हनु 
आएको फजेट वववयण भासथ भन्त्त्रारमरे प्रदेशको आसथाक शस्थसत 
ववचाय गयी सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमसॉग ऩयाभशा गयी थऩघट गना 
सक्नेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ भन्त्त्रारमरे फजेट थऩघट 
गदाा सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमसॉग छरपर गयी सोही फभोशजभ 
कामािभ ऩसन सभराउन रगाउन ुऩनेछ। 

32. फजेट सनकासा, खचा तथा रक्ष्म य प्रगसत फनाई ऩेश गने: फजेटसाथ 
 प्रदेश सबाभा ऩेश गना सभवशन्त्धत भन्त्त्रारम तथा अन्त्तगात 
 कामाारमराई सनकासा बएको फजेट यकभ, खचा तथा खचा 
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 अनसुायको रक्ष्म य प्रगसत प्रत्मेक सारको चैत्र भवहनासबत्र 
 भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुा सफै भन्त्त्रारमको उत्तयदावमत्व हनेुछ। 

 

ऩरयच्छेद-५ 

फजेट सनकासा य सयकायी यकभ खचा गने तरयका 
 

33. फजेट सनकासा: (१) सारफसारी ऩेश्की खचा ऐन वा ववसनमोजन 
 ऐन वा ऩूयक ववसनमोजन ऐन वा उधायो खचा ऐन जायी बएऩसछ 
 भन्त्त्रारमका सशचवरे सभफशन्त्धत सशचवराई फजेट शीषाक, 

 उऩशीषाक य यकभ सभेत खरेुको फजेट वववयण, ववकास फजेटभा 
 ऩयेका आमोजनाहरूको सनशभत खचा व्महोने स्रोतको वववयण य 
 फजेट खचा गने गयाउने सभफन्त्धी अशख्तमायी ऩत्र ऩठाउन ुऩनेछ। 
 त्मस्तो फजेट वववयण य खचा गने अशख्तमायी ऩत्रको फोधाथा 
 भहारेखा ऩयीऺक कामाारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा 
 ऩठाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ फजेट वववयण य खचा गने 
अशख्तमायीऩत्र प्राप्त बएको सात ददनसबत्र सभफशन्त्धत सशचवरे 
ववबागीम प्रभखुराई य ववबागीम प्रभखुरे भातहत कामाारम प्रभखु 
वा कामािभ सिारन गने कामाारम प्रभखुराई कामाारमगत फजेट 
वववयण स्वीकृत कामािभ य खचा व्महोने स्रोत खोरी फजेट खचा 
गने अशख्तमायीऩत्र ऩठाउन ु ऩनेछ। सभफशन्त्धत सशचवरे त्मस्तो 
कामाारमगत फजेट वववयण, कामािभ य खचा गने अशख्तमायी 
ऩत्रको फोधाथा भन्त्त्रारम, प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य 
सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमराई ऩसन ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ कामाारमगत फजेट वववयण, 

कामािभ य खचा गने अशख्तमायीऩत्र प्राप्त बएऩसछ सभफशन्त्धत 
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कामाारमरे प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददए 
फभोशजभको बकु्तानी आदेश बयी सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
इकाई कामाारमभा फजेट सनकासा भाग गनुा ऩनेछ । फजेट 
सनकासा भाग गयी ऩठाउॉदा अशघल्रो भवहनासभभको ववसनमोजन 
खचाको पाॉटवायी ऩेश गनुा ऩनेछ। मसयी सनकासा भाग गदाा 
याजस्व, धयौटी य प्रचसरत कानून फभोशजभ खडा बएको कामा 
सिारन कोष रगामत सभऩूणा कायोफायको भाससक पाॉटवायी 
सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमभा ऩेश गयी 
वहसाफ सबडान गनुा ऩनेछ। 

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभ सभफशन्त्धत कामाारमफाट 
यीतऩूवाक बकु्तानी आदेश प्राप्त बएऩसछ सो कामाारमको याजस्व, 

धयौटी य प्रचसरत कानून फभोशजभ खडा बएको कामा सिारन 
कोष अन्त्तगात बए गयेका सभऩूणा कायोफायको भाससक पाॉटवायी 
ऩेश बई सकेको बए प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमफाट 
सभफशन्त्धत कामाारमको स्वीकृत फजेट सबत्र यही प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददए फभोशजभ फजेट बकु्तानी सनकासा 
ददई सोको सूचना सभफशन्त्धत कामाारमराई ददनऩुनेछ। मसयी 
फजेट यकभ सनकासा ददॉदा भन्त्त्रारम वा सभफशन्त्धत कामाारमको 
तारकु भन्त्त्रारम, तारकु सनकामफाट फजेट यकभ सनकासा योक्का 
बएकोभा पुकुवा नबएसभभ त्मस्तो यकभ बकु्तानी सनकासा ददन ु
हुॉदैन। 

तय फजेट यकभ सनकासा बई खचा बइसकेऩसछ उक्त 
सनकासा योक्का याख्न रेखी आएभा सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमरे त्मस्तो सनकासा योक्का याख्न नसक्ने जानकायी सभफशन्त्धत 
कामाारमको तारकु भन्त्त्रारम वा सनकामराई ददन ुऩनेछ। 
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(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभ फजेट यकभ सनकासा ददॉदा 
वैदेशशक सहमोग वा ऋण सहामता सभावेश बएको मोजनाको 
सभफन्त्धभा भहारेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमफाट तोकेको कामाववसध अनसुाय सनकासा ददन ुऩनेछ। 

(६) सारफसारी ववसनमोजन ऐन ऩारयत नबएको अवस्थाभा 
वा ववसनमोजन ऐन ऩारयत बई उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभका 
कागजातहरू प्राप्त बइनसकेको अवस्थाभा फजेट यकभ सनकासा 
प्रविमा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददए फभोशजभ 
हनेुछ। 

(७) उऩसनमभ (३), (४), (५) य (६) भा जनुसकैु कुया 
रेशखएको बए ताऩसन सभफशन्त्धत सयकायी कामाारमको सनशभत 
ववसनमोशजत फजेट सभफशन्त्धत कामाारमरे ददएको बकु्तानी आदेश 
अनसुाय सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमफाटै खचा 
रेखी बकु्तानी ददनऩुदाा अऩनाउन ुऩने तरयका प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमरे तोवकददए फभोशजभहनेुछ। 

(८) मस सनमभभा अन्त्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको 
बएताऩसन फजेट यकभ सनकासा य खचा सभफन्त्धभा भन्त्त्रारमरे थऩ 
कामाववसध तोवकददन सक्नेछ।  

34. सार तभाभभा फाॉकी यकभ वपताा दाशखरा गने: आसथाक वषासबत्र 
 खचा नबई फाॉकी यहन आएको यकभ देहामफभोशजभ वपताा दाशखरा 
 गनुा ऩनेछ्–  

(क) विज नहनेु फजेट उऩशीषाक प्रत्मेक वषा प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोकी ददनेछ। 
त्मसयी विज नहनेु बनी तोकेको 
उऩशीषाकहरूको हकभा फाहेक सार तभाभ हनु ु
बन्त्दा कभतीभा तीन ददन अगासड नै सभफशन्त्धत 
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कामाारमहरूरे बकु्तानी ददन ु ऩने यकभहरू 
बकु्तानी ददई आसथाक कायोफाय फन्त्द गनुा 
ऩनेछ। 

(ख) प्रदेश सयकायफाट स्थानीम सयकाय वा अन्त्म 
सनकामराई चार ु आसथाक फषाभा खचा गने य 
खचा हनु नसकेको यकभ वपताा हनेु शताभा 
सनकासा बई गएको अवस्थाभा त्मस्तो सनकासा 
प्राप्त गने सनकामरे आसथाक वषा सबत्र सनकासा य 
खचाको रेखा अद्यावसधक गरय फाॉकी यहेको 
यकभ जनु सनकामफाट सनकासा बइ गएको हो 
सोही सनकाम भापा त सभवशन्त्धत प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमभा वपताा गनुा ऩनेछ।   

(ग) खण्ड (क) को सभम ऩसछ ऩसन कामाारमराई 
असत आवश्मक काभ ऩयी खचा गनुा ऩयेभा प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमफाट तोके वभोशजभका 
कामाारमभा खचाका ववर बयऩाई ऩूवा रेखा 
ऩयीऺण गयी प्रदेश एकर कोष खाता 
प्रणारीअनसुाय बकु्तानी सरन ु ऩनेछ।  

(घ) प्रत्मेक कामाारमरे रेखा अद्यावसधक याखे वा 
नयाखेको, आवश्मक वववयणहरू तमाय गये वा 
नगयेको सभफन्त्धभा सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारम तथा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
इकाई कामाारमरे आकशस्भक सनयीऺण गयी सो 
फभोशजभ गयेको नदेशखएभा तरुुन्त्त गना रगाई 
तारकु सनकाम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमभा प्रसतवदेन ददन ुऩनेछ।  
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35. दैसनक कामा सिारन गना यकभ सनकासा गने: सारफसारी ऩेश्की 
 खचा ऐन वा ववसनमोजन ऐन रागू बई सनमभ ३३ को उऩसनमभ 
 (२) फभोशजभ कामाारमगत फजेट वववयण य कामािभ प्राप्त 
 नबएको अवस्थाभा कामाारमको दैसनक कामा सिारन गनाको रासग 
 प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददए फभोशजभको यकभ 
 सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे प्रदेश एकर 
 कोष खाता प्रणारीअनसुाय बकु्तानी गना सक्नेछ।ऩेश्की खचा ऐन 
 अन्त्तयगत बकु्तानी तथा सनकासा बएको यकभ ववसनमोजन ऐन रागू 
 बएऩसछ स्वत् ववसनमोजन ऐन फभोशजभ बकु्तानी तथा सनकासा 
 बएको भासननेछ।  
36. स्वीकृत फजेटफाट खचा गने: (१) असधकाय प्राप्त असधकायीरे 
 फाहेक अरू कसैरे ऩसन खचा गने आदेश ददन वा खचा स्वीकृत 
 गना हुॉदैन।  

(२) खचा गने वा खचाको सनकासा ददने असधकाय प्राप्त 
असधकायीरे देहामका कुयाहरू ववचाय गयी खचा गना य खचा गने 
सनकासा ददन ुऩनेछ्- 

(क) यकभ स्वीकृत फजेट सीभासबत्र, सभफशन्त्धत खचा 
शीषाकभा ऩदाछ य खचा गना फाॉकी छ बने, 

(ख) यकभ कुनै मोजनाको सभफन्त्धभा बए सो मोजना 
स्वीकृत बइसकेको छ बने,  

(ग) यकभ खचा गनुाबन्त्दा अशघ खचा गना सनकासाको 
आदेश प्राप्त बइसकेको छ बने,  

(घ) वैदेशशक स्रोतफाट व्महोनेभा स्रोत प्राप्त 
बइसकेको वा सभझौता प्रबावकायी बएको छ 
बने। 
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(३) सभफशन्त्धत उऩशीषाकभा ववसनमोशजत एक सभूहको 
खचा शीषाकको यकभ अऩमााप्त छ य सो यकभ खचा नगयेभा 
सयकायी हानी नोक्सानी हनेु वा सयकायी काभभा फाधा ऩने 
देशखएभा सोको स्ऩष्ट कायण खरुाई सोही उऩशीषाकको अको 
सभूहको खचा शीषाकको भौज्दात यकभफाट खचा गयी त्मस्तो काभ 
बएको सात ददनसबत्र त्मसयी खचा गयेको यकभ सनमभ ३९ 
फभोशजभ सनमसभत गयाउन ुऩनेछ। 

(४) मस सनमभावरी फभोशजभ सभफशन्त्धत आसथाक वषाभा 
सनकासा ददएको यकभ भध्मे खचा नबई फाॉकी यहेको यकभ सनमभ 
३४ को खण्ड (ख) फभोशजभ वपताा हनु नसकेभा सोही आसथाक 
वषाको सभासप्तभा स्वत् खचाभा रेखाॊकन हनेुछ।चारू आसथाक 
वषासबत्र वपताा गनुा ऩने यकभ वपताा हनु नसकेभा आगाभी आसथाक 
वषा श्रावण सात गतेसबत्र प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोके 
वभोशजभको खाताभा त्मस्तो यकभ वपताा दाशखरा गनुा ऩनेछ।सोही 
आसथाक वषासबत्र सनमभ ३४ को खण्ड (ख) फभोशजभ वपताा 
दाशखरा बएको यकभ सनकासाभा घटाइनेछ। 

37. सयकायी यकभ खचा सभफन्त्धी कामाववसध: (१) नमाॉ आसथाक वषा 
 शरुु बएऩसछ कामाारम प्रभखुरे सनमभ ३३ फभोशजभ बकु्तानी 
 सनकासा सरई फजेटको सीभासबत्र यही सनधाारयत कामाभा खचा 
 गनुाऩनेछ। 

(२) सभफशन्त्धत फजेट सबत्रको यकभ खचा गदाा असधकाय 
प्राप्त असधकायीफाट स्वीकृसत गयाई खचा गनुा ऩनेछ।स्वीकृत 
फजेटसबत्र ऩयेको तय कायणवश असधकाय प्राप्त असधकायीको 
स्वीकृत सफना खचा गयेको यकभ सनजरे भनाससव ठानेभा ऩसछ 
स्वीकृत गयी ददन सक्नेछ। 
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(३) मस सनमभावरी फभोशजभ खचा गदाा खचाको सफर 
बयऩाई सवहत रेखा याख्न ु ऩनेछ।सफर बयऩाई आउन नसक्ने 
काभभा खचा बएको पुटकय खचाको हकभा खचा गने कभाचायीरे 
प्रभाशणत गयी असधकाय प्राप्त असधकायीद्वाया सभथान गयाई रेखा 
याख्न ुऩनेछ।  

स्ऩष्टीकयण् मस उऩसनमभको प्रमोजनको रासग “फीर 
बयऩाई आउन नसक्ने काभभा बएको पुटकय खचा” बन्नारे एक 
ऩटकभा एक हजाय रुऩैमाॉबन्त्दा कभ यकभको याक्सी, रयक्सा 
बाडा, ज्माभी खचा य दशऺणा आददभा बएको खचा सभझन ुऩछा। 

(४) प्रदेश सयकायरे तोकेको ववशेष खचा वा शाशन्त्त 
सयुऺा तथा गपु्तचय सभफन्त्धी सफर बयऩाई देखाउन उशचत नहनेु 
खचा प्रदेश सयकायरे तोकेको असधकायीरे खचा गयी प्रदेश 
सयकायरे तोकेको असधकायीफाट सभथान गयाई रेखा याख्न ु
ऩनेछ।प्रदेश सयकायरे त्मसयी असधकायी तोक्दा खचाको सीभा ऩसन 
तोवकददन ुऩनेछ। 

(५) सयकायी सनकामफाट कुनै तासरभ, सेसभनाय, 
कामााशारा, गोष्ठी आदद सिारन गनुा ऩदाा सो कामाको कामािभ 
तथा रागत अनभुान तमाय गयी असधकाय प्राप्त असधकायीफाट 
स्वीकृत गयाउन ुऩनेछ।मस्तो स्वीकृत कामािभ अनरुूऩ सिासरत 
तासरभ, सेसभनाय, कामााशारा, गोष्ठी आदद सभऩन्न बइसकेऩसछ 
कामािभ अनरुूऩ कामा सभऩन्न बए नबएको य त्मसभा खचा 
गरयएका भारसाभानको वववयण तथा सफर बयऩाई सवहतको खचा 
देशखने गयी प्रसतवेदन तमाय गनुा ऩनेछ।त्मस्तो प्रसतवेदन असधकाय 
प्राप्त असधकायीफाट स्वीकृत बएऩसछ त्मस्तो कामाभा खचा बएका 
खचा बएय जाने भारसाभानहरूको खरयद आदेश, दाशखरा रयऩोटा 
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तमाय गयी कामाारमभा यहेको शजन्त्सी खाताभा आभदानी तथा खचा 
जनाई यहनऩुने छैन। 

(६) ववकास आमोजनातपा  मोजनाको सबे, सडजाइन, रागत 
अनभुान तथा कामािभ तमाय गयी स्वीकृत गयाई फजेटभा सनधाारयत 
गरयएको यकभ बकु्तानी सनकासा सरई सनमभानसुाय खचा गनुा य 
सभमभै सनधाारयत कामािभअनसुाय भारसाभानको उऩरब्धी तथा 
प्राववसधक एवभ ् प्रशासकीम व्मवस्था सभराई कामा सभऩादन गनुा 
सभफशन्त्धत कामाारम प्रभखु वा मोजना प्रभखुको कताव्म हनेुछ। 
मस सभफन्त्धभा फाधा अड्काउ पुकाउन आवश्मक सनकासा भाग 
बएकोभा त्मसको सनकासा सभमभै ददन ु सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम वा 
सनकामको कताव्म हनेुछ। 

(७) आपूरे शजभभा सरएको सयकायी रुऩैमाॉ य त्मसको 
वहसाफ वकताफ सफर बयऩाई वा प्रभाण रेखा प्रभखुद्वाया याख्न ेतथा 
याख्न रगाउने सभेतको सभऩूणा दावमत्व कामाारम प्रभखुको हनेुछ य 
खचा गदाा स्वीकृत फजेटको ऩरयसधसबत्र यही कामाारम प्रभखुरे 
स्वीकृत गनुा ऩनेछ। 

(८) कुनै यकभको बकु्तानी ददॉदा यीत ऩगु े वा नऩगुेको 
जाॉच गनुा ऩनेछ।खचा बएको सफै यससद सफर बयऩाईहरूभा 
ससरससरेवाय नभफय याखी कामाारम प्रभखुरे तोकेको कभाचायीरे 
“बकु्तानी बएको” जनाउने छाऩ सभेत रगाई दस्तखत गयी 
प्रभाशणत गनुा ऩनेछ। 

(९) कामाारम प्रभखुरे आसथाक कायोफाय गदाा आफ्ना 
भातहतका कभाचायी उऩय ऩूया येखदेख ऩ¥ुमाई नगद तथा शजन्त्सीभा 
कुनै वकससभको वहनासभना, हानी नोक्सानी वा राऩयवाही सभेत हनु 
नऩाउने गयी सयकायी नगद शजन्त्सी सयुशऺत याख्न उशचत प्रफन्त्ध गनुा 



खण्ड ३) असतरयक्ताङ्क २७(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७६।०८।0५ 

32 

ऩनेछ।आपूरे गनुा ऩने काभ आपू भसुनका कभाचायीद्वाया गयाएभा 
ऩसन त्मस्तो काभप्रसत सनजको उत्तयदावमत्व यहनेछ। 

(१०) कामाारम प्रभखु वा सनजफाट असधकाय प्राप्त 
असधकायीरे प्रचसरत कानून फभोशजभ सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा इकाइ 
कामाारम य सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम वा तारकु सनकामभा कायोफायको 
भाससक पाॉटवायी ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(११) भातहत कामाारमभा आसथाक प्रशासन सभफन्त्धी 
काभ कताव्मको उशचत ऩारन गनुा वा गयाउन ु य भातहतका 
कामाारमको वहसाफ प्रदेशको केन्त्रीम वहसाफभा सभावशे गयाई 
जाॉचफझु गनुा गयाउन ु सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम तथा सनकामको 
उत्तयदावमत्व हनेुछ। 

(१२) कामाारम प्रभखुरे सभुऩेको काभ य आसथाक 
कायोफायको रेखा याख्न े शजभभेवायी फहन गयी आसथाक कायोफायभा 
कामाारम प्रभखुराई भद्दत गनुा य प्रचसरत कानून फभोशजभ 
कामाारम प्रभखुको उत्तयदावमत्वभा वहसाफ वकताफ यीतऩूवाक याखी 
रेखाऩयीऺण गयाउने काभ कताव्म आसथाक प्रशासन शाखा 
प्रभखुको हनेुछ। 

(१३) सभफशन्त्धत कामाारमरे ददएको बकु्तानी 
आदेशअनसुाय सभफशन्त्धत सनकामको ववसनमोशजत फजेटको सीभासबत्र 
यही प्रदेश रेखा कामाारमफाट चेक जायी गने वा सभफशन्त्धत ब्मशक्त 
वा पभाका नाभभा ववद्यतुीम बकु्तानी भापा त सभफशन्त्धत ब्मशक्त वा 
पभाको खाताभा जभभा हनेु गयी बकु्तानी ददने कताव्म प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमको हनेुछ। 

तय प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम स्थाऩना नहुॉदासभभ 
भहारेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोकेफभोशजभ कोष तथा रेखा 
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सनमन्त्त्रक कामारमरे प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको काभ 
गनेछ। 

(१४) आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुरे प्रचसरत कानून 
फभोशजभको प्रविमा नऩगुेको आसथाक कायोफायको बकु्तानी ददन वा 
बकु्तानीको सनसभत्त ऩेश गना वा बकु्तानीको सनसभत्त ससपारयस गना 
सभल्दैन।आसथाक कायोफाय सिारन एवभ ्बकु्तानी ददने सभफन्त्धभा 
कामाारम प्रभखु य आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु फीचभा भतबेद 
उत्ऩन्न बएभा कामाारम प्रभखुको सनणाम अनसुाय गनुा ऩनेछ। 
मस्तो सनणामको जानकायी आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुरे तारकु 
सनकाम य सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा कामाारम सभऺ तरुुन्त्त ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

(१५) उऩसनमभ (१४) फभोशजभ उत्ऩन्न भतबेदका 
ववषमभा जाॉचफझु गयी सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे 
सभफशन्त्धत कामाारमराई आवश्मक ऩयाभशा ददन ु ऩनेछ।त्मसयी 
ददइएको ऩयाभशाको जानकायी सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा कामाारमरे 
सभफशन्त्धत कामाारमको तारकु सनकामराई सभेत ददन ुऩनेछ। 

(१६) उऩसनमभ (१४) य (१५) फभोशजभ प्राप्त प्रसतवदेन 
उऩय सभफशन्त्धत कामाारमको तारकु सनकामरे छानववन गयी 
आवश्मक कायवाही गनुा ऩनेछ।  

38. वदेैशशक सहामता शोधबनाा सरने: (१) प्रदेश सयकायको स्रोतफाट 
 खचा गयी दात ृ ऩऺफाट शोधबनाा सरनऩुनेभा देहाम फभोशजभ 
 गनुाऩनेछ्- 

(क) सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम वा सनकामरे ववसबन्न दात ृ
ऩऺसॉग बएको सभझौताको आधायभा प्रत्मेक 
आमोजनारे खचा गयेको यकभ शोधबनाा भाग 
गने असधकायी तोवकददन ुऩनेछ य शोधबनाा भाग 
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गने कामाारमभा खचाको पाॉटवायी य अन्त्म 
वववयण उऩरव्ध गयाउने व्मवस्था गनुाऩनेछ। 
शोधबनाा भाग गने वा सोझै बकु्तानी भाग गने 
असधकायीको दस्तखत ऩठाउॉदा सॊमकु्त दस्तखत 
हनेु व्मवस्था गनुाऩनेछ, 

(ख) सभफशन्त्धत आमोजना वा कामाारमरे शोधबनाा 
हनेु गयी सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा इकाइ 
कामाारमफाट प्राप्त गयेको सनकासा यकभ 
प्रचसरत कानून तथा सभझौताभा बएको 
व्मवस्था अनसुाय खचा गयी रेखा याख्नऩुनेछ। 
यीतऩूवाकको खचाको पाॉटवायी य शोधबनाा भाग 
गने कामाारमरे भाग गयेको अन्त्म वववयण तथा 
आवश्मक कागजातहरू भवहना बकु्तान बएको 
सात ददनसबत्र उऩरब्ध गयाउन ु खचा गने 
सभफशन्त्धत कामाारमको कताव्म हनेुछ।  

(२) शोधबनाा भाग गने कताव्म बएको कामाारमरे 
शोधबनाा भाग गदाा देहाम फभोशजभ गनुा ऩनेछ्- 

(क) भातहतका कामाारम वा कामािभ कामाान्त्वमन 
इकाईराई सभझौता फभोशजभ के कस्तो यकभ 
खचा गना सवकन्त्छ, के कस्तो यकभ खचा गयेभा 
दात ृ ऩऺफाट शोधबनाा हनु सक्दैन त्मसको 
जानकायी ऩठाउन ुऩनेछ।दात ृऩऺफाट शोधबनाा 
हनेु गयी सनकासा बएको यकभफाट शोधबनाा 
हनु नसक्ने यकभ खचा गनुा वा गयाउन ुहुॉदैन, 

(ख) भातहतका कामाारम वा कामािभ कामाान्त्वमन 
इकाईफाट शोधबनाा भाग गना आवश्मक ऩने 
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खचाको पाॉटवायीको असतरयक्त अन्त्म आवश्मक 
वववयण वा कागजात भाग गना सक्नेछ, 

(ग) भातहतका कामाारम वा कामािभ कामाान्त्वमन 
इकाईफाट खचाको पाॉटवायी य अन्त्म आवश्मक 
वववयण सॊकरन गयी जाॉची शोधबनाा मोग्म 
यकभ सनधाायण गयी सभफशन्त्धत दात ृ ऩऺभा 
फढीभा ऩैँतारीस ददनसबत्र दात ृऩऺको सनदेशशका 
फभोशजभ भाग दयखास्त पायाभ तमाय गयी 
शोधबनाा भाग गनुाऩनेछ।मसयी शोधबनाा भाग 
बएको दयखास्तको एक प्रसत प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउन ु ऩनेछ।न्त्मूनतभ 
भाग सीभाङ्क (थ्रेसहोल्ड) नऩगुेभा सो ऩगुऩेसछ 
भात्र शोधबनाा भाग गयी ऩठाउन सवकनेछ, 

(घ) भातहतका कामाारम वा कामािभ कामाान्त्वमन 
इकाईराई प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
कामाारमफाटशोधबनाा हनेु गयी सनकासा बएको, 
दातऩृऺसॉग शोधबनाा भाग बएको, शोधबनाा भाग 
हनु फाॉकी, शोधबनाा प्राप्त बएको, शोधबनाा प्राप्त 
हनु फाॉकी आदद य सोझै बकु्तानी भाग दयखास्त 
य बकु्तानीको असबरेख याखी प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमभा बएको असबरेखसॉग 
प्रत्मेक चाय भवहनाभा सबडाउन ुऩनेछ, 

(ङ) प्रत्मेक आसथाक वषासभाप्त बएको तीन 
भवहनासबत्र अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺण नबएको 
अवस्थाभा ऩसन ऩरयमोजना रेखा (अन असडटेड 
प्रोजेक्ट एकाउन्त्ट) तमाय गयी दात ृ ऩऺराई 
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ऩठाउन ुऩनेछ । अशन्त्तभ रेखाऩयीऺण सभऩन्न 
गयाई ऩरयमोजना रेखा दात ृऩऺरे सनददाष्ट गये 
फभोशजभ ऩठाउन ुऩनेछ, 

(च) ऩरयमोजनाको नाभभा खोसरएको ववशेष खाताको 
वहसाफ भाससक रुऩभा फैंक स्टेटभेन्त्टसॉग सबडाई 
सोको प्रसतवदेन प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ, 

(छ) प्रत्मेक आसथाक वषाको कासताक भसान्त्तसबत्र गत 
आसथाक वषाको वदेैशशक स्रोततपा को शोधबनाा य 
सोझै बकु्तानी वहसावको ऩूणा वववयण य त्मस 
सभफन्त्धी एकीकृत आसथाक वववयण प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमभा असनवामा रुऩभा ऩेश गनुा 
ऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) को खण्ड (क) फभोशजभ खचा गने 
कामाारमरे खचाको पाॉटवायी शोधबनाा भागऩत्र ऩेश गने 
कामाारमभा ऩठाएको य शोधबनाा भाग गने कामाारमरे भाग गये 
नगयेको सभफन्त्धभा प्रत्मेक भहीना प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
कामाारमरे असनवामा अनगुभन गनुा ऩनेछ। 

(४) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे सभफशन्त्धत 
कामाारम वा आमोजनाफाट शोधबनाा हनेु गयी बएको सनकासा तथा 
खचा सभफशन्त्धत कामाारम वा आमोजनाफाट शोधबनाा भाग बएको, 
दात ृऩऺफाट शोधबनाा प्राप्त बएको य शोधबनाा प्राप्त हनु फाॉकीको 
असबरेख याखी अनगुभन गयी भहारेखा सनमन्त्त्रक कामाारमसॉगको 
सभन्त्वमभा चाॉडो शोधबनाा गने गयाउने व्मवस्था गनुाऩनेछ।  
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(५) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे उऩसनमभ ४ 
फभोशजभको वववयण खरुाई एकीकृत वववयण तमाय गयी भहारेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारम य भन्त्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

(६) मस सनमभ फभोशजभ शोधबनाा भाग गना तोवकएको 
असधकायीरे भनाससव सभमसबत्र शोधबनाा भाग गये नगयेको 
सभफन्त्धभा भन्त्त्रारम वा सनकामरे अनसूुची–९ फभोशजभको ढाॉचाभा 
भातहत कामाारमहरूफाट चौभाससक वववयण सरई अनगुभन गनुा 
ऩनेछ।रेखा उत्तयदामी असधकृतरे केन्त्रीम आसथाक वववयण तथा 
शोधबनााको शस्थसतको वावषाक वववयण भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाारमभा ऩेश गनुाऩनेछ। 

(७) नेऩार सयकायफाट प्राप्त हनेु वैदेशशक स्रोत सभावशे 
बएको फजेट भहारेखा सनमन्त्त्रक कामाारमफाट पुकुवा बएऩसछ 
खचा गनुाऩनेछ। 

39. खचा गयेको यकभ सनमसभत हनु सक्ने: (१) प्रचसरत कानून 
 फभोशजभ खचा गने वा गयाउने असधकाय नबएको वा फजेटभा यकभ 
 बए ऩसन सनकासा बएको यकभ अऩमााप्त बएको वा सनमभ ३६ को 
 उऩसनमभ (३) फभोशजभ बएको खचा सभफशन्त्धत प्रदेश सशचवको 
 ससपारयसभा भन्त्त्रारमरे ऐनको अधीनभा यही यकभान्त्तय वा खचा 
 सभथान गयी वा थऩ सनकासा ददई त्मस्तो खचा बएको कुया 
 सनमसभत गयी ददन सक्नेछ। मसयी सनमसभत गनुाऩने कुया खचा 
 गयेको सात ददनसबत्र सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम वा 
 ववबाग/सनदेशनारमभा ऩेश गयी सक्नऩुनेछ। 

तय यकभान्त्तय हनु सक्ने यकभको सभफन्त्धभा सभफशन्त्धत 
असधकायीरे सनमसभत गरयददन सक्नेछ।सनमसभत हनु नसकेभा खचा 
गने वा गयाउने असधकायी नै शजभभेवाय हनेुछ।  
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(२) फजेटको शीषाक उऩशीषाक अन्त्तयगतको यकभ खचा 
गदाा यकभान्त्तय सभफन्त्धी असनमसभतता बएकोभा सभफशन्त्धत 
भन्त्त्रारमरे त्मसयी असनमसभत बएको कायण खोरी गयेको 
ससपारयस भन्त्त्रारमराई भनाससफ रागेभा सनमसभत गयी ददन 
सक्नेछ।सनमसभत हनु नसकेभा खचा गने वा गयाउने असधकायी नै 
शजभभेवाय हनेुछ।  

(३) स्वीकृत फजेट फाट खचा गनुाऩने काभभा खचा गदाा 
मस सनमभावरी फभोशजभ ऩमुााउनऩुने यीत नऩमुााई ऩरयशस्थसतवश 
खचा गयेको य सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे जाॉच्दा प्रदेश सयकायराई 
हानी नोक्सानी बएको देशखन नआएभा सनमसभत गयीददन सक्नेछ ।  

स्ऩष्टीकयण: मस उऩसनमभको प्रमोजनको रासग 
“ऩरयशस्थसतवश” बन्नारे तत्कार खचा नगदाा सयकायी हानी 
नोक्सानी हनेु, फढी दस्तयु सतनुाऩने, ठूरो आसथाक व्मम बाय 
व्महोनुाऩने जस्ता अवस्था सभझनऩुछा। 

(४) मस सनमभावरी फभोशजभ खचा गयेको कुया सनमसभत 
गयी ददने भन्त्त्रारमरे सो सनमसभत गयी ददएको कुयाको फोधाथा 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमराई ददनऩुनेछ।  

(५) असधकाय प्राप्त असधकायीको स्वीकृसत ववना खचा 
गयेको यकभ सनजरे भनाससव ठानेभा ऩसछ सभथान गरयददन 
सक्नेछ।  

(६) असधकाय प्राप्त असधकायीरे मस सनमभावरी फभोशजभ 
सभथान गयेऩसछ त्मस्तो खचा सनमसभत बएको भासननेछ।  

40. स्वीकृत फजेट सनमन्त्त्रण गने असधकाय: मस ऩरयच्छेदभा जनुसकैु 
 कुया रेशखएको बए ताऩसन प्रदेश सशित कोष भासथ व्ममबाय हनेु 
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 यकभ फाहेक स्वीकृत फजेटभा भन्त्त्रारमरे प्रदेश सशित कोषको 
 अवस्था अनसुाय आवश्मक सनमन्त्त्रण गना सक्नेछ। 

41. यकभान्त्तय तथा खचासभफन्त्धी व्मवस्था: (१) स्वीकृत फजेटको 
 यकभ एक फजेट उऩशीषाक, स्रोत वा खचा शीषाकफाट अको फजेट 
 उऩशीषाक, स्रोत वा खचा शीषाकभा यकभान्त्तय गने असधकाय 
 भन्त्त्रारमको हनेुछ।सभफशन्त्धत कामाारमफाट कायण सवहत 
 यकभान्त्तयको भाग बई आएकोभा भन्त्त्रारमरे आवश्मकतानसुाय 
 यकभान्त्तय गयी सो कुयाको असबरेख याख्न े व्मवस्थाको रासग 
 त्मसको जानकायी सभफशन्त्धत कामाारम, प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारम य भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩसन देहामकाखचा शीषाकभा फाहेक अन्त्म खचा शीषाकहरूभा 
उऩसनमभ (३) य (४) को अधीनभा यही सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमका 
सशचव, ववबागीम प्रभखु वा कामाारम प्रभखुरे यकभान्त्तय गना 
सक्नेछ्- 

(क)  दयफन्त्दी स्वीकृत नबएको ऩारयश्रसभक बत्ता, 
(ख) अनदुान (ट्रान्त्सपय), 
(ग) ऩूॉजीभा अनदुान (सशब्सडी), 
(घ) बैऩयी आउने, 
(ङ)  ववववध खचा, 
(च)  पसनाचय, सवायी साधन य भेशशनयी औजाय,  
(छ)  शेमय रगानी, 
(ज)  ऋण रगानी।  

(३) वावषाक कामािभ नघट्ने वा वावषाक कामािभभा 
फाधा नऩने य स्रोत पयक नऩने गयी कुनै एक उऩशीषाक सबत्रको 
एक खचा शीषाकफाट अको खचा शीषाकभा भन्त्त्रारमको बए 
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सभफशन्त्धत सशचवरे य ववबाग/सनदेशनारम वा अन्त्तगात कामाारमको 
बए सभफशन्त्धत ववबागीम प्रभखुरे यकभान्त्तय गना सक्नेछ। मसयी 
यकभान्त्तय गदाा जनु खचा शीषाकभा थऩ यकभान्त्तय गरयने हो सो 
खचा शीषाकभा ववसनमोशजत यकभको फीस प्रसतशत बन्त्दा फढी हनेु 
गयी यकभान्त्तय गना ऩाइने छैन।  

तय ऩानी तथा सफजरुी, सॊचाय भहशरु, फीभा नवीकयण 
खचाका खचा शीषाकहरुभा सफर फभोशजभका यकभ बकु्तानीको रासग 
अन्त्म शीषाकफाट यकभान्त्तय गना फाधा ऩने छैन। 

(४) स्वीकृत फजेटको ववववध यकभफाट खचा गने गयी 
सनधाारयत बएको काभभा फाहेक फजेटभा नऩयेको यकभसॉग 
सभफशन्त्धत अरू काभ तथा असतसथ सत्कायभा एक ऩटकभा दश 
हजाय रुऩैमाॉसभभ सभफशन्त्धत प्रदेश सशचव, ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉसभभ 
ववबागीम वा ववबाग प्रभखु य तीन हजाय रुऩैमाॉसभभ कामाारम 
प्रभखुको स्वीकृसत सरई खचा गना सवकनेछ। 

तय फजेटभा ऩयेको यकभभा ववववध यकभफाट खचा गना 
ऩाइने छैन। 

(५) उऩसनमभ (२) य (३) फभोशजभ यकभान्त्तय 
गरयएकोभा सोको फोधाथा आसथाक भासभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम, 

प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम, सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
इकाई कामाारम य भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमराई यकभान्त्तय 
गयेको सात ददन सबत्र ददन ुऩनेछ। 

(६) चारू वषाको फजेटरे नखाभने गयी फढी खचा हनेु गयी 
दावमत्व सजृना गनुा हुॉदैन। 

 तय, ववशेष कायण एवॊ ऩरयशस्थसतवश उऩसनमभ (७) भा 
उशल्रशखत खचा शीषाकहरूभा चारू वषाको फजेटरे नखाभेको खचा 
व्महोनुा ऩने बएभा सफर बयऩाई फभोशजभको यकभ आगाभी वषाभा 
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बकु्तानी ददन ु ऩने कायण खोरी भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमरे 
तोकेको ढाॉचाभा बकु्तानी ददन फाॉकीको कच्चावायीभा चढाई फावषाक 
आसथाक वववयण तमाय गयी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
कामाारमफाट प्रभाशणत गयाई याख्न ु ऩनेछ य त्मस्तो बकु्तानी ददन 
फाॉकीको कच्चावायी आसथाक वववयणका साथ तारकु सनकाम, 

सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम, प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम तथा 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(७) उऩसनमभ (६) फभोशजभ दावमत्व ससजाना बई बकु्तानी 
ददन फाॉकीको कच्चावायीभा यहेको खचा यकभभध्मे देहामको 
खचाको बकु्तानी ददन फाॉकीयहेभा चारू आसथाक वषाको सभफशन्त्धत 
फजेट यकभफाट बकु्तानी ददन ऩगु्ने देशखएभा सभफशन्त्धत कामाारमरे 
देहामका खचा शीषाकभा बकु्तानी ददन सक्नेछ्- 

(क) ऩारयश्रसभक (स्वीकृत दयफन्त्दीको),  
(ख) बत्ता,  
(ग) सरुवा भ्रभण खचा (सरुवा बएको अवस्थाभा 

भात्र), 
(घ) बाडा, 
(ङ) रगुा तथा खाद्य प्रदाथा,सफयाभी य फन्त्दीको ससदा,  
(च) कुनै व्मशक्त, पभा, सॊस्था वा कभऩनीसॉग बएको 

सभझौता फभोशजभको यकभ,  

(छ) दावी प्राप्त बइसकेको सेवा सनवृत्त सवुवधा। 

(८) उऩसनमभ (७) भा उशल्रशखत खचा फाहेकका अन्त्म 
खचाहरूको बकु्तानी स्वीकृत वावषाक कामािभभा सभावशे बएको 
अवस्थाभा ददन सवकनेछ।  
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(९) कुनै कामाारमको ववसनमोशजत यकभ स्रोतान्त्तय गनुा 
ऩने बएभा सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमको सहभसतभा भन्त्त्रारमरे स्रोतान्त्तय 
गना सक्नेछ। 

 तय सॊघीम सयकायफाट प्राप्त वैदेशशक स्रोत सभावशे 
बएको अनदुान यकभ स्रोतान्त्तय गनुाऩदाा नेऩार सयकाय, अथा 
भन्त्त्रारमको सहभसत सरनऩुने छ। 

42. दान, दातव्म य अनदुान सहमोग: (१) सयकायी नगदी, शजन्त्सी 
 भारसाभान वा घय जग्गा कुनै व्मशक्त वा सॊस्थाराई हस्तान्त्तयण 
 वा दान दातव्म गदाा वा आसथाक सहामता ददॉदा आसथाक भासभरा 
 तथा मोजना भन्त्त्रारमको ससपारयसभा प्रदेश सयकायरे ददने वा 
 नददने सनणाम गना सक्नेछ। एक सयकायी सनकामको स्वासभत्वभा 
 यहेको चर अचर सभऩशत्त अको सयकायी सनकामराई हस्तान्त्तयण 
 गदाा बने प्रदेश सयकायरे सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमको सहभसत सरई 
 गनेछ।  

तय वावषाक फजेटभा सभावेश बएको देहामको आसथाक 
सहामता ददनराई मस सनमभरे फाधा ऩ¥ुमाएको भासनने छैन्-  

(क) प्राकृसतक प्रकोऩ तथा ववऩद् आददभा आन्त्तरयक 
भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम वा प्रदेश 
सयकायको सनणामफाट ददने आसथाक सहामता, 

(ख) यावष्डम तथा अन्त्तयाावष्डम एवॊ प्रादेशशक सॊघ 
सॊस्थाराई आसथाक सहामता, चन्त्दा शलु्क ददने 
बनी प्रदेश सयकायको सनणामफाट तोवकएका 
यकभ,  

(ग) प्रदेश सयकायरे सनमभ फनाई वा सनणाम गयेय 
तोवकददएका आसथाक सहामता वा अनदुान 
यकभ,  
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(घ) स्वीकृत वावषाक कामािभ अनसुाय रशऺत 
सभूहराई सफतयण गरयने भारसाभान (जस्तै् 
सफउसफजन, फोटसफरुवा, दोऩामा, चौऩामा, 
आदद)। 

(२) उऩसनमभ (१) को प्रसतफन्त्धात्भक वाक्माॊशभा 
उल्रेख बएको नगद वा वस्तगुत आसथाक सहामता ददनराई फजेट 
ऩेश गदाा मथासभबव रक्ष्म, कामािभ य रागत अनभुान य कुन 
सनमभ वा सनणामफाट कसराई कसयी ददने हो प्रष्ट खोरी ऩेश गनुा 
ऩनेछ।  

(३) सारफसारी प्रकृसतका फाहेक ववशेष प्रकायका ऩटके 
कामािभ, आमोजनाको रासग कुनै सयकायी वा गयैसयकायी 
कामाारम, सॊगदठत सॊघ, सॊस्था य सॊस्थानराई फजेटभा सभावेश 
बएको यकभ भन्त्त्रारमरे सनकासा ददॉदा सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम 
भापा त ददन ुऩनेछ। मसयी सनकासा बई सभफशन्त्धत सॊघ, सॊस्था वा 
सॊस्थानराई ददएको यकभको आम व्ममको प्रगसतको वववयण सरई 
जनु काभको रासग त्मस्तो यकभ ददइएको हो सो काभभा खचा गये 
वा नगयेको, रक्ष्म अनसुाय गये वा नगयेको, प्रचसरत कानून 
फभोशजभ रेखाऩयीऺण बए वा नबएको कुयाहरूको अध्ममन, 

अनगुभन गयी वावषाक वववयण तमाय गयी सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमभा य भन्त्त्रारमभा ऩठाउने कताव्म सभफशन्त्धत 
भन्त्त्रारमको हनेुछ। 

(४) अनदुान ददॉदा मोजना, कामािभ य मथासभबव रागत 
सभेत खरुाई ददन ुऩनेछ। 

43. आपू वा कुनै खास व्मशक्त वा वगाराई पाइदा हनेु गयी सनकासा 
 ददन नहनेु: कुनै असधकाय प्राप्त असधकायीरे आपूराई वा कुनै खास 
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 व्मशक्त वा वगाराई पाइदा हनेु गयी सयकायी धन खचा गना वा 
 सयकायी भारसाभान ददने गयी सनकासा ददन ुहुॉदैन।  

तय प्रचसरत कानूनफभोशजभ सरन खान ऩाउने वा ददन ुऩने 
वा अदारतको सनणाम फभोशजभ ददन सरन ऩाउनेभा मो सनमभरे 
फाधा ऩ¥ुमाएको भासनने छैन। 

44. आवसधक से्रस्ता तथा वववयण ऩठाउने: भन्त्त्रारम,ववबाग य प्रदेश 
 रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको भाग फभोशजभ आवसधक से्रस्ताको 
 वववयण ऩठाउन ुसफै कामाारम प्रभखुको कताव्म हनेुछ।  
45. आम व्मम ठीकसॉग बएको छ बन्न ेकुयाभा ववश्वस्त हनु ध्मान ददन ु
 ऩने: असधकाय प्राप्त असधकायीरे सयकायी यकभ सनकासा ददॉदा वा 
 खचा गदाा सनमसभतता, सभतव्मवमता, कामादऺता, प्रबावकारयता य 
 औशचत्मको दृवष्टकोणरे देहामका कुयाहरूभा ध्मान ददई देहाम 
 फभोशजभ सयकायी यकभ सनकासा ददन ु वा खचा गनुा ऩनेछ। 
 कायोफाय य रेखाÍन बए ऩसछ ऩसन बए गयेका कायोफायभा 
 आन्त्तरयक जाॉच गयी वा गयाई दठक छ बने्न कुयाभा ववश्वस्त हनु ु
 ऩनेछ्-  

(क) सारफसारी ववसनमोजन ऐन फभोशजभ सेवा तथा 
कामाहरूभा खचा गना ववसबन्न शीषाक तथा 
उऩशीषाकभा स्वीकृत बएका यकभ सो सेवा 
तथा कामाका सनसभत्त स्वीकृत सीभासबत्र यही 
सोही प्रमोजनको रासग खचा बएको छ, 

(ख) आसथाक कायोफाय प्रचसरत कानून फभोशजभ छ 
य आभदानी खचाका करभहरूको प्रभाण ऩगुेको 
छ, 

(ग) भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट तोवकएको 
ढाॉचा अनरुूऩ रेखा याशखएको छ, 
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(घ) आसथाक वववयणरे त्मसभा रेशखएको अवसधको 
आसथाक कायोफायको मथाथा शचत्रण गदाछ, 

(ङ) सयकायी सभऩशत्तको रगत दरुुस्त य अद्यावसधक 
छ, सयकायी सभऩशत्तको सपु्रफन्त्ध य सॊयऺण 
बएको छ, 

(च) नगदी वा शजन्त्सी तथा अन्त्म सयकायी सभऩशत्त 
सभेतको हानी नोक्सानी य दरुूऩमोग हनु 
नऩाउने गयी आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण व्मवस्था छ य 
त्मसको अनसुयण गरयएको छ, 

(छ) याजस्व य अरू सभस्त आभदानी य धयौटी 
सभेतको रेखा ठीक छ य असरु तहससर गने 
य रेखा याख्न े तरयकाहरूको ऩमााप्त ऩारना 
गरयएको छ, 

(ज) सयकायी ऋण, जभानत, सनऺेऩ, ऋण सनवायण 
कोष तथा ऋण ववभोचनका सनसभत्त 
छुयाइएका य ववभोचन गरयएको यकभहरूको 
रेखा मथाथा छ, 

(झ) औद्योसगक तथा व्मावसावमक सेवाहरू बए 
त्मसको आभदानी खचा, रेखा, त्मसको शजन्त्सी 
नगदी भौज्दात तथा आसथाक कायोफाय सभफन्त्धी 
व्मवस्था तथा सनमभहरू ऩमााप्त छन ् य 
सतनीहरूको ऩारना गरयएको छ, 

(ञ) कामाारमको सॊगठन, व्मवस्थाऩन तथा कामा 
ववबाजन मथेष्ठ य सभशुचत छ य सो अनसुाय 
कामा सिारन बएको छ, 



खण्ड ३) असतरयक्ताङ्क २७(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७६।०८।0५ 

46 

(ट) कुनै काभ अनावश्मक रूऩभा दोहोयो हनेु गयी 
ववसबन्न कभाचायी वा सनकामफाट गरयएको छैन य 
आवश्मक काभ गना छुटाएको छैन, 

(ठ) उऩरब्ध स्रोत, साधन तथा सभऩशत्तको सभशुचत 
उऩमोग बएको छ य हानी नोक्सानी नहनेु गयी 
सभबाय तथा सॊयऺणको उशचत व्मवस्था गयेको 
छ,, 

(ड) कामािभ अनसुाय सनधाारयत सभमसबत्र प्रगसत 
बएको छ य काभको गणुस्तय य ऩरयभाण सभेत 
सन्त्तोषजनक छ,, 

(ढ) कामाारमको उदे्दश्म य नीसत स्ऩष्ट छ य सनददाष्ट 
उदे्दश्म तथा नीसत अनरुूऩ कामािभ तमाय 
बएको छ,, 

(ण) स्वीकृत रागत खचाको सीभासबत्र यही कामािभ 
सिारन गरयएको छ य रागतको तरुनाभा प्राप्त 
प्रसतपर भनाससफ छ, 

(त) रक्ष्म प्रगसत तथा रागत खचाको आॉकडा याख्न े
व्मवस्था ऩमााप्त य बयऩदो छ, 

(थ) सनकासा अनसुाय खचा गयेको बए ताऩसन 
फेभनाससव तरयकारे वा चर अचर यावष्डम धन 
फयफाद हनेु गयी खचा बएको छैन तथा खचा य 
सनकासा औशचत्मऩूणा छ, 

(द) चर अचर यावष्डम धनको अनदुान वा 
याजस्वको असबहस्ताङ्कन वा खानी, जॊगर, 

जरशशक्त आददको सवुवधा प्रदान सभफन्त्धभा 
ऩट्टा, राइसेन्त्स, असधकाय य कुनै अन्त्म प्रकायफाट 
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याजस्व वा चर अचर यावष्डम धन त्माग गने 
गयी जायी गरयएका सफै सनकासाहरू औशचत्मऩूणा 
छन,् 

(ध) आवसधक आसथाक वववयणहरू सभमभा तमाय 
बएका छन ्य सभमभा ऩेश हनेु गयेका छन।् 

 

ऩरयच्छेद-६ 

सयकायी सभऩशत्तको शजभभा, त्मसको रगत, सॊयऺण य फयफझुायथ 

 

46. सयकायी सभऩशत्तको शजभभा, त्मसको रगत य सॊयऺण:         
  (१) कामाारमभा यहेको नगद, फैंक भौज्दात, चेक य 
 त्मसको से्रस्ता, धयौटी य त्मसको से्रस्ता य याजस्वको रेखा आसथाक 
 प्रशासन शाखा प्रभखुको शजभभाभा यहनेछ।शजन्त्सी भारसाभान तथा 
 तत्सभफन्त्धी से्रस्ता कामाारम प्रभखुरे तोकेको प्रशासन सेवाका 
 कभाचायीको शजभभाभा यहनेछ।याजस्वको रगत य त्मस सभफन्त्धी 
 अन्त्म कागजातहरू कामाारम प्रभखुरे आफ्नै येखदेखभा कुनै 
 कभाचायीको शजभभाभा याख्न सक्नेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ शजभभाभा यहेका सयकायी 
सभऩशत्तको वहनासभना नहनेु गयी रगत से्रस्ता सवहत त्मसको 
सॊयऺण गने कताव्म त्मस्तो सभऩशत्त शजभभा सरने कभाचायी य 
सभफशन्त्धत कामाारम प्रभखुको हनेुछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको काभ गना सभफशन्त्धत 
कामाारम प्रभखुरे आफ्नो जवापदेहीताभा आपूबन्त्दा भसुनका अन्त्म 
कभाचायीराई रगाउन सक्नेछ।  

47. शजन्त्सी भारसाभानको रगत तमाय गने: (१) कामाारम प्रभखुरे 
 आफ्नो कामाारमभा यहेको य खरयद गयी वा नगयी वा कुनै 
 प्रकायरे हस्तान्त्तयण बई वा वस्तगुत सहामता वा अन्त्म कुनै 
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 प्रकायफाट प्राप्त हनु आएको शजन्त्सी भारसाभानको वववयण य भूल्म 
 सभेत खरुाई शजन्त्सी वकताफभा सात ददनसबत्र आभदानी फाॉधी से्रस्ता 
 खडा गयी अद्यावसधक गयी याख्न ुऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ रगत तमाय गने य रगत 
फभोशजभको शजन्त्सी भारसाभान शजभभा सरने असबबाया कामाारम 
प्रभखुको येखदेखभा शजन्त्सी शाखाको शजभभा सरने कभाचायीको 
हनेुछ।  

(३) प्राववसधक काभभा प्रमोगभा ल्माइने शजन्त्सी 
भारसाभानको हकभा उऩसनमभ (१) फभोशजभ रगत तमाय गदाा 
सभफशन्त्धत कामाारमका प्राववसधक कभाचायीफाट जॉचाई के कस्तो 
अवस्थाभा त्मस्तो भारसाभान प्राप्त बएको हो प्रभाशणत गयाई सो 
कुया कैवपमत जनाई रगत खडा गनुा ऩनेछ। 

(४) अन्त्म सनकामफाट हस्तान्त्तयण बई आएका भूल्म 
नखरेुका शजन्त्सी साभग्री य कामाारमभा भौज्दात यहेका भारसाभान 
भध्मे ऩयुानो भारसाभानको भूल्म कायणवस खलु्न नसकेको 
अवस्थाभा कामाारम प्रभखुको अध्मऺताभा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारम वा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमको प्रसतसनसध य 
सभफशन्त्धत ववषमको प्राववसधक कभाचायी बएको ससभसतरे त्मस्तो 
भारसाभानको अवस्था य प्रचसरत फजाय भूल्म सभेत ववचाय गयी 
भूल्म कामभ गयाई याख्न ु ऩनेछ ।मसयी भूल्म कामभ बएऩसछ 
शजन्त्सी खाताभा भूल्मसवहतको असबरेख अध्मावसधक गनुा 
ऩनेछ।नमाॉ खरयद हनेु शजन्त्सी साभग्री स्ऩेशशवपकेशन सवहत भूल्म 
खरुाएय भात्र शजन्त्सी आभदानी फाॉध्नऩुने छ।  

48. वदेैशशक सहामताफाट प्राप्त हनेु भारसाभानको व्मवस्था:       
  (१) वैदेशशक सहामतासभफन्त्धी सभझौताभा वस्तगुत 
 सहामता ऩसन सभावेश बएकोभा त्मसको प्रसतसरवऩ भन्त्त्रारमरे 
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 सभझौता बएको तीस ददनसबत्र सभवशन्त्धत भन्त्त्रारम य प्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउन ु ऩनेछ।भन्त्त्रारमरे सभेत वस्तगुत 
 सहामता अन्त्तगात प्रदान गरयएको सहामताको वववयण उऩशीषाक 
 अनसुाय दात ृऩऺफाट प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य सभफशन्त्धत 
 भन्त्त्रारमराई उऩरब्ध गयाईददने व्मवस्था सभराउन ु ऩनेछ।मसयी 
 उऩरब्ध गयाइने वववयणभा उऩशीषाक सभेत खरुाउन ुऩनेछ।  

(२) कामाारम वा आमोजनारे सहामताफाट प्राप्त हनेु 
शजन्त्सी भारसाभान वा अन्त्म कुनै प्रकायको वस्तगुत सहामता प्राप्त 
गयेऩसछ सोको वववयण य भूल्म खरुाई आभदानी फाॉधी प्राप्त बएको 
शजन्त्सी भारसाभान वा वस्तगुत सहामताको भूल्म सभेत खरेुको 
वववयण ऩन्त्र ददनसबत्र प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य 
सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमभा ऩठाई त्मसको 
जानकायी तारकु भन्त्त्रारम वा सनकामराई ददन ु ऩनेछ । मसयी 
जानकायी प्राप्त बएऩसछ भन्त्त्रारम वा सनकामरे सोको रगत याख्न ु
ऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभ वस्तगुत सहामताको 
वववयण प्राप्त बएऩसछ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे सभफशन्त्धत 
कामाारमभा यहेको शजन्त्सी भारसाभानको सनयीऺण गयी त्मस्तो 
वस्तगुत सहामताको वहसाफ वावषाक प्रदेश आसथाक वववयणभा 
सभावेश गनुा ऩनेछ। 

(४) वैदेशशक सहामता सभफन्त्धी सभझौता अन्त्तगात प्राप्त 
बएको वस्तगुत सहामताभा याजस्व छुट ददएको बए सोको वववयण 
आसथाक भासभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमरे प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमभा ऩठाउन ु ऩनेछ। मसयी वस्तगुत सहामताभा प्राप्त 
बएको याजस्व छुटको व्महोया सभफशन्त्धत कामाारमरे दाशखरा 
रयऩोटा य शजन्त्सी वकताफभा ऩसन जनाउन ुऩनेछ। 
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(५)नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे सनधाारयत याजस्वको 
दयभा छुट ददई कुनै आमोजना वा कामाारमको नाभभा भारसाभान 
ऩैठायी गना स्वीकृसत ददएको बए त्मस्तो भारसाभानको ऩैठायी 
रगत सभफशन्त्धत आमोजना वा कामाारमरे याख्न ुऩनेछ । त्मसयी 
ऩैठायी बएको भारसाभान ऩसछ हस्तान्त्तयण बई प्रदेश सयकायको 
स्वासभत्वभा आएभा त्मस्तो भारसाभानको वववयण आमोजना वा 
कामाारमको सहामक खाताभा याखी प्रमोग गनेको नाभ नाभेसी 
खरुाइ याख्न ुऩनेछ। 

(६) वस्तगुत सहामता अन्त्तगात कुनै एक आमोजना वा 
कामाारमरे भारसाभान प्राप्त गयी ववसबन्न आमोजना वा कामाारमभा 
त्मस्तो भारसाभान फाॉडपाॉड वा हस्तान्त्तयण गने बएभा हस्तान्त्तयण 
गदाा प्रसत इकाई भूल्म य प्राप्त सभसत, भारसाभानको वववयण य 
बन्त्साय छुट बए वा नबएको व्महोया सभेत खरुाउन ुऩनेछ।  

49. रगत याख्न:े वैदेशशक सहामता सभफन्त्धी सभझौता अन्त्तगात वस्तगुत 
 सहामताभा प्राप्त बएको भारसाभानको भूल्म, त्मस्तो भारसाभानको 
 वववयण य बन्त्साय छुट बए वा नबएको व्महोया सभेत खरुाई मस 
 सनमभावरी फभोशजभ आभदानी फाॉधेऩसछ त्मस्तो सहामताराई 
 आसथाक वववयणभा सभावेश गयी त्मस्तो वववयण तारकु सनकाम य 
 प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ।फजेटभा 
 सभावेश नबएको तय ववशेष ऩरयशस्थसतभा प्राप्त बएको वस्तगुत 
 सहामताको अरग वववयण फनाई एक प्रसत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारम य एक प्रसत भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा ऩठाई 
 रेखा ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ। 

50. सनयीऺण गने: (१) सनमभ ४६, ४७ य ४८ फभोशजभ रगत खडा 
 गयी याशखएको शजन्त्सी भारसाभान के कस्तो अवस्थाभा छन ्
 कामाारम प्रभखुरे एक वषाभा कभतीभा एक ऩटक आपैरे 
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 सनयीऺण गयी वा त्मस्तो भारसाभान शजभभा सरने कभाचायी फाहेक 
 अन्त्म कभाचायी वा प्राववसधकद्वाया सनयीऺण गना रगाई त्मसको 
 प्रसतवेदन सरशखत रूऩभा रेखी वा सरई याख्न े व्मवस्था गनुा 
 ऩनेछ।मसयी सनयीऺण प्रसतवेदन प्राप्त बएऩसछ आभदानी फाॉध्न छुट 
 बएको कुनै भारसाभान बेवटएभा भूल्म य वववयण खरुाई आभदानी 
 फाॉध्न रगाई त्मस्तो भारसाभानको भभात सभबाय य सॊयऺण गनुा 
 गयाउन ुऩनेछ।  

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको प्रसतवेदनभा देहामका 
कुयाहरू स्ऩष्ट रूऩभा खरेुको हनु ुऩनेछ्- 

(क) शजन्त्सी वकताफभा आभदानी नफाॉसधएका शजन्त्सी 
भारसाभान के कसत य कस्तो अवस्थाभा छन,्  

(ख) भारसाभानको सॊयऺण य सभबाय याम्रोसॉग 
बएको छ छैन,  

(ग) के कसत शजन्त्सी भारसाभानहरू भभात सभबाय 
गनुा ऩने अवस्थाभा छन,्  

(घ) के कसत शजन्त्सी भारसाभानहरू फेकभभा बई 
सरराभ सफिी वा सभन्त्हा गनुा ऩनेछन,्  

(ङ) शजन्त्सी भारसाभानको प्रमोग बए वा नबएको, 
हानी नोक्सानी बए वा नबएको य हानी 
नोक्सानी बएको बए कसको राऩयवाहीफाट 
बएको हो,  

(च) एकै वकससभको भारसाभानभध्मे गत वषा 
उऩमोग बएको ऩरयभाण य चारू आसथाक वषाभा 
खरयद गरयएको ऩरयभाणको तरुनात्भक वववयण,, 

(छ) शजन्त्सी साभानको भूल्म खरेुको छ/छैन, 
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(ज) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददएका 
अन्त्म कुयाहरू। 

(३) सनयीऺण प्रसतवेदन प्राप्त बएऩसछ कामाारम प्रभखुरे 
त्मस्तो प्रसतवेदनको एक प्रसत तारकु सनकामभा 
ऩठाउनऩुनेछ।तारकु सनकामरे त्मस्तो प्रसतवेदन प्राप्त बएऩसछ 
प्रसतवेदन फभोशजभ बए नबएको सभफन्त्धभा प्रसतसनसध खटाई 
सनयीऺण गनुाऩने छ।सनयीऺणफाट कुनै कैवपमत देशखएभा सो 
सभफन्त्धभा कामाारम प्रभखुराई एक भवहना सबत्रभा आवश्मक 
सनदेशन ददनऩुने छ।प्रसतवेदनको ववषमभा एक भवहनासबत्र कुनै 
सनदेशन ऩठाएभा कामाारम प्रभखुरे सो सभेतराई ववचाय गयी सो 
अवसधसबत्र कुनै सनदेशन प्राप्त नबएभा सरराभ सफवि गनुाऩने 
भारसाभान छ भवहनासबत्र य भभात सभबाय गनुाऩने बए तीन 
भवहनासबत्र गरयसक्न ु ऩनेछ।कामाारमको आवश्मकता बन्त्दा फढी 
भारसाभान खरयद गयी उऩमोग नबई त्मसै यहेको बए तारकु 
सनकामभा प्रसतवेदन ऩेश गयी सनदेशन प्राप्त बए अनसुाय हस्तान्त्तयण 
गयी आवश्मकताबन्त्दा फढी भारसाभान खरयद गने आदेश ददने 
उऩय प्रचसरत कानूनफभोशजभ ववबागीम कायवाही सभेत गनुाऩनेछ।  

(४) उऩसनमभ (२) को खण्ड (ग) फभोशजभ भभात 
सभबाय गनुा ऩने बनी उल्रेख बएका भारसाभानहरूको भभात 
सभबायको फजेटको व्मवस्था सभराई ददने य भभात हनु नसक्नेराई 
सरराभ सफिी य सभन्त्हाको कायवाही गने शजभभेवायी तारकु 
सनकामको हनेुछ। 

(५) कुनै कामाारमको प्रमोगभा नआएका वा नआउने तय 
अको कामाारमको रासग उऩमोगी हनेु भारसाभानहरू हस्तान्त्तयण 
गदाा ददने सनकामको सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमको सहभसत य सरने 
सनकामको सहभसतको आधायभा हस्तान्त्तयण गनुा ऩनेछ। 
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51. शजन्त्सी भारसाभानको सॊयऺण य सभबाय गने उत्तयदावमत्व: सनमभ 
 ४६, ४७, ४८ य ४९ फभोशजभ रगत खडा गयी याशखएको 
 सयकायी शजन्त्सी भारसाभान हानी नोक्सानी नहनेु गयी सॊयऺण गने 
 य सतनीहरूको याम्रो सभबाय गयी वा चारू अवस्थाभा याख्न े
 उत्तयदावमत्व सभफशन्त्धत कामाारम प्रभखुको हनेुछ। 

52. शजन्त्सी भारसाभानको से्रस्ता: शजन्त्सी भारसाभानको से्रस्ताको ढाॉचा 
 भहारेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको सभन्त्वमभा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमरे तमाय गयी भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट स्वीकृत 
 गयाई रागू गनुा ऩनेछ।मसयी रागू नबएसभभका रासग भहारेखा 
 सनमन्त्त्रक कामाारमफाट रागू गयेको शजन्त्सी शे्रस्ताको प्रचसरत ढाॉचा 
 नै रागू गरयनेछ। 

53. वावषाक प्रसतवदेन य येखदेख: (१) प्रत्मेक कामाारमरे गत आसथाक 
 वषाको भौज्दात, चारू आसथाक वषाभा खरयद गयेको तथा हस्तान्त्तयण 
 बई आएको भारसाभान य वस्तगुत सहामताको रूऩभा प्राप्त बएको 
 भारसाभान सभेत उल्रेख गयी कुर शजन्त्सी भारसाभानको ऩरयभाण 
 य भूल्म, चारू आसथाक वषाभा सरराभ, सभन्त्हा, हस्तान्त्तयण बई खचा 
 बएको ऩरयभाण य भूल्म, फाॉकी शजन्त्सी भारसाभान भध्मे साफूत, 

 भभात सभबाय, सरराभ, सभन्त्हा गनुा ऩने भारसाभानको ऩरयभाण सभेत 
 खरुाई आसथाक वषा सभाप्त बएको तीन भवहनासबत्र वावषाक 
 प्रसतवेदन तमाय गयी सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम, ववबाग यप्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक कामाारमभा एक एक प्रसत ऩठाउन ु ऩनेछ।मस्तो 
 प्रसतवेदन प्राप्त बए ऩसछ सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम य ववबागरे अध्ममन 
 य जाॉचफझु गयी आवश्मक सनदेशन ददन ुऩनेछ। 

(२) कुनै कामाारम खायेज वा गाभ्ने सनणाम बएभा मसयी 
सनणाम बएको ऩैतीसौं ददनभा कामाारम खायेज बएको भासननेछ। 
उक्त अवसधसबत्रभा सो कामाारम कामभ यहेको ददनसभभको शजन्त्सी 
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भारसाभानको भौज्दात य भभात सभबाय, सरराभ, सभन्त्हा गनुा ऩने 
भारसाभानको ऩरयभाण य भूल्म सभेत खरुाई त्मस्तो कामाारम 
खायेज बएको वा गासबएको सभसतरे ऩैंतीस ददन सबत्र प्रसतवेदन 
तमाय गयी वा गना रगाई सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम वा ववबागरे त्मस्तो 
भारसाभानको शजभभा सरने ददने व्मवस्था सभराउन ुऩनेछ। 

(३) कुनै कामाारम वा सनकाम ववबाजन बएको अवस्थाभा 
ववबाजन बएका सनकामफीचको आऩसी सहभसतभा शजन्त्सी 
भारसाभानको फाॉडपाॉड गनुाऩने छ।सभऩत्ती फाॉडपाॉड सॉगै से्रस्ता, 
कागजात य फेरुजसुभेत कामाप्रकृसत अनरुुऩ फाॉडपाॉड गयी शजभभा 
सरनऩुने छ। 

(४) उऩसनमभ (१) फभोशजभको प्रसतवेदनफाट वा अन्त्म 
कुनै स्रोतफाट शजन्त्सी भारसाभानको रगत नयाखेको, भभात सभबाय, 
सरराभ, सभन्त्हा, फयफझुायथ नगयेको देशखएभा सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे त्मस्तो शजन्त्सी भारसाभानको सनयीऺण 
गना सक्नेछ।त्मस्तो सनयीऺणको प्रसतवेदन सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम, 

ववबाग/सनदेशनारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभ प्राप्त हनु आएको 
प्रसतवेदनफाट वा अन्त्म कुनै स्रोतफाट कुनै कामाारमभा शजन्त्सी 
भारसाभान सभफन्त्धी असनमसभतता देशखएभा भन्त्त्रारमको बए 
भन्त्त्रारम आपैरे य ववबाग/सनदेशनारम वा अन्त्तगात कामाारमको 
बए सभफशन्त्धत ववबागीम प्रभखुरे आवश्मक कायवाही गयी शजन्त्सी 
भारसाभानको रगत याख्न, भभात, सभबाय तथा सॊयऺण गना रगाउन ु
ऩनेछ।ववबागीम प्रभखुरे गयेको मस्तो कायवाहीको जानकायी 
सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमराई ददन ुऩनेछ।  
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54. घय जग्गाको रगत: (१) प्रत्मेक कामाारमरे कामाारम फसेको 
 सयकायी घय जग्गा तथा कामाारम अन्त्तगातको सयकायी घय 
 जग्गाको रगत भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमरे तोकेको ढाॉचाभा 
 याख्न ु ऩनेछ।त्मस्तो घय जग्गा आफ्नो नाउॉभा वा अन्त्म कुनै 
 कामाारमको नाउॉभा भारऩोत कामाारमभा दताा बई जग्गाधनी 
 प्रभाण ऩूजाा प्राप्त नबएकोभा प्रचसरत कानून फभोशजभ कामाारमको 
 नाउॉभा दताा गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको घय जग्गाको वववयण 
तारकु ववबाग, भन्त्त्रारम, आन्त्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम 
य सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(३) प्रदेश सबत्रको सयकायी घयजग्गाको रगत प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम ववद्यतुीम प्रणारीभा अद्यावसधक गने 
व्मवस्था सभराउन ुऩनेछ। 

55. फयफझुायथ: (१) नगद, शजन्त्सी भारसाभान, फौवद्धक सभऩशत्त, 
 ववसनमोशजत यकभ, याजस्व, धयौटी, फेरुज,ु अन्त्म यकभको रगत 
 से्रस्ता तथा सयकायी कागजात य आफ्नो शजभभाभा बएको वा 
 यहेको काभ आददको शजभभा सरने कभाचायी साधायणतमा सरुवा, 
 काज सरुवा, फढुवा, अवकाश प्राप्त गयी वा अन्त्म कुनै कायणरे 
 आपू कामायत कामाारम छोडी जाॉदा वा सो काभफाट अरग हुॉदा 
 सनजको फयफझुायथ गने कताव्म हनेुछ।फयफझुायथ फशुझसरने 
 कभाचायीरे ऩसन तरुुन्त्त फशुझसरन ु ऩनेछ।आरटार गयी फझुी 
 नसरएभा त्मस्ता कभाचायीराई ववबागीम कायवाही हनेुछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ फयफझुायथ गने कताव्म 
बएका कभाचायीरे ऐनको दपा 50 भा उल्रेख बए फभोशजभको 
भमाद सबत्र फयफझुायथ गयी सक्न ु ऩनेछ।सो भमाद सबत्र ऩसन 
फयफझुायथ नगयेभा तारकु कामाारमको प्रसतसनसधको योहवयभा 
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सनजको शजभभाभा यहेको नगदी शजन्त्सीको रगत तमाय गयी 
कामाारम प्रभखुरे फयफझुायथ गयाउन ु ऩनेछ।मसयी फयफझुायथ 
गयेको जानकायी तारकु सनकामभा ऩसन ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ रगत तमाय गयी फयफझुायथ 
गयाएकोभा से्रस्ता अनसुाय नऩगु बएको नगदी शजन्त्सीको सभफन्त्धभा 
फयफझुायथ गने कताव्म बएको कभाचायीको शजभभेवायी यही 
यहनेछ। 

(४) उऩसनमभ (१) वा (२) फभोशजभ फयफझुायथ हुॉदा 
नगद वा शजन्त्सी भारसाभान, फौवद्धक सभऩशत्त, याजस्व, धयौटी य 
अन्त्म यकभको रगत से्रस्ता आदद हानी नोक्सानी वा वहनासभना 
बएको देशखएभा त्मस्तो हानी नोक्सानी वा वहनासभना यकभ ऐन 
फभोशजभ असरु उऩय गरयनेछ। 

(५) उऩसनमभ (३) फभोशजभ भूल्म असरु उऩय गनुा ऩदाा 
सो भारसाभानको अवस्था तथा वताभान फजाय भूल्मराई सभेत 
ववचाय गयी भूल्म कामभ गरयनेछ । मसयी भूल्म कामभ गने काभ 
भन्त्त्रारम य ववबाग/सनदेशनारमको हकभा सभफशन्त्धत कामाारमको 
प्रभखुरे तोकेको असधकृत य एकजना प्राववसधक असधकृत, आन्त्तरयक 
भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमको असधकृत प्रसतसनसध यहेको ससभसतरे य सो फाहेक अन्त्म 
कामाारमको हकभा सभफशन्त्धत कामाारमका प्रभखु, सभफशन्त्धत 
ववषमको प्राववसधक य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमका 
प्रसतसनसध सभेत यहेको ससभसतरे गनेछ। 

(६) उऩसनमभ (१) फभोशजभ फयफझुायथ गने कताव्म 
बएका कभाचायी नोकयीफाट अवकाश सरइसकेको य ऩत्ता नरागेको 
वा भतृ्म ुबएको वा स्वास््मका कायणफाट होस ठेगान नबएको वा 
भानससक सन्त्तरुन गभुाएको यहेछ य त्मस्तो कभाचायीरे गनुा ऩने 



खण्ड ३) असतरयक्ताङ्क २७(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७६।०८।0५ 

57 

फयफझुायथ सनजको ऩरयवायका सदस्मरे गना चाहेभा सनज वा सनजरे 
भन्त्जयु गयी ऩठाएको व्मशक्तफाट वा सभफशन्त्धत कामाारम प्रभखुरे 
खटाएको व्मशक्तको योहफयभा जसरे फशुझसरन ुऩने हो सो व्मशक्तरे 
फशुझसरन ुऩनेछ। 

56. फयफझुायथको प्रभाण ऩत्र: (१) सनमभ ५५ फभोशजभ फयफझुायथ 
 गने कताव्म बएको कभाचायीराई सो फभोशजभ फयफझुायथ गयी 
 सकेऩसछ सासफक कामाारमफाट अनसूुची-१० फभोशजभको ढाॉचाभा 
 फयफझुायथको प्रभाणऩत्र ददनऩुनेछ। 

(२) फयफझुायथ गने कभाचायीरे उऩसनमभ (१) फभोशजभ 
प्रभाणऩत्र ऩेश नगयी सनजराई हारको कामाारमभा हाशजय हनु 
ददइने छैन। 

(३) फयफझुायथ गने व्मशक्त अवकाश प्राप्त कभाचायी बए 
उऩसनमभ (१) फभोशजभको प्रभाणऩत्र ऩेश नगयी सनजराई 
सनवृत्तबयण वा उऩदान ददइने छैन।  

 

ऩरयच्छेद-७ 

सरराभ सफिीसभफन्त्धी व्मवस्था 
 

57. सरशखत आदेश सफना सरराभ सफिी गना नहनेु: (१) कामाारम 
 प्रभखु वा सनजरे तोकेको असधकायीको सरशखत आदेश सफना शजन्त्सी 
 भारसाभान सरराभ सफिी वा हस्तान्त्तयण गनुा गयाउन ुहुॉदैन। 

(२) सनमभ ५३ फभोशजभको प्रसतवेदनभा उशल्रशखत 
फेकभभा बई काभ नराग्ने देशखएका भारसाभानहरू सरराभ सफिी 
गने, भभात गनुा ऩने भारसाभानहरू भभात गने, आभदानी नफाॉसधएका 
भारसाभान तरुुन्त्त आभदानी फाॉध्ने कताव्म कामाारम प्रभखु वा 
सनजरे तोकेको असधकायीको हनेुछ। 
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(३) सनमभ ५३ फभोशजभको प्रसतवेदन कामाारम प्रभखु 
फाहेक अरूरे ददएको यहेछ बने सरराभ सफिी गनुा ऩने शजन्त्सी 
भारसाभानको सभफन्त्धभा त्मस्तो शजन्त्सी भारसाभान सरराभ सफिी 
गने अवस्थाभा छ वा छैन कामाारम प्रभखुरे जाॉची सरराभ सफिी 
गनुा ऩने बनी ठहयाएकोभा भात्र सरराभ सफिी गनुा ऩनेछ। 

(४) उऩसनमभ (१) फभोशजभ शजन्त्सी भारसाभान 
हस्तान्त्तयण गदाा हस्तान्त्तयण पायाभ बयी हस्तान्त्तयण गनुा ऩनेछ । 
भारसाभान फशुझसरने कामाारमरे हस्तान्त्तयण बई आएको 
भारसाभान शजन्त्सी खाताभा आभदानी फाॉधी सोको जानकायी सासफक 
कामाारमराई ददन ुऩनेछ।फशुझसरने कामाारमफाट आभदानी फाॉधेको 
जानकायी प्राप्त बएऩसछ सासफक कामाारमरे त्मस्ता भारसाभानको 
रगत कट्टा गनुा ऩनेछ। 

58. सरराभ गने व्मवस्था: (१) शजन्त्सी सनयीऺण प्रसतवेदनभा ऩयुानो बई 
 काभभा आउन नसक्ने टुटपुट बई फेकभभा बएका य ऩनु् भभात 
 नहनेु बनी वकटान बएका भारसाभान भध्मे कामाारम प्रभखुरे 
 सरराभ गनुा ऩने बनी ठहयाइएका भारसाभानको ऩयर भूल्म 
 खरेुकोभा तीन राख रुऩैमाॉसभभको य ऩयर भूल्म नखरेुको बए 
 हार भूल्माङ्कन बएको भूल्मभा एक राख रुऩैमाॉसभभ वा दवुै गयेय 
 चाय राख रुऩैमाॉसभभका भारसाभान आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु, 

 शजन्त्सी असधकृत वा शजन्त्सी शाखा प्रभखु सभेतको याम सरई 
 कामाारम प्रभखुरे एक वषा सबत्र सरराभ सफिी गनुा ऩनेछ।  
  तय घय जग्गा जस्ता शस्थय सभऩशत्त प्रदेश सयकाय, 
 भशन्त्त्रऩरयषद्को सनणाम फेगय सरराभ सफिी गना ऩाइने छैन ।तय 
 नेऩार सयकायफाट हस्तान्त्तयण बएका मस्ता सभऩशत्तका हकभा 
 नेऩार सयकायको ऩूवा सहभसत फेगय सरराभ सफिी गना ऩाइने 
 छैन।  
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(२) कुनै भेशशन औजाय तथा बायी उऩकयण य सवायी 
साधन चारू हारतको बए ऩसन ऩयुानो भोडर, त्मसको स्ऩेमय ऩाटा 
ऩूजााको अबाव तथा भभात सभबाय तथा सिारनभा फढी खचा 
राग्ने तथा वताभान अवस्थाभा अनऩुमोगी बनी भेकासनकर 
प्राववसधकफाट प्रसतवदेन ऩेश गयेका भेशशन औजाय तथा बायी 
उऩकयण य उऩसनमभ (१) भा उशल्रशखत भूल्म बन्त्दा फढी ऩयर 
भूल्म वा भूल्माङ्कन बएका भारसाभान कामाारम प्रभखुरे सरराभ 
गनुा ऩने बनी ठहयाएभा त्मस्ता भारसाभान जाॉचफझु एवॊ सवेऺण 
गयी ससपारयश गना उऩसनमभ (३) फभोशजभ ससभसत गठन गनुा 
ऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) भा उशल्रशखत भारसाभानको 
भूल्माङ्कनको रासग देहाम फभोशजभको ससभसत गठन गनुा ऩनेछ्- 

(क) प्रदेश सयकायका भन्त्त्रारम, ववबाग, सनकाम 
तथा कामाारमको हकभा सभफशन्त्धत सनकामका 
प्रभखु वा सनजरे तोकेको असधकायीको 
अध्मऺताभा सनकामका प्रभखुरे तोकेको 
सभफशन्त्धत ववषमको असधकृतस्तयको प्राववसधक 
प्रसतसनसधय प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे 
तोकेको असधकृतस्तयको प्रसतसनसध बएको तीन 
जनाको ससभसत, 

(ख) खण्ड (क) भा उशल्रशखत कामाारम फाहेक 
अन्त्म कामाारमको हकभा कामाारम प्रभखु वा 
सनजरे तोकेको असधकृतको अध्मऺताभा 
सभफशन्त्धत ववषमको प्राववसधक प्रसतसनसध य 
सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
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कामाारमरे तोकेको असधकृतस्तयको प्रसतसनसध 
बएको ससभसत, 

(ग) प्राववसधक प्रसतसनसध तोक्दा मथासभबव सभफशन्त्धत 
शजन्त्सी भारसाभानको ऻान बएको कभाचायी 
खटाउन ुऩनेछ, 

(घ) दश राख रुऩैमाॉबन्त्दा फढी भूल्म ऩने वा ववशेष 
प्रकायको शजन्त्सी भारसाभानको हकभा मस 
ससभसतरे फढीभा दईु जनासभभ सभफशन्त्धत 
ववषमका प्राववसधक आभन्त्त्रण गना सक्नेछ, 

(ङ) उऩसनमभ (६) फभोशजभ आवश्मक अध्ममन 
सवेऺण गयी भूल्म नतोवकएकोभा अनभुासनत 
भूल्म सभेत तोकी मस ससभसतरे कामाारम 
प्रभखु सभऺ ससपारयसको प्रसतवेदन ददनेछ। 

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभको ससभसतको ससपारयस 
बएऩसछ ऩयर भूल्म खरेुकोभा दश राख रुऩैमाॉसभभ य भूल्म 
नखरुी भूल्माङ्कन बएकोभा दईु राख रुऩैमाॉसभभ य दवु ैगयी फाह « 

राख रुऩैमाॉ भूल्म सभभको शजन्त्सी भारसाभान कामाारम प्रभखुरे 
सरराभ गनेछ।सो बन्त्दा भासथ भूल्म बएकोभा सरराभ गने 
स्वीकृसतको रासग सफै व्महोया खरुाई ववबाग बए ववबागभा य 
ववबाग नबए सभफशन्त्धत तारकु सनकाम, सशचवारम वा भन्त्त्रारमभा 
ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(५) उऩसनमभ (४) फभोशजभ सभफशन्त्धत ववबाग वा 
भन्त्त्रारमभा प्रसतवेदन प्राप्त बएऩसछ त्मस्तो प्रसतवेदनको सभफन्त्धभा 
सवेऺण एवॊ भूल्माङ्कन गना ववबाग वा भन्त्त्रारमरे देहामका 
सदस्महरू बएको ससभसत गठन गयी सवेऺण एवॊ भूल्माङ्कन गयाउन ु
ऩनेछ्-  
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(क) सभफशन्त्धत सशचव वा ववबाग 

प्रभखुरे तोकेको याजऩत्राॊवकत 

दद्वतीम शे्रणीको असधकृत            -अध्मऺ 

(ख) सभफशन्त्धत ववषमको प्रसतसनसध        -सदस्म  
(ग) प्रसतसनसध (असधकृतस्तय), सभफशन्त्धत 

कामाारम वा भन्त्त्रारम        -सदस्म 

(घ) आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु       -सदस्म  
(ङ) सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम वा ववबागरे 

तोकेको भन्त्त्रारम वा ववबाग 

असधकृतस्तयको प्रसतसनसध    -सदस्म सशचव 

तय उऩसनमभ (३) फभोशजभको ससभसतरे ससपारयश गयेकै 
भूल्माङ्कन भनाससव रागेभा सभफशन्त्धत ववबाग वा भन्त्त्रारमरे 
त्मसैराई सभथान गयी स्वीकृसत ददन सक्नेछ। 

(६) उऩसनमभ (३) वा (५) फभोशजभको ससभसतरे 
भारसाभानको भूल्म कामभ गदाा भारसाभानको उऩमोसगता, सेवा 
आम,ु ह्रास कट्टी, अवशेष भूल्म य फजाय भूल्म सभेत ववचाय गयी 
भूल्म कामभ गनुा ऩनेछ। ह्रास कट्टी गदाा आमकय कानून 
फभोशजभको दयभा कट्टी गनुा ऩनेछ। बन्त्साय नसतयेको 
भारसाभानको भूल्म कामभ गदाा बन्त्साय भहसूर सभेत सभावेश 
गयी सो शलु्क सभेतभा ह्रास कट्टी गनुा ऩनेछ। 

तय मसयी उशल्रशखत आधायहरू कुनैऩसन वा 
आॊशशकरूऩभा वकटान गना नसवकने भारसाभानको हकभा कामाारम 
प्रभखुरे तारकु सनकामको प्रभखुसभऺ ऩेश गनुा ऩने छ । मसयी 
जानकायी प्राप्त बएऩसछ सनज प्रभखुरे सभफशन्त्धत ववशेषऻराई 
भारसाभान प्रमोगभा आउने वा नआउने फाये जाॉचफझु गना रगाउन ु
ऩनेछ।सभफशन्त्धत ववशेषऻरे त्मस्ता भारसाभान भभात गयेय ऩसन 
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ऩनु् प्रमोग हनु नसक्ने वा भभात गदाा उऩसनमभ (१६) 
फभोशजभको शस्थसत हनेु प्रसतवेदन ददएभा सोही प्रसतवेदनराई आधाय 
सरई भूल्म कामभ गने सनदेशन तारकु सनकामका प्रभखुरे ददन ु
ऩनेछ। 

(७) उऩसनमभ (५) फभोशजभको ससभसतको ससपारयस ऩेश 
बएऩसछ ववबाग/सनदेशनारम वा भन्त्त्रारमरे सरराभ गने आदेशका 
साथ सभफशन्त्धत कामाारमभा ऩठाई ददन ु ऩनेछ । मसयी आदेश 
प्राप्त बएऩसछ कामाारमरे उऩसनमभ (८) फभोशजभ सरराभ सफिी 
गनेछ। 

(८) उऩसनमभ (७) फभोशजभ सरराभ गने आदेश प्राप्त 
बएऩसछ वा उऩसनमभ (१) फभोशजभ सरराभ गने सनणाम बएऩसछ 
भारसाभान सरराभ सफिी गना एक्काईस ददनको भमाद ददई 
देहामका कुयाहरू सभेत खरुाई सूचना प्रकाशन गयी सरराभ 
फढाफढ गयाउन ुऩनेछ्-  

(क) भारसाभानको वववयण,  

(ख) भारसाभानको न्त्मूनतभ भूल्म,  

(ग) सरराभ फढाफढ हनेु स्थान, सभम (शरुु य 
अन्त्त्म हनेु सभम फजे) य सभसत,  

(घ) न्त्मूनतभ भूल्मफाट फढाफढ शरुु हनेु कुया,  
(ङ) सरराभ सकाय गना डाॉक फोल्न ु अशघ नै 

न्त्मूनतभ भूल्मको ऩाॉच प्रसतशतरे हनेु नगद 
धयौटी याख्न ुऩने कुया य डाॉक अॊक फढ्दै गएभा 
सोही अनऩुातभा धयौटी थऩ गदै जान ुऩने कुया,  

(च) सरराभ सकाय गयेको भारसाभान उठाई रैजान ु
ऩने अवसध, 

(छ) अन्त्म आवश्मक कुयाहरू। 
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(९) मस सनमभभा अन्त्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩसन फोरऩत्रफाट सरराभ सफिी गना भनाससव देशखएभा 
भारसाभान हेना सक्ने व्मवस्था सभराई उऩसनमभ (८) फभोशजभ 
भमाद ददई फोरऩत्र भाग गना सवकनेछ । मसयी फोरऩत्र आव्हान 
गरयएकोभा फोर अॊकको दश प्रसतशतरे हनेु यकभ फयाफयको फैंक 
जभानत वा धयौटी खाताभा जभभा गयेको बौचय फोरऩत्र साथ याख्न ु
ऩनेछ।तारकु सनकामभा दाशखरा बएको फोरऩत्र तोवकएको 
सभसतभा खोरी सो सभफन्त्धी कागजात सछटो साधनद्वाया सभफशन्त्धत 
कामाारमभा ऩठाउन ऩनेछ। 

(१०) उऩसनमभ (८) वा (९) फभोशजभ प्रकाशशत सूचना 
फभोशजभ सरराभ सकाय गना चाहने व्मशक्त, पभा, सॊस्था वा 
कभऩनीरे देहाम फभोशजभको यकभ सतयी सभफशन्त्धत कामाारमफाट 
सो कामाारमको कामाारम प्रभखु वा सनजरे तोकेको कभाचायीको 
दस्तखत य कामाारमको छाऩ रागेको फोरऩत्र पायाभ वकनु्न 
ऩनेछ्- 

(क) एकराख रुऩैमाॉसभभ न्त्मूनतभ भूल्म कामभ 
बएको फोरऩत्रको रासग  तीन सम रुऩैमाॉ,  

(ख) एक राख बन्त्दा भासथ दश राख रुऩैमाॉसभभ 
न्त्मूनतभ भूल्म कामभ बएको फोरऩत्रको रासग  
एक हजाय रुऩैमाॉ, 

(ग) दशराख बन्त्दा भासथ जसतसकैु यकभ न्त्मूनतभ 
भूल्म कामभ बएको फोरऩत्रको रासग दईु हजाय 
रुऩैमाॉ। 

(११) उऩसनमभ (८) य (९) फभोशजभको सरराभ फढाफढ 
गना वा फोरऩत्र भाग गयी सरराभ सफिी गने सूचना प्रकाशन गदाा 
ऩयर भूल्म नखरेुकोभा हार भूल्माङ्कन गदाा एकराख रुऩैमाॉसभभ 
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भूल्म कामभ हनेु भारसाभान य ऩयर भूल्म खरेुकोभा हार 
भूल्माङ्कन गदाा तीनराख रुऩैमाॉसभभ भूल्म कामभ हनेु 
भारसाभानको सरराभ सफिी गना फोरऩत्र भाग गने कामाारम, 

प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
कामाारम य सभबव बए सभभ सभफशन्त्धत सनकामको वबेसाइटभा 
सभेत फोरऩत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गयीय सो बन्त्दा फढी 
भूल्म कामभ हनेु भारसाभान यावष्डमस्तयको ऩत्रऩसत्रकाभा सभबव 
बएसभभ सभफशन्त्धत सनकामको वबेसाइटभा सभेत सूचना प्रकाशन 
गयी सरराभ सफिी गना सवकनेछ।मसयी सरराभ सफिी गदाा 
ऩवहरो ऩटक सरराभ सफिी हनु नसकेभा सात ददनको भमाद ददई 
ऩनु् सरराभ सफिीको कायवाही गनुा ऩनेछ।ऩनु् सरराभ सफिीको 
कायवाही गदाा ऩसन सरराभ हनु नसकेभा कामभ भूल्मभा नघट्ने 
गयी ससधै वातााफाट सफिी गना सवकनेछ।वातााफाट ऩसन सफिी 
नबएभा ऩनु् भूल्माङ्कन गयी सरराभ गना सवकनेछ। 

(१२) सरराभ सकाय गयेको शजन्त्सी भारसाभान सभफशन्त्धत 
कामाारमरे तोकेको अवसध सबत्र कफोर गयेको ऩूया यकभ दाशखरा 
नगयी साभान नउठाएभा याशखएको धयौटी जपत गयी जपत यकभ 
फयाफय भात्र घटी कफरु बएका िभश् दोस्रो, तेस्रो वा चौथौ 
घटीवाराको कफरु अॊक स्वीकृत गना सवकनेछ।मसयी गदाा ऩसन 
सरराभ हनु नसकेभा ऩनु् सरराभ गनुा ऩनेछ। 

(१३) उऩसनमभ (११) फभोशजभको प्रविमाफाट सफिी 
हनु नसकेभा उऩसनमभ (३) य (५) फभोशजभको ससभसतफाट ऩनु् 
भूल्माङ्कन गयाई सरराभ फढाफढ गयाउन ु ऩनेछ।मसयी ऩनु 
भूल्माङ्कन गरयएको भूल्मभा ऩसन सरराभ फढाफढ हनु नसकेभा 
कामाारम प्रभखुरे सभफशन्त्धत ववषमको प्राववसधक कभाचायी य प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
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कामाारमको प्रसतसनसधको योहफयभा भूल्म कामभ गयी तारकु 
सनकामको स्वीकृसत सरई ससधै सफिी गना सक्नेछ।मसयी ससधै 
सफिी हनु नसकेभा तारकु सनकामफाट सनणामफाट रगत कट्टा गनुा 
ऩनेछ। 

(१४) सवायी साधन, भेशशनयी, औजाय य प्राववसधक 
भारसाभान फाहेक पसनाचय जस्ता भारसाभानको भूल्माङ्कन गदाा 
ससभसत नयाखी आमकय प्रमोजनको रासग सनधाारयत ह्रास कट्टी 
दयको आधायभा भूल्म कामभ गना सवकनेछ।आम ु सनशित बएका 
जनुसकैु भारसाभानको आम ु सभाप्त बए ऩसछ उऩसनमभ (३) 
फभोशजभको ससभसतफाट भूल्माङ्कन गयाई सरराभ सफिी गना 
सवकनेछ। 

(१५) मस सनमभावरी फभोशजभ सरराभ सफिी बए वा 
नबएको सभफन्त्धभा तारकु सनकामरे वषाको एक ऩटक सनयीऺण 
गयी सोको प्रसतवदेन एक तह भासथको असधकृत सभऺ ऩेश गनुा 
ऩनेछ। 

(१६) मस सनमभावरीभा अन्त्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको 
बए ताऩसन फाह्र वषा बन्त्दा फढी ऩयुाना य चार ुहारतभा नयहेका 
वा चार ु हारतभा ल्माउन सोही भारसाभानको फजाय भूल्मको 
ऩच्चीस प्रसतशत बन्त्दा फढी भभात खचा राग्ने बएभा कामाारम 
प्रभखुरे उऩसनमभ (३) फभोशजभको ससभसतको ससपारयशभा सरराभ 
सफिी गना सक्नेछ। 

(१७) सनभााण बएका बौसतक सॊयचना बत्काई सरराभ 
सफिी गदाा बत्काउन राग्ने खचा य भारसाभान सफिी गदाा प्राप्त 
हनेु यकभको आइटभवाइज रागत अनभुान तमाय गनुा ऩनेछ । 
सरराभफाट प्राप्त हनेु यकभ बत्काउॉदा राग्ने खचा बन्त्दा फढी हनु 
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आएभा पयक यकभराई नै न्त्मूनतभ भूल्म भानी सरराभ घटाघट 
सभफन्त्धी कायवाही गनुा ऩनेछ। 

59. जपत बएका भारसाभानको भूल्माङ्कन: जनुसकैु कायणफाट जपत 
 बएका भेशशन, उऩकयण, सवायी साधन वा भारसाभान सरराभ 
 सफिी गदाा सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमफाट भूल्माङ्कन ससभसत गठन गयी 
 मस सनमभावरी फभोशजभ सरराभ सफिी गरयनेछ । मसयी ससभसत 
 गठन गदाा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको प्रसतसनसध सभेत याख्न ु
 ऩनेछ। 

60. सफिीको व्मवस्था: प्रदेश सयकायको आमोजना वा कामाारमरे 
 उत्ऩादन गयेको भारसाभानको हकभा सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे 
 तोवकददए फभोशजभ सफिी गनुा ऩनेछ। 

61. नष्ट गनुा ऩने: कामाारमरे प्रचसरत कानूनफभोशजभ आफ्नो कब्जाभा 
 सरएको वा आफ्नो भौज्दातभा यहेको भारसाभानको उऩबोग सभसत 
 सभाप्त बएभा वा अन्त्म कुनै कायणफाट उऩबोग गना नहनेु प्रभाशणत 
 बएभा त्मस्तो भारसाभान भचुलु्का गयी सावाजसनक रूऩभा नष्ट गनुा 
 ऩनेछ।मसयी नष्ट गयेऩसछ त्मस्तो साभानराई भचुलु्काको आधायभा 
 शजन्त्सी खाताभा सभन्त्हा खचा जनाउन ुऩनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-८ 

धयौटीसभफन्त्धी व्मवस्था 
 

62. धयौटी खाता: (१) प्रदेश य अन्त्तगातका सभऩूणा कामाारमको धयौटी 
 यकभ सिारनको रासग सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमको नाभभा खोसरएको एकर कोष फैंक खाता भापा त 
 सिारन हनेुछ।प्रत्मेक कामाारमरे प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमफाट प्राप्त गयेको आफ्नो कामाारम कोड नभवय सभेत 
 उल्रेख गयी धयौटीको कायोफाय गनुा ऩनेछ। 
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(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको धयौटी खाताभा यकभ 
जभभा गनुा ऩदाा सभफशन्त्धत व्मशक्तरे फैंक बौचयहरू बयी फैंक 
दाशखरा गनुा ऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको बौचय भध्मे एकप्रसत 
फैंकरे सभफशन्त्धत व्मशक्तराई ददनेछ। सो बौचय सभफशन्त्धत 
कामाारमभा फझुाई सोको नगदी यससद सरन ु ऩनेछ। ससरफन्त्दी 
फोरऩत्र साथ ऩेश गने बौचयको सभफन्त्धभा फोरऩत्र खोरी 
सकेऩसछ नगदी यससद सरन ुददन ुऩनेछ। 

(४) उऩसनमभ (१) फभोशजभको धयौटी कायोफायको रासग 
बकु्तानी आदेशको सिारन कामाारम प्रभखु य आसथाक प्रशासन 
शाखा प्रभखुको सॊमकु्त दस्तखतफाट हनेुछ। आवश्मकतानसुाय 
आफ्नो उत्तयदावमत्वभा कामाारम प्रभखुरे आफ्नो भातहतका अन्त्म 
असधकृत य  आसथाक प्रशासन शाखाका प्रभखु वा सनजरे तोकेको 
आसथाक प्रशासन शाखाको कभाचायीको दस्तखतफाट सभेत धयौटी 
कायोफाय सिारन गना गयाउन सक्नेछ। 

63. धयौटी याख्न ेअवस्था: देहामको अवस्थाभा धयौटी यकभ जभभा गना 
 सवकनेछ्-  

(क) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम 
सयकायराई फझुाउन ुऩने याजस्व असग्रभ रूऩभा 
फझुाउन,  

(ख) खण्ड (क) फभोशजभ फझुाउन ुऩने याजस्व कसत 
फझुाउन ु ऩने बने्न सनणाम नहुॉदै त्मस्तो याजस्व 
यकभ असग्रभ रूऩभा फझुाउन,  

(ग) फोरऩत्र वा सरराभभा बाग सरनको रासग 
सभफशन्त्धत कामाारमरे तोवकददएको यकभ 
दाशखरा गना, 
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(घ) कुनै काभ गनुा अगावै कुनै यकभ असग्रभ धयौटी 
याख्न ुऩने बनी शता बएभा त्मस्तो शता ऩूया गना,  

(ङ) सयकायी कामाारम वा अदारत वा कुनै 
सनकामरे भागेको धयौटी जभानत फझुाउन,  

(च) अन्त्म कुनै कायणफाट धयौटी याख्न ु ऩने बए 
त्मस्तो यकभ फझुाउन। 

64. धयौटी यकभ याजस्वभा दाशखरा गने: जनु प्रमोजनको रासग धयौटी 
 याशखएको हो सो काभ ऩूया बई प्रचसरत कानून फभोशजभ वा 
 कयायको सतानाभा फभोशजभ धयौटी यकभ याजस्व खाताभा दाशखरा 
 गनुा ऩने बएभा सभफशन्त्धत असधकायीरे प्रचसरत कानून वा कयायको 
 शतानाभाभा भमाद तोवकएको बए सो भमाद सबत्र य भमाद 
 नतोवकएको बए ऩन्त्र ददन सबत्र सनणाम गयी त्मस्तो धयौटी यकभ 
 याजस्व खाताभा दाशखरा गनुा ऩनेछ। 

65. धयौटी जपत गने: (१) कुनै काभ गना धयौटी वा जभानत याख्न ु
 ऩने बई याशखएको धयौटी वा जभानत त्मस्तो काभ ऩूया नगयेको 
 कायणरे प्रचसरत कानून फभोशजभ वा कयायको शतानाभा फभोशजभ 
 जपत गनुा ऩने बएभा कामाारम प्रभखुरे सनणाम गयी त्मस्तो धयौटी 
 वा जभानतको यकभ जपत गनुा ऩनेछ। 

(२) सनमभ ६६ फभोशजभ धयौटी यकभ वपताा ऩाउने 
व्मशक्तफाट सयकायी फाॉकी कुनै यकभ असरु उऩय गनुा ऩने बएभा 
त्मस्तो यकभ सनजरे वपताा ऩाउने धयौटी यकभफाट कट्टा गयी 
असरु उऩय गना सवकनेछ। 

(३) उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभ जपत वा कट्टा 
बएको यकभ याजस्व खाताभा दाशखरा गनुा ऩनेछ। 

(४) उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभ जपत वा कट्टा 
गरयएको जानकायी धयौटी याख्न ेसभफशन्त्धत व्मशक्तराई ददन ुऩनेछ। 
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66. धयौटी यकभ वपताा: (१) कुनै कामाारमभा फझुाएको धयौटी सनमभ 
 ६४ फभोशजभ याजस्व दाशखरा नहनेु वा सनमभ ६५ फभोशजभ 
 जपत वा कट्टा ऩसन नहनेु बएभा त्मस्तो धयौटी यकभ सभफशन्त्धत 
 व्मशक्तरे वपताा ऩाउनेछ।  

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ धयौटी यकभ वपताा ऩाउने 
व्मशक्तरे धयौटी यकभ वपताा सरन ऩाउने भमाद प्रचसरत कानूनरे 
तोकेको बएभा सोही अवसधसबत्र य भमाद नतोवकएकोभा जनु 
काभको रासग धयौटी याशखएको हो सो काभ सभफन्त्धी कायवाही 
अशन्त्तभ रूऩभा सभाप्त बएको सभसतरे एक वषासबत्र धयौटी यकभ 
वपताा ऩाउन सभफशन्त्धत कामाारमभा नगदी यससद वा फैंक बौचय 
साथ सनवेदन ददन ुऩनेछ।  

तय कामाारमरे नै कट्टी गयी धयौटीभा जभभा गयेको 
यकभको हकभा नगदी यससद वा फैंक बौचय ऩेश गनुा ऩने छैन। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभको भमादसबत्र धयौटी वपताा 
सरन नआएभा सनमभ ६७ फभोशजभको कामाववसध अऩनाई कामाारम 
प्रभखुरे याजस्वभा आभदानी फाॉध्न ुऩनेछ।  

67. याजस्वभा आभदानी फाॉध्ने कामाववसध: (१) मो सनमभावरी प्रायभब 
 हनु ु बन्त्दा अगासड याशखएका धयौटी भध्मे प्रमोजन फाॉकी यहेका 
 फाहेक अन्त्म धयौटी यकभ प्रभाण साथ दावी गना आएभा वपताा 
 ददने गयी याजस्वभा आभदानी फाॉसधनेछ।प्रमोजन फाॉकी यहेका 
 धयौटीको हकभा सनमभ ६६ फभोशजभ हनेुछ। 

(२) फैंक खाताभा यकभ जभभा बएको तय कामाारमको 
धयौटी खाताभा रेखाङ्कन बएको नदेशखएको वा कसरे के वाऩत 
धयौटी याखेको हो बने्न कुया ऩसन स्ऩष्ट नबई फैंकको खाताभा त्मसै 
यही यहेको वा कामाारमको धयौटी खाता बन्त्दा फैंकभा 
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जभभाजभभीभा फढी बएको यकभ सनमभ ७२ को उऩसनमभ (२) 
भा उशल्रशखत अवसध ऩसछ याजस्व खाताभा जभभा गनुा ऩनेछ। 

68. धयौटी कायोफायको रेखा: (१) प्रत्मेक कामाारम प्रभखुरे आफ्नो 
 कामाारमको धयौटी कायोफायको रेखा अनसूुची–११ फभोशजभको 
 ढाॉचाभा गोश्वाया धयौटी खाता य अनसूुची-१२ फभोशजभको ढाॉचाभा 
 व्मशक्तगत धयौटी खाता अद्यावसधक गयी याख्न ु ऩनेछ।धयौटी 
 यकभको छुटै्ट फैंक नगदी वकताफ सभेत याखी प्रत्मेक वषा 
 शजभभेवायी सानुा ऩनेछ। 

(२) प्रत्मेक कामाारमरे आफ्नो कामाारमको धयौटी 
कायोफायको भास्केफायी भवहना बकु्तान बएको सभसतरे सात ददनसबत्र 
य धयौटीको आसथाक वववयण आसथाक वषा सभाप्त बएको ऩैंतीस ददन 
सबत्र सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारम य 
सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम वा तारकु सनकामभा ऩठाउन ु
ऩनेछ।सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम वा तारकु सनकामरे अन्त्तगात 
सनकामफाट प्राप्त धयौटी वववयणको आधायभा वावषाक वववयण फनाई 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम, प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा 
ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ सभफशन्त्धत कामाारमफाट 
प्राप्त बएको धयौटी वववयणको आधायभा सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे चौभाससक तथा वावषाक रुऩभा 
शजल्रागत धयौटी वववयण तमाय गयी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमभा ऩेश गनुाऩनेछ । सो आधायभा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमरे प्रादेशशक धयौटी वववयण तमाय गनुाऩनेछ। 

(४) प्रत्मेक कामाारमरे धयौटीको रेखा अद्यावसधक याखी 
एक आसथाक वषाभा फाॉकी यहेको धयौटी अको आसथाक वषाभा 
शजभभेवायी सानुा ऩनेछ। 
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69. धयौटी कायोफायको रेखा ऩयीऺण: धयौटी कायोफायको अशन्त्तभ 
 रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट हनेुछ।आन्त्तरयक 
 रेखाऩयीऺण प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रकको कामाारमफाट तोवकए 
 फभोशजभ हनेुछ। 

70. धयौटी यकभ अन्त्म प्रमोजनको सनसभत्त खचा गना नहनेु: (१) धयौटी 
 वाऩत प्राप्त बएको यकभ मस सनमभावरीभा रेशखए फाहेक अन्त्म 
 काभभा खचा गना हुॉदैन।व्मशक्तगत प्रमोगभा खचा गयेको 
 देशखएभा वा मस सनमभावरी फभोशजभ सनधाारयत सभमभा दाशखरा 
 नगयेभा सोको सफगो य सफगो फभोशजभको जरयवाना सभेत कामाारम 
 प्रभखु य आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुफाट दाभासाहीरे असरु 
 उऩय गनुा ऩनेछ।मसयी असरु हनु आएको जरयवाना यकभ याजस्व 
 खाताभा दाशखरा गरयनेछ। 

(२) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददएको ववशेष 
प्रमोजनको रासग याशखने धयौटीको रासग सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमको स्वीकृसत सरएय फेग्रै खाता खोरी 
सोही कामाारमफाट सनधाारयत कामाववसध ऩूया गयी खचा गनुा ऩनेछ।  

71. धयौटी यकभको वहसाफ सभरान गने: (१) फैङ्क धयौटी खाताको फैङ्क 
 स्टेटभेण्ट प्राप्त गयी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे 
 कामाारमहरुको एकभषु्ठ से्रस्ता फाॉकी यकभ य स्टेटभेण्टभा बएको 
 फाॉकी बएको यकभ भाससक रुऩभा सबडाई वहसाफ सभरान गनुा 
 ऩनेछ।  

(२) धयौटी से्रस्ताभा आभदानी जसनएको तय स्टेटभेण्टभा 
भौज्दात कभ बएको धयौटी वहसाफ सभफन्त्धभा सभफशन्त्धत तारकु 
सनकाम वा भन्त्त्रारमरे कसको राऩयवाहीफाट त्मस्तो हनु गएको 
हो छानसफन गयी त्मस्तो राऩयवाही गने व्मशक्तराई ववबागीम 
कायवाही गयी असरु उऩय गनुा ऩनेछ। 
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(३) धयौटी से्रस्ताभा आभदानी नजसनएको तय फैंकभा 
जभभा बई स्टेटभेण्टभा देशखएको यकभको सभफन्त्धभा सभफशन्त्धत 
व्मशक्तफाट यकभ दाशखरा बएको नब्फे ददन सबत्र दाशखरा प्रभाण 
ऩेश हनु नआएभा त्मस्तो यकभ सदय स्माहा गयी याजस्व खाताभा 
दाशखरा गनुा ऩनेछ। 

72. अशस्तत्वभा नयहने कामाारमको धयौटी खाता: (१) कुनै आमोजना 
 सभऩन्न हुॉदा वा कुनै कामाारम खायेज हुॉदा ऩसन धयौटी यकभ फाॉकी 
 यहन गएभा त्मस्ता आमोजना वा कामाारमको कायोफाय फन्त्द गयी 
 वववयण सवहतको धयौटी यकभ तारकु सनकाम वा तारकु सनकामरे 
 तोवकददए फभोशजभ सो आमोजना वा कामाारमको दावमत्व य 
 शजभभेवायी सरने कामाारमभा फझुाउन ु ऩनेछ य सो फशुझसरने 
 कामाारमरे ऩसन सोको असबरेख याखी धयौटी पछ्र्मौट सभफन्त्धी 
 कायवाही गनुा ऩनेछ। 

(२) मो सनमभावरी प्रायभब हनुबुन्त्दा ऩवहरे अशस्तत्वभा 
नयहेका वा अन्त्म कुनै कामाारमभा दावमत्व हस्तान्त्तयण नबएका 
कामाारमको नाभभा ववसबन्न फैंकभा धयौटी खाताभा यहेको धयौटी 
यकभ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
इकाई कामाारमरे प्राप्त बएसभभका वववयण खरुाई धयौटी वपताा 
दाफी गने सूचना प्रत्मेक आसथाक वषाभा एक ऩटक प्रकाशन 
गनेछ।भमादसबत्र वपताा दाफी सरन नआएभा याजस्व खाताभा 
दाशखरा गना सभफशन्त्धत फैंकराई आदेश ददन सक्नेछ।  

 

ऩरयच्छेद-९ 

ऩेश्की ददने य ऩेश्की पछा\\मौटसभफन्त्धी व्मवस्था 
 

73. ऩेश्की ददने य पछा\\मौट गने: (१) मस सनमभावरी फभोशजभ 
 सयकायी वा अन्त्म कुनै व्मशक्तरे सयकायी काभ काजको सनसभत्त 
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 ऩेश्की सरन ुऩदाा कुन काभको सनसभत्त के कसत यकभ चावहने हो 
 त्मसको वववयण ऩेश गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त वववयणको आधायभा 
कामाारम प्रभखुरे सभफशन्त्धत काभको रासग आवश्मक ऩने 
यकभबन्त्दा फढी नहनेु गयी ऩेश्की सरने कभाचायीको हकभा ऩद य 
प्रमोजन तथा अन्त्म व्मशक्तको हकभा सो व्मशक्तको तीन ऩसु्ते, 

स्थामी य अस्थामी ठेगाना प्रष्ट रेखी ऩेश्की ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ ददइएको ऩेश्की मस 
सनमभावरीभा तोवकएको भमाद सबत्र मसै सनमभावरीको कामाववसध 
अऩनाई पछा\\मौट गनुा गयाउन ुऩेश्की सरने ददने दवुैथयीको कताव्म 
हनेुछ।कामाारमभा ऩेश्की यकभको सफर बयऩाई सवहतको वववयण 
प्राप्त बएऩसछ एक्काईस ददनसबत्र कामाारमरे पछा\\मौट गरयसक्न ु
ऩनेछ।पछा\\मौट गदाा फजेटरे नऩगुेभा प्राप्त सफर बयऩाई जाॉची 
बकु्तानी ददन ुऩने अङ्क ठह¥माई ऩेश्की पछा\\मौट गयी बकु्तानी ददन 
फाॉकी यकभ सनमभ ४१ को उऩसनमभ ८ को अधीनभा यहीबकु्तानी 
ददन फाॉकी कच्चावायीभा चढाउन ुऩनेछ। 

74. दैसनक तथा भ्रभण बत्ता ऩेश्की: सयकायी काभको ससरससराभा 
 नेऩारसबत्र वा ववदेश भ्रभण काजभा खवटने सयकायी कभाचायी य 
 अन्त्म व्मशक्तराई भ्रभण खचा सनमभावरी फभोशजभ ऩाउने दैसनक 
 तथा भ्रभण बत्ता य अन्त्म यकभ बए सो सभेत वहसाफ गयी फढी 
 नहनेु गयी ऩेश्की ददन ुऩनेछ य सभफशन्त्धत कभाचायी तथा व्मशक्तरे 
 ऩसन भ्रभणफाट आफ्नो कामाारम वा स्थानभा पकेको वा भ्रभण 
 कामा ऩूया गयेको सभसतरे ऩन्त्र ददनसबत्र पाॉटवायी ऩेश गयी सरएको 
 ऩेश्की यकभ पछा\\मौट गनुा ऩनेछ।भमाद सबत्र पाॉटवायी ऩेश 
 नगयी भमाद नाघे ऩसछ ऩेश्की पछा \\मौट को सनसभत्त पाॉटवायी ऩेश 
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 हनु आएभा भमाद नाघेको अवसधको सनसभत्त फाॉकी ऩेश्की यकभभा 
 दश प्रसतशत ब्माज सभेत रगाई असरु गरयनेछ। 

75. भारसाभान खरयद सभफन्त्धी ऩेश्की: (१) प्रचसरत कानून फभोशजभ 
 कामाारमरे नेऩारसबत्र वा ववदेशफाट भारसाभान वा सेवाखरयद 
 गदाा सोझै सभफशन्त्धत सफिेताराई बकु्तानी ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ भारसाभान तथा सेवा खरयद 
गना, कामािभ सिारन गना नसवकने बई त्मस्तो भारसाभान तथा 
सेवाखरयद गना, कामािभ सिारन गना आफ्नो कामाारमका 
कभाचायीराई ऩेश्की ददई ऩठाउन ु ऩने हनु आएभा ऩेश्की ददन ु
ऩयेको कायण खोरी कामाारम प्रभखुको स्वीकृसतभा ऩेश्की ददन 
सवकनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ भारसाभान वा सेवाखरयद 
गना, कामािभ सिारन गना ऩेश्की यकभ फशुझसरने कभाचायीरे 
भारसाभानवा सेवा खरयद गयी, कामािभ सिारन गयी कामाारमभा 
पकेको फढीभा सात ददनसबत्र सो ऩेश्की यकभ पछा \\मौट गना 
भारसाभान तथा प्राप्त सेवा, कामािभ सिारन गयेको सभेत सफर 
बयऩाई ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(४) मस सनमभ फभोशजभ कभाचायीराई ऩेश्की ददन ु ऩने 
हनु आएभा साधायणतमा कामाारम प्रभखु य आसथाक प्रशासन शाखा 
प्रभखुराई ऩेश्की ददन ुहुॉदैन। 

76. व्मशक्त, पभा, कभऩनी वा सॊस्थाराई ददइने ऩेश्की: (१) कुनै 
 सयकायी कामाारमरे भारसाभान खरयद गना, सेवा उऩरब्ध गना वा 
 सनभााणसभफन्त्धी काभको रासग कुनै व्मशक्त, पभा, कभऩनी वा 
 सॊस्थाराई ऩेश्की ददॉदा मस सनमभावरी फभोशजभ फैंक ग्मायेण्टी 
 सरन ुऩनेछ। 
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(२) ऩेश्की ददन ुऩने ठेक्काको सभझौताभा तोवकएको भमाद 
सबत्र काभ ऩूया नबई ऩेश्की फाॉकी यहन गएभा त्मस्तो ऩेश्की 
यकभको भमाद नाघेको सभसत देशख वावषाक दश प्रसतशतका दयरे 
साॉवा य ब्माज सभेत फझुाउन ुऩने कुया सभझौताको शताभा उल्रेख 
गनुा ऩनेछ। 

(३) सभझौताको शता अनसुाय ददइने ऩेश्की य भ्रभणको 
सनसभत्त ददइने ऩेश्की फाहेक चारू आसथाक वषाको अन्त्त्म सभभभा 
नपसछाने गयी कुनै ऩेश्की ददन ु हुॉदैन।ववशेष ऩरयशस्थसतभा नददई 
नहनेु बएभा एक तह भासथको ऩदासधकायीफाट सनणाम गयाई ददन 
सवकनेछ। 

77. ऩेश्की ददन वा धयौटी खाताभा जभभा गना नहनेु: आसथाक वषाको 
 अन्त्त्म सभभभा काभ हनु नऩाई केवर फजेट खचा रेखाङ्कन गने 
 उदे्दश्मरे भात्र कसैराई ऩेश्की ददन वा धयौटी खाताभा यकभ 
 जभभा गनुा हुॉदैन। 

78. ववबागीम कायवाही गरयने: (१) सयकायी यकभ ऩेश्की सरने 
 सयकायी कभाचायी वा अन्त्म जनुसकैु व्मशक्तरे मस सनमभावरीभा 
 तोवकएको भमादसबत्र ऩेश्की पछा\\मौट नगयेभा फाॉकी ऩेश्की यकभभा 
 भमाद नाघेका सभसतरे वावषाक दश प्रसतशतका दयरे ब्माज सभेत 
 असरु गरयनेछ य अनावश्मक ऩेश्की सरएको वा पछा \\मौट गना 
 अटेय गयेभा वा भमाद सबत्र पाॉटवायी नफझुाएभा तरफ योक्का गने य 
 तरफ योक्का गदाा ऩसन अटेय गयेभा प्रचसरत कानून फभोशजभ 
 ववबागीम कायवाही गना सवकनेछ।सयकायी कभाचायी फाहेकका 
 अन्त्म व्मशक्तको हकभा सावाजसनक सूचना सभेत जायी गयी सयकायी 
 फाॉकी सयह ब्माजसवहत असरु उऩय गरयनेछ। 

(२) ऩेश्की सरने व्मशक्तफाट ऩेश्कीसभफन्त्धी आवश्मक 
वववयण प्राप्त बएऩसछ वा भारसाभान वा सेवा प्राप्त गयाउने वा 
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अन्त्म सयकायी काभ ऩूया गने व्मशक्त, पभा, कभऩनी वा सॊस्थाफाट 
भारसाभान वा सेवा प्राप्त बएऩसछ वा ऩूया गनुा ऩने काभ ऩूया 
बएऩसछ मस सनमभावरीभा तोवकएको भमादसबत्र ऩेश्की फयाफयको 
यकभ खचा रेखी पछा\\मौट गरयददन ु ऩनेछ।थऩ बकु्तानी ददनको 
रासग फजेट अबाव बएको अवस्थाभा फजेटरे खाभेजसत यकभ 
बकु्तानी ददने य फाॉकी यहन आउने यकभको असबरेख याख्न ुऩनेछ। 

79. पछा\\मौट हनु फाॉकी यकभको शजभभेवायी साने य फयफझुायथ गने: 
  (१) सयकायी काभकाजको सनसभत्त एक आसथाक वषाभा 
 गएको ऩेश्कीको यकभ सोही आसथाक वषाभा पछा \\मौट हनु नसकेभा 
 कामाारम प्रभखुरे त्मसयी पछा \\मौट हनु फाॉकी यहेको ऩेश्की 
 यकभको नाभ नाभेसी सवहतको के के वाऩत ऩेश्की गएको हो सो 
 सभेत खरुाई शजभभेवायी अको आसथाक वषाभा सायी प्रभाशणत गनुा 
 ऩनेछ।मसयी सारयएको ऩेश्की मस सनमभावरी फभोशजभ पछा \\मौट 
 गनुा ऩनेछ। 

(२) कामाारम प्रभखुरे सरुवा, फढुवा हुॉदा वा अवकाश 
प्राप्त गदाा वा अन्त्म कुनै कायणरे अड्डा छोडी जाॉदा वा सेवाफाट 
अरग हुॉदा पछा \\मौट हनु फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभको वववयण 
फयफझुायथ गनुा ऩनेछ। 

80. ऩेश्कीको पाॉटवायी ऩेश गनुा ऩने: (१) शजभभेवाय व्मशक्तरे 
 सभफशन्त्धत तारकु सनकाम वा भन्त्त्रारमभा प्रत्मेक आसथाक वषाको 
 आषाढ भवहनाको से्रस्ता दाशखरा गदाा सो आसथाक वषा बरयभा 
 गएको य ववगतको शजभभेवायी सयेको ऩेश्की भध्मे पछा \\मौट हनु 
 फाॉकी यहेको ऩेश्की य फाॉकी भध्मे पछा \\मौट गनुाऩने भमाद नाघेको 
 य ननाघेको वववयण, नाभ नाभेसी य सोको कायण सभेत खरुाई 
 पाॉटवायी ऩेश गनुा ऩनेछ। 
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(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ ऩेश्कीको पाॉटवायी प्राप्त 
बएऩसछ सभफशन्त्धत ववबागवा भन्त्त्रारमरे ऩेश्कीको रगत याखी 
भमादसबत्र ऩेश्की पछा \\मौट नगने नगयाउने राई सनमभ ७८ य ८३ 
फभोशजभ कायवाही गनुा ऩनेछ। 

81. भमाद थऩ गना सवकने: (१) कसैरे मस सनमभावरीभा तोवकएको 
 भमादसबत्र ऩेश्की पछा\\मौट गना नसक्ने भनाससफ कायण खरुाई 
 सनवेदन ददएभा कामाारम प्रभखुरे फढीभा एक्काईस ददनसभभको 
 भमाद थऩ गना सक्नेछ।सो बन्त्दा फढी थऩ भमाद ददन ुऩने  बएभा 
 तारकु सनकाम वा भन्त्त्रारमरे भात्र भमाद थन न सक्नेछ। 

(२) कुनै काभको ठेक्का स्वीकृत बइसकेऩसछ सनधाारयत 
शता फभोशजभ सरएको ऩेश्की पछा \\मौटगने भमाद फढाउन ुऩने ववशेष 
ऩरयशस्थसत ऩना आएभा कामाारमरे आफ्नो तारकु सनकामफाट 
सहभसत सरन ुऩनेछ य मसयी भमाद थवऩॉदा जभानतको भमाद नाघ्ने 
बएभा त्मसको भमाद सभेत फढाउन रगाउन ुऩनेछ। 

82. धयौटी वाऩतको ऩेश्की: (१) सयकायी कामाारमरे टेसरपोन, 

 इन्त्टयनेट, धाया, फत्ती य मस्तै अन्त्म सवुवधा वाऩत धयौटी याखेको 
 यकभहरूको वववयण अनसूुची-१३ फभोशजभको ढाॉचाभा सभफशन्त्धत 
 कामाारमरे रगत याखी सोको जानकायी तारकु सनकाम य प्रदेश 
 रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमभा ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ जानकायी प्राप्त बएऩसछ 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे अनसूुची–१४ फभोशजभको 
ढाॉचाभा त्मसको रगत याख्न ुऩनेछ य सो कुयाको सूचना सभफशन्त्धत 
कामाारमराई ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ सूचना प्राप्त बएऩसछ 
सभफशन्त्धत कामाारमरे आफ्नो खाताभा असबरेख याख्नऩुनेछ। 
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83. ऩेश्की पछमौट सभफन्त्धभा अनगुभन गने: (१) मस सनमभावरी 
 फभोशजभ ऩेश्की पछा\\मौट बमो वा बएन बने्न कुया जानकायी ददन 
 य ऩेश्की पछा \\मौट सभमभा गयाउन ऩेश्कीको सूची तमाय गयी 
 आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुरे कामाारम प्रभखु सभऺ भहीना 
 बकु्तान बएको सात ददनसबत्र ऩेश गनुा ऩनेछ।कामाारम प्रभखु, 

 आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुरे सोको सभीऺा गयी पछमौटको 
 कामा गनुा ऩनेछ। 

(२) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोकेको कामाारमरे आन्त्तरयक रेखा ऩयीऺण 
गदाा ऩेश्की शजभभेवायी साये वा नसायेको, भमाद सबत्र ऩेश्की 
पछमौट गये वा नगयेको सभेत हेयी रेखा ऩयीऺण प्रसतवेदन ऩेश 
गनुा ऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (२) फभोशजभ प्राप्त प्रसतवेदनको आधायभा 
तारकु सनकामरे प्रचसरत कानून फभोशजभ कायवाही गनुा ऩनेछ। 

  

ऩरयच्छेद-१० 

एकीकृत आसथाक/ववत्तीम वववयण य कामा सभऩादन प्रसतवेदन 

 

84. भाससक तथा वावषाक वववयण तमाय गयी ऩेश गने: (१) प्रत्मेक 
 कामाारमरे भवहना बकु्तान बएको सात ददन सबत्र खचाको पाॉटवायी, 
 पछ्र्मौट हनु फाॉकी ऩेश्कीको भास्केफायी य फैंक वहसावको वववयण, 

 याजस्वको भास्केफायी, याजस्वको फैंक वहसाफको वववयण, धयौटीको 
 भास्केफायी, धयौटीको फैंक वहसाफको वववयण तमाय गयी सभफशन्त्धत 
 प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमभा य सनमभ ८६ फभोशजभ 
 तारकु सनकामभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(२) वैदेशशक सहामता सभावेश बएका आमोजना वा 
कामाारमहरूरे उऩसनमभ (१) फभोशजभ वववयण ऩठाउॉदा वस्तगुत 



खण्ड ३) असतरयक्ताङ्क २७(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७६।०८।0५ 

79 

सहामता, ससधै बकु्तानी, टनाकी फेसससको सहामता, प्राववसधक य अन्त्म 
सहामता य शोधबनाा हनेु यकभ, दात ृसॊस्था, स्रोतको प्रकाय य यकभ 
नभफय सभेतको वववयण ऩठाउन ुऩनेछ। 

(३) प्रत्मेक कामाारमरे आसथाक वषा सभाप्त बएको ऩैंतीस 
ददनसबत्र उऩसनमभ (२) भा उशल्रशखत वववयण सभेत सभावेश गयी 
वावषाक आसथाक वववयण तमाय गयी सो आसथाक वववयण साथ 
आसथाक वषाको अन्त्तभा फाॉकी यहेको ऩेश्कीको वववयण, बकु्तानी हनु 
फाॉकीको कच्चावायी सॊरग्न गयी सभफशन्त्धत तारकु सनकाम य 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

85. आसथाक वववयण जाॉची ऩठाउने: प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
 कामाारमरे सनमभ ८४ को उऩसनमभ (२) य (३) फभोशजभ ऩेश 
 हनु आएको वववयणभा वावषाक फजेट, यकभान्त्तय, सनकासा, खचा, 
 फाॉकी यकभ, फैंक वहसाफ य विज वववयणसभेत सबडाई प्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोवकददएको सभमसबत्र प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमभा एक प्रसत य भन्त्त्रारम वाववबाग/सनदेशनारम वा 
 तारकु सनकामभा एक प्रसत ऩठाउन ुऩनेछ। 

86. प्रदेशको एकीकृत रेखा याख्न े दावमत्व: मस सनमभावरी फभोशजभ 
 सभफशन्त्धत कामाारम तथा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य प्रदेश 
 रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमफाट प्राप्त वववयणको आधायभा 
 देहाम फभोशजभ एकीकृत रेखा याख्न ुऩनेछ्-  

(क)  ववबाग बएकोभा ववबागरे य ववबाग नबएकोभा 
सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम वा सॊववधानभा व्मवस्था 
बएको सनकामहरु तथा सनकामरे एकीकृत रेखा 
याख्न ुऩनेछ। 

(ख)  ववबाग बएको भन्त्त्रारमरे प्रत्मेक चाय भवहनाभा 
ववबागफाट एकीकृत आसथाक वववयण सरई तथा 
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ववबाग नबएको भन्त्त्रारम य सॊववधानभा व्मवस्था 
बएका सनकामहरु तथा सयकायी सनकामहरू 
आपैरे अन्त्तगात कामाारमको एकीकृत वववयण 
तमाय गनुा ऩनेछ।ववबागरे सभेत आपू 
अन्त्तगातका कामाारमको एकीकृत आसथाक वववयण 
तमाय गयी भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(ग)  चारू आसथाक वषाको फजेट कामाान्त्वमनको शस्थसत 
भूल्माङ्कनको रासग प्रत्मेक भन्त्त्रारमरे तथा 
सनकामहरूरे चैत्र भवहनाभा सॊशोसधत अनभुान 
तमाय गयी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य 
भन्त्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(घ)  खण्ड (क) फभोशजभ प्रदेशको एकीकृत रेखा 
याख्दा वावषाक फजेट, स्रोतान्त्तय, यकभान्त्तय, 
सनकासा, खचा, वस्तगुत सहामता, ससधै बकु्तानी, 
टनाकी फेसससको सहामता, प्राववसधक य अन्त्म 
सहामता य शोधबनाा हनेु यकभको दात ृ सॊस्था, 
स्रोतको प्रकाय सभेत खलु्ने गयी रेखा याख्न ुऩनेछ 
य मस्ता वववयणहरू सभेत सभावेश बएको 
आसथाक वववयण तमाय गयी कासताक भसान्त्तसबत्र 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउन ु
ऩनेछ। 

(ङ)  प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमहरूफाट प्राप्त 
वववयणहरूको आधायभा ववसनमोजन, याजस्व, 

धयौटी य कोष तपा को सनकासा य खचाको वावषाक 
एवककृत वववयण तमाय गनुा ऩनेछ। 
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(च)  भन्त्त्रारमरे वावषाक एकीकृत वववयण तमाय गदाा 
सनकासा य खचा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमसॉग सबडेको प्रभाण सवहत सनमभ ८४ को 
उऩसनमभ (२) फभोशजभको वववयणसभेत एकीकृत 
गयी भन्त्त्रारम अन्त्तगातको एकीकृत वावषाक 
आसथाक वववयण तमाय गयी कासताक भसान्त्तसबत्र 
भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम य प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(छ) खण्ड (च) फभोशजभको वववयण भन्त्त्रारमफाट प्राप्त 
बएऩसछ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे नगद, 

सोझै बकु्तानी तथा वस्तगुत सहामता वा ऋण 
सभेतको रेखा याखी एकीकृत वावषाक आसथाक 
वववयण तमाय गयी भॊससय भसान्त्तसबत्र भहारेखा 
ऩयीऺकको कामाारम, भहारेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारम य भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ। 

87. शजल्रागत वववयण तमाय गने: (१) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
 कामाारमरे शजल्राशस्थत कामाारमहरूराई ददएको सनकासाको 
 आधायभा उऩशीषाकगत वा कामाारमगत छुवट्टने गयी प्रत्मेक 
 भन्त्त्रारम तथा सनकामको सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त 
 अनदुान, याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ, आन्त्तरयक आम तथा 
 ऋण वा अनदुानप्रदेश सयकायको स्रोत, अनदुानय ऋण सहामता 
 तपा को सनकासाको वववयण तमाय गयी भवहना बकु्तान बएको सात 
 ददनसबत्र प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ सनकासा वववयण ऩेश गदाा 
फजेटभा सभावेश बएको तय सनकासा ददन नऩने सनमभ ८४ को 
उऩसनमभ (२) फभोशजभको वस्तगुत सहामता, ससधै बकु्तानी, टनाकी 



खण्ड ३) असतरयक्ताङ्क २७(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७६।०८।0५ 

82 

फेसससको सहामता, प्राववसधक य अन्त्म सहामताको दात ृ सॊस्था य 
स्रोतको प्रकायसभेत खलु्ने सनकासा वववयण सभेत सॊकरन गयी ऩेश 
गनुा ऩनेछ। 

(३) सनमभ ८४ को उऩसनमभ (१) फभोशजभ प्राप्त हनु 
आएको भाससक खचाको वववयण प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
कामाारमरे आफ्नो असबरेखसॉग सबडाई उऩशीषाकगत वा 
कामाारमगत छुवट्टने गयी प्रत्मेक भन्त्त्रारम तथा सनकामको सनकासा 
खचाको वववयण तमाय गयी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩेश 
गनुाऩनेछ।  

(४) सनमभ ८४ को उऩसनमभ (३) भा उशल्रशखत 
आसथाक वववयण प्राप्त बएऩसछ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य  
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे आफ्नो असबरेखसॉग 
सबडाई य जाॉच्नऩुने अन्त्म कुया बए जाॉची सो आसथाक वववयणको 
आधायभा शजल्रास्तयीम वावषाक आसथाक वववयण तमाय गयी प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

(५) कामाारमहरूफाट प्राप्त हनेु याजस्व तथा धयौटीको 
आसथाक वववयणको आधायभा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे शजल्रागत वावषाक 
आसथाक वववयण फनाई प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩेश 
गनुाऩनेछ। 

88. रेखा तथा आसथाक वववयण ऩेश गनुा ऩने: मस सनमभावरी फभोशजभ 
 सभफशन्त्धत सनकाम वा कामाारमभा रेखा तथा आसथाक वववयण ऩेश 
 गनुा य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम तथा सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे भाग गये फभोशजभ आवसधक रेखा 
 तथा आसथाक वववयण य वैदेशशक सहामताका वववयण, वस्तगुत 
 सहामता, ससधै बकु्तानी, टनाकी फेसससको सहामता, प्राववसधक य अन्त्म 
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 सहामताको दात ृसॊस्था य स्रोतको प्रकाय सभेत खलु्ने सनकासा य 
 खचाको वववयण सभेत ऩेश गनुा सभऩूणा कामाारम प्रभखुको कताव्म 
 हनेुछ।मस सनमभावरी फभोशजभ रेखा तथा आसथाक वववयण 
 भनाससव भावपकको कायण फेगय ऩेश गनुा ऩने सभमभा ऩेश नगने 
 कामाारम प्रभखु उऩय प्रचसरत कानून फभोशजभ ववबागीम कायवाही 
 सभेत चराउन सवकनेछ। 

89. वावषाक आसथाक कायोफाय प्रसतवदेन: (१) प्रत्मेक कामाारमरे एक 
 आसथाक वषाको अवसधसबत्र बएको आफ्नो आसथाक कायोफाय (नगदी, 
 शजन्त्सी, आम व्मम) को अनसूुची–१५ फभोशजभको ढाॉचाभा वावषाक 
 प्रसतवेदन तमाय गयी आसथाक वषा सभाप्त बएको एक्काईस ददनसबत्र 
 दईु प्रसत सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारम य 
 तारकु सनकामभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ ऩेश हनु आएको प्रसतवदेन 
भध्मे एकप्रसत सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

(३) कुनै भन्त्त्रारमभा य अन्त्तगात ववसनमोशजत यकभ 
याजस्व य धयौटी फाहेकका छुटै्ट सयकायी कोषको सिारन बएको 
बए सो कोषको वावषाक आम–व्ममको आसथाक वववयणहरू आसथाक 
वषा सभाप्त बएको ऩैँतीस ददनसबत्र प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमभा य भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभ प्राप्त वववयण उऩय जाॉचफझु 
गनुा ऩने बए प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु 
गयी गयाई एकीकृत वववयण भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमभा 
ऩठाउन ुऩनेछ।  

(५) उऩसनमभ (१) य (३) भा उल्रेख बएको भमादरे 
नऩगु हनेु बएभा भन्त्त्रारम वा ववबागीम प्रभखुको सशचव तथा 
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सनकामको प्रशासकीम प्रभखुको स्वीकृसतभा फढीभा ऩैंतीस ददनसभभ 
थऩ हनु सक्नेछ।  

90. वावषाक कामा सभऩादन प्रसतवदेन ऩेश गने: (१) प्रत्मेक कामाारमरे 
 आसथाक वषा सभाप्त बएको तीन भवहनासबत्र देहामका ववषमहरू 
 याखी वावषाक कामा सभऩादन प्रसतवेदन तमाय गयी सभफशन्त्धत 
 ववबाग/सनदेशनारम भापा त सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम य प्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ।मसयी प्रसतवेदन 
 ऩेश गदाा सनमभ ८९ फभोशजभको प्रसतवेदनको प्रसतसरवऩ सभेत 
 सॊरग्न गनुा ऩनेछ्- 

(क) फजेट तथा कामािभ फनाई ऩेश गयेको सभसत,  

(ख) आसथाक वववयणहरू सभफशन्त्धत कामाारमभा ऩेश 
बएको सभसत,  

(ग) रेखाऩयीऺणको सनसभत्त आसथाक वववयण ऩेश 
बएको सभसत य कामाारम,  

(घ) याजस्व, धयौटी ववसनमोजनको रेखाऩयीऺण 
सभऩन्न यकभ,  

(ङ) जभभा फेरुज ुयकभ,  

(च) फेरुजकुो ऩत्र प्राप्त बएको सभसत,  

(छ) फेरुजकुो जवाप ऩेश बएको सभसत,  

(ज) चारू वषाको फेरुज ु पछमौट गयी सभऩयीऺण 
बएको यकभ,  

(झ) सासफक फेरुज ु अॊक य ऩसछ सनस्केको फेरुज ु
अॊक सभेत जभभा कसत फेरुज ु कामभ बमो, 
त्मसभध्मे कसत सभऩयीऺण गयाई पछमौट 
गयाइमो, सो यकभ,  
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(ञ) फेरुज ुरगत अद्यावसधक छ वा छैन, अद्यावसधक 
बए कुन कुन आसथाक वषा फजेट उऩशीषाकको 
छ, सो कुया,  

(ट) शजन्त्सी भारसाभानको सनयीऺण के कसत ऩटक 
गरयमो सोको सभसत,  

(ठ) शजन्त्सी भारसाभानको भभात सभबाय वा सरराभ 
सफिी गरयमो वा गरयएन, गरयएको बए त्मसको 
सभसत, नगरयएको बए सोको कायण,  

(ड) कामाारमको खास काभ वा कामािभको रक्ष्म 
य प्रगसत वववयण,  

(ढ) तारकु भन्त्त्रारम, ववबाग/सनदेशनारमफाट 
आसथाक कायोफायको ववषमभा सभमभा सनकासा 
ऩाए वा नऩाएको,  

(ण) कामाारम सनयीऺण बएको सभसत,  

(त) ववशेष काभ गनेराई ऩयुस्काय य काभ 
नगनेराई दण्ड सजाम ददएको वववयण,  

(थ) दात ृ ऩऺसॉग शोधबनाा हनेु गयी बएको कुर 
खचा शोधबनाा भाग गयेको यकभ य सभसत, 

शोधबनाा प्राप्त यकभ य सभसत, शोधबनाा भाग गना 
फाॉकी यकभ य सोको कायण। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको कामा सभऩन्न प्रसतवदेन 
प्राप्त बएऩसछ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे आफ्नो 
ववषमसॉग सभफशन्त्धत कुयाभा अध्ममन जाॉचफझु गयी त्मसको 
प्रसतविमा वा यामसवहत सभफशन्त्धत कामारमको तारकु सनकामभा 
एक भवहनासबत्र ऩठाउनऩुनेछ।  
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(३) उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभ प्रसतवदेन प्राप्त 
बएऩसछ सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे कामा सभऩादन भूल्माङ्कन गयी 
प्रोत्साहन ददन ु ऩनेभा प्रोत्साहन ऩयुस्काय य कामा सन्त्तोषजनक 
नबएभा स्ऩष्टीकयण भाग गयी मथोशचत सनदेशन ददनऩुनेछ। 

(४) उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभको भमादभा काभ 
सभऩन्न हनु नसकेभा फढीभा तीस ददनसभभ सनमभ ८९ को 
उऩसनमभ (५) भा उशल्रशखत ऩदासधकायीफाट भमाद थऩको 
स्वीकृसत सरन सवकनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-११ 

रेखा, रेखाऩयीऺण य फेरुज ुपछा \\मौट सभफन्त्धी व्मवस्था 
 

91. कायोफायको रेखा याख्न:े (१) प्रत्मेक कामाारमरे ववसनमोजन, 

 याजस्व, धयौटी, शजन्त्सी य अन्त्म आभदानी खचाको रेखा भहारेखा 
 ऩयीऺकको कामाारमफाट स्वीकृत ढाॉचाभा याख्न ु ऩनेछ।रेखा 
 सबड्ने प्रभाशणत कागजातहरू ऩसन ससरससराफद्ध तरयकारे याख्न ु
 ऩनेछ।  

(२) वैदेशशक सहामताभा सिासरत आमोजनाको हकभा 
उऩसनमभ (१) फभोशजभ स्वीकृत रेखाको असतरयक्त प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमरे तोके फभोशजभको सहामक रेखा सभेत 
याख्नऩुनेछ। त्मसयी याशखएको सहामक रेखाको आधायभा दात ृ
ऩऺराई चावहने वववयण सभमभै ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(३) वस्तगुत सहामता, ससधै बकु्तानी, टनाकी, प्राववसधक 
सहामताको वहसाफ याख्न े य वववयण ऩेश गने कुया प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमफाट तोवकददए फभोशजभ हनेुछ। 
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(४) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे रेखा प्रणारी 
ववषमभा सभम सभमभा स्वीकृत गयी ऩठाएको सनदेशशका 
कामाारमहरूरे ऩारना गनुा ऩनेछ। 

(५) कामाारम प्रभखुरे कायोफायको रेखा अद्यावसधक बए 
वा नबएको ववषमभा फयोफय जाॉच गनुा ऩनेछ।आफ्नो कामाारम 
अन्त्तगात अन्त्म कामाारमहरू बए त्मस्तो कामाारमभा आपै गई वा 
अन्त्म कभाचायी खटाई आन्त्तरयक जाॉच सनयीऺण गनुा वा गयाउन ु
ऩनेछ। 

(६) कामाारमभा याख्न ुऩने रेखा ठीक दरुुस्तसॉग याखे वा 
नयाखेको, तहसफर भौज्दात ठीक बए वा नबएको सभफन्त्धभा प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमरे 
आकशस्भक वा सभम सभमभा जाॉच गना सक्नेछ ।मसयी जाॉच 
गयेको प्रसतवेदन य रेखा ठीक नयाखी जरयवाना गना ऩने बए सो 
सभेत उल्रेख गयी सभफशन्त्धत कामाारमको तारकु सनकाम प्रभखु 
सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ।मसयी प्रसतवेदन प्राप्त बएको सात ददन सबत्र 
तारकु सनकामरे सभफशन्त्धत कामाारम प्रभखुराई आवश्मकता 
अनसुाय सनदेशन ददने वा कायवाही गनुा ऩनेछ। 

(७) मस सनमभावरी फभोशजभ जाॉच हुॉदा कुनै कैवपमत 
बएभा कामाारम प्रभखु वा ववबागीम वा ववबाग/सनदेशनारम प्रभखु, 

ववबागीम प्रभखु नबए तारकु सनकामरे देहाम फभोशजभ कायवाही 
गयी त्मसको जानकायी भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम य प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमराई ददनऩुनेछ:- 

(क) नगदी य शजन्त्सी भारसाभानको रगत खडा गना 
छुट बएकोभा तीन ददनसबत्र रगत खडा गना 
रगाउने, 
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(ख) नगदी शजन्त्सी भारसाभानको रगत गोरभार 
गयी प्रदेश सयकायराई हानी नोक्सानी ऩायेकोभा 
ऩन्त्र ददनसबत्र असरु उऩय हनु नसकेकोभा 
प्रचसरत कानून फभोशजभ सयकायी फाॉकी सयह 
तरुुन्त्त असरु उऩय गने। 

92. रेखा वा रेखा वववयण दाशखरा गने: (१) रेखा वा रेखा वववयण 
 दाशखरा गने सभफन्त्धभा मस सनमभावरीभा अन्त्मत्र कुनै व्मवस्था 
 बएकोभा सोही फभोशजभ य कुनै व्मवस्था नबएकोभा देहाम 
 फभोशजभ रेखा वा रेखा वववयण दाशखरा गनुा ऩनेछ्- 

(क) दैसनक ऩठाउन ुऩने वववयण बोसरऩल्ट,  

(ख) साप्तावहक रूऩभा ऩठाउन ुऩने वववयण सो सभम 
सभाप्त बएको तीन ददनसबत्र,  

(ग) भाससक रूऩभा ऩठाउन ु ऩने वववयण भवहना 
बकु्तान बएको सात ददनसबत्र,  

(घ) भहारेखा ऩयीऺकको कामाारम वा भन्त्त्रारम वा 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा सभफशन्त्धत 
प्रदेश रेखा इकाइ कामाारम वा सभफशन्त्धत 
तारकु सनकामवा असधकायीरे भागेको वववयण 
भाग गरयएको ऩत्रभा उल्रेख बएको भमादसबत्र,  

(ङ) अन्त्म सनकामफाट वववयण प्राप्त गयी ऩठाउन ुऩने 
प्रसतवेदनभा त्मस्तो वववयण प्राप्त बएको तीन 
ददनसबत्र।  

(२) उऩसनमभ (१) भा उल्रेख बए फभोशजभको 
भमादसबत्र वववयण ऩठाउन नसकेभा ऩठाउन नसक्नाको कायण 
खोरी ऩटके रूऩभा ऩठाउन ु ऩने वववयणका हकभा भाग गने 
सनकामको प्रभखुसॉग य सनमसभत रूऩभा ऩठाउन ु ऩने वववयणको 
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हकभा तारकु सनकामका प्रभखु सभऺ भमाद थऩ भाग गयी 
सनकासा बई आए अनसुाय गनुा ऩनेछ। 

93. रेखा नयाख्न े वा प्रसतवदेन ऩेश नगनेराई कायवाही हनेु: रेखा 
 उत्तयदामी असधकृतरे मस सनमभावरी फभोशजभ याख्न ु ऩने याजस्व 
 ववसनमोजन धयौटी रगामतको रेखा नयाख्न ेवा प्रसतवदेन ऩेश नगने 
 सभफशन्त्धत कामाारम प्रभखु य आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुराई 
 रेखा नयाखेकोभा रेखा नयहेको यकभको ऩाॉच प्रसतशतसभभ य 
 प्रसतवेदन ऩेश नगयेकोभा सात ददनको तरफ फयाफयको यकभ 
 जरयवाना गनुा ऩनेछ। 

94. आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण सभफन्त्धी व्मवस्था: (१) प्रत्मेक भन्त्त्रारम, 

 सशचवारम, सनकाम तथा अन्त्तगात सनकामफाट सभऩादन गरयने 
 कामाहरू सभतव्ममी, कामादऺता य प्रबावकायी ढॊगफाट सभऩादन गना, 
 ववत्तीम प्रसतवदेन प्रणारीराई ववश्वसनीम फनाउन तथा प्रचसरत 
 कानून फभोशजभ कामा सभऩादन गना काभको प्रकृसत अनसुाय तमाय 
 गरयएको आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण प्रणारी कामाान्त्वमन गनुा गयाउन ु
 रेखा उत्तयदामी असधकृतको शजभभेवायी हनेुछ।सभफशन्त्धत 
 भन्त्त्रारम, सशचवारम, सनकामका रेखा उत्तयदामी असधकृतसॉग 
 सभन्त्वम गयी भन्त्त्रारमरे मो सनमभावरी जायी बएको सभसतरे एक 
 वषासबत्र आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण प्रणारी सनदेशशका तमाय गरयसक्न ु
 ऩनेछ।  

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण 
प्रणारी तमाय गदाा सनकामगत काभको प्रकृसत अनरुूऩ आवश्मक 
कुयाहरूको व्मवस्था गनुा ऩनेछ य त्मसभा सनमन्त्त्रणको वातावयण, 

जोशखभ ऺेत्रको ऩवहचान, सूचनाको आदान प्रदान, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन जस्ता ववषमराई सभेत सभेवटन ुऩनेछ। 
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(३) उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभको आन्त्तरयक 
सनमन्त्त्रण प्रणारीको अनगुभन गनाका रासग सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम, 

सशचवारम तथा ववबागीम प्रभखुरे शजभभेवाय असधकायी तोकी 
अनगुभन गने व्मवस्था सभराउन ुऩनेछ। 

(४) उऩसनमभ (३) फभोशजभ गरयएको अनगुभनफाट 
देशखएका त्रवुटराई सधुाय गयी आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण प्रणारीराई 
सदुृढ फनाउने शजभभेवायी उऩसनमभ (१) भा उशल्रशखत सनकामको 
हनेुछ। 

(५) तारकु सनकामरे मस सनमभावरी फभोशजभ 
भातहतका कामाारमरे तोवकएको कामाहरू प्रबावकायी रूऩभा 
ऩरयऩारना गये नगयेको, आसथाक अनशुासन य सनदेशनको ऩारना 
गये नगयेको सऩुरयवेऺण य अनगुभन गनुा ऩनेछ। 

(६) उऩसनमभ (५) फभोशजभको सऩुरयवेऺण य अनगुभन 
वषाको कभतीभा दईु ऩटक गनुा ऩनेछ।तारकु सनकामरे अनगुभन 
य सऩुरयवेऺ णको आधायभा देशखएका कैवपमतको सधुायको रासग 
भातहत कामाारमराई सनदेशन ददन ु ऩनेछ य त्मस्तो सनदेशनको 
ऩारना गनुा भातहतका कामाारमको कताव्म हनेुछ। 

95. आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण सभफन्त्धी व्मवस्था: (१) कामाारम प्रभखुरे 
 आफ्नो कामाारमको याजस्व, धयौटी तथा ववसनमोजन तपा को आम–

 व्मम तथा प्रचसरत कानूनफभोशजभ खडा बएको कामा सिारन 
 कोष य अन्त्म सावाजसनक कोषको आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण 
 सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा सो कामाारमरे तोके 
 वभोशजभ गयाउन ुऩनेछ। 

(२) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे उऩसनमभ (१) 
फभोशजभ आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण गदाा कामाारमभा हनेु आभदानी 
तथा खचा य त्मसको रेखाङ्कन प्रचसरत कानूनद्वाया सनधाारयत प्रविमा 
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अनरुूऩ बए वा नबएको, ववत्तीम साधनको उऩमोग सभतव्ममी 
तवयरे दऺताऩूवाक प्रबावकायी रूऩभा बए वा नबएको, स्वीकृत 
वावषाक कामािभ अनरुूऩ रक्ष्म प्रासप्त गये वा नगयेको, ववत्तीम 
प्रसतवेदनरे आसथाक कायोफायको सही य मथाथा शचत्रण प्रस्ततु गये 
वा नगयेको य आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण प्रणारी प्रबावकायी बए वा 
नबएको जस्ता कुयाहरूभा केशन्त्रत बई प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमफाट तमाय गयी रागू गयेको आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण 
सनदेशशका अनरुूऩको कामाववसध अऩनाई आन्त्तरयक रेखा ऩयीऺण 
गनुा ऩनेछ। 

(३) कामाारमरे आन्त्तरयक रेखाऩयीऺणफाट सनस्केका 
फेरुज ुअशन्त्तभ रेखाऩयीऺण हनु ुबन्त्दा अगासड नै सनमसभत गयाउन ु
ऩनेभा सनमसभत गयाई वा प्रभाण ऩेश गनुा ऩनेभा प्रभाण ऩेश गयी 
वा असरु उऩय गनुा ऩनेभा असरु उऩय गयी फेरुज ुरगत कट्टा 
गयाउन ुऩनेछ। 

(४) तारकु सनकामरे सभेत आपू भातहत सनकामको 
आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण सभमभै बए वा नबएको, आन्त्तरयक 
रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका फेरुजहुरू सभमभै पछमौट गये वा 
नगयेको अनगुभन गयी सभमभै आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण फेरुज ु
पछमौट नगने शजभभेवाय असधकायीराई सेवा सभफन्त्धी प्रचसरत 
कानूनफभोशजभ ववबागीम कायवाही गनुा ऩनेछ। 

(५) कामाारम प्रभखु आपैरे सनमसभत गना सक्नेभा 
आपैरे सनमसभत गने य आपैरे सनमसभत गना नसक्ने यकभहरू 
तारकु सनकामभा सभमभै ऩेश गनुा ऩनेछ।तारकु सनकामरे ऩसन 
सनमसभत गनुा ऩनेभा सभमभै सनमसभत गयी गयाई ददन ु ऩनेछ।सो 
फभोशजभ नगयेभा त्मसको जवापदेही तारकु भन्त्त्रारम वा 
सभफशन्त्धत कामाारम प्रभखु हनु ुऩनेछ। 
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(६) आन्त्तरयक रेखाऩयीऺणफाट सनस्केको फेरुजकुो एक 
प्रसत फोधाथा तारकु सनकामभा ऩसन ऩठाउन ु ऩनेछ।त्मस्तो फेरुज ु
पछमौट गये वा नगयेको अनगुभन तारकु सनकामरे गनुा ऩनेछ। 

96. आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण ससभसतको कामाववसध: (१) ऐनको दपा 31 
 वभोशजभको आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण ससभसतको फैठक साभान्त्मत: 
 भहीनाको एक ऩटक फस्नेछ।  

(२) ससभसतको फैठक फस्न ु बन्त्दा चौफीस घण्टा अगावै 
अध्मऺसॉगको ऩयाभशाभा सदस्म सशचवरे फैठकका कामासूची तमाय 
गयी सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

(३) आन्त्तरयक सनमन्त्त्रण ससभसतको अन्त्म कामाववसध 
ससभसत आपैँ रे सनधाायण गये फभोशजभ हनेुछ। 

97. अशन्त्तभ रेखाऩयीऺण गयाउने: कामाारम प्रभखुरे भहारेखा 
 ऩयीऺकको कामाारमफाट तोवकददए फभोशजभ रेखा य 
 आसथाक/ववत्तीम वववयण ऩेश गयी अशन्त्तभ रेखाऩयीऺण गयाउन ु
 ऩनेछ। 

98. फेरुज ुपछा\\मौट गने गयाउने उत्तयदावमत्व: (१) कामाारम प्रभखु वा 
 शजभभेवाय व्मशक्तरे फेरुज ुपछा\\मौट गये वा नगयेको अनगुभन गयी 
 नगयेको बए प्रचसरत कानून फभोशजभ पछमौट गना रगाउने 
 दावमत्व रेखा उत्तयदामी असधकृतको हनेुछ। 

(२) रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका फेरुज ु प्रभाण ऩेश 
गयी वा सनमसभत गयी गयाई वा असरु उऩय गयी पछा \\मौट गने 
दावमत्व शजभभेवाय व्मशक्त वा कामाारम प्रभखुको हनेुछ। 

(३) फेरुज ुपछा \\मौट गने दावमत्व बएको शजभभेवाय व्मशक्त 
वा कामाारम प्रभखु वा कभाचायी सरुवा फढुवा वा अवकाश बई 
कामाारम छोड्न ु ऩदाा सनजरे पछमौट हनु फाॉकी यहेको फेरुज ु
रगत तथा कायोफाय सभफन्त्धी कायवाहीको सभऩूणा वववयण खोरी 
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हारवाराराई फझुाउन ु ऩनेछ। हारवारारे ऩसन पछा \\मौट हनु 
फाॉकी यहेको फेरुज ु रगत तथा कायोफाय सभफन्त्धी कायवाहीको 
सभऩूणा वववयण फशुझसरई प्राथसभकताका साथ फेरुज ुपछा \\मौट गनुा 
गयाउन ुऩनेछ। 

99. फेरुज ु पछमौटको कायवाही गयी जवाप ददने: (१) आन्त्तरयक 
 रेखाऩयीऺण वा अशन्त्तभ रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माइएका कैवपमत 
 प्रसतवेदन य फेरुजहुरूको सभफन्त्धभा सभफशन्त्धत रेखाऩयीऺक वा 
 रेखाऩयीऺण गने कामाारमफाट ऩत्र रेखी आएऩसछ सो ऩत्रभा 
 भमाद तोवकएको बए सो भमाद सबत्र य नतोवकएकोभा ऩैंतीस ददन 
 सबत्र सनमसभत गनुा ऩने बए सनमसभत गयी वा आवश्मक प्रभाण ऩेश 
 गनुा ऩने बए सो ऩेश गयी गयाई वा असरु उऩय गनुा ऩने बए 
 असरु उऩय गयी वा जवापफाट प्रष्ट गनुा ऩने बए प्रष्ट जवाप ददई 
 फेरुज ु पछमौट गनुा ऩनेछ य त्मसको जवाप रेखाऩयीऺक वा 
 रेखाऩयीऺण गने कामाारमराई ऩैंतीस ददनसबत्र ददन ु
 ऩनेछ।कायोफाय य प्रभाण सभफन्त्धभा कुनै कुया स्ऩष्ट गनुा ऩयेभा 
 रेखा ऩयीऺकरे फन्त्द सवार गयी जवाप तत्कारै सरन सक्नेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ फेरुज ु पछमौट गना 
नभ्माएभा फेरुज ु ऩत्र रेख्न े सनकामभा कायण सवहत भमाद भाग्न ु
ऩनेछ य सो सनकामरे थऩ ददएको भमादसबत्र सो कामा सभऩादन 
गयी फेरुज ुपछमौट गनुा ऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (१) वा (२) भा उल्रेख बए फभोशजभको 
कायवाही य जवापको फोधाथा तारकु सनकामराई ददन ुऩनेछ। 

(४) उऩसनमभ (१) य (२) फभोशजभ फेरुज ुपछमौटको 
कायवाही नगने तथा ददएको जवाप ऩसन सन्त्तोषजनक नबएभा 
तारकु सनकामका प्रभखुरे ऐनको दपा ५६ फभोशजभ जरयफाना, वा 
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सेवा सभफन्त्धी प्रचसरत कानून फभोशजभ ववबागीम कायवाही वा दवु ै
कायवाही गना सक्नेछ। 

(५) भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट रेखाऩयीऺण हुॉदा 
औॊल्माइएका फेरुजकुा सभफन्त्धभा फेरुजकुो सूचना प्राप्त बएको 
ऩैंतीस ददनसबत्र सभऩयीऺण हनु नसकी फाॉकी यहेका फेरुज ु रेखा 
उत्तयदामी असधकृतरे ऐनको दपा ३9 फभोशजभको फेरुज ुपछमौट 
ससभसतभा ऩेश गयी पछमौटगयाई भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाारमफाट रगत कट्टा गयाउन ुऩनेछ। 

(६) ऐनको दपा ३9 फभोशजभको फेरुज ु पछमौट 
ससभसतफाट पछमौट गने सनणाम बएको य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमरे असरु पछमौट बएको फेरुजकुो जानकायी भहारेखा 
ऩयीऺकको कामाारमराई ददई रगत पछमौट गनुा ऩनेछ।  

100. फेरुज ु सनमसभत सभफन्त्धी व्मवस्था: (१) रेखा उत्तयदामी 
 असधकृतरे प्रचसरत कानून फभोशजभ सनमसभत गना सभल्ने फेरुज ु
 आपैरे सनमसभत गनुा ऩनेछ। 

(२) रेखा उत्तयदामी असधकृतरे आपूरे सोझै सनमसभत 
गना नसभरी कुनै कामाारम वा असधकायी वा सभफशन्त्धत व्मशक्त वा 
कभाचायी फझुी सनमसभत गना हनेु फेरुज ुसो फभोशजभ फझुी सनमसभत 
गनुा ऩनेछ। 

(३) प्रचसरत कानूनको यीत ऩ-ुमाउनऩुनेभा सो यीतसभभ 
नऩमुााई असनमसभत बएको तय सयकायी हानी नोक्सानी बएको 
नदेशखएको फेरुज ु कामाारम प्रभखु य ववबागीम प्रभखुको 
ससपारयसभा सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम, सशचवारम वा सनकामका रेखा 
उत्तयदामी असधकृतरे सनमसभत गना सक्नेछ।मसयी सनमसभत गदाा 
हानी नोक्सानी नबएको कायण मथासभबव प्रष्ट गनुा ऩनेछ। 
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(४) उऩसनमभ (१), (२) य (३) भा उल्रेख गरयएको 
फाहेक अन्त्म फेरुजरुाई सनमसभत गना रेखा उत्तयदामी असधकृतरे 
भनाससफ कायण देखेभा य सो सनमसभत गना सभन्त्हा ददन ुऩने बएभा 
सनमभ १०५ फभोशजभ सभन्त्हा गनुा ऩनेछ।  

101. प्रदेशको फेरुजकुो एकीकृत रगत याख्न:े भहारेखा ऩयीऺकको 
 कामाारमफाट गरयएको अशन्त्तभ रेखा ऩयीऺणफाट औॊल्माएको 
 फेरुजकुो वववयण भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमरे सभफशन्त्धत 
 सनकाम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमराई उऩरब्ध 
 गयाउनेछ।तारकु सनकामरे आपूअन्त्तगात सनकामको फेरुजकुो 
 रगत अद्यावसधक गयी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमराई 
 उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ य सोको आधायभा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
 कामाारमरे फेरुजकुो एकीकृत रगत तमाय गनुा ऩनेछ।प्रदेश रेखा 
 सनमन्त्त्रक कामाारमरे वहनासभना, भस्मौट, फढी बकु्तानी फाहेक 
 ववषमगत भन्त्त्रारमका सनकामका रेखा उत्तयदामी असधकृतरे 
 पछमौट गयेको फेरुज ु य प्रदेश सावाजसनक रेखा ससभसत य 
 अन्त्तगातको फेरुज ु पछमौट ससभसतको सनदेशन अनसुाय पछमौट 
 गयेको फेरुजकुो अद्यावसधक वववयण तमाय गयी भहारेखा 
 ऩयीऺकको कामाारम य तारकु सनकामराई जानकायी ददनऩुने छ। 

102. फेरुज ुपछमौट भलु्माङ्कन तथा अनगुभन ससभसत: (१) कामाारमरे 
 गयेको फेरुज ुपछमौट को अनगुभन गयी फेरुज ुपछमौट सभफन्त्धी 
 काभ कायवाहीभा प्रबावकारयता ल्माउन फेरुज ुपछमौट भूल्माङ्कन 
 तथा अनगुभन ससभसत गठन गना सक्नेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ससभसतभा देहामका 
अध्मऺ य सदस्महरू यहनेछन्् - 

(क) प्रभखु सशचव         -अध्मऺ  
(ख) सशचव, भखु्मभन्त्त्री तथा  
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भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम  -सदस्म  
(ग) सशचव, आसथाक भासभरा तथा 

मोजना भन्त्त्रारम   -सदस्म 

(घ) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक   -सदस्म  
(ङ) प्रदेश सयकायरे भनोनमन 

गयेको अथा ववऻ    -सदस्म सशचव  
(३) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ससभसतको काभ, कताव्म 

य असधकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ्- 
(क) प्रदेश अन्त्तगातका भन्त्त्रारम, सशचवारम, ववबाग 

वा कामाारमरे गयेको फेरुज ुपछमौट सभफन्त्धी 
काभ कायवाहीको रेखाजोखा तथा भूल्माङ्कन 
गने,  

(ख) कामभ बएको फेरुज ु कभ पछमौट गने वा 
पछमौट नगने भन्त्त्रारम, सशचवारम वा 
सनकामका प्रभखुराई ससभसतभा उऩशस्थत गयाई 
सनजसॉग छरपर गने,  

(ग) कामभ बएको फेरुज ु पछमौट नगने वा 
नगयाउने कामाारम प्रभखु य कभाचायीराई 
भूल्माङ्कनको आधायभा कायवाहीको रासग 
सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमराई सनदेशन ददने य मसयी 
ददइएको सनदेशन भासथ कायवाही नगयेको 
ऩाइएभा रेखा उत्तयदामी असधकृत उऩय 
ववबागीम कायवाहीको सनसभत्त प्रदेश सयकाय 
सभऺ ससपारयस गने,  

(घ) सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम, सशचवारमराई फेरुज ु
पछा \\मौट गना आवश्मक सनदेशन ददने य फेरुज ु
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पछा \\मौट सभफन्त्धी कायवाही शरुु गये वा 
नगयेको वा असरु उऩय गनुा ऩने बनी 
ठहामाएको फेरुज ु तोवकएको सभमसबत्र असरु 
उऩय गये नगयेको वा तहससर कामाारमभा 
ऩठाए नऩठाएको सभफन्त्धभा अनगुभन गने,  

(ङ) फेरुज ु पछमौट सभफन्त्धी काभ कायवाहीको 
सभफन्त्धभा प्रत्मेक छ भवहनाभा सभफशन्त्धत 
भन्त्त्रारम, सशचवारम वा ववबागको प्रगसत 
वववयण तमाय गयी वावषाक प्रसतवदेन भखु्मभन्त्त्री 
तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामाारम य भशन्त्त्रऩरयषदभा 
ऩेश गने।  

(४) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ससभसतको सदस्म 
सशचवको ऩारयश्रसभक य सवुवधा प्रदेश सयकायरे तोके फभोशजभ 
हनेुछ।  

(५) उऩसनमभ (१) फभोशजभ गदठत ससभसतरे आफ्नो 
कामाववसध आपै व्मवशस्थत गना सक्नेछ। 

(६) ससभसतको सशचवारम भन्त्त्रारमभा यहनेछ।  
103. रेखा उत्तयदामी असधकृतको कताव्म: मस सनमभावरी फभोशजभ 
 रेखा याख्न,े रेखा दाशखरा गने तथा रेखाऩयीऺण बए वा नबएको 
 येखदेख सनयीऺण गने गयाउने य भहारेखा ऩयीऺकको वावषाक 
 प्रसतवेदनको प्रसतविमा ददने, प्रदेश सबाको सावाजसनक रेखा 
 ससभसतको छरपरभा बाग सरई फेरुज ु पछमौट सभफन्त्धी काभ 
 कायवाही गने गयाउने उत्तयदावमत्व रेखा उत्तयदामी असधकृतको 
 हनेुछ। 
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104. सभन्त्हा सभफन्त्धी व्मवस्था: (१) ऐनको दपा ५२ फभोशजभ सभन्त्हा 
 ददन ुऩयेभा तीनराख रूऩैंमाॉसभभ सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचवरे य 
 सो बन्त्दा भासथको यकभको हकभा देहाम फभोशजभको ससभसतको 
 ससपारयसभा ऩाॉचराख रुऩैमाॉसभभको सभन्त्हा सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे 
 य सो बन्त्दा फढी यकभको सभन्त्हा प्रदेश सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्रे ददन 
 सक्नेछ्-  

(क) प्रभखु सशचव          -अध्मऺ  
(ख) आसथाक भासभरा तथा मोजना 

भन्त्त्रारमको सशचव   -सदस्म  
(ग) सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमको सशचव   -सदस्म  
(घ) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक   -सदस्म  
(ङ) सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमको आसथाक 

प्रशासन शाखा प्रभखु        -सदस्म सशचव 

 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको ससभसतरे आफ्नो 
कामाववसध आपै सनधाायण गनेछ। 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद-१२ 

कामाारम य ऩदासधकायीहरूको आसथाक प्रशासन सभफन्त्धी काभ, 

कताव्म य असधकाय 
 

105. प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक ईकाइ कामाारमको काभ, कताव्म य 
 असधकाय: ऐन तथा मस सनमभावरीभा अन्त्मत्र उल्रेख बएको 
 असतरयक्त प्रदेश रेखा ईकाइ कामाारमको काभ, कताव्म य 
 असधकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ्-  
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(क) आफ्नो ऺेत्र सबत्र यहेको आसथाक कायोफाय गने 
कामाारमहरूको रगत तमाय गयी प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमको ऩयाभशाभा कामाारम 
सॊकेत नभफय ददई सोको रगत अद्यावसधक 
रूऩभा याख्न,े  

(ख) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको प्रसतसनसधको 
रूऩभा प्रदेश सयकायका सयकायी 
कामाारमहरुको आसथाक कायोफायको येखदेख 
सनयीऺण गने, कामाारमहरूराई प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमको नीसत सनदेशन य प्रचसरत 
कानूनको अधीनभा यही याम सल्राह ददने,  

(ग) कामाारमफाट ववसनमोजन, याजस्व य धयौटी 
यकभको आभदानी य खचाको भास्केवायी सरई 
आफ्नो ऺेत्र शस्थत कामाारमको भास्केफायी 
तमाय गयी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा 
ऩठाउने,  

(घ) प्रचसरत कानून वा प्रदेश सयकायको सनणामफाट 
शजल्राशस्थत सयकायी कामाारमहरुको याजस्व, 

ववसनमोजन, धयौटी, शजन्त्सी य प्रचसरत कानून 
फभोशजभ खडा बएको कामा सिारन कोषको 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमफाट तोके 
फभोशजभ आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण गने,  

(ङ) मस सनमभावरी फभोशजभ कामाारमराई ददएको 
अशख्तमायी य फजेट फाॉडपाॉड फभोशजभ सनकासा 
ददने यकभको कामाारमगत य गोश्वाया रेखा 
याख्न,े सनकासा ददने य सनकासा ददईएको यकभको 
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वववयण फैंकफाट प्रभाशणत गयाई प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउने,  

(च) सार तभाभ बएऩसछ कामाारमहरूराई ददएको 
सनकासा यकभको वावषाक आसथाक/ववत्तीम 
वववयण फनाई प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम 
य सभफशन्त्धत कामाारमको तारकु ववबागभा 
ऩठाउने, 

(छ) कामाारमहरूरे आसथाक वषाको अन्त्तभा फाॉकी 
यहेको ववसनमोजन यकभ प्रदेश सशित कोषभा 
दाशखरा गये वा नगयेको जाॉच गने य नगयेको 
बए दाशखरा गयाउने,  

(ज) याजस्व रेखा य दाशखरा तथा धयौटी रेखा 
पछमौट सभफन्त्धभा आवश्मकता अनसुाय 
कामाारमको सनयीऺण गयी सोको प्रसतवेदन 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा य सभफशन्त्धत 
कामाारमको तारकु ववबागभा ऩठाउने य 
तत्सभफन्त्धभा प्राप्त सनदेशन फभोशजभ गने,  

(झ) ववसनमोजन रेखा, तहसफर भौज्दात य फेरुज ु
पछमौट सभफन्त्धभा कामाारमहरूको सनयीऺण 
गयी सनयीऺण प्रसतवदेन प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमभा य सभफशन्त्धत कामाारमको तारकु 
सनकामभा ऩठाउने य तत्सभफन्त्धभा प्रदेश रेखा 
सनमन्त्त्रक कामाारमफाट प्राप्त सनदेशन फभोशजभ 
गने,  

(ञ) कामाारमहरूको सनयीऺण गदाा से्रस्ता दरुुस्त 
नयहेको वा वहनासभना बएको वा ऩेश गनुा ऩने 
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प्रसतवेदनहरू सनमसभत रूऩभा ऩेश नगयेको वा 
मस सनमभावरी फभोशजभ गनुा ऩने अन्त्म काभ 
नगयेको ऩाइएभा कामाारमको सनकासा योक्का 
तथा फैंक खाता योक्का गयी तारकु सनकामभा 
जानकायी ददने,  

(ट) भन्त्त्रारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे 
सभम सभमभा तोकी ददएका अन्त्म कामाहरू 
गने। 

106. कामाारमको काभ, कताव्म य असधकाय: ऐन य मस सनमभावरीभा 
 अन्त्मत्र उल्रेख बएको काभ, कताव्म य असधकायको असतरयक्त 
 कामाारमको आसथाक प्रशासन सभफन्त्धी काभ, कताव्म य असधकाय 
 देहाम फभोशजभ हनेुछ्- 

(क) सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
कामाारमसॉग ववसनमोशजत यकभ भाग गयी 
सनकासा बएको यकभ आभदानी फाॉधी स्वीकृत 
फजेट तथा कामािभ य तारकु ववबागरे ददएको 
अशख्तमायी सबत्र यही मस सनमभावरी 
फभोशजभको यीत ऩमुााई खचा गने य त्मसको 
रेखा याख्न,े 

(ख) मस सनमभावरीभा उल्रेख बए फभोशजभको 
अवसध सबत्र याजस्व, धयौटी य ववसनमोजनको 
फैंक वहसाफ वववयण सबडाई भास्केवायी य अन्त्म 
वववयणहरू सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
इकाई कामाारम, तारकु ववबाग य भन्त्त्रारमभा 
ऩठाउने, 
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(ग) सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमफाट 
तोके फभोशजभ ववसनमोजन, याजस्व, धयौटी, 
शजन्त्सी य प्रचसरत कानूनफभोशजभ खडा बएको 
कामा सिारन कोषको आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण 
गयाउने य देशखएको कैवपमत अशन्त्तभ 
रेखाऩयीऺण हनु ुअगावै सनमसभत गयाई याख्न,े 

(घ) मस सनमभावरी फभोशजभ वावषाक आसथाक 
कायोफाय प्रसतवदेन य चौभाससक तथा वावषाक 
कामा सभऩादन प्रसतवेदन ऩेश गने, 

(ङ) मस सनमभावरी फभोशजभ सभऩूणा आसथाक 
कायोफाय गने, शजभभेवायी वहन गने, फेरुज ु
पछा \\मौट गने य वववयण ऩेश गने,  

(च) भहारेखा ऩयीऺकको कामाारमफाट औॊल्माइएका 
फेरुजकुो सोही कामाारमफाट तोवकएको ढाॉचाभा 
रगत खडा गयी याख्न ेय पछमौट को असबरेख 
अद्यावसधक गयी याख्न।े 

107. कामाारम प्रभखुको काभ, कताव्म य असधकाय: (१) ऐन तथा मस 
 सनमभावरीभा अन्त्मत्र उल्रेख बएको असतरयक्त कामाारम प्रभखुको 
 आसथाक प्रशासन सभफन्त्धी काभ, कताव्म य असधकाय देहाम 
 फभोशजभ हनेुछ्- 

(क) कामाारम प्रभखुको हार सासफक बएभा मस 
सनमभावरी फभोशजभ फयफझुायथ गने,  

(ख) सरुवा फढुवा वा अन्त्म कायणरे शजभभेवायीफाट 
अरग बई जाॉदा आफ्नो कामाकारको आम 
व्ममको रेखा, फेरुजकुो रगत, फेरुज ु
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पछमौटको कायवाहीको शस्थसत य कामाारमको 
आसथाक, बौसतक तथा जनशशक्तको वास्तववक 
शस्थसतको वववयण तमाय गयी हारवाराराई 
फझुाउने, 

(ग) कामाारमभा दाशखरा हनु आएको सयकायी 
यकभको रेखा याख्न,े प्रसतवेदनहरू ऩठाउने य 
कामाारमको सभऩूणा आसथाक कायोफायको 
उत्तयदावमत्व वहन गने, 

(घ) कामाारमको नगदी शजन्त्सीभा हानी नोक्सानी हनु 
नऩाउने गयी सनमन्त्त्रणको व्मवस्था गने, 

(ङ) कामाारमभा आसथाक अनशुासन कामभ गने 
गयाउने,  

(च) मस सनमभावरी तथा आसथाक प्रशासन सभफन्त्धी 
अन्त्म प्रचसरत कानून ऩारना गने गयाउने,  

(छ) रेखाऩयीऺणफाट सनस्केको फेरुजकुो जवाप 
सभमभै ददई सो फभोशजभ पछमौट बमो वा 
बएन अनगुभन गने य ददएको जवाप वा 
प्रभाणफाट पछमौट नबए ऩनु् ऩेश गयी 
पछमौट गयाउने।  

(२) कामाारम प्रभखुरे आसथाक कायोफाय गदाा आसथाक 
प्रशासन शाखा प्रभखुको याम नसरई वा याम ववऩयीत सनणाम गयेको 
खचाको यकभ करभको शजभभेवायी वहन गनुा ऩनेछ। आसथाक 
प्रशासन शाखा प्रभखुरे याम ददएको यकभ करभको हकभा सनजरे 
सभेत सॊमकु्त शजभभेवायी वहन गनुा ऩनेछ। 

108. सशचवारम य सनकामका प्रशासकीम प्रभखु य भन्त्त्रारमका सशचवको 
 काभ, कताव्म य असधकाय: (१) ऐन तथा मस सनमभावरीभा अन्त्मत्र 
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 उल्रेख बएको काभ, कताव्म य असधकायको असतरयक्त सशचवारम 
 तथा सनकामको प्रशासकीम प्रभखु तथा भन्त्त्रारमका सशचवको 
 आसथाक प्रशासनसभफन्त्धी काभ, कताव्म य असधकाय देहाम फभोशजभ 
 हनेुछ्-  

(क) फजेट तजुाभा ददग्दशान तथा भन्त्त्रारमरे सभम 
सभमभा तोकेअनसुाय फजेट य कामािभ तमाय 
गयी सभफशन्त्धत सनकामभा ऩेश गने, 

(ख) भातहत कामाारमको कुनै यकभको सनकासा ऩूयै 
वा आॊशशक योक्का याख्न ु ऩयेभा तदनसुाय योकी 
त्मसको सूचना भन्त्त्रारम, प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारम, सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
इकाई कामाारम य भातहत कामाारमराई ददने, 

(ग) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारम य 
भातहतका कामाारमहरूफाट प्राप्त वववयणका 
आधायभा प्रदेश सबत्रको एकीकृत रेखा याख्न,े  

(घ) खण्ड (ग) फभोशजभ तमाय गरयएको एकीकृत 
रेखाको आधायभा वदेैशशक ऋण तथा सहामता 
सभेत सभावेश गयी एकीकृत आसथाक/ववत्तीम 
वववयण तमाय गने य भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाारमभा ऩेश गयी रेखाऩयीऺण गयाउने। 
त्मस्तो आसथाक/ववत्तीम वववयण एक प्रसत प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउने, 

(ङ) फजेट शीषाक, उऩशीषाक अन्त्तगातको याजस्व, 

ववसनमोजन खचा, धयौटी ,शजन्त्सी तथा अन्त्म कोष 
सभेतको रेखा ऩयीऺणफाट कामभ बएको 
फेरुजकुो रगत स्वीकृत ढाॉचाभा याखी पछमौट 
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गयाउने य त्मसको भाससक य वावषाक वववयण 
फेरुज ु पछमौट भूल्माङ्कन य अनगुभन ससभसत 
तथा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा सभेत 
ऩठाउने, 

(च) कुनै कामाारमको सनसभत्त स्वीकृत फजेट 
यकभभा थऩ यकभको व्मवस्था गनुा ऩयेभा वा 
आफ्नो असधकाय बन्त्दा फढी यकभको 
यकभान्त्तय गना ऩयेभा भन्त्त्रारमफाट सनकासा 
गयाई ऩठाउने, 

(छ) भातहतका कामाारमहरूको सऩुरयवेऺण य 
अनगुभन गयी गयाई आसथाक अनशुासन य 
सनदेशनहरू ऩारना गना रगाउने,  

(ज) भातहतका कामाारमहरूरे रेखाऩयीऺण गयाए 
वा नगयाएको य गयाएकोभा सनस्केको फेरुजकुो 
जवाप सभमभा ददए वा नददएको, जवाप वा 
प्रभाण ऩेश गयेकोभा पछा \\मौट बए वा नबएको 
जानकायी याख्न े य येखदेख, सनयीऺण, अनगुभन 
गयी पछा \\मौट नबएकोभा गना रगाउने,  

(झ) कामा सिारन कोष अन्त्तगात खडा बएका कोष 
तथा अन्त्म सयकायी कोषको वहसाफ भहारेखा 
ऩयीऺकको कामाारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमभा ऩठाउने,  

(ञ) प्रचसरत कानूनरे तोकेको अन्त्म कामा गने।  
(२) रेखा उत्तयदामी असधकृतको उत्तयदावमत्वभा 

सशचवारम तथा सनकाम य भन्त्त्रारमका आसथाक प्रशासन शाखा 
प्रभखुको देहाम फभोशजभको काभ कताव्म हनेुछ्-  
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(क) मस सनमभावरी फभोशजभ सशचवारम तथा 
सनकाम य भन्त्त्रारमको प्रसतसनसधको रूऩभा 
भातहत कामाारमका ववत्तीम आन्त्तरयक 
सनमन्त्त्रण प्रणारीको सऩुयीवेऺ ण, अनगुभन गयी 
कभतीभा वषाको दईुऩटक प्रसतवेदन ऩेश गने,  

(ख) भातहत कामाारमहरूभा अनगुभन गदाा से्रस्ता 
दरुुस्त नबएको वा वहनासभना बएको वा ऩेश 
गना ऩने प्रसतवेदनहरू सनमसभत रूऩभा ऩेश 
नगयेको वा मस सनमभावरी फभोशजभ गनुा ऩने 
अन्त्म तोवकएको काभ कताव्म ऩारना नगयेको 
ऩाइएभा मस सनमभावरी फभोशजभको व्मवस्था 
ऩारना गना सनदेशन ददई सो व्महोया खोरी 
रेखा उत्तयदामी असधकृतराई प्रसतवेदन ददने य 
सोको जानकायी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमराई सभेत ददने। आवश्मक देशखएभा 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमसॉग सभन्त्वम 
गयी सनकासा तथा फैंक खाता सभेत योक्का याख्न,े  

(ग) भातहत कामाारमहरूभा कामायत आसथाक 
प्रशासन शाखाका प्रभखुरे मस सनमभ फभोशजभ 
कामा गयेको वा नगयेको अनगुभन गयी प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा कभतीभा वषाको 
एक ऩटक प्रसतवेदन ददने।  

(३) ववबागीम प्रभखुको उत्तयदावमत्व यहने गयी 
ववबाग/सनदेशनारम वा ववबाग/सनदेशनारम नबएका भहाशाखाभा 
कामायत आसथाक प्रशासन शाखाका प्रभखुरे सभेत उऩसनमभ (२) 
भा उशल्रशखत काभ कताव्म ऩूया वा ऩारना गनुा ऩनेछ।  
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109. प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको काभ, कताव्म य असधकाय: ऐन 
 तथा मस सनमभावरीभा अन्त्मत्र उल्रेख बएको काभ, कताव्म य 
 असधकायको असतरयक्त प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रकको कामाारमको 
 आसथाक प्रशासन सभफन्त्धी काभ, कताव्म य असधकाय देहाम 
 फभोशजभ हनेुछ्- 

(क) रेखाको ढाॉचा भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाारमफाट स्वीकृत गयाई प्रमोगभा ल्माउने,  

(ख) सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनदुान, 
याजस्व फाॉडपाॉड फाट प्राप्त यकभ, आन्त्तरयक 
आम तथा ऋण तथा अनदुान,ववसनमोजन, याजस्व 
य धयौटीको एकीकृत रेखा, सहामता, अनदुान, 

ऋण य व्माज तथा राबाॊशको रेखा याख्न,े 
एकीकृत आसथाक वववयण फनाउने, 
रेखाऩयीऺणको रासग ऩेश गने, 

(ग) ववसनमोजन याजस्व य धयौटी रेखाहरूफाट 
एकीकृत आम व्मम रेखा तमाय गयी भहारेखा 
ऩयीऺकको कामाारमफाट रेखाऩयीऺण गयाउने, 

(घ) प्रदेश सशित कोष, आकशस्भक कोष य अन्त्म 
सयकायी कोषको वहसाफ याख्न ेय याख्न रगाउने,  

(ङ) प्रदेश सयकायफाट रगानी गरयएका यकभ य 
प्रदेश सयकायराई प्राप्त बएको ऋणको रेखा 
याख्न,े  

(च) ववसनमोजन, याजस्व, धयौटी, अन्त्म सयकायी कोष 
य शजन्त्सी तथा भौज्दातको ऩरयचारन एवॊ 
आसथाक सनमभको ऩरयऩारन सभफन्त्धभा 
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आवश्मकतानसुाय कामाारमको सनयीऺण गयी 
आवश्मक सनदेशन ददने,  

(छ) मस सनमभावरीको कामाान्त्वमन गदाा आसथाक 
प्रशासन सभफन्त्धभा उठेका वववादहरूभा याम 
ददई सभाधान गने,  

(ज) भहारेखा ऩयीऺक कामाारमको स्वीकृसत सरई 
याजस्व, ववसनमोजन, धयौटी, ऋण रगानी रगामत 
सावाजसनक कोषको कायोफायराई व्मवशस्थत गना 
नगद वा प्रोदबावी (एिुअर) भा आधारयत 
रेखा ढाॉचा य खाता सूची फनाई रागू गने,  

(झ) आसथाक प्रशासनभा काभ गने प्रत्मेक ऩदको 
काभ कताव्मफाये प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमरे छुटै्ट कामा वववयण तमाय गयी रागू 
गना सक्नेछ, 

(ञ) सावाजसनक ववत्तीम व्मवस्थाराई आधसुनकयण य 
व्मवशस्थत गना य प्रबावकारयता वृवद्ध गना 
आवश्मकता अनसुाय व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी 
रागू गने, 

(ट) मस सनमभावरीको कामाान्त्वमनको सभफन्त्धभा 
प्रदेश सयकायरे तोवकददएको अन्त्म काभ गने, 

(ठ) आसथाक प्रशासन सभफन्त्धभा आवश्मकता 
अनसुाय भहारेखा सनमन्त्त्रक कामाारमसॉगको 
सभन्त्वमभा कामा गने। 

110. आसथाक भासभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमको काभ, कताव्म य 
 असधकाय: ऐन तथा मस सनमभावरीभा अन्त्मत्र उल्रेख बएको काभ, 

 कताव्म य असधकायको असतरयक्त आसथाक भासभरा तथा मोजना 
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 भन्त्त्रारमको आसथाक प्रशासन सभफन्त्धी काभ, कताव्म य असधकाय 
 देहाम फभोशजभ हनेुछ्- 

(क) कुनै कामाारमको कुनै यकभको सनकासा ऩूयै वा 
आॊशशक रूऩरे योक्न ु ऩयेभा तदनसुाय सनकासा 
योकी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम, 
सभफशन्त्धत प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई 
कामाारम, सभफशन्त्धत सनकाम य भन्त्त्रारमराई 
सूचना गने,  

(ख) कुनै कामाारमको सनसभत्त स्वीकृत फजेट 
फभोशजभको यकभभा नऩगु यकभको व्मवस्था 
गना वा यकभान्त्तय गना ऩयेभा सारफसारी 
ववसनमोजन ऐनको ऩरयसधसबत्र यही सनकासा ददने 
य त्मसको फोधाथा भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाारम य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमराई 
ददने।  

111. आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुको काभ, कताव्म य असधकाय:     
  (१) कामाारम प्रभखुको उत्तयदावमत्वभा आसथाक प्रशासन 
 शाखा प्रभखुको काभ, कताव्म य असधकाय देहाम फभोशजभ हनेुछ्- 

(क) कामा सिारन तथा प्रशाससनक खचा तपा को 
फजेट तजुाभा गने य कामािभ तपा को फजेटको 
हकभा मोजना य कामािभ हेने सभफशन्त्धत 
शाखा वा भहाशाखाराई सहमोग गने,  

(ख) आसथाक कायोफायसॉग सभफशन्त्धत काभ य 
शजभभेवायी वहन गयी मस सनमभावरी फभोशजभ 
सनकासा भाग गने व्मवस्था सभराउने,  
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(ग) सनकासा बएको यकभको खचाको वहसाफ वकताफ 
यीतऩूवाक याख्न,े खचाका पाॉटवायी तथा आसथाक 
वववयण तमाय गने।त्मस्ता पाॉटवायी एवॊ 
आसथाक वववयण कामाारम प्रभखुफाट स्वीकृत 
गयाई सभमभै सभफशन्त्धत सनकामभा ऩठाउने य 
रेखा ऩयीऺण गयाउने,  

(घ) रेखाऩयीऺणफाट कामभ हनु आएको फेरुजकुो 
रगत याख्न ेय फेरुज ुपछ्र्मौट गने प्रभाण जटुाई 
ऩेश गने गयाउने । सनमसभत गनुा ऩने ववषमहरू 
सनमसभत गना गयाउन ऩेश गने,  

(ङ) आपू सरुवा वा फढुवा बई जाॉदा आफ्नो 
शजभभाको सभऩूणा से्रस्ता, नगद य फैंक भौज्दात, 

फेरुज ु रगत य असबरेखहरू हारवारा वा 
सनजराई फझुाउने गयी भातहत कभाचायीराई 
फयफझुायथ गने,  

(च) आफ्नो यामअनसुाय सनणाम बएको यकभ 
करभको हकभा शजभभेवायी फहन गने,  

(छ) कामाारम प्रभखुरे सभुऩेको आसथाक 
कायोफायसभफन्त्धी काभ गने य आसथाक 
कायोफायभा कामाारम प्रभखुराई याम ददने। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभका कामाहरू आसथाक प्रशासन 
भहाशाखा वा शाखा प्रभखुरे आफ्नो भातहतका असधकृत वा अन्त्म 
सहामक कभाचायीराई काभको फाॉडपाॉड गयी शजभभेवायी सभुऩन 
सक्नेछ। 

(३) आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुरे आसथाक कायोफाय 
गदाा प्रचसरत कानून फभोशजभ यीत ऩगुे वा नऩगुेको जाॉची यीत 
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ऩगुेकोभा बकु्तानीको सनसभत्त ऩेश गने, यीत नऩगुेको वा आफ्नो याम 
नसरई यीत नऩगुेको कुनै करभ सदय बई बकु्तानीको सनसभत्त प्राप्त 
हनु आएभा यीत नऩगुेको व्महोया सरशखत रूऩभा स्ऩष्ट खरुाई 
कामाारम प्रभखु सभऺ ऩेश गयी कामाारम प्रभखुको सरशखत आदेश 
अनसुाय गनुा ऩनेछ। 

(४) सनमभ ३६ को उऩसनमभ (३) फभोशजभ खचा गना 
कामाारम प्रभखुरे आदेश ददएभा आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुरे 
सोही फभोशजभ खचा गयी त्मस्तो काभ बएको सात ददनसबत्र त्मस्तो 
खचा बएको यकभ सनमसभत गना कामाारम प्रभखु सभऺ ऩेश गनुा 
ऩनेछ । त्मसयी ऩेश हनु आएका खचा सनमसभत गयाउने शजभभेवायी 
कामाारम प्रभखुको हनेुछ। 

 

ऩरयच्छेद-१३ 

ववववध 

 

112. आसथाक कामाववसध सभफन्त्धी आन्त्तरयक सनदेशशका फनाउन सवकने् 
  आफ्नो भन्त्त्रारम अन्त्तगात सिासरत आमोजना वा कामासॉग 
 सभफशन्त्धत आसथाक कायोफायराई सवु्मवशस्थत ढङ्गफाट सिारन गना 
 सभफशन्त्धत भन्त्त्रारम, सशचवारम य सॊववधानभा व्मवस्था बएका 
 सनकामरे मो सनमभावरीको अधीनभा यही भन्त्त्रारमको सहभसत 
 सरई आसथाक कामाववसध सभफन्त्धी आन्त्तरयक सनदेशशका फनाई रागू 
 गना सक्नेछ।  
113. असधकाय प्रत्मामोजन: (१) मस सनमभावरी फभोशजभ व्मवस्था 
 बएका सभन्त्हा ददने, मोजना स्वीकृत गने, रागत अनभुान सॊशोधन 
 गने, कफसुरमतनाभा सॊशोधन गने असधकाय प्रत्मामोजन गना सवकने 
 छैन। 



खण्ड ३) असतरयक्ताङ्क २७(ख) प्रदेश याजऩत्र बाग २ सभसत २०७६।०८।0५ 

112 

(२) उऩसनमभ (१) भा उशल्रशखत असधकायहरू फाहेक 
मस सनमभावरी फभोशजभ व्मवस्था बएका अरू असधकायहरू सो 
असधकाय प्रमोग गने असधकाय प्राप्त असधकायीरे आफ्नो 
उत्तयदावमत्वभा सभफशन्त्धत असधकृतराई प्रत्मामोजन गना सक्नेछ। 
तय, आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुको याम सरई सनणाम गनुा ऩने 
ववषमको असधकाय प्रत्मामोजन गदाा आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु 
बन्त्दा भासथल्रो तहको कभाचायीराई गनुा ऩनेछ। 

(३) उऩसनमभ (१) को प्रसतकूर नहनेु गयी सभफशन्त्धत 
सशचवरे आफ्नो उत्तयदावमत्वभा खाता सिारन रगामत आसथाक 
प्रशासन सभफन्त्धी असधकाय आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुराई 
प्रत्मामोजन गना सक्नेछ । आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुरे आफ्नो 
उत्तयदावमत्वभा आपू अन्त्तगातका कभाचायीराई खाता सिारन 
रगामत रेखा सभफन्त्धी कामाको फाॉडपाॉड गना सक्नेछ। 

(४) उऩसनमभ (१) फभोशजभ असधकाय प्रत्मामोजन गने 
असधकायीरे आपूरे प्रत्मामोजन गयेको असधकायका सभफन्त्धभा 
सभफशन्त्धत असधकायीफाट फायभफाय आवश्मक जानकायी सरई याख्न ु
ऩनेछ। 

114. रेखाऩयीऺण गयाएय भात्र यभाना ददने: (१) आसथाक कायोफाय गने 
 कामाारम प्रभखु य आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखुको सरुवा हुॉदा 
 सनजहरूको ऩाराको आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण गयाई बएको जवाप 
 वा प्रभाण ऩेश गना रगाई हारवाराराई वा हारवाराराई फझुाउने 
 गयी भातहत कभाचायीराई फझुाई फयफझुायथ बएऩसछ भात्र यभाना 
 सरन ु ददन ु ऩनेछ। फझु्नेरे ऩसन सो फभोशजभ फशुझसरई अशन्त्तभ 
 रेखाऩयीऺणको जवापदेहीता सरन ु ऩनेछ।मस्तो अवस्थाभा प्रदेश 
 रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा सो कामाारमरे तोके फभोशजभको 
 कामाारमरे ऩसन आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण तत्कार गरयददन ु
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 ऩनेछ।फयफझुायथ गनुा ऩने व्मशक्तरे से्रस्ता तमाय गयी आन्त्तरयक 
 रेखाऩयीऺणको रासग सात ददनसबत्र ऩेश गनुा ऩनेछ।आन्त्तरयक 
 रेखाऩयीऺणफाट सनस्केको फेरुजकुो जवाप ऩसन सात ददनसबत्र ददई 
 फयफझुायथ सभऩन्न गयी सनजाभती सेवा सभफन्त्धी प्रचसरत कानूनरे 
 तोकेको सभमसबत्र यभाना सरई सक्न ुऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभ आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण 
नगयाई यभाना ददन नसवकने अवस्था बएभा सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमको 
सशचवको स्वीकृसत सरएय भात्र यभाना ददन ुऩनेछ।से्रस्ता ऩेश नगने, 

आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण नगने नगयाउने य जवाप ददन आरटार 
गने उऩय ववबागीम कायवाही गनुा ऩनेछ। 

115. सल्राहकाय ससभसत गठन गना सवकने: कुनै आमोजना वा कामाारम 
 वा ववबागराई सनभााण सधुाय सभफन्त्धी काभभा गभबीय प्राववसधक, 

 आसथाक य साभाशजक सभस्मा सजृना बई आमोजना कामाान्त्वमनभा 
 फाधा ऩने शस्थसत उत्ऩन्न बएभा व्महोया खोरी सभफशन्त्धत 
 सशचवसभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ। सभफशन्त्धत सशचवरे आफ्नो य 
 आवश्मकता बए अन्त्म भन्त्त्रारमका ववऻ कभाचायी सभेत सभावेश 
 बएको सल्राहकाय ससभसत गठन गयी सो ससभसतको ससपारयस 
 अनसुाय आवश्मक सनदेशन ददन ुऩनेछ। 

116. असधकायभा हस्तऺऩे गना नहनेु: (१) मस सनमभावरी फभोशजभ कुनै 
 असधकाय प्रमोग गना ऩाउने गयी असधकाय प्राप्त गयेका असधकायीको 
 असधकायभा तारकु सनकाम वा ऩदासधकायीरे हस्तऺेऩ गना ऩाइने 
 छैन।असधकायको दरुूऩमोग बएको बने्न तारकु सनकामराई रागेभा 
 तत्सभफन्त्धी छानसफन गना तत्कार कभाचायी खटाउने वा सभऩूणा 
 व्महोया खरुाई तत्सभफन्त्धी छानसफन गने सनकामभा अनयुोध गना 
 सक्नेछ। 
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(२) उऩसनमभ (१) फभोशजभको व्मवस्थारे तारकु 
सनकामको सऩुरयवेऺ ण, अनगुभन गने, सनदेशन ददने असधकायराई 
सीसभत गयेको भासनने छैन। 

117. नगद भौज्दात याख्न सवकने: (१) कामाारमरे दैसनक रूऩभा गनुा 
 ऩने सानासतना खचाको रासग प्रदेश स्तयका कामाारमहरूरे ऩच्चीस 
 हजाय रुऩैमाॉसभभ य अन्त्म कामाारमहरूरे ऩन्त्र हजाय रुऩैमाॉसभभ 
 कुनै कभाचायीको नाभभा ऩेश्की जनाई नगद भौज्दात याख्न 
 सक्नेछ।मसफाट खचा बएको यकभको ववर बयऩाई ऩेश गयी 
 शोधबनाा सरन ुऩनेछ। प्रत्मेक वषाको आषाढ २५ गतेसबत्र फाॉकी 
 यहेको नगद भौज्दात फैंक दाशखरा गनुा ऩनेछ। 

(२) उऩसनमभ (१) भा उल्रेख बए फभोशजभको 
भौज्दातफाट काभ नचल्ने बएभा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमको 
स्वीकृसत सरई नगद भौज्दात याख्न ेहद फढाउन सवकनेछ। 

118. चेकको बकु्तानी अवसध: प्रदेश सशित कोषफाट बकु्तानीको सनसभत्त 
 शखशचएको चेकको बकु्तानी अवसध तीस ददनको हनेुछ।  
119. फैठक बत्ता: मस सनमभावरी फभोशजभ गठन बएका ससभसतहरूको 
 फैठक कामाारम सभमसबत्र हनु नसकी कामाारम सभम अशघ वा 
 ऩसछ गनुा ऩयेभा त्मस्तो फैठकभा उऩशस्थत हनेु सदस्मराई 
 भन्त्त्रारमरे तोके फभोशजभ फैठक बत्ता ददइनेछ। 

120. सनदेशशका फनाउन सक्ने: मस सनमभावरीभा व्मवस्था बएका 
 ववषमराई कामाान्त्वमन गना आवश्मकता अनसुाय भन्त्त्रारमरे 
 सनदेशशका फनाई रागू गना सक्नेछ। 

121. ववद्यतुीम प्रववसधको प्रमोग: (१) प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमरे 
 तमाय गयेको प्रणारी फभोशजभ आसथाक कायोवायको रेखाॊकन गने 
 य प्रसतवेदन तमाय गने कामा हनेुछ।  
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(२) त्मस्तो प्रणारीको कामाान्त्वमन कामाववसध सभफन्त्धभा 
तमाय बएको प्रमोगकताा ऩशुस्तका प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमको ससपारयसभा भन्त्त्रारमफाट स्वीकृत गयाई रागू गनुा 
ऩनेछ।  

 

122. आसथाक दावमत्व ऩने ववषमभा भन्त्त्रारमको सहभसत सरन ुऩने: मस 
 सनमभावरीभा उल्रेख बएकोभा फाहेक कुनैऩसन कामाारमरे थऩ 
 आसथाक दावमत्व ऩने सनणाम गदाा भन्त्त्रारमको ऩूवा सहभसत 
 सरनऩुनेछ। 

123. अनसूुचीभा हेयपेय वा थऩघट: प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩत्रभा 
 सूचना प्रकाशन गयी अनसूुचीभा आवश्मक हेयपेय वा थऩघट गना 
 सक्नेछ। 

124. मसै सनमभावरी फभोशजभ हनेु: मस सनमभावरीभा उल्रेख गरयएका 
 ववषमभा मसै सनमभावरी फभोशजभ य अन्त्म ववषमभा प्रचसरत काननु 
 फभोशजभ हनेुछ। 
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अनसूुची-१ 

(सनमभ १९ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

भध्मकारीन खचा सॊयचना 
 

भन्त्त्रारम/सनकाम: 
ऺते्र (सेक्टय): 
१. ऩषृ्ठबसूभ   

२. सोच (सबजन) 
३. ध्मेम (सभसन) 
४. रक्ष्म (गोर) 
५. उदे्दश्म (अब्जेशक्टब्स) 

६. भध्मभकारीन नीसत/यणनीसत  

७. भध्मभकारीन सभवष्टगत आसथाक खाका  

८. भध्मभकारीन यणनीसत अन्त्तगातका कामािभ/आमोजनाको वववयण  

८.१ कामािभ/आमोजनाको उदे्दश्म, खचा आवश्मताको ऩषु्टमाईं तथा कामाान्त्वमन 

गने सनकाम 

कामािभ/
आमोजना 

 

उद्दशे्म 

आमोजना अवसध रागत तथा ऩषु्ट्याईं कामाान्त्वमन गने सनकाम 

(ववबाग/सनदेशनारम/
कामाारम) 

 

सरुु आ.व. सभासप्त आ.व रागत 

(हजाय) 
 

ऩषु्ट्याईं 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
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८.२  प्राथसभकतािभ, ददगो ववकास रक्ष्म, गरयफी, रैंसगक य जरवाम ुसॊकेत 

ि.सॊ
. 

फजेट 
उऩशी
षाक 

कामािभ/
आमोजना 

यणनीसतक 
स्तभब 

प्राथसभक
तािभ 

दीगो 
ववकास 
रक्ष्म 
सङ्कते 

गरयफी 
न्त्मूनीकयण 

सङ्कते 

रैवङ्गक 
सङ्कते 

जरवाम ु
सङ्कते 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

         

         

         

९. कामािभ/आमोजनाको ववगतको उऩरशब्ध  

९.१ गत आ.व. ....... सभभको उऩरशब्ध  

९.२ कामािभ/आमोजनाको रशऺत प्रसतपर सूचक य उऩरशब्ध 

कामािभ/आमोजना 
 

प्रसतपर 
सूचक 

एकाई 

(अशघल्रो आ.व. ..) * (चार ुआ.व. ..) * 

रक्ष्म उऩरशब्ध रक्ष्म अनभुासनत उऩरशब्ध 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       
       

स्ऩष्टीकयण: आ.व. २०७५।७६ को फजेट सनभााण गने हो बने अशघल्रो आ.व. 
बन्नारे आ.व. २०७३।७४ य चार ुआ.व. बन्नारे २०७४।७५ राई जनाउॉछ। 

९.३ फजेट: ववसनमोजन य उऩरब्धी 
(ने.रु. हजायभा) 

ि.
सॊ. 

फजेट 
उऩशीषाक 

 

कामािभ/आमोजना 
 

(अशघल्रो आ.व. ..) * (चार ुआ.व. ..) * 

ववसनमोजन 
मथाथा 
खचा 

ववसनमोजन सॊशोसधत अनभुान 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
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१०. प्रसत इकाइ रागत अनभुान 

ि.
सॊ. 

वववयण एकाई 
प्रसत एकाई 
रागत 

कैवपमत 

१ २ ३ ४ ५ 

     

     

११. भध्मभ कारीन खचा अनभुान 

११.१ भध्मभ कारीन खचा अनभुानको ववसनमोजन तथा स्रोत प्रऺेऩण (तीन 
 आ.व.को) 

(ने.रु. हजायभा) 

ि
.स
ॊ. 

फजे
ट 

उऩ
शी

षाक
 

क
ाम
ाि
भ/

आ
मो
जन

ा 

आ.व. प्रथभको ववसनमोजन य 
स्रोत 

आ.व. दद्वतीमको ववसनमोजन 
य स्रोत 

आ.व. ततृीमको ववसनमोजन 
य स्रोत 

कू
र 

चा
र ु

ऩुॉ ज
ीग
त 

वव
त्ती
म 

व्म
वस्

था
 

नेऩ
ार

 स
यक

ाय 
वैदे

शश
क
 अ

नदु
ान

 

वैदे
शश

क
 ऋ

ण 
कू
र 

चा
र ु

ऩुॉ ज
ीग
त  

वव
त्ती
म 

व्म
वस्

था
 

नेऩ
ार

 स
यक

ाय 
वैदे

शश
क
 अ

नदु
ान

 

वैदे
शश

क
 ऋ

ण 
कू
र 

चा
र ु

ऩुॉ ज
ीग
त 

वव
त्ती
म 

व्म
वस्

था
 

नेऩ
ार

 स
यक

ाय 
वैदे

शश
क
 अ

नदु
ान

 

वैदे
शश

क
 ऋ

ण 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
 

११
 

१२
 

१३
 

१४
 

१५
 

१६
 

१७
 

१८
 

१९
 

२०
 

२१
 

२२
 

२३
 

२४
 

                                                

                                                

                        

                        

                        

                        

                        

                        

स्ऩष्टीकयण: आसथाक वषा प्रथभ, दद्वतीम य ततृीम बन्नारे फजेट तजुाभा गरयने 
आ.व.देशख िभश् तीन आ.व.राई जनाउॉछ । 
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११.२ कामाान्त्वमन गने एकाईहरूका कामािभ/आमोजनाको भध्मभकारीन खचा 
अनभुान 

(ने.रु. हजायभा) 

कामाान्त्वमन 
गने एकाई 

कामािभ/आमो
जना 

 

गत 
आ.व. 

...... को 
वास्तवव
क खचा 

चार ुआ.व. ... को 
भध्मभकारीन खचा अनभुान 

(आगाभी तीन आ.व.) 

फजेट 

सॊशोसधत 
खचा 

अनभुान 

आ.व. 
ऩवहरो 

आ.व. 
दोस्रो 

आ.व. 
तेस्रो 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

        

        

१२. ऺेत्रगत नसतजा सूचक य रक्ष्म  

१२.१ ऺेत्रगत नसतजा सूचक 

सूचक एकाई 

गत आ.व. 
... सभभको 
वास्तववक 
उऩरशब्ध 

चार ुआ.व. 
..... को 
सॊशोसधत 
उऩरशब्ध 

भध्मकारीन रक्ष्म (तीन आ.व.) 

आ.व. ऩवहरो आ.व. दोस्रो आ.व. तेस्रो 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

           

           

१२.२ कामािभ/आमोजनाको प्रसतपर सूचक य भध्मभकारीन रक्ष्म 

कामािभ/आमोजना 
 

प्रसतपर 
सूचक 

एकाई 
भध्मकारीन रक्ष्म 

आ.व. ऩवहरो आ.व. दोस्रो आ.व. तेस्रो 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

      

      
 

१३. सभस्मा तथा चनुौतीहरू  

१४. सनष्ट्कषा तथा आगाभी कामा ददशा 
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अनसूुची-२ 

(सनमभ २१ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

वावषाक कामािभ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

११. आमोजनाको कूर रागत: सरुुको सॊशोसधत 

(क) आन्त्तरयक (१) नेऩार सयकाय  

             (२)प्रदेश सयकाय 
             (३) सॊस्था 
             (४) जनसहबासगता 
 (ख) वैदेशशक (१) ऋण 

             (२) अनदुान 

१२. गत आ.व. सभभका खचा रु. (सोझै बकु्तानी य वस्तगुत 
सभेत) 

(क) आन्त्तरयक (१) नेऩार सयकाय  

             (२)प्रदेश सयकाय 
             (३) सॊस्था 
             (४) जनसहबासगता 
(ख) वैदेशशक (१) ऋण 

            (२) अनदुान 

 

१0. वावषाक फजेट रु. 
(क) आन्त्तरयक (१) नेऩार सयकाय            
             (२) प्रदेश सयकाय 
             (३) सॊस्था 
             (४) जनसहबासगता 
(ख) वैदेशशक     (१) ऋण 

                (२) अनदुान 

(ग) दात ृसॊस्था 
 

१. आ.व. 
२. फजेट उऩशीषाक नॊ. 
३. भन्त्त्रारम 

४. ववबाग/सनदेशनारम/सॊस्था 
५. कामािभ आमोजनाको नाभ 

६. स्थान (क) शजल्रा 
       (ख) गा.ऩा./न.ऩा./वडा नॊ. 
७. आमोजना सरुु बएको सभसत 

८. आमोजना ऩूया हनेु सभसत 

९. आमोजना/कामाारम प्रभखुको नाभ  
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पायाभ बने सनदेशशका् 
ववकास आमोजनाहरूको प्रत्मेक आसथाक वषा गरयन े वावषाक कामािभ मस 

पायाभको ढाॉचाभा तमाय गनुाऩदाछ य स्वीकृत गने सनकामफाट स्वीकृत बएको 
हनुऩुदाछ।पायाभ बने तरयका मस प्रकाय छ्-  
भहर नॊ. १ िभसॊख्मा् आमोजनाको सभऩूणा कामाहरूको िभ सॊख्मा 

रेख् न।े 
भहर नॊ. २ कामािभ/विमाकराऩहरू् आमोजनाको सनधाारयत उद्देश्म हाससर गना 

गरयन े बौसतक कामाहरू य त्मस अन्त्तगातका 
विमाकराऩहरू नान न सवकने इकाईहरूभा 
ववबाजन गयी उल्रेख गनुा ऩदाछ। 

भहर नॊ. ३ एकाई् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत विमाकराऩको 
ऩरयभाण, सॊख्मा आदद जनाउने जस्तै् गोटा, 
घनसभटय, वकरोसभटय, जना, प्रसतशत आदद 
उल्रेख गने। 

आमोजनाको कुर विमाकराऩ अन्त्तगात तीन भहरहरू छन््  
भहर नॊ. ४ ऩरयभाण् सभऩूणा आमोजना, अवसधबयभा सभऩन्न गनुा 

ऩने प्रत्मेक विमाकराऩ भहर नॊ. २ भा 
उशल्रशखत विमाकराऩको कुर बौसतक 
ऩरयभाण य सॊख्मा आदद उल्रेख गने। 

भहर नॊ. ५ रागत् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत विमाकराऩ ऩूया 
गना एप्राइजर अनसुाय राग्न े यकभ उल्रेख 
गने। 

भहर नॊ. ६ बाय् प्रत्मेक विमाकराऩको बाय सनधाायण गदाा 
सभफशन्त्धत विमाकराऩहरूको भहर नॊ. ५ 
भा छुट् माइएको रागतराई १०० रे गणुन 
गयी सोही भहरको हयपको जभभा यकभरे 
बाग गयी आउने अॊशराई रेख् न।े 

सभऩूणा कामा भध्मे गत आ.व. सभभको कोरभ अन्त्तगात दईु भहरहरू छन््  
भहर नॊ. ७ सभऩन्न ऩरयभाण् आमोजना शरुु बए देशखमो कामािभ 

कामाान्त्वमन गरयन े वषा बन्त्दा अशघल्रो वषा 
(गत आ.व.)  सभभ सभऩन्न गयी सकेको 
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सभफशन्त्धत विमाकराऩहरूको ऩरयभाण, सॊख्मा 
आदद उल्रेख गने। 

भहर नॊ. ८ बारयत प्रगसत् गत आ.व. सभभ सभऩन्न बईसकेका 
सभफशन्त्धत विमाकराऩहरूको प्रगसत 
आमोजना अवसधबयका रासग सनधाारयत बायको 
आधायभा प्रसतशत उल्रेख गने।बारयत प्रगसत 
सनकाल्दा त्मस अवसधसभभको प्रगसत य कुर 
विमाकराऩको अनऩुातराई त्मस 
विमाकराऩको सनधाारयत बायरे गणुन गनुा 
ऩदाछ।उदाहयणको रासग कारो ऩत्रे सडक 
सनभााणको कुर विमाकराऩ (१००%) भध्मे 
गत आ.व. सभभको प्रगसत ५० प्रसतशत बमो 
य कारो ऩत्रे सडकको बाय ६०% छ बन े
गत आ.व. सभभको बारयत प्रगसत् 
प्रगसतxबाय
रक्ष्म  (५०×६०/१००= ३० प्रसतशत 

  हनु्त्छ।) 
वावषाक रक्ष्म अन्त्तयगत तीन भहरहरू छन््  
भहर नॊ. ९ सूचक् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत विमाकराऩको 

स्वीकृत वावषाक कामािभ अनसुायका सूचक 
(सॊख्मा, ऩरयभाण आदद) उल्रेख गने। 

भहर नॊ. १० बाय् प्रत्मेक विमाकराऩको बाय सनधाायण गदाा 
सभफशन्त्धत विमाकराऩको भहर नॊ. ११ भा 
छुयाइएको फजेटराई १०० रे गणुन गयी 
सोवह भहरको हयप (क) को जभभा यकभरे 
बाग गयी आउने अॊशराई याख् ने।उदाहयणको 
रासग ससॊचाई आमोजनाको कुर फजटे रु. 
५५ राख छ य सो फजटे भध्मे हेडवक्सा 
सनभााणको रासग रु. ३० राख, नहय 
सनभााणको रासग रु. १० राख, ऩाईऩ 
कल्बटाको रासग रु. १० राख य प्रशाससनक 
खचा रु. ५ राख छ बन े मी 
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विमाकराऩहरूको बाय िभश् मस प्रकाय 
सनकाल्नऩुदाछ् 
कुर फजेट रु. ५५ राख भध्मे प्रशाससनक 
खचा रु. ५ राख बएकोरे प्रशाससनक खचा 
कटाई फाॉकी हनु आउन ेआमोजनाको कुर 
यकभ रु.५० राख बमो। 
अत् 
हेडवक्सा सनभााणको बाय् ३० १००५०   ६०  
नहय सनभााणको बाय् १० १००५०   २०  
 

ऩाईऩ कल्बटाको बाय् 
१०x१००

५० =२० 

प्रशाससनक खचाको बाय हुॉदैन य कुरबाय 
१०० हनुऩुदाछ। 

भहर नॊ. ११ फजटे् स्वीकृत वावषाक कामािभ अनसुायका प्रत्मेक 
कामािभ वा विमाकराऩहरू ऩूया गना 
छुयाइएको यकभ रेख् ने। 

चौभाससक ववबाजनहरू्- 
प्रथभ चौभाससकसभभको रक्ष्म भहरभा 
बनुाऩदाा वावषाक रक्ष्मराई भध्म नजय याखी 
प्रथभ, दद्वतीम य ततृीम चौभाससक अवसधभा 
ववबाजन गनुाऩदाछ।सूचकभा उल्रेख बएको 
ऩरयभाणराई कामामोजना फनाई कुन 
चौभाससक अवसधभा के कसत ऩरयभाण सभऩन्न 
गना सवकने हो सो को आधायभा ववबाजन 
गयी देहाम फभोशजभ याख्नऩुदाछ् 

भहर नॊ. १२, १५ य १८ सूचक् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत विमाकराऩको 
भहर नॊ. ९ भा उशल्रशखत सूचकराई तीन 
चौभाससकभा ववबाजन गनुाऩदाछ।उदाहयणको 
रासग हेड वक्सा सनभााण कामाको वावषाक 
सूचक १५० सभटय बए मही १५० 
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सभटयराई तीन चौभाससकभा फयाफय वा 
कामामोजना अनसुाय घटी फढी गयी ववबाजन 
गना सवकन्त्छ। 

भहर नॊ. १३, १६ य १९ बाय् भहर नॊ.१० भा उशल्रशखत वावषाक बायराई 
सूचकको ऩरयभाणको अनऩुातभा चौभाससक 
बाय ववबाजन गनुाऩदाछ।उदाहयणको रासग 
हेडवक्सा सनभााण कामाको वावषाक बाय ६० 
बएकोभा सूचकको चौभाससक ववबाजन 
फयाफय बएको अवस्थाभा प्रत्मेक चौभाससक 
बायको ववबाजन २०, २० 
हनु्त्छ।सूचक१५० सभटयको चौभाससक 
ववबाजन िभश् ०, ५० य १०० बए 
चौभाससक बायको ववबाजन ऩसन िभश्०, 
२० य ४० हनु्त्छ। 

भहर नॊ. १४, १७ य २० फजटे्          स्वीकृत वावषाक कामािभ अनसुायका प्रत्मेक 
कामािभ वा विमाकराऩहरू ऩूया गना 
छुयाइएको वावषाक यकभराई भहर नॊ. ९ 
भा उशल्रशखत वावषाक सूचकको ऩरयभाणको 
अनऩुातभा चौभाससक फजटे ववबाजन 
गनुाऩदाछ।उदाहयणको रासग हेडवक्सा सनभााण 
कामाको वावषाक सूचक १५० सभटय य मस 
विमाकराऩको कुर फजटे रु. ३० राख 
बएकोभा सूचकको चौभाससक ववबाजनको 
अनऩुातभा फजटेको चौभाससक फाॉडपाॉड 
गनुाऩदाछ।विमाकराऩको सूचक प्रत्मेक 
चौभाससकभा फयाफय बएको अवस्थाभा 
फजटेको ववबाजन रु. १०, १० राख 
हनु्त्छ।सूचक१५०सभटयको चौभाससक 
ववबाजन िभश् ०, ५० य १०० बए 
चौभाससक फजटेको ववबाजन ऩसन िभश् रु. 
०, १० य २०राख हनु्त्छ। 
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हयप (यो) तपा  
हयप तपा  सफै कामािभ/विमाकराऩहरू उल्रेख गरय सकेऩसछ जोड जभभा गनुाऩदाछ। 
हयप (क) जभभा् (१) भहर नॊ. ३, ४, ९, १२, १५, १८ 

भा उशल्रशखत विमाकराऩहरूको इकाई य 
सूचकहरूको जभभा गनुा नऩने, 
(२) भहर नॊ. ५, ६, ८, १०, ११, १३, 
१४, १६, १७, १९, २० भा उशल्रशखत 
विमाकराऩहरूको रागत, बाय, फजेट य 
खचा यकभहरूको ठाडो जोड गयी हनु आउन े
यकभ रेख् न,े  

हयप (ख) प्रशाससनक खचा्  (१) भहर नॊ. ३, ४, ७, ९, १०, १२, 
१३, १५, १६ भा बनुा नऩने, 
(२) भहर नॊ. ५ य ११ भा प्रशाससनक 
खचाको रासग छुयाइएको यकभ उल्रेख 
गने, 
(३) भहर नॊ. १४, १७ य २० भा भहर 
नॊ. ११ भा प्रशाससनक खचाको छुयाइएको 
वावषाक यकभको चौभाससक फाॉडपाॉड यकभ 
उल्रेख गने, 

हयप (ग) कुर जभभा् (१) हयप (क) य (ख) भा बएको अॊक 
जोडेय रेख् न।े 
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अनसूुची-३ 
(सनमभ २१ को उऩसनमभ (२) य सनमभ२६ सॉग सभफशन्त्धत)  

प्रदेश सयकाय 
.................................................भन्त्त्रारम/सशचवारम/कामाारम 

आ.व. ............... को ................... अवसधसभभको रक्ष्म प्रगसत वववयण 
फजेट उऩशीषाक नॊ. .......................          

 (यकभ रु. हजायभा) 
 

ि. 
सॊ. 

 
कामािभ/ 

विमाकराऩहरू 
 

 
इकाई 

वावषाकरक्ष्म मस ............ 
अवसधसभभको रक्ष्म 

मस .......... 
अवसधसभभको बौसतक 

प्रगसत 

मस ............. 
अवसधसभभको खचा 

 
कैवपमत 

 
सूचक बाय फजेट सूचक बाय फजेट सूचक बाय प्रसतशत यकभरु. प्रसतशत 

१ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
(क) जभभा              
(ख) प्रशाससनक 

खचा 
             

(ग) कुर जभभा              
  मोजना शाखा प्रभखु             आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु    कामाारम प्रभखु
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पायाभ बन ेसनदेशशका् 
 आमोजनाको सनधाारयत अवसधभा गरयएको काभको प्रगसत वववयण तमाय 
गना मो पायाभ प्रमोग गनुा ऩदाछ।आसथाक वषाको श्रावण देशख प्रत्मेक चौभाससक, 
अधा वावषाक य वावषाकराई प्रसतवेदन अवसध भासनने छ।प्रसतवेदन तमाय गदाा जनु 
अवसधको रासग तमाय गना रासगएको हो, सो अवसध, शीषाक य भहरहरूको खासर 
ठाउॉभा उल्रेख गनुा ऩनेछ।साभान्त्मतमा चौभाससक रक्ष्म ववबाजन हनेु बएकोरे 
अधा वावषाक प्रसतवेदन ऩठाउन ु ऩदाा दोस्रो चौभाससक अवसधको सूचक, बाय य 
फजेटको आधा बाग य प्रथभ चौभाससक अवसधको सूचक, बाय य फजेट जोडी त्मस 
अवसधको रक्ष्म सनधाायण गनुा ऩनेछ।प्रगसतसॉग आवद्ध बएका आमोजना वा 
कामाारमहरूको तारकु कामाारम भा य प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम वा प्रदेश 
रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारमभा मो पायाभ फभोशजभ प्रगसत वववयण ऩठाउन ु
ऩदाछ। 
मो पायाभ सनभन अनसुाय बनुाऩदाछ् 
भहर नॊ. १िभ सॊख्मा् आमोजनाको सभऩूणा कामाहरूको िभ 

सॊख्मा रेख् न।े 
भहरनॊ. २ कामािभ/ विमाकराऩहरू् स्वीकृत वावषाक कामािभ अनसुायका 

सफै कामािभ य विमाकराऩहरू रेख् ने। 
भहर नॊ. ३ इकाई् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत 

विमाकराऩको ऩरयभाण, सॊख्मा आदद 
जनाउने जस्तै् गोटा, घनसभटय, 
वकरोसभटय, जना, प्रसतशत आदद उल्रेख 
गने। 

वावषाक रक्ष्म अन्त्तयगत तीन भहरहरू छन््  
भहर नॊ. ४ सूचक् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत 

विमाकराऩको स्वीकृत वावषाक कामािभ 
अनसुायका सूचक (सॊख्मा, ऩरयभाण 
आदद) उल्रेख गने 
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भहर नॊ. ५ बाय् प्रत्मेक विमाकराऩको बाय सनधाायण 
गदाा सभफशन्त्धत विमाकराऩको भहर नॊ. 
६ भा छुयाइएको फजेटराई सोवह 
भहरको जभभा यकभ प्रशाससनक खचा 
कटाई फाॉकी हनु आउने आमोजनाको 
कुर यकभ अथाात भहर नॊ. ६ को 
जभभा (क) भा बएको यकभरे बाग गयी 
हनु आउने अॊशराई प्रसतशतभा 
याख् न।ेउदाहयणको रासग ससॊचाई 
आमोजनाको कुर फजेट रु. ५५ राख 
छ य सो फजेट भध्मे हेडवक्सा सनभााणको 
रासग रु. ३० राख, नहय सनभााणको 
रासग रु. १० राख, ऩाईऩ कल्बटाको 
रासग रु. १० राख य प्रशाससनक खचा 
रु. ५ राख छ बन े मी 
विमाकराऩहरूको बाय िभश् मस 
प्रकाय सनकाल्नऩुदाछ् 
कुर फजेट रु. ५५ राख भध्मे 
प्रशाससनकखचा रु. ५ राख बएकोरे 
प्रशाससनक खचा कटाई फाॉकी हनु आउने 
आमोजनाको कुरय कभरु. ५० राख 
बमो।अत् 
अत् 
हेडवक्सा सनभााणको बाय् ३० १००५०   ६०  
नहय सनभााणको बाय् १० १००५०   २०  
 

ऩाईऩ कल्बटाको बाय् 
१०x१००

५० =२० 
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 प्रशाससनक खचाको बाय हुॉदैन य कुरबाय 

१०० हनुऩुदाछ। 
भहर नॊ. ६ फजेट् स्वीकृत वावषाक कामािभ अनसुायका 

प्रत्मेक कामािभ वा विमाकराऩहरू ऩूया 
गना छुयाइएको यकभ रेख् ने। 

मस .............. अवसधसभभको रक्ष्म अन्त्तयगत तीन भहरहरू छन््  
 मस .............. अवसधसभभको रक्ष्म 

बने्न भहर बनुा ऩदाा चारू आसथाक वषाको 
अशघल्रो ......... अवसधको सूचक, बाय, 
फजेट सभेत जोडी हनु आउने सूचक, 
बाय, फजेटको रक्ष्म रेख्न ु ऩदाछ।तय 
प्रथभ ......... अवसधको रक्ष्म बने्न 
भहरभा अशघल्रो अवसध हुॉदैन।चार ु
आसथाक वषाको अशन्त्तभ अवसधको 
प्रसतवेदनभा वावषाक रक्ष्मराई नै मस 
........... अवसधसभभको रक्ष्मभा उल्रेख 
गनुाऩदाछ। 

भहर नॊ. ७ सूचक् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत 
विमाकराऩको स्वीकृत वावषाक कामािभ 
अनसुायका सूचक (सॊख्मा, ऩरयभाण 
आदद) भध्मे मस ........... 
अवसधसभभको सूचक बने्न भहरभा 
उल्रेख गने। 

भहर नॊ. ८ बाय् मस .............. अवसधसभभको बाय 
उल्रेख गने। 
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भहर नॊ. ९ फजेट् मस .............. अवसधसभभको फजेट 
उल्रेख गने। 

मस ........... अवसधसभभको बौसतक प्रगसत अन्त्तयगत तीनभहरहरू छन््  
भहर नॊ. १० सूचक् भहर नॊ. ७ भा उशल्रशखत सूचक भध्मे 

मस ........... अवसधसभभभा सभऩन्न 
बएको प्रगसत सूचक उल्रेख गने। 

भहर नॊ. ११ बाय् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत प्रत्मेक 
विमाकराऩको मस ............ 
अवसधसभभको बायराई बौसतक प्रगसतभा 
उल्रेख गदाा देहाम फभोशजभ वहसाफ गयी 
हनु आउने बाय उल्रेख गने् 

 
प्रगसत सूचक × बाय

 रक्ष्म सूचक  =  

                                 भहर नॊ ११ भहर नॊ ८
रक्ष्म सूचक  विमाकराऩको प्रगसत बाय 

 
भहर नॊ. १२ प्रसतशत् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत प्रत्मेक 

विमाकराऩको मस ........................ 
अवसधसभभको बौसतक प्रगसतराई उल्रेख 
गदाा देहाम फभोशजभ वहसाफ गयी हनु 
आउने बाय उल्रेख गने् 

 भहरनॊ. ११×१००प्रसतशत
 भहर नॊ .८  =विमाकराऩको बौसतक 

प्रगसत प्रसतशत 
मस .......... अवसधसभभको खचा अन्त्तयगत दईुभहरहरू छन््  
भहर नॊ. १३ यकभ रु.: भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत प्रत्मेक 

विमाकराऩको मस ...................... 
अवसधसभभको खचा उल्रेख गने् 

भहर नॊ. १४ प्रसतशत् भहर नॊ. २ भा उशल्रशखत प्रत्मेक 
विमाकराऩको मस ..................... 
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अवसधसभभको खचा प्रसतशतभा उल्रेख 
गदाा देहाम फभोशजभ वहसाफ गयी हनु 
आउने प्रसतशत उल्रेख गने् 

 भहरनॊ. १३×१००प्रसतशत
 भहर नॊ .9  = विमाकराऩको 

खचा प्रसतशत 
भहर नॊ. १५ कैवपमत् अन्त्म कुया बए खरुाउने। 
 
हयप तपा  
हयप तपा  सफै कामािभ/विमाकराऩहरू उल्रेख गयीसके ऩसछ जोड जभभा 

गनुाऩदाछ। 
हयप (क) जभभा् (१) भहर नॊ. ३, ४, ७, १०, १५ भा   

 उशल्रशखत विमाकराऩहरूको 
 इकाई य सूचकहरूको जभभा गनुा 
 नऩने, 

 (२) भहर नॊ. ५, ६, ८, ९, ११, १३ 
 भा उशल्रशखत विमाकराऩहरूको 
 बाय, फजेट य खचा यकभहरूको 
 ठाडो जोड गयी हनु आउने यकभ 
 रेख् ने,  

 (३) भहर नॊ. १२ को प्रसतशत उल्रेख 
 गदाा देहाम फभोशजभ वहसाफ गयी 
 हनु आउने प्रसतशत उल्रेख गने् 

 हयप(क)जभभाको भहर नॊ ११ १०० प्रसतशत
हयप (क)जभभाको भहर नॊ ८  

जभभा बौसतक प्रगसत प्रसतशत 
  
हयप (ख) प्रशाससनक खचा्   (१) भहर नॊ. ३, ४, ५, ७, ८, १०, 

११, १२,१५ भा बनुा नऩन,े 
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 (२) भहर नॊ. ६ भा प्रशाससनक खचाको 
रासग छुयाइएको वावषाक यकभ 
उल्रेख गने, 

 (३) भहर नॊ. ९ भा प्रशाससनक खचाको 
रासग छुयाइएको मस ......... 
अवसधसभभको यकभ उल्रेख गने, 

 (४) भहर नॊ. १३ भा प्रशाससनक 
खचाको रासग छुयाइएको 
यकभभध्मे मस ......... 
अवसधसभभको खचा उल्रेख गने, 

 (५) भहर नॊ. १४ भा प्रसतशत उल्रेख 
गदाा देहाम फभोशजभ वहसाफ गयी 
हनु आउने प्रसतशत उल्रेख गने् 

  
हयप (ग) कुर जभभा् (१) भहर नॊ. ३, ४, ७, १०, १५ भा 

बनुा नऩन,े 
 (२) भहर नॊ. ५, ८, ११, १२ भा 

हयप (क) जभभाभा बएको 
अॊकराई रेख् न,े 

 (३) भहर नॊ. ६, ९, १३ भा हयप 
(क) य (ख) भा बएको अॊक 
जोडेय रेख् न,े 

 (४) भहर नॊ. १४ भा हयप (ग) भहर 
नॊ. १३राई (हयपग) भहर नॊ. 
९ रे बाग गयी १०० रे गणुन 
गदाा आउने प्रसतशत रेख् ने। 
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अनसूुची-४ 
(सनमभ २३ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

आमोजना स्वीकृसतको आधाय य तरयका 
१. आमोजना स्वीकृसतको आधाय: 

असधकाय प्राप्त असधकायीरे सनभन सूचना एवॊ जानकायीको 
आधायभा भात्र आमोजना वा कामािभ स्वीकृत गनुाऩनेछ। 
१.१ आमोजनाको रूऩयेखा 

१.१.१ आमोजनाकोउदे्दश्म 
१.१.२ आमोजनाको ऺेत्र 
१.१.३ आमोजनाको कामाान्त्वमन अवसध 

१.२ आमोजनाको कुर रागत अनभुान रु.  
१.२.१ ववकास तथा सनभााण रागत 
१.२.२ स चारन रागत 
१.२.३ अन्त्म (अनदुान ददनऩुने बए सो खरुाउने)  

१.३ रागत व्महोरयने स्रोत 
१.३.१ नेऩार सयकाय 
१.३.२ प्रदेश सयकाय 
१.३.३ स्थानीम तह 
१.३.४ फाह्य सहमोग 
 क) ऋण् 

ख) अनदुान् 
१.४ आमोजनाफाट प्राप्त हनेु प्रसतपर 

१.४.१ उत्ऩादन वृवद्धभा ऩगु्ने सहमोग वा मोगदान 
१.४.२ योजगायीभा हनेु वृवद्ध 
१.४.३ आमोजनाको आन्त्तरयक प्रसतपर 
१.४.४ अन्त्म आसथाक साभाशजक प्रसतपर 

क) आसथाक् 
ख) साभाशजक् 
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१.५  आमोजनाको आसथाक ववश्लेषण 
१.५.१ रागत राबको अनभुासनत अनऩुात 
१.५.२ रागत प्रबावकारयताको अनभुान 

१.६ आमोजना कामाान्त्वमन य खचा तासरका 
वषा प्रभखु कामा य ऩरयभाण रागत अनभुान 
 प्रभखु कामा इकाई ऩरयभाण ववकास सनभााण स चारन अन्त्म जभभा 

        
 १.७ आमोजना कामाान्त्वमन गना आवश्मक ऩन ेजनशशक्त य प्रभखु सनभााण 
      साभग्री 

१.७.१ आवश्मक ऩन ेजनशशक्त 
वषा सॊख्मा 

  
 ` १.७.२ सनभााण साभग्री 

वषा सनभााण साभग्री वववयण इकाई ऩरयभाण 
    

१.८ आमोजना स चारन प्रस्ताव 
आमोजना चयणको कामा सभऩन्न बइसकेऩसछ स चारन अवस्थाभा 
कसयी त्मसको स चारन गरयने हो, स चारन खचा कसत राग्न 
सक्दछ य कसत आम आजान गना सवकन्त्छ वा उऩबोक्ताराई 
हस्तान्त्तयण कवहरे गने सो खरुाउन ुऩदाछ। 

१.८.१ स चारन प्रफन्त्ध 
१.८.२ खचा अनभुान्- कभतीभा तीन वषाको रासग 
१.८.३ उऩबोक्ताराई हस्तान्त्तयण गरयने मोजना बए प्रदेश 

  सयकाय वा स्थानीम तहको सहमोग आवश्मक ऩन ेवा 
  नऩने् 

१.८.४ कभतीभा तीन वषाको सभबाववत आम आजान 
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२. आमोजनाको स्वीकृत ददन ेप्रविमा य असधकायी् 
(१)  प्रस्ताववत आमोजना यावष्डम ववकासको उदे्दश्म, ऺेत्रगत(Sectoral) 

कामानीसत अनकुुर छ छैन एवॊ स्वीकृत आवसधक मोजनाभा सभावेश 
बएको हो होइन बने्न सभफन्त्धभा भन्त्त्रारमरे आसथाक भासभरा तथा 
मोजना भन्त्त्रारमको ऩयाभशा सरन ुऩनछे। 

(२)  आमोजनाको काभको रासग प्रस्ताव गरयएको खचाका आधायहरू 
प्रचसरत भूल्म, राब, रागत खचाको आधायभा भनाससफ छ बनी 
आमोजना प्रभखु वा प्रसतवेदन प्रस्ततु गने प्रभखुरे ससपारयश गयेको 
हनु ुऩनेछ। 

(३)  आसथाक भासभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमको ऩयाभशाराई ध्मानभा याखी 
सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे सनभन फभोशजभ आमोजनाको स्वीकृसत एवॊ 
कामाान्त्वमन गनेछ। 
(क)  स्वीकृत आवसधक मोजनाभा सभावेश बएको एवॊ त्मसभा 

उल्रेख बए फभोशजभ नै प्रस्ताववत आमोजनाको राब एवॊ 
खचा हनेु देशखएको य आसथाक भासभरा तथा मोजना 
भन्त्त्रारमको ऩसन अनकुुर याम बएकोभा सभफशन्त्धत 
भन्त्त्रारमरे स्वीकृसत ददने। 

(ख)  आवसधक मोजनाभा सभावेश नबएको वा सो मोजनाभा 
छुयाइएको बन्त्दा फढी आसथाक दावमत्व ऩन ेगयी आमोजना 
कामाान्त्वमन गनुाऩने बएभा आसथाक भासभरा तथा मोजना 
भन्त्त्रारमको याम सरनऩुनेछ। 

(ग)  आसथाक भासभरा तथा मोजना भन्त्त्रारमको याम अनकुुर 
नबएभा सो यामहरू उल्रेख गयी सभफशन्त्धत भन्त्त्रारमरे प्रदेश 
सयकाय (भशन्त्त्रऩरयषद्) भा प्रस्ताव ऩेश गनुाऩनेछ।सो 
सभफन्त्धभा बएको सनणामानसुाय हनेुछ। 

(४)  आमोजना प्रस्ताव ऩेश गदाा सो आमोजना सभऩन्न बएऩसछ सो 
आमोजना सचुारु एवॊ ददगो रुऩभा स चारन गने आमोजना स चारन 
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मोजना प्रस्ताव (Project Operation Plan) ऩसन आमोजना प्रसतवेदन 
प्रस्ततु गने प्रभखुरे ससपारयश साथ ऩेश गयेको हनु ुऩनछे। 

(५)  भासथ उशल्रशखत आधायहरूको असतरयक्त आमोजना/कामाारमराई 
अनशुासनशीर एवॊ सदुृढ गयाउने प्रमोजनका रासग आवश्मक 
प्रविमाहरू प्रदेश सयकायरे सभम सभमभा स्ऩष्ट गरयददन सक्नछे।  
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अनसूुची-५ 
(सनमभ २९ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

ऋण/अनदुान (सोध बनाा हनेु) यकभ प्रमोगको प्रसतवेदन पायाभ 
आ.व. ........ को ........... चौभाससकसभभको अवस्था 

मोजनाको नाभ य ठेगाना् 
उऩशीषाक नॊ.: 
सॊमोजक वा सोधबनाा भाग गने असधकायीको नाभ य सभऩका  टेसरपोन नॊ.: 
दात ृसॊस्था् 
ऋण अनदुान नॊ.: 
ऋण अनदुान सरुु हनेु सभसत: 
ऋण अनदुान फन्त्द हनेु सभसत: 

मस आ.व. को स्वीकृत फजेट (शोधबनाा हनेु गयी) 
 

 
 
 
 

 
आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु्         कामाारम प्रभखु: 
सभसत्           सभसत् 
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रष्टव्म् 
(१) मो पायाभ सनमभ ३८ फभोशजभ सोधबनाा भाग गने ऩदासधकायीरे तमाय गनुा ऩदाछ। 
(२) मो प्रसतवेदन पायाभ चौभाससक अवसध सभाप्त बएको ऩन्त्रददन सबत्र प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य तारकु 

सनकाम/भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ। 
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अनसूुची-६ 
(सनमभ २९ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

ऋण/अनदुान (असग्रभ नगद सहामता) यकभ प्रमोगको प्रसतवेदन पायाभ 
आ.व. ......... को ........... चौभाससकसभभको अवस्था 

 
सॊमोजक वा शोधबनाा भाग गने असधकायीको नाभ य सभऩका  टेसरपोन नॊ.:  दात ृसॊस्था: 
ऋण अनदुान सॊकेत नॊ.:       मोजनाको नाभ य ठेगाना: 
ऋण अनदुान सरुु हनेु सभसत:      ऋण अनदुान फन्त्द हनेु सभसत: 
 
 
 
 
 
 
 
आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु्      कामाारम/मोजना प्रभखु् 
सभसत्         सभसत् 
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रष्टव्म् 
(१) भहर नॊ. ३, ४, ६ य ८ भा सभझौताभा बएको व्मवस्था अनरुुऩको भरुाभा रेख्नऩुदाछ। 
(२) भहर नॊ. ९ भा भहर नॊ. ८ राई ऋण/अनदुानको प्राप्त गयेको ददनको ववसनभमदयरे गणुन गयी हनेु यकभ 

रेख्नऩुदाछ। 
(३) भहर नॊ. ५ य ७ भा प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा प्राप्त यकभ रेख्नऩुदाछ। 
(४) भहर नॊ. १२ प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमफाट बएको सनकासा आदेश यकभ रेख्नऩुदाछ। 
(५) मो पायाभ सनमभ ३८ फभोशजभ सोध बनाा भाग गने ऩदासधकायीरे तमाय गनुाऩदाछ। 
(६) मो प्रसतवेदन चौभाससक अवसध सभाप्त बएको ऩन्त्र ददन सबत्र प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य तारकु 

सनकाम/भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुा ऩदाछ। 
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अनसूुची-७ 
(सनमभ २९ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

अनदुान (सोझै बकु्तानी) यकभ प्रमोगको प्रसतवेदन पायाभ 
आ.व. ........ को ........... चौभाससकसभभको अवस्था 

मोजनाको नाभ य ठेगाना् 
उऩशीषाक नॊ.: 
सॊमोजक वा सोध बनाा भाग गने असधकायीको नाभ य सभऩका  टेसरपोन नॊ.: 
दातसृॊस्था् 
अनदुान सॊकेत नॊ.: 
अनदुान शरुुहनेु सभसत् 
अनदुान फन्त्द हनेु सभसत् 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु्        कामाारम/मोजना प्रभखु् 
सभसत्          सभसत् 
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रष्टव्म् 
(१) भहर नॊ. ३, ४ य ५ भा सभझौताभा बएको व्मवस्था अनरुुऩको भरुाभा रेख्नऩुदाछ। 
(२) भहर नॊ. ४ भा मोजना शरुु बए देशख गत आ.व. सभभको सोझै बकु्तानी यकभ उल्रेख गनुाऩदाछ य मो व्महोया 

दात ृसॊस्थाफाट ऩवुष्ट बएको हनु ुऩदाछ। 
(३) मो पायाभ सनमभ३8 फभोशजभ सोधबनाा भाग गने ऩदासधकायीरे तमाय गनुाऩदाछ। 
(४) मो प्रसतवेदन पायाभ चौभाससक अवसध सभाप्त बएको ऩन्त्र ददन सबत्र प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक य तारकु 

सनकाम/भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुाऩदाछ। 
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अनसूुची-८ 
(सनमभ २९ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

अनदुान (वस्तगुत सहामता) यकभ प्रमोगको प्रसतवेदन पायाभ 
आ.व. ........ को ........... चौभाससकसभभको अवस्था 

मोजनाको नाभ य ठेगाना् 
उऩशीषाक नॊ.: 
सॊमोजक वा सोधबनाा भाग गने असधकायीको नाभ य सभऩका  टेसरपोन नॊ.: 
दात ृसॊस्था् 
अनदुान सॊकेत नॊ.: 
अनदुान शरुु हनेु सभसत् 
अनदुान फन्त्द हनेु सभसत् 
 

 
 

आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु्       कामाारम/मोजना प्रभखु् 
सभसत्         सभसत् 
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रष्टव्म् 
(१) भहर नॊ. ३, ४, य ५भा सभझौताभा बएको व्मवस्था अनरुुऩको भरुाभा रेख्नऩुदाछ। 
(२) भहर नॊ. ४ भा मोजना शरुु बए देशख गत आ.व. सभभको प्राप्त वस्तगुत सहामता यकभ उल्रेख गनुाऩदाछ य मो 

व्महोया दातसृॊस्थाफाट ऩवुष्ट बएको हनुऩुदाछ। 
(३) मो पायाभ सनमभ ३8 फभोशजभ सोध बनाा भागगने ऩदासधकायीरे तमाय गनुा ऩदाछ। 
(४) मो प्रसतवेदन पायाभ चौभाससक अवसध सभाप्त बएको ऩन्त्र ददन सबत्र प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम य तारकु 

सनकाम/भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुा ऩदाछ। 
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अनसूुची-९ 
(सनमभ ३८ को उऩसनमभ (६) सॉग सभफशन्त्धत) 

............... भन्त्त्रारम 
ऋण/अनदुान (सोध बनाा हनेु) यकभको प्रसतवेदन पायाभ 
आ.व. ........ को ........... चौभाससकसभभको अवस्था 

 

 
 
 
 
 
 

आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु्       सशचव् 
सभसत्          सभसत् 
रष्टव्म् 

(१) भहर नॊ. ५ भा सभझौताभा बएको व्मवस्था अनरुुऩको भरुाभा रेख् न ुऩदाछ। 
(२) मो प्रसतवेदन पायाभ चौभाससक अवसध सभाप्त बएको तीस ददन सबत्र भन्त्त्रारमरे प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा 

ऩेश गनुा ऩदाछ। 
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अनसूुची-१० 
(सनमभ ५६ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

प्रदेश सयकाय 
.................................................भन्त्त्रारम/सशचवारम/कामाारम 

 

फयफझुायथ प्रभाण ऩत्र 
 

मस भन्त्त्रारम/सशचवराम/कामाारम/आमोजनाका ... ... ... ... ... ... 
श्री ... ... ... ... ... ... ... ... को शजभभा यहेको सयकायी नगदी शजन्त्सी 
कागजऩत्र य अरू सभऩशत्त आफ्ना हारवारा ... ... ... श्री... … … ... ... राई 
सभसत ... ... ... भा फझुाईसक्न ुबएको कुया प्रभाशणत गरयन्त्छ। 
 
 
फझु्नेको नाभ  फझुाउनेको नाभ  कामाारम प्रभखुको नाभ 
सही   सही   सही 
सभसत   सभसत   सभसत 
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अनसूुची-११ 
(सनमभ ६८ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

प्रदेश सयकाय 
.......................................भन्त्त्रारम/सशचवारम/कामाारम 

 

गोश् वाया धयौटी खाता 
 

आसथाक वषा................... 

 
 

चढाउनकेो नाभ थय्-   प्रभाशणत गनेको नाभ थय्-  
सही्-     सही्- 
सभसत्-     सभसत्- 
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अनसूुची-१२ 
(सनमभ ६८ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

प्रदेश सयकाय 
.....................................भन्त्त्रारम/सशचवारम/कामाारम 

 

व्मशक्तगत धयौटी खाता 
 
धयौटी याख् नकेो नाभ्-  
ठेगाना्-  

आसथाक वषा........... भवहना ............ 

बौचय 
नॊ. 

सभसत वववयण जभभा 
डेववट 

खचा 
िेसडट 

 

फाॉकी 
डे./िे 

कैवपमत 

       

 
चढाउनेको नाभ थय्-   प्रभाशणत गनेको नाभ थय्-  
सही्-     सही्- 
सभसत्-     सभसत्- 
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अनसूुची-१३ 
(सनमभ ८२ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 

प्रदेश सयकाय 
.....................................भन्त्त्रारम/सशचवारम/कामाारम 

 

टेसरपोन, इन्त्टयनटे, धाया, फत्ती य मस्तै अन्त्म सवुवधा वाऩतको धयौटी वववयण 
 

सस.नॊ. धयौटी 
सभफन्त्धी 
वववयण 

टेसरपोन 
नॊ./सभटय 
नॊ./अन्त्म 

धयौटी प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक 
कामाारमको रगत 
नॊ.(प्र.रे.सन.का.रे 

बने) 

कैवपमत 
यकभ धयौटी 

फझु्ने 
कामाारम 

फझेुको 
सभसत य 
यससदनॊ. 

        

 
रगत याख् न अनयुोध गने          रगत जनाई प्रभाशणत गने 
कामाारम प्रभखुको नाभ थय्         प्र.रे.सन.का.को असधकृतको नाभ थय् 
सही्            सही् 
सभसत्            सभसत् 
 
नोट् 

मो वववयण यकभ फझेुको बयऩाईको प्रभाशणत प्रसतसरवऩ सॊरग्न गयी दईु प्रसत 
प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारमभा ऩठाउन ुऩनछे।प्रदेश रे. सन. का. रे एक 
प्रसत रगतभा जनाई सभफशन्त्धत कामाारमराई वपताा गनुा ऩदाछ।वववयण 
भहरभा धयौटी खचा रेख्दाको गौश् वाया बौचयभा नै सभसत य सवुवधा ऩाउने 
व्मशक्त बए व्मशक्तको नाभ ऩद सभेत खरुाउन ुऩनेछ। 
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अनसूुची-१४ 
(सनमभ ८२ को उऩसनमभ (२) सॉग सभफशन्त्धत) 

प्रदेश सयकाय 
आसथाक भासभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम 

प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक कामाारम।प्रदेश रेखा सनमन्त्त्रक इकाई कामाारम 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... शजल्रा 

ऩत्र सॊख्मा् 
 

ववषम् टेसरपोन, धाया, फत्ती, य मस्तै अन्त्म सवुवधा वाऩतको धयौटी सभफन्त्धी वावषाक 
वववयण। 

 

सस.नॊ. कामाारमको 
नाभ 

धयौटी यहेको यकभको वववयण कैवपमत 
(धयौटी यकभ वपताा 
बई सश चत कोष 
दाशखरा बएभा वा 
सभन्त्हा बएभा जनाई 

ऩठाउने) 

टेसरपोन धाया फत्ती अन्त्म जभभा 

        

 

ऩेश गनेको नाभ थय्            प्रभाशणत गनेको नाभ थय् 
सही्              सही् 
सभसत्               सभसत् 
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अनसूुची-१५ 

(सनमभ ८९ को उऩसनमभ (१) सॉग सभफशन्त्धत) 
प्रदेश सयकाय 

..............................................भन्त्त्रारम/सशचवारम/कामाारम 
आसथाक वषा .................. को आसथाक कायोफायको 

सॊशऺप्त वावषाक प्रसतवेदन 

 

   वववयण    रु. 
१. रगती याजस्व (दण्ड जरयवाना सवहत) 
 (क) रगत 

  १) गत सारफाट 

  २) मो सारको थऩ 

    जभभा M क (१) + क (२) 
(ख) असरुी य रगत कट्टा  

(१) असरुी बई रगत कट्टा  
(२) रगत कट्टा  

जभभा् ख (१) + ख (२)  
(ग) रगत फाॉकी (क – ख)  
(घ) असूरी  

(१) कुर असरुी  
(२) याजस्व खाताभा दाशखरा  
(३) दाशखरा गना फाॉकी 

जभभा् घ (१)  
२.  हसवरी याजस्व (रगत फाहेकको ववववध आभदानी)  

(क) आभदानी  
(ख) याजस्व खाताभा दाशखरा  
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(ग) दाशखरा गना फाॉकी 
३.  कुर याजस्व घ (१) + २ (क) 
४.  वावषाक फजेट सनकासा खचा य फाॉकी 

फजेट उऩशीषाक नॊ.               कामािभ            वावषाक फजेट 

सनकासा खचा ....... फाॉकी 
४.१  स्रोत अनसुाय  

(क) नेऩार सयकाय  
(ख) प्रदेश सयकाय  
(ग) वैदेशशक  

(अ) ऋण  
– सोधबनाा हनेु  
– नगद  
– ससधै बकु्तानी  

(आ)  अनदुान  
– सोधबनाा हनेु  
– नगद  
– ससधै बकु्तानी  
– वस्तगुत सहामता  

जभभा्  
४.२  खचाको वगॉकयण्  

क)  उऩबोग खचा तपा   
ख)  ऩूॉजीगत खचा तपा   

जभभा  
फाॉकी यकभ फैंक दाशखरा रु.  
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पछ मौट हनु फाॉकी ऩेश्की रु.  
५.  ऩेश्की 

गत ववगत आ.व.को  
मो आ.व.को  

जभभा  
पछ मौट 

पाॉटवायीफाट  
नगद दाशखराफाट  

जभभा  
फाॉकी 
भमाद सबत्रको  
भमाद नाघेको  

जभभा 
६.  धयौटी 

आभदानी 
गत सारफाट सयेको  
मो सारको थऩ  

जभभा  
खचा 
वपताा खचा  
सदय स्माहा  

जभभा  
फाॉकी 
७.  बकु्तानी गनुा ऩने दावमत्वहरू 
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गत सारको  
मो सारको  

जभभा  
बकु्तानी बएको  
फाॉकी 

जभभा  
८.  भ.रे.ऩ. फेरुज ु

गत आ.व.सभभको  
सनमसभत गने  
असरु गने  

जभभा  
मो आ.व. सभभको  
सनमसभत गने  
असरु गने  

जभभा  
पछ मौट 

सनमसभत÷प्रभाण ऩेश गयी  
असरु गयी  

जभभा  
फाॉकी 
सनमसभत गने  
असरु गने  

जभभा  
९. शजन्त्सी (खन ने भारसाभान बवन आदद) जभभा (रु. भा)  
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आभदानी 
गत सारफाट सयेको भौज्दात  
मो सारभा खरयद बएको  
सहमोगफाट प्राप्त बएको  
अन्त्मत्रफाट हस्तान्त्तयण बई आएको  

जभभा  
खचा  
टुटपुट सभन्त्हा  
सरराभ, सफिी  
हस्तान्त्तयण बई अन्त्मत्र गएको  

जभभा  
फाॉकी यकभ  
(बवन य उऩकयण, भोटय, फस, ट्रक, हेबी इक्वीऩभेन्त्ट आदद १ 
राख बन्त्दा फढी भूल्म ऩने शजन्त्सी साभानको वववयण छुटै्ट 
सॊरग्न गनुा ऩने)  

जभभा  
१०.  उत्ऩादन व्मवसामको साभान (यकभ रु.) 

गत सारफाट सयेको  
मो सारको थऩ  

जभभा  
सफिी बएको  
काभभा रागकेो  
सभन्त्हा ऺसत बएको  

जभभा  
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फाॉकी (यकभ रु.)  
११.  कामाारम साभान (खचा बएय जाने)  

फाॉकी (यकभ रु.)  
 

 

आसथाक प्रशासन शाखा प्रभखु÷पाॉट प्रभखुको                       कामाारम प्रभखुको  
नाभ थय्           नाभ थय्  
सही्            सही्  
सभसत्            सभसत्  
 

 

भशन्त्त्रऩरयषदफाट स्वीकृत प्राप्त सभसत् २०७६।०८।०५ 

 

 

आऻारे, 
डा. भकुुन्त्द प्रसाद ऩौड्यार 

प्रदेश सयकायको सशचव 

 
 

आन्त्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदेश नॊ.३, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु. ६७।- 
 


