
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩयु, असाय 20 गते, २०७८ सार (अततरयक्ताङ्क ४ 

बाग 2 
प्रदेश सयकाय 

आतथिक भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम 
फागभती प्रदेश, हेटौंडाको 

सूचना 
प्रदेश आतथिक कामिववतध (ऩवहरो सॊशोधन) तनमभावरी, २०७८ 

प्रदेश आतथिक कामिववतध तनमभावरी, २०७६ राई सॊशोधन गनि वाञ्छनीम 
बएकोरे प्रदेश आतथिक कामिववतध ऐन, २०७४ को दपा ६३  रे ददएको 
अतधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे देहामका तनमभहरु फनाएको छ । 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी तनमभहरुको नाभ "प्रदेश आतथिक 
 कामिववतध (ऩवहरो सॊशोधन) तनमभावरी, २०७८"  यहेको छ। 

(२) मो तनमभावरी तरुुन्त्त प्रायम्ब हनुेछ। 
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2. "प्रदेश आतथिक कामिववतध तनमभावरी, २०७६" को तनमभ ३४ भा 
 सॊशोधन: "प्रदेश आतथिक कामिववतध तनमभावरी, २०७६" (मस ऩतछ 
 भूर तनमभावरी बतनएको) को तनमभ ३४ को सट्टा देहामको 
 तनमभ ३४ याशखएको छः- 
 "३४.  आतथिक वषि सभाप्त हनुअुशघ बकु्तानी तनकासा फन्त्द गनुि 

 ऩननः (१) कामािरमरे ववतनमोजन ऐनरे विज नहनु े बनी 
 तोकेको शीषिकको यकभ फाहेक बकु्तानी ददन ु ऩनन अन्त्म 
 यकभ आतथिक वषि सभाप्त हनुबुन्त्दा कम्तीभा सात ददन 
 अगावै बकु्तानी ददई तनकासा य खचिको रेखा अद्यावतधक 
 गयी बकु्तानी तनकासा फन्त्द गनुि ऩननछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोशजभको अवतध सभाप्त 
बएऩतछ कामािरमराई कामिक्रभ सॊशोधन बई थऩ फजेट 
प्राप्त बएभा, खचिको स्रोत ऩरयवतिन बएभा वा अतत 
आवश्मक काभ ऩयी खचि गनुि ऩयेभा त्मस्तो खचि ऩषु्टमाईँ 
गनन तफर, बयऩाई, फजेट थऩ बएको प्रभाण य अन्त्म 
कागजात सवहत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामािरम वा 
सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई कामािरमभा ऩेश 
गयी बकु्तानी तनकासा भाग गनि सवकनछे । त्मसयी 
बकु्तानी तनकासा भाग बई आएभा प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक 
कामािरम वा सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई 
कामािरमरे प्राप्त तफर, बयऩाई य सोसाथ सॊरग्न कागजात 
ऩयीऺण गदाि बकु्तानी तनकासा ददन आवश्मक देखेभा 
सम्फशन्त्धत व्मशक्त वा पभिको नाभभा बकु्तानी तनकासा ददन ु
ऩननछ । 

तय प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामािरम वा सम्फशन्त्धत 
प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई कामािरमरे तफर, बयऩाई य 
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सॊरग्न अन्त्म कागजात ऩयीऺण गदाि बकु्तानी तनकासा ददन 
नतभल्ने देखेभा सो कुया जनाई बकु्तानी आदेश सम्फशन्त्धत 
कामािरमभा वपताि ऩठाउन ुऩननछ। 

(३) उऩतनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको 
बए ताऩतन वहसाफ तभरान गनन तथा खचि रेखी याजस्व 
खाताभा यकभ जम्भा गनन प्रमोजनभा फाहेक आतथिक 
वषिको अशन्त्तभ ददन बकु्तानी तनकासा ददइने छैन । 

(४) प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामािरम वा 
सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई कामािरमफाट 
असाय भसान्त्तसम्भ जायी बएको चेक वा ववद्यतुीम कोषको 
बकु्तानी कुनै कायणरे ऩन्त्र ददनतबत्र नसावटएभा वा 
बकु्तानी ऩाउनकेो खाताभा यकभ जम्भा नबएभा सम्फशन्त्धत 
कामािरमफाट तनकासा य खचि घटाई बकु्तानी आदेश सवहत 
साउन एक्काइस गतेतबत्र प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामािरम 
वा सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई कामािरमभा 
तनकासा य खचि सभामोजनको रातग ऩठाउन ुऩननछ । 

(५) कामािरमरे उऩतनमभ (४) फभोशजभ तनकासा 
य खचि घटाई सकेऩतछ वावषिक आतथिक वववयण तमाय गयी 
प्रभाशणत गनिको रातग प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामािरम वा 
सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई कामािरमभा ऩेश 
गनुि ऩननछ । 

(६) उऩतनमभ (१) फभोशजभ कामािरमरे रेखा 
अद्यावतधक याखे वा नयाखेको य आवश्मक वववयण तमाय 
गये वा नगयेको सम्फन्त्धभा प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक 
कामािरम वा सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई 
कामािरमरे तनयीऺण गनि सक्नेछ । मसयी तनयीऺण गदाि 



खण्ड ५) अततरयक्ताङ्क ४ प्रदेश याजऩत्र बाग २ तभतत २०७८।०३।२० 

4 

रेखा अद्यावतधक याखेको नदेशखएभा तरुुन्त्त अद्यावतधक 
गनि रगाई सोको जानकायी तारकु कामािरम य प्रदेश 
रेखा तनमन्त्त्रक कामािरमराई ददन ुऩननछ। 

(७) प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामािरम वा 
सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई कामािरमरे 
आतथिक वषि सभाप्त बएको तीन ददनतबत्र बकु्तानी हनु 
फाॉकी चेकको वववयण सम्फशन्त्धत फैंकभा ऩठाउन ुऩननछ। 
फैंकरे प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामािरम वा सम्फशन्त्धत 
प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई कामािरमफाट प्रभाशणत 
वववयण अनसुायको चेकको भात्र बकु्तानी ददन ुऩननछ ।  

(८) प्रदेश सयकायफाट स्थानीम तह वा अन्त्म 
तनकामराई चार ु आतथिक वषिभा खचि गनन य खचि हनु 
नसकेको यकभ वपताि हनु े शतिभा तनकासा बई गएको 
अवस्थाभा त्मस्तो तनकासा प्राप्त गनन तनकामरे आतथिक 
वषितबत्र तनकासा य खचिको रेखा अद्यावातधक गयी फाॉकी 
यहेको यकभ जनु तनकामफाट तनकासा बई गएको हो सोही 
तनकाम भापि त प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक कामािरम वा 
सम्फशन्त्धत प्रदेश रेखा तनमन्त्त्रक इकाई कामािरमभा वपताि 
गनुि ऩननछ ।" 

3. "भूर तनमभावरीको तनमभ 118 भा सॊशोधनः भूर तनमभावरीको 
 तनमभ 118 भा यहेको अवतधऩतछ "तीस" बने्न शब्दको सट्टा 
 "ऩन्त्र" बने्न शब्द याशखएको छ ।  

 
   

आऻारे, 
डण्डयुाज शघतभये 

प्रदेश सयकायको सशचव  

 

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु.५।- 
 


