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प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्र्ित तथा व्र्िस्थथत गिि बिेको वििेर्क 
प्रथताििा: प्रदेश सस् ित कोव िा सरकारक कोवको स िलि, बजेट तजजििा, र्िकासा 
तथा खिि गिे, लेखा राख् िे, प्रर्तिेदि गिे, आन्तररक र्िर्न्रणको व्र्िथथा र्िलाउिे, 
आन्तररक तथा अस्न्ति लेखा परकक्षण, बेरुजज फर्छ्यौट, असजल उपर तथा तहसील गिे 
गराउिे विवर्िा िागिदशिि गरक प्रदेश आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्र्ित तथा व्र्िस्थथत गिि 
गराउि िाछिीर् भएकोले,  
 िेपालको संवििािको िारा १७६ बिोस्जिको प्रदेश सभाले र्ो ऐि बिाएको 
छ।  
 

पररच्छेद-१ 
प्रारस्भभक 

 
१. संस्क्षप्त िाि र प्रारभभ: (१) र्स ऐिको िाि "प्रदेश आर्थिक कार्िविर्ि ऐि, 

२०७४" रहेको छ।  
(२) र्ो ऐि तजरुन्त प्रारभभ हजिेछ ।  

२. पररभावा: विवर् िा प्रसङ्गले अको अथि िलागेिा र्स ऐििा,—  
(क)  "अिजदाि सङ्केत" भन्नाले प्रदेश संिैिार्िक र्िकार्, िन्रालर् 

िा सो सरह क्षेरार्िकार भएका सस्ििालर् आर्ोग 
लगार्तका कार्ि प्रकृर्त र सङ्गठि सिेत छज ट्टििे गरक ट्टदइएको 
सङ्केत सभझिज पछि । 

(ख)  "अस्न्ति लेखा परकक्षण" भन्नाले िहालेखा परकक्षकको 
कार्ािलर्बाट संवििािको िारा २४१ बिोस्जि हजिे लेखा 
परकक्षण सभझिज पछि ।  

(ग)  "असजल उपर गिजिपिे रकि" भन्नाले प्रिर्लत कािूि बिोस्जि 
भ जक्तािी ट्टदि िहजिे रकि भ जक्तािी ट्टदएको िा बढक हजिे गरक 
भ जक्तािी ट्टदएको िा घटक रकि असजल गरेको कारणबाट 
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असजल उपर गिजि पिे भिी लेखा परकक्षण हजुँदा ठहर् र्ाएको 
बेरुजज रकि सभझिज पछि र सो शब्दले वहिार्ििा िा िथर्ौट 
गरेको रकि तथा प्रदेश सरकारलाई र्तिजि बजझाउिज पिे अन्र् 
कज िै रकि कलि सिेतलाई जिाउुँछ । 

(घ)   "आन्तररक लेखा परकक्षण" भन्नाले सभबस्न्ित कार्ािलर्को 
उदे्दश्र् अिजरुप र्ििािररत कार्ि सभपादिसुँग सभबस्न्ित 
व्र्िथथापकीर् अभ्र्ास लेखा तथा अन्र् कारोबार र सोसुँग 
सभबस्न्ित कागजात एिं प्रविर्ाको जाुँि परकक्षण 
विश् लेवणका साथै आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालकको सिर 
िूल्र्ाङ्कि गरक प्रर्तिेदि गिे कार्ि सिेत सभझिज पछि ।  

(ङ)  "आर्थिक कारोबार" भन्नाले सरकारक वित्तीर् हथतान्तरण, 
राजथि संकलि गिे, राजथि दास्खला गिे, अिजदाि तथा 
ऋण प्रास् त गिे, खिि गिे तथा िरौटक, कार्ि स िालि कोव 
लगार्त अन्र् कोव सिेतको सभपूणि कारोबार सभझिज  
पछि । 

(ि)  "आर्थिक िार्िला िन्री" भन्नाले प्रदेशको आर्थिक िार्िला 
तथा र्ोजिा िन्रीलाई सभझिज पछि। र सो शब्दले आर्थिक 
िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्को कार्िभार सभहाल्िे राज्र् 
िन्री सिेतलाई जिाउुँछ । 

(छ)  "आर्थिक िवि" भन्नाले हरेक िविको साउि िवहिाको एक 
गतेदेस्ख अको िविको असार िवहिाको अस्न्ति ट्टदि सभिको 
बाह्र िवहिाको अिर्ि सभझिज पछि ।  

(ज)   "एक तह िार्थको अर्िकारक" भन्नाले प्रदेश कार्ािलर्को 
प्रिजखको हकिा सभबस्न्ित विभागीर् प्रिजख, विभागीर् 
प्रिजखको हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्को सस्िि तथा 
सस्ििको हकिा सभबस्न्ित विभागीर् िन्री िा राज्र्िन्री र 
प्रदेश संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को सस्िि िा प्रशासकीर् 
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प्रिजखको हकिा सभबस्न्ित संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को 
प्रिजख सभझिज पछि ।  

(झ)  "कार्ािलर्" भन्नाले प्रदेश प्रिजखको कार्ािलर्, प्रदेश सभा 
सस्ििालर्, प्रदेश संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्, प्रदेश 
सरकारका िन्रालर्, सस्ििालर्, विभाग र त्र्थता र्िकार् 
ितहतका अन्र् सरकारक कार्ािलर् र र्िकार्लाई सिेत 
सभझिज पछि । 

(ञ)  "कार्ािलर् प्रिजख" भन्नाले खण्ड (ज) बिोस्जिको 
कार्ािलर्को प्रशासकीर् प्रिजख भई कािकाज गिि तोवकएको 
पदार्िकारक सभझिज पछि ।  

(ट)  "कोव तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्" भन्नाले िहालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर् अन्तगित रहेको प्रदेश स्थथत सभबस्न्ित 
स्जल्लाको कोव तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् सभझिज  
पछि । 

(ठ)   "स्जभिेिार व्र्स्क्त" भन्नाले लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट 
अस्ख्तर्ारक ट्टदए बिोस्जिको कार्ि स िालि गिे, स्जभिा 
र्लिे, खिि गिे, लेखा राख् िे, आन्तररक िा अस्न्ति लेखा 
परकक्षण गराई बेरुजज फर्छ्यौट गिे गराउिे, सरकारक िगदक 
स्जन्सी असजल उपर गिे गराउिे तथा दास्खला गिे कतिव्र् 
भएको व्र्स्क्त सभझिज पछि र सो शब्दले सरकारक कािको 
लार्ग सरकारक िगदक िा स्जन्सी र्लई िा िर्लई काि 
फथर्ौट गिे स्जभिा र्लिे गैर सरकारक व्र्स्क्त सिेतलाई 
जिाउुँछ । 

(ड)  "तालजक कार्ािलर्" भन्नाले सभबस्न्ित कार्ािलर्भन्दा 
िार्थल्लो तहको कार्ािलर् सभझिज पछि । 
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(ढ)  "तोवकएको िा तोवकए बिोस्जि" भन्नाले र्स ऐि अन्तगित 
बिेका र्िर्ििा तोवकएको िा तोवकए बिोस्जि सभझिज  
पछि । 

(ण)  "प्रदेश" भन्नाले प्रदेश िं. ३ सभझिज पछि ।  
(त)  "प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्" भन्नाले प्रदेश सस् ित 

कोवको स िालि गिे, आर्थिक प्रशासि स िालििा र्िदेशि 
ट्टदिे, आन्तररक लेखा परकक्षण गिे तथा प्रदेशको एकीकृत 
आर्थिक वििरण तर्ार गरक िहालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र 
िहालेखा परकक्षक सिक्ष पेश गिे गरक प्रदेश सरकारले 
तोकेको कार्ािलर् सभझिज पछि । 

(थ)  "प्रदेश सस् ित कोव" भन्नाले संवििािको िारा २०४ 
बिोस्जिको सस् ित कोव सभझिज पछि ।  

(द)  "बेरुजज" भन्नाले प्रिर्लत कािूि बिोस्जि पजर् र्ाउिज पिे रकत 
िपजर् र्ाइि कारोबार गरेको िा राख् िज पिे लेखा िराखेको तथा 
अर्िर्र्ित िा िेििार्सब तररकाले आर्थिक कारोबार गरेको 
भिी लेखा परकक्षण गदाि औल्र्ाइएको िा ठहर् र्ाइएको 
कारोबार सभझिज पछि ।  

(ि)  "बैङ्क" भन्नाले प्रदेश सस् ित कोव स िालि गिि तोवकएको 
आर्िकाररक बैङ्क  सभझिज पछि र सो शब्दले त्र्थतो 
आर्िकाररक बैङ्कको अर्िकार प्रर्ोग गिे गरक तोवकट्टदएको 
बास्णज्र् बैङ्क सिेत जिाउुँछ ।  

(ि)  "िहालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्" भन्नाले संघीर् आर्थिक 
कार्िविर्ि ऐि र सो ऐि अन्तगित बिेको र्िर्िको अिीििा 
रहक संघीर् सस् ित कोव र अन्र् सरकारक कोवको स िालि 
र व्र्िथथापि गिे आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर् 
अन्तगितको विस्शष्टीकृत र्िकार् सभझिज पछि । 
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(प)  "िातहतको कार्ािलर्" भन्नाले सभबस्न्ित कार्ािलर्को 
िातहतिा रहेका कार्ािलर् सभझिज पछि । 

(फ)   "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्र्होरा देस्खिे गरक प्रिर्लत 
कािूि बिोस्जि रास्खिे अर्भलेख खाता, वकताब लगार्तका 
आर्थिक कारोबारलाई प्रिास्णत गिे कागजात एिं प्रर्तिेदि 
सभझिज पछि । 

(ब)   "लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत" भन्नाले आफ्िो र िातहत 
कार्ािलर्को आर्थिक प्रशासि स िालि गिे, िावविक बजेट 
तर्ार गिे र सो बजेट र्िकासा प्रा त गरक खिि गिे अर्िकार 
सजभपिे बजेटको लेखा राख् िे र राख् ि लगाउिे, लेखा वििरण 
तर्ार गिे गराउिे, विर्िर्ोजि, राजथि, िरौटक र स्जन्सी एिं 
अन्र् जजिसजकै कारोबारको आन्तररक तथा अस्न्ति लेखा 
परकक्षण गराउिे, िेरुजज र्िर्र्ित गिे गराउिे, असजल उपर 
गिे गराउिे िा र्िन्हा गिे गराउिे कतिव्र् भएको सस्िि 
सभझिज पछि । 

(भ)  "वित्तीर् वििरण" भन्नाले िेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारले थिीकृत गरेको िापदण्ड बिोस्जि कज िै र्िस्ित 
अिर्ििा भएको आर्थिक कारोबारको सिवष्टगत स्थथर्त 
दशािउिे उदे्दश्र्ले शीविक सिेत खजल्िे गरक तर्ार गररएको 
वििरण सभझिज पछि र सो शब्दले कारोबारको स्थथर्त 
दशािउिे गरक शीविकको आिारिा बिाइएको बजेट अिजिाि 
र्िकासा खिि आभदािी दास्खला र बाुँकी रकि सिेत 
खजलाइएको प्रास् त र भ जक्तािी वििरण र सोसुँग सभबस्न्ित 
लेखा वटपणी र खजलासा सिेतलाई जिाउुँछ ।  

(ि)  "विर्िर्ोजि" भन्नाले पेश्की खिि ऐि र विर्िर्ोजि ऐिद्वारा 
र्िट्टदिष्ट सेिा र कार्िहरुको लार्ग विर्भन्न शीविकिा विर्भन्न 
कार्ािलर्लाई खिि गिि विर्िर्ोजि भएको रकि सभझिज पछि 
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र सो शब्दले पूरक विर्िर्ोजि ऐि र उिारो खिि ऐि 
बिोस्जि विर्िर्ोजि भएको रकि सिेत जिाउुँछ ।  

(र्)   "सस्िि" भन्नाले प्रदेश िन्रालर्का सस्िि सभझिज पछि र सो 
शब्दले प्रदेश अन्तगित गट्टठत कज िै र्िकार्को हकिा त्र्थतो 
र्िकार्को सस्िि िा प्रशासकीर् प्रिजख तथा िन्रालर्का 
प्रशासकीर् प्रिजख सिेतलाई जिाउुँछ ।  

(र)  "सभपरकक्षण" भन्नाले आन्तररक िा अस्न्ति लेखा परकक्षण 
प्रर्तिेदििा औल्र्ाइएको बेरुजजको सभबन्ििा पेश हजि 
आएका थपष्टीकरण िा प्रर्तविर्ा साथ संलग्ि प्रिाण तथा 
कागजातको आिारिा गररिे फर्छ्यौट सभबन्िी कार्ि सभझिज 
पछि र सो शब्दले प्रदेश सभाबाट गट्टठत प्रदेश लेखा 
सर्िर्तबाट प्रा त सजझाि िा र्िदेशिका आिारिा गररिे 
परकक्षण िा अिजगिि कार्ि सिेतलाई जिाउुँछ ।  

(ल)  "साििजर्िक जिाफदेहकको पद" भन्नाले पाररश्रर्िक तोकी िा 
ितोकी र्िर्जक्त हजिे िा र्ििािस्ित हजिे िा ििोिर्ि हजिे 
कािूिी िान्र्ता प्राप्त साििजर्िक काि, कतिव्र् र अर्िकार 
भएको पद सभझिज पछि । 

(ि)  "संघीर् सस् ित कोव" भन्नाले संवििािको िारा ११६ 
बिोस्जिको सस् ित कोव सभझिज पछि । 

(श)  "संवििाि" भन्नाले िेपालको संवििाि सभझिज पछि ।  
(व)  "थथािीर् सस् ित कोव" भन्नाले संवििािको िारा २२९ 

बिोस्जिको सस् ित कोव सभझिज पछि । 
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पररच्छेद-२ 
प्रदेश सस् ित कोवको स िालि 

३. प्रदेश सस् ित कोवको स िालि: संवििाि, र्ो ऐि र अन्र् प्रिर्लत कािूिको 
अर्िििा रहक प्रदेश सस् ित कोवको स िालि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले गिेछ ।  

४. प्रदेश सस् ित कोवको लेखा राख् िे उत्तरदावर्त्त्ि: (१) प्रदेश सस् ित कोवको 
लेखा अद्यािर्िक रुपिा राख् िे तथा त्र्सको िावविक वित्तीर् वििरण तर्ार गिे 
कतिव्र् र उत्तरदावर्त्त्ि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को हजिेछ ।  

(२) लेखा दास्खला गराउिे लगार्तका कािको लार्ग प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सरकारक कार्ािलर् िा प्रदेश सरकारको कारोबार गिे 
'क' िगिका कज िै बैङ्कलाई स्जभिेिारक तोक्ि सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोस्जि तोवकएको स्जभिेिारकको पालिा 
गिजि गराउिज सभबस्न्ित कार्ािलर् तथा बैङ्कको कतिव्र् हजिेछ ।  

(४) प्रदेश सस् ित कोवको स िालि गिे, प्रदेश सरकारको एकीकृत 
लेखा राख् िे र वित्तीर् वििरण तर्ार गिे, आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा 
िन्रालर्, िहालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् तथा िहालेखा परकक्षक सिक्ष लेखा र 
वित्तीर् वििरण पेश गिे सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजिेछ । 

(५) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् थथापिा िभएसभिका लार्ग 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रकको काि, कतिव्र् र उत्तरदावर्त्त्ि िहालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले तोके बिोस्जि हजिेछ । 

  
पररच्छेद-३ 

राजथि र व्र्र्को अिजिाि 
५. िध्र्कालकि खिि संरििा तर्ार गिजिपिे: (१) प्रत्रे्क आर्थिक िविको बजेट 

तजजििा गिजिअस्घ आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले आगािी तीि आर्थिक 
िविको आभदािी र खििको प्रक्षेपण सवहतको िध्र्िकालकि खिि संरििा तर्ार 
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गिजि पिेछ र र्थतो खिि संरििा बिाउुँदा आिर्िक विकास र्ोजिा 
िागिदशििको रुपिा र्लएर तर्ार गिजि पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको िध्र्कालकि खिि संरििािा प्रथतावित 
र्ोजिा िा कार्िििको विर्ाकलापगत वििरण, प्रत्रे्क विर्ाकलापको प्रर्त 
इकाई लागत, सञ्चालििा लाग्िे अिजिार्ित सिर्, त्र्सबाट प्रा त हजिे प्रर्तफल 
सिेत खजलाई प्रत्रे्क र्ोजिा िा कार्िििको लार्ग प्राथर्िकीकरण गिजि  
पिेछ । 

थपवष्टकरण: र्स उपदफाको प्रर्ोजिाका लार्ग “प्रथतावित र्ोजिा िा 
कार्ििि” भन्नाले सभभाव्र्ता अध्र्र्ि तथा विथततृ प्रर्तिेदि तर्ार भइसकेको 
िा सभभाव्र्ता अध्र्र्ि गरेर िार कार्ािन्िर्ि गिि सवकिे िर्ाुँ र्ोजिा िा 
कार्िििको वििरण खजलाई सोको लार्ग गररएको अिजिार्ित लागतको पजष्ट्याई 
सवहतको वििरण सभझिज पछि । 

(३) िध्र्कालकि खिि संरििा तर्ार गिे कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि 
हजिेछ । तर र्ो ऐि प्रारभभ हजुँदाका बखत पवहलो पटकका लार्ग र्ो प्राििाि 
लागू हजिे छैि ।  

६. स्रोत अिजिाि र खििको सीिा र्ििािरण गिजिपिे: (१) आगािी आर्थिक िविको 
बजेट तथा कार्ििि तजजििा गिे प्रर्ोजिका लार्ग उपलव्ि हजिे स्रोत तथा गिि 
सवकिे खििको सीिा पूिािि जिाि आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले िालज 
आर्थिक िविको िाघ िसान्तर्भर गररसक्िज पिेछ ।  

तर र्ो ऐि प्रारभभ हजुँदाका बखत पवहलो पटकका लार्ग र्ो प्राििाि 
लागू हजिे छैि । 

(२) उपदफा (१) को प्रर्ोजिका लार्ग आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा 
िन्रालर्ले एक स्रोत अिजिाि सर्िर्त गठि गिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जिको स्रोत अिजिाि सर्िर्तले गत आर्थिक 
िविको र्थाथि स्थथर्त र िालज आर्थिक िविको छ िवहिाको सिवष्टगत आर्थिक 
पररसूिकहरु, आगािी आर्थिक िवि उपलव्ि हजि सक्िे राजथि, अिजदाि, 
विकास सहार्ता र आन्तररक ऋण रकिका आिारिा स्रोत अिजिाि गिेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बिोस्जि स्रोत अिजिाि भएपर्छ िध्र्कालकि खिि 
संरििा सिेतलाई दृवष्टगत गरक आगािी आर्थिक िविको लार्ग गिि सवकिे 
खििको सीिा र्ििािरण गिजि पिेछ ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बिोस्जि स्रोत अिजिाि तथा खििको सीिा 
र्ििािरण गरक सोको प्रर्तिेदि प्रदेश आर्थिक िार्िला िन्री सिक्ष पेश गिजि 
पिेछ ।  

(६) स्रोत अिजिाि तथा खििको सीिा र्ििािरण सभबन्िी अन्र् 
व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।  

७. बजेट सीिा र िागिदशिि पठाउिे: (१) आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा 
िन्रालर्ले स्रोत तथा खििको सीिाको अिीििा रहक आगािी आर्थिक िविको 
बजेट तजजििाका लार्ग बजेट सीिा र बजेट तजजििा सभबन्िी िागिदशिि तथा 
ढाुँिा र्ििािण गरक िालज आर्थिक िविको फागजि िवहिाको दोस्रो ह तार्भर 
सभबस्न्ित िन्रालर्, आर्ोग, सस्ििालर् र र्िकार्का र्िकार्गत बजेट सीिा 
उल्लेख गरक बजेट तजजििा सभबन्िी सीिा र िागिदशिि पठाइसक्िज पिेछ । 
र्थतो िागिदशिि पठाउुँदा आिर्िक विकास र्ोजिा र र्रिवीर् खिि 
संरििालाई आिार िान्नज पिेछ ।  

तर र्ो ऐि प्रारभभ हजुँदाका बखत प्रथि पटकका लार्ग र्ो प्राििाि 
लागू हजिे छैि । 

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको बजेट तथा कार्ििि तथा कार्ििि 
तजजििा ढाुँिाको र्ििािण गदाि सभबस्न्ित र्िकार्ले आजिि गिि सक्िे राजथि 
रकि, आर्ोजिासुँग सभबस्न्ित िैदेस्शक अिजदाि तथा ऋण रकि र प्रथतावित 
बजेटको पजष्ट्याईंका लार्ग आिश्र्क अन्र् वििरणहरु सिेत खजल्िे गरक तर्ार 
गिजि पिेछ ।  

(३) बजेट तजजििा, छलफल एिं बजेटको िथर्ौदालाई अस्न्ति रुप 
ट्टदिे अन्र् प्रविर्ा र सिर्ािर्ि तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।  

८. विर्िर्ोजि दक्षता: (१) दफा १० बिोस्जि आगािी आर्थिक िविको लार्ग 
बजेट प्रथताि गदाि देहार् बिोस्जि गिजि पिेछ:–  
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(क)  सािारण खिि र वित्तीर् व्र्िथथाको लार्ग बजेट 
प्रथताि गदाि त्र्थतो खििको र्सजििा गिे थपष्ट 
आिार सवहत प्रथतावित रकिको पजष्ट्याईं गिे 
आिश्र्क सूििा विथततृ रुपिा खजलाउि पिेछ ।  

(ख)  िर्ाुँ आर्ोजिाको हकिा रकि प्रथताि गदाि 
सभभाव्र्ता अध्र्र्ि गिि आिश्र्क तथा सभभाव्र्ता 
अध्र्र्ि पिात आगािी िवि खिि हजिसक्िे रकि 
िार पजष्ट्याईं सवहत प्रथताि गिजि पिेछ ।  

(ग)  सभभाव्र्ता अध्र्र्ि भई थिीकृत भई सकेका तथा 
ििागत रुपिा कार्ािन्िर्ििा रहेका आर्ोजिाका 
हकिा खररद र्ोजिा िा सभझौता अिजरुप आगािी 
िवि आिश्र्क पिे रकि िार प्रथताि गिजि पिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जि बजेट प्रथताि गदाि दफा ११ बिोस्जिको 
प्रर्तबद्ध गररएका कार्िका लार्ग पर्ािप्त रकि छजयाएर िार िर्ाुँ र्ोजिा तथा 
कार्िििका लार्ग रकि प्रथताि गिजि पिेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोस्जिको प्रथतावित बजेट तथा कार्ििि 
उपर दफा १० को उपदफा (४) बिोस्जि भएको छलफल तथा प्रथतावित 
बजेट तथा कार्िििको विश् लेवण र िूल्र्ाङ्किका आिारिा उपर्जक्त ठहररएको 
बजेट तथा कार्ििि आगािी िविको विर्िर्ोजि वििेर्किा सिािेश गिजि पिेछ 
।  

९. पूिि बजेट छलफल: (१) प्रत्रे्क आर्थिक िवि र्स ऐि बिोस्जि विर्िर्ोजि 
वििेर्क प्रदेश सभािा पेश गििभन्दा कस्भतिा एक िवहिा अगािै प्रदेश 
आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रीले विर्िर्ोजि वििेर्किा सिािेश हजिे 
बजेट तथा कार्िििको र्सद्धान्त, उदे्दश्र्, प्राथर्िकता र प्रिजख िीर्तहरु 
सवहतको पूिि बजेट तर्ार गरक प्रदेश सभािा प्रथतजत गिजि पिेछ ।  
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(२) प्रदेश सभाले उपदफा (१) बिोस्जि पूिि बजेट पेश भएको एक 
िवहिार्भर उक्त बजेटिा आिश्र्क छलफल गरक आर्थिक िार्िला तथा 
र्ोजिा िन्रालर्लाई उपर्जक्त सजझाि तथा र्िदेशि उपलव्ि गराउिेछ ।  

१०. बजेट प्रथताि र छलफल: (१) आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्बाट 
प्रा त बजेट सीिा र िागिदशििको अर्िििा रहक र्ििािररत ढाुँिािा आफू र 
आफ्िा िातहतका र्िकार्को िीर्त तथा कार्ििि सवहत बजेट प्रथताि तर्ार 
गरक दफा ७ को उपदफा (३) बिोस्जि र्ििािररत सिर् सीिा र्भरै आर्थिक 
िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्िा पठाउिे दावर्त्त्ि सभबस्न्ित र्िकार्को लेखा 
उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको बजेट प्रथताि गदाि िध्र्कालकि खिि 
संरििािा आिाररत रहक कार्ािन्िर्ि गररिे विर्ाकलाप, सोको लागत एिं 
त्र्थतो लागत व्र्होररिे स्रोत सिेत थपष्ट खजलाई आगािी आर्थिक िविको बजेट 
अिजिािको साथै त्र्सपर्छका दजई आर्थिक िविको खिि र स्रोतको प्रक्षेवपत 
वििरण पर्ि पेश गिजि पिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोस्जिको बजेट प्रथतािको साथिा गत आर्थिक 
िवि र िालज आर्थिक िविको छ िवहिासभिको वित्तीर् तथा भौर्तक प्रगर्त 
वििरण सिेत संलग्ि गिजि पिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोस्जि प्रथतावित बजेट तथा कार्ििि उपर 
सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको उपस्थथर्तिा आर्थिक िार्िला तथा 
र्ोजिा िन्रालर्िा छलफल हजिेछ ।  

११. प्रर्तबद्धता लेखा तथा र्िर्न्रण: (१) प्रिर्लत कािूिको अर्िििा रहक प्रदेश 
सरकारबाट र्सस्जित आर्थिक दावर्त्त्ि तथा िेपाल सरकारबाट सभझौता िा 
र्िणिर् भई हथतान्तरण भई आएका विर्भन्न सभझौता िा र्िणिर्बाट खिि व्र्होिि 
िा प्रदेश सरकार िा िेपाल सरकारबाट राजथििा छजट ट्टदि प्रर्तबद्धता 
भएकोिा त्र्थतो रकिको थपष्ट व्र्होरा देस्खिे गरक लेखा राख् िज पिेछ ।  

(२) प्रर्तिद्धता लेखा राख् िे तथा सोको र्िर्न्रण सभबन्िी अन्र् 
व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।  
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१२. विर्िर्ोजि वििेर्क तर्ार गिे: (१) दफा १० को उपदफा (३) बिोस्जिको 
बजेट तथा कार्ििि िा आर्ोजिालाई प्राथर्िवककरण गरक बजेट िथर्ौदालाई 
अस्न्ति रुप ट्टदई विर्िर्ोजि वििेर्क तर्ार गिे स्जभिेिारक आर्थिक िार्िला 
तथा र्ोजिा िन्रालर्को हजिेछ ।  

(२) आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले उपदफा (१) बिोस्जि 
तर्ार भएको विर्िर्ोजि वििेर्कको साथिा आर्थिक वििेर्क लगार्त अन्र् 
आिश्र्क वििेर्कहरु सिेत तजजििा गिेछ ।  

१३. राजथि र व्र्र्को अिजिाि पेश गिजि पिे: (१) प्रदेश आर्थिक िार्िला तथा 
र्ोजिा िन्रीले प्रत्रे्क िवि असार िवहिाको एक गते दफा १२ बिोस्जि 
अस्न्ति रुप ट्टदइएको प्रदेश सरकारको आगािी आर्थिक िविको लार्ग राजथि 
र व्र्र्को अिजिाि प्रदेश सभािा पेश गिजि पिेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जि पेश हजिे राजथि र व्र्र्को अिजिािको 
साथिा संवििािको िारा २०७ िा उस्ल्लस्खत वििरणहरुको अर्तररक्त 
देहार्का वििरणहरु सिेत सिािेश गिजि पिेछ:-  

(क)  अस्घल्लो आर्थिक िवििा गररएको अिजिाि अिजसार 
राजथि सङ्कलि भए िभएको वििरणको साथै कर िा 
गैरकरिा छजट ट्टदइएको वििरण,  

(ख) दफा ५ बिोस्जि तर्ार गररएको िध्र्कालकि खिि 
संरििा,  

(ग)  अिजदाि, साििजर्िक ऋण र लगािी सभबन्िी  
िीर्त । 

१४. परािशि गिि सक्िे: प्रदेश सरकारले आर् र व्र्र्को अिजिाि तर्ार गिजिअस्घ 
तत्सभबन्ििा सभबस्न्ित सरोकारिालासुँग आिश्र्क परािशि गिि सक्िेछ ।  

१५. घाटा बजेट पेश गिि सक्िे: (१) प्रदेश सरकारले घाटा बजेट पेश गिि सक्िेछ 
र र्सरक घाटा बजेट पेश गदाि घाटा पूर्ति गिे स्रोत र सोको थपष्ट आिार 
खजलाउिज पिेछ ।  

तर प्रशासर्िक खिि व्र्होिि घाटा बजेट पेश गिि सवकिे छैि ।  
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(२) घाटा बजेट सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।  
 

पररच्छेद-४ 
बजेट र्िकासा, रकिान्तर तथा र्िर्न्रण 

१६. बजेट र्िकासा: (१) विर्िर्ोजि ऐि िा पेश्की खिि ऐि जारक भएपर्छ खिि गिि 
अर्िकार प्रा त कार्ािलर्ले आर्थिक कार्िििको आिारिा विर्िर्ोजि ऐिको 
अिजसूिीिा उस्ल्लस्खत रकि खिि गिि सक्िेछि ्।  

(२) विर्िर्ोजि ऐिको अिजसूिीिा उस्ल्लस्खत विर्िर्ोस्जत रकि 
एकभन्दा बढक कार्ािलर्ले खिि गिि पिे अिथथािा तालजक र्िकार्ले 
विर्िर्ोजि ऐि िा पेश्की खिि ऐि जारक भएको सात ट्टदिर्भर बाुँडफाुँट गरक 
सभबस्न्ित कार्ािलर्लाई जािकारक ट्टदिज पिेछ । 

तर एक पटक बाुँडफाुँट गररसकेपर्छ पटक पटक बाुँडफाुँट गिि 
हजुँदैि ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जिको वििरण आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा 
िन्रालर्, प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, िहालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र 
सभबस्न्ित कोव तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई तजरुन्त पठाउिज पिेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोस्जिको बाुँडफाुँटको जािकारक प्रा त भएपर्छ 
सभबस्न्ित कार्ािलर्ले उपदफा (१) बिोस्जि खिि गिि सक्िेछि ्।  

(५) एक िन्रालर् अन्तगित विर्िर्ोस्जत बजेट अको िन्रालर् िा 
अन्तगितको र्िकार् िाफि त कार्ििि स िालि गरक खिि गिि आिश्र्क भएिा 
त्र्थतो िावविक कार्ििि र बजेट विर्िर्ोजि भएको र्िकार्को सस्ििले 
सभबस्न्ित र्िकार्को सस्ििलाई त्र्थतो बावविक कार्ििि बजेट विर्िर्ोजिको 
खिि गिे अस्ख्तर्ारक प्रदाि गिजि पिेछ ।  

(६) सभबस्न्ित कार्ािलर्को िाििा विर्िर्ोस्जत िा बाुँडफाुँट भएको 
रकि सो कार्ािलर्को भ जक्तािी आदेशको आिारिा प्रदेश सस् ित कोवबाट 
आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्द्वारा र्ििािररत िीर्त अन्तगित रहक प्रदेश 



 

14 
 

लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोकेको प्रविर्ा अिजसार एकल खाता कोव 
प्रणालकबाट भ जक्तािी र्िकासा हजिेछ ।  

(७) सभबस्न्ित कार्ािलर्को िाििा विर्िर्ोस्जत िा बाुँडफाुँट भएको 
रकि प्रिर्लत कािूि बिोस्जि खिि गिे, लेखा राख् िे, प्रर्तिेदि गिे, लेखा 
परकक्षण गराउिे र बेरुजज फर्छ्यौट गिे गराउिे उत्तरदावर्त्त्ि सभबस्न्ित 
कार्ािलर् प्रिजखको हजिेछ ।  

(८) सरकारक रकि भ जक्तािी र्िकासा ट्टदिे तथा कोव स िालि गिे 
गराउिे र स्जन्सी सभ पर्तको संरक्षण, र्ललाि, र्िन्हा सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि 
तोवकए बिोस्जि हजिेछ।  

१७. रकिान्तर तथा स्रोतान्तर: (१) विर्िर्ोजि ऐििा तोवकएको कज िै एक अिजदाि 
सङ्केत अन्तगितको बजेट उपशीविकिा रकि िपजग भएिा सोहक ऐििा तोवकएको 
कज िै एक िा एकभन्दा बढक अिजदाि सङ्केत अन्तगितको उपशीविकिा बित हजिे 
रकििध्रे्बाट प्रदेश विर्िर्ोजि ऐििा तोवकएको सीिार्भर रहक आर्थिक 
िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले रकिान्तर गिि सक्िेछ ।  

(२) आफ्िो र्िकार्को अिजदाि सङ्केत अन्तगितको कज िै बजेट 
उपशीविकिा रकि िपजग भएिा सो अिजदाि सङ्केत अन्तगित रकि बित भएको 
अन्र् बजेट उपशीविकहरुबाट प्रदेश विर्िर्ोजि ऐििा तोवकएको सीिार्भर रहक 
खिि व्र्होिे स्रोत पररितिि िहजिे गरक िालज बजेटबाट िालज तफि का खिि 
शीविकहरुिा र पूुँजीगत बजेटबाट पूुँजीगत तफि का खिि शीविकहरुिा सभबस्न्ित 
सस्ििले तोवकए बिोस्जि रकिान्तर सक्िेछि ्।  

तर र्सरक रकिान्तर गदाि तलि, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पािी तथा 
र्बजजलक, सञ्चार िहशजल र घरभाडा जथता अर्ििार्ि दावर्त्त्िबाट रकिान्तर गिि 
पाइिे छैि ।  

(३) प्रदेश विर्िर्ोजि ऐि अन्तगित कज िै एक प्रकारको खिि व्र्होिे 
स्रोतिा रहेको रकि अको स्रोतिा सािे र भ जक्तािी विर्ि पररितिि गिे 
अर्िकार आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्लाई हजिेछ। 
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(४) रकिान्तर तथा श्रोतान्तर सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए 
बिोस्जि हजिेछ । 

१८. बजेट रोक् का िा र्िर्न्रण गिि र सिपिण गराउि सक्िे: (१) दफा १६ िा 
जजिसजकै कज रा लेस्खएको भए तापर्ि प्रदेशको आर्थिक स्थथर्त र प्रदेश सस् ित 
कोविा जभिा रहेको रकिलाई वििार गरक आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा 
िन्रालर्ले प्रदेश सस् ित कोविार्थ व्र्र्भार हजिे रकि बाहेक विर्िर्ोस्जत 
रकििा आिश्र्कता अिजसार पूणि िा आंस्शक रुपिा रोक् का िा र्िर्न्रण गिि 
सक्िेछ । 

(२) प्रदेश विर्िर्ोजि ऐििा सिािेश भएको कज िै रकि र सो 
रकिबाट स िालि हजिे कार्िििको आर्थिक िविको दोस्रो िौिार्सक 
अिर्िसभि पर्ि सन्तोवजिक रुपिा कार्ािन्िर्ि िभएको िा हजि िसक्िे ठहर 
भएिा आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले त्र्थतो बजेट सिपिण (बजेट 
सरेन्डर) गिि लगाई आिश्र्क अन्र् शीविकिा दफा १७ बिोस्जि रकिान्तर 
गिि सक्िेछ । 

१९. प्रदेश सस् ित कोवबाट हजिे वित्तीर् हथतान्तरण: (१) प्रदेश सस् ित कोवबाट 
थथािीर् तहलाई प्रदाि गिे सिािीकरण अिजदाि, सशति अिजदाि, सिपूरक 
अिजदाि र विशेव अिजदाि रकिको हथतान्तरण आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा 
िन्रालर्बाट प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िाफि त हजिेछ ।  

२०. बजेट तथा कार्िििको िूल्र्ाङ्कि: बजेट तथा कार्ििि कार्ािन्िर्ि अिथथाको 
िूल्र्ाङ्कि गरक आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्ले अिििावविक र िावविक 
रुपिा सो अिर्ि सिाप्त भएको दजई िवहिार्भर देहार्का वििरण सवहत 
साििजर्िक गिजि पिेछ:- 

(क)   राजथि, खिि, आर्ोजिा र कार्ििि स िालि गिि िेपाल 
सरकारबाट प्रा त भएको सिािीकरण अिजदाि, सशति 
अिजदाि, सिपूरक अिजदाि र विशेव अिजदाि रकि, िैदेस्शक 
अिजदाि तथा ऋणको अिजिाि, प्रास् त तथा पररिालिको 
र्थाथि वििरण, 
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(ख)   प्रदेश सरकारको िीर्त तथा कार्ििि र बजेटिा सिािेश 
भएका कार्िििहरुको कार्ािन्िर्ि अिथथा, 

(ग)   अन्र् सान्दर्भिक वििरणहरु । 
 

पररच्छेद-५ 
कारोबारको लेखा 

२१. लेखाको र्सद्धान्त, आिार र लेखा ढाुँिा: (१) विर्िर्ोजि, राजथि, िरौटक तथा 
अन्र् कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालकको र्सद्धान्त अिजरुप िगदिा 
आिाररत हजिेछ । प्रदेश सरकारले तोकेको र्िर्तदेस्ख प्रोद् भािी आिारिा लेखा 
राख् िे प्रणालक कार्ािन्िर्ि गिि सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको लेखा राख् िे प्रर्ोजिका लार्ग िेपाल 
सरकारको ढाुँिासुँग तादात्भर् हजिे गरक प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
िहालेखा परकक्षकबाट थिीकृत लेखा ढाुँिा िा आर्थिक सङ्केत तथा िगीकरण 
अिजरुप लेखा ढाुँिा र आर्थिक सङ्केत तथा िगीकरण तजजििा गरक कार्ािन्िर्ि 
गराउिज पिेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोस्जि थिीकृत आर्थिक सङ्केत तथा िगीकरण र 
लेखा ढाुँिािा सबैको जािकारकका लार्ग प्रकाशि गिजि पिेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोस्जि थिीकृत आर्थिक सङ्केत तथा िगीकरण र 
लेखा ढाुँिािा सजिार तथा पररिाजिि गिि आिश्र्क देखेिा प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सजिार तथा पररिाजिि गिजिपिे ढाुँिा तर्ार गरक आर्थिक 
िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्को सहिर्त र्लई िहालेखा परकक्षकबाट थिीकृत 
गराउिज पिेछ ।  

(५) उपदफा (२) बिोस्जि थिीकृत लेखा ढाुँिा र आर्थिक सङ्केत 
तथा िगीकरण कार्ािन्िर्िको सभबन्ििा कज िै ट्टद्ववििा देस्खएिा थपष्ट गिे 
स्जभिेिारक प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को हजिेछ ।  

२२.  कारोबारको लेखा: (१) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदेश सस् ित 
कोवको अर्तररक्त विर्िर्ोजि, राजथि, िरौटक, प्रदेश सरकारलाई िेपाल 
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सरकारको थिीकृर्तिा प्रा त हजिे िैदेस्शक अिजदाि, ऋण सहार्ता, लगािी र 
अन्र् कारोबारको एकीकृत लेखा तर्ार गरक राख् िज पिेछ ।  

(२) विर्िर्ोजि, राजथि तथा िरौटकका अर्तररक्त अन्र् सबै प्रकारका 
कारोबार र र्िर्िािजसार बजेटिा सिािेश भएका िा िभएका जजिसजकै सहार्ता 
िा स्रोतबाट भएको खििको लेखा सभबस्न्ित कार्ािलर्ले तर्ार गिजि पिेछ ।  

(३) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले िातहत कार्ािलर्बाट विर्िर्ोजि, 
राजथि, िरौटक लगार्त सबै वित्तीर् वििरण र्लई प्रदेशको एकीकृत वित्तीर् 
वििरण र एकीकृत वहसाब तर्ार गरक तोवकएको सिर्र्भर प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई उपलव्ि गराउिज पिेछ ।  

(४) प्रदेश स्थथत िन्रालर् तथा सो िातहतका कार्ािलर्को सभपस्त्त र 
दावर्त्त्िको लेखाङ्कि एिं प्रर्तिेदि गिे दावर्त्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको 
हजिेछ । लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट प्रा त वििरणको आिारिा प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदेशको एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गिेछ ।  

(५) प्रदेशर्भरका सबै सरकारक कारोबारको एकीकृत वित्तीर् वििरण 
तर्ार गरक आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्, िहालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर् र िहालेखा परकक्षक सिक्ष पेश गिजि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को कतिव्र् हजिेछ ।  

२३.  राजथि दास्खला र राजथि लेखा: (१) प्रिर्लत कािूि बिोस्जि प्रदेश 
सरकारलाई प्रा त हजिे राजथि तथा सरकारक रकि कार्ािलर्िा प्रा त भएपर्छ 
तोवकए बिोस्जि सरकारक कारोबार गिे बैङ्किा दास्खला गिजि पिेछ । 

(२) सरकारक कारोबार गिे थिीकृर्त प्रा त बैङ्किा जभिा हजि आएको 
राजथि सोहक ट्टदि सस् ित कोविा दास्खला गिजि पिेछ। कज िै काबू बावहरको 
पररस्थथर्त परक सो ट्टदि राजथि दास्खला हजि िसकेिा सोको भोर्लपल्ट 
सस् ितकोविा दास्खला गिजि पिेछ ।  

(३) उपदफा (२) विपरकत सरकारक कारोबार गिि थिीकृर्त प्रा त कज िै 
बैङ्कले सस् ित कोविा राजथि दास्खला िगरेको पाइएिा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को र्सफाररसिा िेपाल राष्ट्र बैङ्कले दश ट्टदिसभि वढलो गरेको भए 
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दश प्रर्तशत जररबािा गरक सो राजथि दास्खला गिि लगाउिज पिेछ र सोभन्दा 
बढक वढलो गरेकोिा पन्र प्रर्तशत जररबािा गरक िगद दास्खला गिि लगाई 
त्र्थता बैङ्कको इजाजत रद्द गिे तफि  कारबाहक गिि सक्िेछ ।  
(४) राजथिको लगत तथा लेखा राख् िे, वहसाब र्भडाि गिे, वित्तीर् वििरण 
तर्ार पािे, लेखा परकक्षण गराउिे उत्तरदावर्त्त्ि कार्िलर् प्रिजखको हजिेछ ।  

२४.  िगद, स्जन्सी दास्खला र लेखा: (१) स्जभिेिार व्र्स्क्तले आफ्िो स्जभिािा 
आएको सरकारक िगद सभपस्त्तको हकिा सोहक ट्टदि िा त्र्सको भोर्लपल्ट र 
स्जन्सी िालसािािको हकिा सात ट्टदिर्भर तोवकएको थथाििा दास्खला गरक 
से्रथता खडा गिजि पिेछ ।  

(२) आफ्िो स्जभिािा आएको सरकारक िगद सभपस्त्त सोहक ट्टदि िा 
त्र्सको भोर्लपल्ट तोवकएको थथाििा दास्खला िगरेको पाइएिा सभबस्न्ित 
िन्रालर्, तालजक कार्ािलर् िा विभागीर् प्रिजखले त्र्थतो स्जभिेिार व्र्स्क्तलाई 
दश ट्टदिसभि वढलो गरेको भए दश प्रर्तशत जररबािा सिेत गरक सो रकि 
दास्खला गिि लगाउिे, दश ट्टदिभन्दा बढक वढलो गरेकोिा सािाुँ रकिको दश 
प्रर्तशत जररबािा गरक िगद दास्खला गिि लगाई कसजरको िारा अिजसार 
प्रिर्लत कािूि बिोस्जि विभागीर् कारबाहक सिेत गिि गराउि सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (२) िा जजिसजकै कज रा लेस्खएको भए तापर्ि दास्खला 
गिजिपिे िगद बैङ्क र कार्ािलर् बीिको दजरक सिेतलाई वििार गरक प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले िगद दास्खला गिे भर्ाद तोक्ि सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोस्जिको भर्ादर्भर स्जभिेिार व्र्स्क्तले िगद 
तथा स्जन्सी दास्खला गरेको से्रथता खडा गिि िसकेिा त्र्सको ििार्सि कारण 
खजलाई एक तह िार्थको अर्िकारक सिक्ष भर्ाद थपको लार्ग अिजरोि गिि 
सक्िेछ। र्सरक अिजरोि भै आएिा एक तह िार्थको अर्िकारकले ििार्सि 
कारण देखेिा एकैपटक िा पटक पटक गरक बढकिा तीस ट्टदि सभिको भर्ाद 
थप गिि सक्िेछ ।  



 

19 
 

(५) उपदफा (३) बिोस्जि थवपएको भर्ादर्भर पर्ि स्जभिेिार 
व्र्स्क्तले से्रथता खडा िगरेिा एक तह िार्थको अर्िकारकले उक्त व्र्स्क्तलाई 
कलिै वपच्छे विगोको दश प्रर्तशतसभि जररबािा गिि सक्िेछ । 

२५.  लेखा दास्खला गिे: (१) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकएको 
अिर्िर्भर प्रत्रे्क आर्थिक िविको प्रदेश सस् ित कोवको अर्तररक्त विर्िर्ोजि, 
राजथि, िरौटक, िैदेस्शक अिजदाि र ऋण सहार्ता तथा लगािीको लेखा र 
आर्थिक िविको एकीकृत लेखा एिं वित्तीर् वििरण आर्थिक िार्िला तथा 
र्ोजिा िन्रालर्, िहालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र िहालेखा परकक्षकको 
कार्ािलर् सिक्ष दास्खला गिजि पिेछ ।  

(२) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले िातहत कार्ािलर् सिेतको प्रत्रे्क 
आर्थिक िविको सभपूणि आर्-व्र्र्को एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गरक 
तोवकएको अिर्िर्भर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र िहालेखा परकक्षकको 
कार्ािलर् सिक्ष पेश गिजि पिेछ ।  

(३) स्जभिेिार व्र्स्क्तले कारोबारको लेखा र सभबस्न्ित कागजात 
तोवकएको कार्ािलर्िा िा लेखापरकक्षक सिक्ष तोवकएको अिर्िर्भर तोवकए 
बिोस्जि दास्खला गिजि पिेछ ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बिोस्जि लेखा दास्खला गिि िसक्िे 
ििार्सब कारण देखाई भर्ाद थपको लार्ग अिजरोि गररएिा एक तह िार्थको 
अर्िकारकले बढकिा तीस ट्टदिसभिको भर्ाद थवपट्टदि सक्िेछ। तर र्सरक भर्ाद 
थप गदाि िहालेखा परकक्षकको कार्ािलर्िा एकीकृत लेखा दास्खला गिे सिर् 
अिर्ि प्रभावित िहजिे गरक गिजि पिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोस्जि थप गररएको भर्ादर्भर पर्ि लेखा 
दास्खला िगिे स्जभिेिार व्र्स्क्तलाई एक तह िार्थको अर्िकारकले पवहलो 
पटकको लार्ग प्रत्रे्क कलििा एक सर् रुपैर्ाुँको दरले र दोस्रो पटकिा 
प्रत्रे्क कलिको लार्ग दजइि सर् रुपैर्ाुँको दरले जररबािा गिि सक्िेछ र 
सोभन्दा पर्ि िेरै पटक सोहक त्र्हक गैरस्जभिेिारक दोहोर् र्ाएिा प्रिर्लत कािूि 
बिोस्जि विभागीर् कारबाहक सिेत गिि सवकिेछ ।  
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(६) तोवकएको अिर्िर्भर िहालेखा परकक्षकको कार्ािलर्िा लेखा 
तथा वित्तीर् वििरण दास्खला गराउि िसकी ििार्सब िावफकको कारण 
देखाई लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा स्जभिेिार व्र्स्क्तले भर्ाद थपको लार्ग 
अिजरोि गरेिा िहालेखा परकक्षक िा र्िजले तोकेको अर्िकारकले कारण हेरक 
बढकिा पैँतीस ट्टदि सभिको भर्ाद थप गिि सक्िेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोस्जि भर्ाद थपको िाग िगरेिा िा थप भएको 
भर्ादर्भर पर्ि लेखा र वित्तीर् वििरण दास्खला िगरेिा िहालेखा परकक्षकले 
स्जभिेिार व्र्स्क्त, कार्िरत कार्ािलर्का लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई र लेखा 
उत्तरदार्ी अर्िकृत भए र्िजभन्दा एक तह िार्थको अर्िकारकलाई लेखा 
दास्खला गिि गराउि र्िदेशि ट्टदि सक्िेछ र त्र्थतो र्िदेशिको पालिा गिजि 
र्िदेशि पाउिेको कतिव्र् हजिेछ ।  

(८) उपदफा (७) बिोस्जि र्िदेशि ट्टदुँदा पर्ि लेखा तथा वित्तीर् 
वििरण दास्खला िगरेिा प्रिर्लत कािूि बिोस्जि विभागीर् कारबाहक सिेत 
गिि सवकिेछ ।  

(९) राजथि, िगदक, स्जन्सी तथा िरौटक दास्खला गिे तथा त्र्सको 
लेखा अर्भलेख अद्यािर्िक रुपिा राख् िे सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए 
बिोस्जि हजिेछ ।  

२६.  एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गिे: (१) प्रदेश सस् ित कोव एिं अन्र् 
सरकारक कोवहरुको एकीकृत िावविक वित्तीर् वििरण तर्ार गिे स्जभिेिारक 
प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को हजिेछ । 

(२) आफ्िो कार्िक्षेरर्भरका कार्ािलर्हरुको सङ्घीर् र प्रदेश 
सरकारबाट प्रा त भएको अिजदाि, राजथि बाुँडफाुँटबाट प्रा त रकि, आन्तररक 
आर् तथा ऋण र अिजदाि सिेतको वििरण र आफ्िो क्षेरर्भरका थथािीर् 
तहको आर्थिक कारोबारको छजिाछज िै र एकीकृत वििरण तर्ार गरक आर्थिक 
िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर् र िहालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्िा पठाउिे 
स्जभिेिारक सभबस्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को हजिेछ । 
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(३) आफ्िो कार्िक्षेर र्भरका कार्ािलर्हरुको सङ्घीर् र प्रदेश 
सरकारबाट प्रा त भएको अिजदाि, राजथि बाुँडफाुँटबाट प्रा त रकि, आन्तररक 
आर् तथा ऋण र अिजदाि सिेतको वििरण र थथािीर् तहको आर्थिक 
कारोबारको छजिाछज िै र एकीकृत वििरण तर्ार गरक प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्िा पठाउिे स्जभिेिारक सभबस्न्ित कोव तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को हजिेछ । 

(४) थथािीर् तहर्भरका कार्ािलर्हरुको सङ्घीर् र प्रदेश सरकारबाट 
प्रा त भएको अिजदाि, राजथि बाुँडफाुँटबाट प्रा त रकि, आन्तररक आर् तथा 
ऋण र अिजदाि सिेतको वििरण देस्खिे गरक एकीकृत वििरण तर्ार गरक 
सभबस्न्ित प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र कोव तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्िा पठाउिे स्जभिेिारक सभबस्न्ित थथािीर् तहको हजिेछ ।  

(५) आ-आफ्िो कार्िक्षेरर्भरको वित्तीर् वििरण पेश िगिे तथा लेखा 
परकक्षण िगराउिे कार्ािलर् तथा थथािीर् तहलाई प्रिाह हजिे अिजदाि रकि 
रोक् का राख् ि सवकिेछ ।  

(६) प्रदेशले तर्ार गिे वित्तीर् प्रर्तिेदि िेपाल सरकारबाट थिीकृत 
िापदण्ड बिोस्जि हजिेछ ।  

२७. हार्ि ,िोक्सािी असजल उपर गररिे: र्स ऐि बिोस्जि राख् िपिे कारोबारको 
लेखा ठीकसुँग िराखेको कारणबाट प्रदेश सरकारलाई कज िै वकर्सिको हार्ि, 
िोक्सािी तथा क्षर्त हजि गएिा त्र्सरक पिि गएको हार्ि, िोक्सािी तथा 
क्षर्तपूर्ति स्जभिेिार व्र्स्क्तबाट सरकारक बाुँकी सरह असजल उपर गररिेछ ।  

 
पररच्छेद-६ 
भ्रिण खिि 

२८. भ्रिणिा खटाउिे: सरकारक कािको र्सलर्सलािा कज िै पदार्िकारक तथा 
किििारकलाई थिेदश िा विदेशिा काज खटाउि सवकिेछ।  
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२९. दैर्िक तथा भ्रिण भत्ता: सरकारक कािको र्सलर्सलािा कज िै पदार्िकारक तथा 
किििारकलाई थिेदश िा विदेशिा काज खटाउुँदा भ्रिण खिि र्िर्िािलकिा 
तोवकए बिोस्जि दैर्िक भत्ता तथा भ्रिण भत्ता प्रदाि गररिेछ ।  

 
पररच्छेद-७ 

आन्तररक र्िर्न्रण तथा लेखा परकक्षण 
३०. आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालक: (१) प्रदेश तहका सबै लेखा उत्तरदार्ी 

अर्िकृतहरुले आफ्िो र िातहतका सबै सरकारक कार्ािलर्हरुबाट सभपादि 
गररिे कार्िहरु र्ितव्र्र्ी, प्रभािकारक र कार्ि दक्षतापूणि ढङ्गबाट सभपादि गिि 
तथा वित्तीर् प्रर्तिेदि प्रणालकलाई विश्वासिीर् बिाउि प्रिर्लत कािूि बिोस्जि 
सभपादि गिजि पिे कािको प्रकृर्त अिजसार आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालक तर्ार 
गरक र्ो ऐि प्रारभभ भएको एक िविर्भर लागू गररसक्िज पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालक सभबन्िी 
ढाुँिा र कार्िविर्ि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोके बिोस्जि हजिेछ । 

(३) आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालक कार्ािन्िर्िको अिजगिि सभबस्न्ित 
लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट हजिेछ । 

३१. आन्तररक र्िर्न्रण सर्िर्त: (१) दफा ३० बिोस्जिको आन्तररक र्िर्न्रण 
प्रणालकको कार्ािन्िर्िका लार्ग प्रत्रे्क र्िकार्िा देहार् बिोस्जिको आन्तररक 
र्िर्न्रण सर्िर्त रहिेछ।  

(क)  सभबस्न्ित र्िकार्को लेखा उत्तरदार्ी  
 अर्िकृत िा प्रिजख  - अध्र्क्ष  
(ख)  सभबस्न्ित र्िकार्को प्रशासि िा र्ोजिा 

िहाशाखा/शाखा प्रिजख  - सदथर्  
(ग)  अध्र्क्षले तोकेको सभबस्न्ित र्िकार्िा  
 कार्िरत विवर् क्षेरसुँग सभबस्न्ित  
 रा.प. ट्टद्वतीर् शे्रणीको अर्िकृत - सदथर् 
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(घ)  प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को  
 कस्भतिा राजपरांवकत अर्िकृत प्रर्तर्िर्ि - सदथर् 
(ङ)  सभबस्न्ित र्िकार्को आर्थिक प्रशासि  
 प्रिजख - सदथर् सस्िि 

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको सर्िर्तले आफ्िो र्िकार् र 
अन्तगितबाट सभपादि गररिे कार्िहरु प्रिर्लत कािूि बिोस्जि र्िर्र्ित 
तररकाले, दक्षतापूणि एिं र्ितव्र्र्ी रुपिा सभपादि गरक िर्तजा उन्िजख 
गराउिे, वित्तीर् जोस्खि न्रू्िीकरण गिे, वित्तीर् प्रर्तिेदिलाई विश् िसिीर् 
बिाउिे तथा लेखा परकक्षणबाट कार्ि भएका िेरुजज फछर्ौट गरक गराई 
आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालकलाई सजदृढ एिं प्रभािकारक बिाउि आिश्र्क 
कार्िहरु सभपादि गराउिे छ ।  

३२. आन्तररक लेखा परकक्षण: (१) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा सो 
कार्ािलर्ले तोकेको कार्ािलर्बाट प्रदेश सरकार अन्तगितका कार्ािलर्हरु तथा 
थथािीर् तहको आर्थिक कारोबारको र्िर्र्ितता, र्ितव्र्वर्ता, कार्िदक्षता र 
प्रभािकाररताको आिारिा प्रत्रे्क िौिार्सक सिाप्त भएको एक िवहिार्भर 
आन्तररक लेखा परकक्षण गिजि पिेछ ।  

(२) आफ्िो कार्ािलर्को आन्तररक लेखा परकक्षण गराउिे स्जभिेिारक 
सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजखको हजिेछ ।  

(३) आन्तररक लेखापरकक्षकको काि, कतिव्र् र अर्िकार देहार् 
बिोस्जि हजिेछ:– 

(क) आन्तररक लेखापरकक्षकले सभबस्न्ित र्िकार्को 
उदे्दश्र् अिजरुपका र्ििािररत कार्िसभपादिसुँग 
सभबस्न्ित कारोबारको गस्णतीर् शजद्धता र कािूि 
पररपालिाको पूणि परकक्षण गिजि पिेछ । सभबस्न्ित 
र्िकार्को कार्िसभपादिका िििा पररिालि भएको 
स्रोतको िर्तजािूलक उपर्ोग एिं प्रभािकाररता 
सभबन्ििा जोस्खि विश् लेवणिा आिाररत भई 
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लेखाजोखा गरक सजझाि गिे र अबलभबि गररएका 
आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालक लगार्तका िीर्तगत एिं 
प्रविर्ागत पक्षहरुको व्र्िथथपकीर् अभ्र्ासका 
सभबन्ििा लेखाजोखा गरक सजझाि प्रथतजत गिजि  
पिेछ ।  

(ख)  खण्ड (क) बिोस्जि परकक्षण गदाि साििजर्िक 
वित्तीर् जिाफदेवहता र पारदस्शिताको प्रिद्धिि गदै 
सभबस्न्ित र्िकार्को आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालकको 
सजदृढककरण तथा आर्थिक अिजशासिको पररपालििा 
सहर्ोग पजर् र्ाउिे गरक प्रर्तिेदि गिजि आन्तररक 
लेखापरकक्षकको कतिव्र् हजिेछ । 

(ग)  आन्तररक लेखा परकक्षण प्रर्ोजिका लार्ग सभबस्न्ित 
र्िकार्को आर्थिक कारोबार र सोसुँग सभबस्न्ित 
अर्भलेख तथा र्िणिर्हरु र्िरकक्षण, परकक्षण तथा 
जाुँि पड्ताल गिि पाउिे अर्िकार आन्तररक 
लेखापरकक्षकलाई हजिेछ ।  

(घ) आन्तररक लेखापरकक्षकले तोवकए बिोस्जि 
आन्तररक लेखा परकक्षण गरक देस्खएको व्र्होरा 
खजलाई सजझाि सवहतको प्रर्तिेदि गिजि पिेछ ।  

(४) आन्तररक लेखापरकक्षकले आफूलाई खटाउिे र आन्तररक लेखा 
परकक्षण गिे र्िकार्प्रर्त स्जभिेिार रहक आफ्िो काि कतिव्र् र अर्िकार 
प्रर्ोगको र्सलर्सलािा सदािाररता, िथतजर्िष्ठता, गोपिीर्ता, सक्षिता सवहत 
तोवकए बिोस्जिका अन्र् आिरण पालिा गिजि पिेछ । साथै आन्तररक 
लेखापरकक्षकले लेखा परकक्षणको र्सलर्सलािा जािकारकिा आएको कज िै सूििा 
िा तथ्र् लेखा परकक्षण प्रर्तिेदििा सिािेश गिे बाहेक अन्र् कज िै पर्ि रुपिा 
कसैलाई उपलव्ि गराउिज हजुँदैि । 

(५) आन्तररक लेखापरकक्षकले आफ्िो कार्िसभपादिका िििा र्स 
ऐि बिोस्जिको अर्िकार प्रर्ोग गरक आन्तररक लेखा परकक्षण गरेकै आिारिा 
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र्िज उपर कज िै कािूिी कारबाहक िलाउिे छैि । तर आन्तररक 
लेखापरकक्षकले अिजस्ित कार्ि गरेको िा िदर्िर्तपूििक कार्िसभपादि गरेको 
प्रिास्णत भएिा प्रिर्लत कािूि बिोस्जिको कारबाहक िा अर्भर्ोजि गिि बािा 
पजगेको िार्ििे छैि । 

(६) आन्तररक लेखा परकक्षण प्रर्तिेदििा सिािेश भएका व्र्होरा 
अस्न्ति लेखा परकक्षण हजिज अगािै फर्छ्यौट तथा सभपरकक्षण गराई अस्न्ति 
लेखापरकक्षक सिक्ष प्रथतजत गिजि पिेछ । अस्न्ति लेखा परकक्षण हजुँदा प्रथतजत 
हजि आएका आन्तररक लेखा परकक्षणका सजझािहरुको सभबन्ििा कारण सवहत 
हटाइएकोिा बाहेक अन्र् सजझािहरुलाई अस्न्ति लेखापरकक्षकले आफ्िो 
सजझाििा प्रथतजत गिजि पिेछ ।  

(७) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक लेखापरकक्षणलाई 
थितन्र, र्िश्पक्ष र प्रभािकारक बिाउि आन्तररक लेखा परकक्षण र आर्थिक 
प्रशासि स िालिका लार्ग न्रू्िति अिर्ि तोकी अलग अलग किििारक 
खटाउिे व्र्िथथा गिि सक्िेछ ।  

(८) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्स ऐि बिोस्जि भएको 
आन्तररक लेखा परकक्षणको एकीकृत िावविक प्रर्तिेदि तर्ार गरक आर्थिक 
िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर् िाफि त िजख्र्िन्री सिक्ष पेश गिजि पिेछ । 
र्थतो प्रर्तिेदि िजख्र् िन्री तथा िस्न्रपररवदको कार्ािलर्ले साििजर्िक गिजि 
पिेछ ।  

३३. अस्न्ति लेखा परकक्षण: (१) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले सबै प्रकारका आर्-व्र्र् तथा 
कारोबारको तोवकए बिोस्जिको लेखा र वित्तीर् वििरण पेश गरक िहालेखा 
परकक्षकको कार्ािलर्बाट अस्न्ति लेखा परकक्षण गराउिज पिेछ । 

(२) िहालेखा परकक्षकले अस्न्ति लेखा परकक्षण गदाि आन्तररक लेखा 
परकक्षणको प्रर्तिेदिलाई सिेत आिार र्लिज पिेछ । 

३४.  कारोबारको लेखा तथा वििरण दास्खला गिजि पिे: (१) कार्ािलर्को सरकारक 
आर्-व्र्र् तथा सरकारक सभपस्त्तको लेखा आकस्थिक रुपिा र्िरकक्षण गदाि िा 
आन्तररक िा अस्न्ति लेखा परकक्षणको र्सलर्सलािा सोर्िएको प्रश्नको जिाफ 
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िा िाग गररए बिोस्जिको लेखा तथा वििरण तोवकएको भर्ादर्भर दास्खला 
गिजि सभबस्न्ित अर्िकृत िा स्जभिेिार व्र्स्क्तको कतिव्र् हजिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जि तोवकएको भर्ादर्भर काि सभपन्न गिि 
िसवकिे भई ििार्सब िावफकको कारण सवहत भर्ाद थपको लार्ग अिजरोि 
गरेिा र त्र्थतो कारण ििार्सब देस्खएिा सो प्रश्न सोििी गिे िा वििरण िाग 
गिे अर्िकारक िा र्िकार्ले िाग बिोस्जि ििार्सब िावफकको भर्ाद थप 
गररट्टदि सक्िेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोस्जि ट्टदइएको भर्ादर्भर सोर्िएको 
प्रश्नको जिाफ िा िाग गरकएको लेखा पेश गिि िसक्िे अर्िकृत िा स्जभिेिार 
व्र्स्क्तले बेरुजज िा कैवफर्तिा देस्खएको रकि व्र्होिजि पिेछ ।  

(४) लेखा तथा वित्तीर् वििरण पेश िगिे प्रदेश संिैिार्िक अङ्ग तथा 
र्िकार्को लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई सभबस्न्ित संिैिार्िक अङ्ग र 
र्िकार्का प्रिजखले, प्रदेश िन्रालर् तथा प्रदेश थतरको सस्ििालर् तथा 
आर्ोगको लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई सभबस्न्ित िन्रीले र अन्र्को हकिा 
लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले प्रत्रे्क कलििा एकसर् रुपैँर्ासभि जररबािा 
गिेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोस्जि जररबािा गदाि पर्ि लेखा तथा वित्तीर् 
वििरण दास्खला िगरेिा प्रिर्लत कािूि बिोस्जिका अन्र् कारबाहक सिेत गिजि 
पिेछ ।  

३५.  लेखा परकक्षणको प्रारस्भभक प्रर्तिेदि उपरको कारबाहक: (१) आन्तररक लेखा 
परकक्षण प्रर्तिेदििा औलँ्र्ाइएका बेरुजजका सभबन्ििा िहालेखा परकक्षकको 
कार्ािलर्बाट डोर आउिजपूिि िा सो बेरुजजको सूििा पाएको पैँतीस ट्टदि र्भर 
बेरुजज फर्छ्यौट गरक से्रथता अद्यािर्िक गिजि पिेछ ।  

(२) िहालेखा परकक्षकको कार्ािलर्बाट लेखा परकक्षण भई प्रारस्भभक 
प्रर्तिेदििा औलँ्र्ाइएका बेरुजजका सभबन्ििा सो बेरुजजको सूििा प्रा त भएको 
पैँतीस ट्टदिर्भर सभबस्न्ित कार्ािलर्ले तोवकए बिोस्जि फर्छ्यौट तथा 
सभपरकक्षण गरक िहालेखा परकक्षकको कार्ािलर्लाई जािकारक गराउिज पिेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोस्जि भर्ादर्भर प्रारस्भभक प्रर्तिेदििा 
उस्ल्लस्खत व्र्होरा फर्छ्यौट तथा सभपरकक्षण गराउि िसक्िे ििार्सब 
िावफकको कारण भएिा स्जभिेिार व्र्स्क्तले कारण सिेत उल्लेख गरक भर्ाद 
थपको लार्ग िहालेखा परकक्षकको कार्ािलर् सिक्ष अिजरोि गिि सक्िेछ । 
त्र्थतो अिजरोि भई आएिा िहालेखा परकक्षकको कार्ािलर्ले ििार्सि 
िावफकको भर्ाद थप गरक ट्टदि सक्िेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोस्जि थप गरकट्टदएको भर्ादर्भर पर्ि प्रारस्भभक 
प्रर्तिेदििा उस्ल्लस्खत व्र्होरा फर्छ्यौट िा सभपरकक्षण िगराएिा िहालेखा 
परकक्षकले लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई जािकारक गराउिे र त्र्सरक प्रा त हजि 
आएको जािकारक बिोस्जिको कारबाहक गिे स्जभिेिारक लेखा उत्तरदार्ी 
अर्िकृतको हजिेछ । लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले कारबाहक िगरेिा िहालेखा 
परकक्षकले विभागीर् िन्री िा राज्र् िन्रीलाई जािकारक गराउिज पिेछ ।  

(५) र्स दफा बिोस्जि फर्छ्यौट तथा सभपरकक्षण हजि िसकेको 
प्रारस्भभक प्रर्तिेदिको व्र्होरा िहालेखा परकक्षकले आफ्िो िावविक प्रर्तिेदििा 
सिािेश गिेछ ।  

३६. लेखा परकक्षण प्रर्तिेदिको लगत राख् िे: (१) आन्तररक तथा अस्न्ति लेखा 
परकक्षण प्रर्तिेदििा औल्र्ाइएका र्िर्र्ित गिजि पिे तथा असजल उपर गिजि पिे 
भिी ठहर् र्ाएको बेरुजजको लगत सभबस्न्ित कार्ािलर्िा राख् िज पिेछ । 

(२) प्रदेशथतरको केन्रकर् र्िकार्ले आफ्िो र िातहतका सबै 
कार्ािलर्हरुको बेरुजजको प्रादेस्शक लगत राख् िज पिेछ। बेरुजजको अर्भलेख 
अद्यािर्िक गरक प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्िा पठाउिे कतिव्र् लेखा 
उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजिेछ । प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्सरक प्रा त 
बेरुजजको एकीकृत लगत राख् िे व्र्िथथा र्िलाउिज पिेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोस्जिको लगत राख्दा आन्तररक तथा अस्न्ति 
लेखा परकक्षण प्रर्तिेदिको लगत अलग अलग रुपिा राख् िज पिेछ ।  

(४) दफा ३२ को उपदफा (६) बिोस्जि फर्छ्यौट तथा सभपरकक्षण 
भएको आन्तररक लेखा परकक्षणको बेरुजज तथा दफा ३६ बिोस्जि फर्छ्यौट 
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तथा सभपरकक्षण भएको अस्न्ति लेखा परकक्षणको बेरुजजको वििरण लगतिा 
अद्यािर्िक गरक अस्न्ति लेखा परकक्षण हजुँदा परकक्षण गिजि गराउिज पिेछ ।  

३७.  बेरुजज फर्छ्यौट गिे गराउिे: (१) लेखा परकक्षणबाट औल्र्ाइएका बेरुजज 
सभबन्ििा प्रिाण पेश गरक िा र्िर्र्ित गरक गराई िा असजल उपर गरक 
फर्छ्यौट गिे दावर्त्त्ि सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजख र आर्थिक प्रशासि शाखा 
प्रिजखको हजिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जि बेरुजज फर्छ्यौट हजि िसकेिा सो बेरुजज 
कार्ि हजिे आर्थिक कारोबार गिे पदार्िकारकहरु र कारोबारिा संलग्ि 
व्र्स्क्तबाट असजल उपर गरक फर्छ्यौट गिजि पिेछ । 

(३) आन्तररक िा अस्न्ति लेखा परकक्षण हजुँदा सरकारक िगदक िा 
स्जन्सी िालसािािको लगत छजट गरेको देस्खएिा तत्काल लगत अद्यािर्िक 
गिि लगाउिे र सरकारलाई हार्ि, िोक्सािी भएको देस्खएिा त्र्सको सूििा 
प्रा त हजिासाथ सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजख िा विभागीर् प्रिजखले त्र्थतो हार्ि, 
िोक्सािी भएको रकि असजल गरक कसूरको िारा अिजसार विभागीर् कारबाहक 
सिेत गिजि पिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोस्जि सूििा प्रा त भएपर्छ पर्ि कारबाहक िगिे 
अर्िकारकलाई प्रदेश संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को हकिा सभबस्न्ित प्रदेश 
संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रिजख, िन्रालर् तथा प्रदेशथतरको सस्ििालर् 
तथा आर्ोगको हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्को विभागीर् िन्री िा राज्र्िन्री, 
विभाग िा विभाग सरहको अस्थतत्ि र क्षेरार्िकार भएको कार्ािलर्को हकिा 
सभबस्न्ित िन्रालर्को सस्िि र कार्ािलर्को हकिा सभबस्न्ित तालजक 
कार्ािलर्को प्रिजखले प्रत्रे्क कलििा एकसर् रुपैँर्ासभि जररबािा गिेछ ।  

(५) र्स दफा बिोस्जि बेरुजज फर्छ्यौट गरे िगरेको सभबन्ििा 
र्िर्र्ित अिजगिि गरक प्रिर्लत कािूि बिोस्जि फर्छ्यौट गिि लगाउिे दावर्त्त्ि 
सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजिेछ । 
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३८. बेरुजज फर्छ्यौट तथा सभपरकक्षण: (१) लेखा परकक्षणको प्रर्तिेदििा दशािइएका 
बेरुजज र्िर्र्ित, असजल उपर तथा सभपरकक्षण गरक फर्छ्यौट गिे गराउिे 
स्जभिेिारक सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजिेछ । 

(२) असजल उपर गिजि पिे तथा र्तिजि बजझाउिज पिे भिी औलं्र्ाइएको 
बेरुजज बाहेक अन्र् बेरुजजहरुको हकिा प्रिर्लत कािूि बिोस्जि पजर् र्ाउिज पिे 
रकत िपजगेको तर सरकारक िगदक स्जन्सीको हार्ि, िोक्सािी िभएको पजष्ट्याईं 
गिे ििार्सब कारण सवहतको प्रिाण प्रा त भएिा तोवकए बिोस्जिको 
कार्िविर्ि अपिाई सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट र्िर्र्ित, फर्छ्यौट 
तथा सभपरकक्षण हजिेछ । 

(३) िहालेखा परकक्षकको िावविक प्रर्तिेदििा औलं्र्ाइएका 
बेरुजजहरुको सभबन्ििा प्रदेश सभाको साििजर्िक लेखा सर्िर्तिा र्लस्खत 
जिाफ ट्टदिे, सर्िर्तको बैठकिा उपस्थथत हजिे र छलफलिा भाग र्लई सो 
सभबन्ििा आफ्िो प्रर्तविर्ा व्र्क्त गिे तथा बेरुजज फर्छ्यौट सभबन्िी काि 
कारबाहक गिे गराउिे उत्तरदावर्त्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हजिेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोस्जि प्रदेश सभाको साििजर्िक लेखा सर्िर्तिा 
छलफल भई प्रदेश सभािा पेश गरेको सजझाि प्रदेश सभाबाट थिीकृत भए 
बिोस्जि कार्ािन्िर्ि गिे गराउिे कतिव्र् सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी 
अर्िकृतको हजिेछ । 

(५) उपदफा (१) र (२) बिोस्जि भएको कार्िको अिजगिि 
िहालेखा परकक्षकको कार्ािलर्ले गिेछ । 

(६) बेरुजज फर्छ्यौट सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि  
हजिेछ । 

३९.  बेरुजज फर्छ्यौट सर्िर्त: (१) सािान्र् प्रकृर्ाबाट फर्छ्यौट हजि िसकेका 
बेरुजजहरु फर्छ्यौट गिि सिर् सिर्िा प्रदेश साििजर्िक लेखा सर्िर्त र 
िहालेखा परकक्षको रार् र्लई प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरिा सूििा प्रकास्शत 
गरक देहार्का व्र्स्क्त सदथर् रहिे एक बेरुजज फर्छ्यौट सर्ित गठि गिि 
सक्िेछ ।  
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(क)  प्रदेश साििजर्िक लेखा सर्ितले तोकेको सर्िर्तको 
सदथर् - अध्र्क्ष 

(ख)  िहालेखा परकक्षकले तोकेको िार्ि िहालेखा 
परकक्षक िा र्िदेशक  - सदथर् 

(ग)  सस्िि, आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर् िा 
र्िजले तोकेको कस्भतिा राजपरावङ्कत ट्टद्वतीर् 
शे्रणीको अर्िकृत - सदथर् 

(घ)  िेपाल िाटिडि एकाउण्टेण्ट संघले ििोिर्ि गरेको 
िाटिडि एकाउण्टेण्ट एक जिा - सदथर्  

(ङ)  प्रदेश लेखा र्िर्न्रक - सदथर् सस्िि  
(२) उपदफा (१) बिोस्जि गट्टठत बेरुजज फर्छ्यौट सर्िर्तको कार्िक्षेर 

प्रदेश सरकारले तोकट्टदए बिोस्जि हजिेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोस्जि गट्टठत बेरुजज फर्छ्यौट सर्िर्तले बेरुजज 

फर्छ्यौट गदाि अपिाउिज पिे कार्िविर्ि तोकट्टदए बिोस्जि हजिेछ । 
४०. बेरुजज फर्छ्यौट सर्िर्तको काि कतिव्र् र अर्िकार: दफा ३९ बिोस्जि गट्टठत 

बेरुजज फर्छ्यौट सर्िर्तको काि कतिव्र् र अर्िकार देहार् बिोस्जि हजिेछ:– 
(क)  लेखा परकक्षाणबाट औलँ्र्ाइएको िथर्ौट वहिार्ििा िा असजल 

उपर गिजि पिे ठहररएको बेरुजज बाहेक सािान्र् र्िर्र्ित 
प्रविर्ाबाट फर्छ्यौट तथा सभपरकक्षण हजि िसकेका कज िै 
प्रदेश संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्, िन्रालर्, सस्ििालर्, 
विभाग, अदालत िा कार्ािलर् अन्तगितका बेरुजज सभिस्न्ित 
प्रदेश संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्, िन्रालर् िा 
सस्ििालर्बाट फर्छ्यौटको र्िर्ित्त र्सफररस भई आएिा 
औस्ित्र्को आिारिा त्र्थतो बेरुजज र्िर्र्ित िा र्िन्हा गरक 
बेरुजजको लगत किा गिे ।  

(ख)  खण्ड (क) बिोस्जि फर्छ्यौटको र्िर्ित्त सर्िर्तिा र्सफररस 
भई आएका बेरुजज फर्छ्यौट गिि िर्िल्िे भएिा सभबस्न्ित 
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प्रदेश संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्, िन्रालर् िा 
सस्ििालर्लाई बेरुजज रकि र्िर्र्ित िा असजल उपर गिि 
लेखी पठाउिे ।  

 
पररच्छेद-८ 

वित्तीर् स्जभिेिारक र जिाफदेवहता 
४१. काि कतिव्र् अर्िकार र स्जभिेिारक: लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत, स्जभिेिार 

अर्िकृत, विभागीर् प्रिजख, प्रदेश लेखा र्िर्न्रक, कोव तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्का प्रिजख, कार्ािलर् प्रिजख तथा आर्थिक प्रशासि शाखा प्रिजख एिं 
स्जन्सीिा काि गिे अर्िकारकको काि, कतिव्र्, स्जभिेिारक तोवकए बिोस्जि 
हजिेछ ।  

४२. स्जभिेिार व्र्स्क्त जिाफदेहक हजिे: (१) स्जभिेिार व्र्स्क्तले र्स ऐि बिोस्जि 
राख् िज पिे प्रत्रे्क कारोबारको वििरण थपष्ट देस्खिे गरक प्रिर्लत कािूिले तोके 
बिोस्जिको रकत पजर् र्ाई लेखा तर्ार गरक अद्यािर्िक राख् िज पिेछ ।  

(२) आर्थिक प्रशासि स िालि गदाि िातहत कार्ािलर्ले प्रिर्लत 
कािूिको पालिा गरे िगरेको सभबन्ििा आिश्र्कता अिजसार रेखदेख, 
जाुँिबजझ तथा र्िरकक्षण गिे र िातहत कार्ािलर्को वहसाि केन्रकर् वहसाबिा 
सिािेश गराई जाुँिबजझ गिे गराउिे उत्तरदावर्त्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको 
हजिेछ ।  

(३) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले उपदफा (२) बिोस्जि रेखदेख, 
जाुँिबजझ तथा र्िरकक्षण गदाि िा लेखा परकक्षण हजुँदा प्रिर्लत कािूिद्वारा 
र्ििािररत प्रविर्ा पूरा िगरक कारोबार गरेको िा अन्र् कज िै कैवफर्त गरेको 
देस्खि आएिा स्जभिेिार व्र्स्क्तले त्र्सको जिाफदेवहता िहि गिजि पिेछ ।  

(४) कज िै ििार्सब कारणले आर्थिक कारोबार सभबन्िी काििा 
अर्िर्र्ित हजि गएिा स्जभिेिार व्र्स्क्तले तोवकएको अिर्िर्भर अर्िकार प्रा त 
अर्िकारक सिक्ष कारण खजलाई र्िर्र्ित गराउिको लार्ग पेश गरेिा अर्िकार 
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प्रा त अर्िकारकले तोवकएको भर्ादर्भर सो सभबन्ििा आिश्र्क र्िणिर् गररट्टदिज 
पिेछ ।  

तर, ििार्सब कारण िभई लेखा सभबन्िी काििा अर्िर्र्ितता हजि 
आएको देस्खि आएिा अर्िकार प्रा त अर्िकारकले स्जभिेिार व्र्स्क्तलाई पवहलो 
पटक पाुँि सर् रुपैर्ाुँ र त्र्सपर्छ पजि: दोहोररि आएिा पटकै वपच्छे एक 
हजार रुपैर्ाुँ जररबािा गरक प्रिर्लत कािूि बिोस्जि विभागीर् कारबाहक सिेत 
गिि सक्िेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोस्जि र्िणिर् ट्टदिज पिे अर्िकारकले तोवकएको 
भर्ादर्भर र्िणिर् िट्टदएिा र्िजलाई एक तह िार्थको अर्िकारकले पवहलो पटक 
पाुँि सर् रुपैर्ाुँ र सोहक अर्िकारकबाट पजि: अको पटक त्र्थतो कार्ि दोहोररि 
गएिा एक हजार पाुँि सर् रुपैर्ाुँ जररबािा गिजि पिेछ ।  

(६) उपदफा (२) बिोस्जि रेखदेख, जाुँिबजझ तथा र्िरकक्षण हजुँदा र्ो 
ऐि तथा र्स ऐि अन्तगित बिेको र्िर्ि बिोस्जि र्ििािररत प्रविर्ा पूरा िगरक 
कारोबार गरेको देस्खि आएिा िा अन्र् कज िै कैवफर्त देस्खि आएिा जाुँि 
गिि पठाउिे तालजक कार्ािलर् िा विभागीर् प्रिजखले कलिै वपच्छे दजइि सर् 
रुपैर्ाुँ जररबािा गिे सक्िेछ । एउटै स्जभिेिार व्र्स्क्तलाई तीि पटकभन्दा 
बढक जररबािा भइसकेपर्छ पजि: त्र्थतो कार्ि दोहोररि आएिा कलिै वपच्छे 
पाुँि सर् रुपैर्ाुँ जररबािा गरक प्रिर्लत कािूि बिोस्जि विभागीर् कारबाहक 
सिेत गिजि पिेछ । 

(७) र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्तगित बिेको र्िर्ि बिोस्जि लेखा राखे 
िराखेको, लेखा दास्खला गरे गरेको र लेखा परकक्षण गराए िगराएको 
सभबन्ििा सिर् सिर्िा जाुँि, र्िरकक्षण गरक आन्तररक र्िर्न्रण र रेखदेख 
गिे स्जभिेिारक संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को हकिा सभबस्न्ित संिैिार्िक 
अङ्ग तथा र्िकार्को प्रिजख, िन्रालर् तथा प्रदेश थतरको सस्ििालर् तथा 
आर्ोगको हकिा सभबस्न्ित िन्रालर्का विभागीर् िन्री िा राज्र्िन्री, 
विभाग िा विभाग सरहको अस्थतत्ि र क्षेरार्िकार भएको कार्ािलर्को हकिा 
सभबस्न्ित िन्रालर्को सस्िि र कार्ािलर्को हकिा सभबस्न्ित तालजक 
कार्ािलर्को विभागीर् प्रिजखको हजिेछ । 
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४३. सरकारक िगदक स्जन्सी दजरुपर्ोग एिं िथर्ौट भएिा कारबाहक गररिे: (१) 
कार्ािलर्को सरकारक तहर्बल तथा स्जन्सी भण्डार आन्तररक लेखा परकक्षण िा 
अस्न्ति लेखा परकक्षण गदाि िा कज िै तिरले जाुँि हजुँदा िथर्ौट िा दजरुपर्ोग 
भएको देस्खि आएिा सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजख िा तालजक कार्ािलर् िा 
तोवकएको अर्िकारकले प्रिर्लत कािूि बिोस्जि त्र्थतो िथर्ौट िा दजरुपर्ोग 
गिे उपर आिश्र्क कारबाहक गिजि गराउिज पिेछ ।  

(२) अस्न्ति लेखा परकक्षण गदाि सरकारक तहर्बल तथा स्जन्सी 
भण्डारको कज िै रकि िा स्जन्सी िथर्ौट भएको देस्खएिा िहालेखा परकक्षकको 
कार्ािलर्ले आफ्िो रार् साथ प्रिर्लत कािूि बिोस्जि त्र्थतो िथर्ौट गिे 
व्र्स्क्त उपर कारबाहक िलाउि सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजख िा विभागीर् प्रिजख 
सिक्ष लेखी पठाउिेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोस्जि जाुँिबजझ गदाि िा उपदफा (२) बिोस्जि 
कारबाहकका लार्ग लेखी आएको अिथथािा सभबस्न्ित अर्िकारकले कारबाहक 
िगरेिा त्र्थतो अर्िकारकलाई विभागीर् प्रिजखले र विभागीर् प्रिजखले कारबाहक 
िगरेको भए लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको हकिा विभागीर् िन्री िा राज्र् 
िन्रीले र प्रदेश संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्का प्रशासकीर् प्रिजखको हकिा 
संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्का प्रिजखले पाुँि सर् रुपैर्ाुँसभि जररबािा गरक 
प्रिर्लत कािूि बिोस्जि विभागीर् कारबाहक सिेत गिि सक्िेछ ।  

(४) िहालेखा परकक्षकलाई लेखा सभबन्िी काि र्थासिर्िा भएको 
छैि भन्ने लागेिा र्िजले सो सभबन्िी कागजात स्झकाई जाुँि गिि लगाउि 
सक्िेछ र त्र्सरक जाुँि गदाि केहक र जवट िा कैवफर्त देस्खि आएिा आिश्र्क 
कारबाहकका लार्ग सभबस्न्ित तालजक कार्ािलर् सिक्ष पठाउिे छ । र्सरक 
लेखी आएकोिा सभबस्न्ित कार्ािलर्ले पर्ि तजरुन्तै आिश्र्क कारबाहक गिजि 
पिेछ ।  

४४. सरकारक िििाल िा सभ पर्तको संरक्षण गिजि र तोवकएको काििा िार लगाउिज 
पिे: (१) कार्ािलर्िा प्रा त हजि आएको सभपूणि िगदक स्जन्सीको संरक्षणको 
प्रिन्ि र्िलाउिज स्जभिेिार व्र्स्क्तको कतिव्र् हजिेछ । कार्ािलर्िा प्रा त हजि 
आएको रकि तोवकएको काििा िार खिि गिि पाइिेछ । तोवकएको काििा 
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बाहेक अन्र् काििा खिि गरेको देस्खएिा स्जभिेिार व्र्स्क्तबाट त्र्थतो खिि 
रकि असजल उपर गरक विभागीर् कारबाहक सिेत गिि सवकिेछ ।  

(२) व्र्स्क्तगत प्रर्ोगिा ल्र्ाइएको िा प्रर्ोग गिि ट्टदइएको सरकारक 
स्जन्सी, िििाल र सभ पर्तिा हजि गएको सबै प्रकारको क्षर्त र िोक्शािी रकि 
प्रर्ोग गिि ट्टदिे र्लिे दजिैबाट असजल उपर गररिेछ ।  

४५. जिाफदेहक बहि गिजि पिे: (१) साििजर्िक जिाफदेहकको पद िारण गरेको 
व्र्स्क्तले ट्टदएको आदेश िा र्िदेशििा भएको िा र्िज आफैँ ले गरेका 
कारोबारका सभबन्ििा र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्तगित बिेको र्िर्िािलक 
बिोस्जि स्जभििारक बहि गिजि पिेछ ।  

(२) र्स ऐि िा प्रिर्लत कािूि बिोस्जिका कारोबारसुँग सभबस्न्ित 
कागजात तर्ार गिे, जाुँि गिे, पेश गिे र र्सफाररस गिे किििारक तथा 
पदार्िकारकले आफूले सभपादि गरेको काि र सोसुँग सभबस्न्ित कारोबारको 
स्जभिेिारक र जिाफदेहक बहि गिजि पिेछ ।  

४६. वित्तीर् प्रर्तिेदि साििजर्िक गिजि पिे: र्स ऐि र अन्र् प्रिर्लत कािूि बिोस्जि 
सभबस्न्ित कार्ािलर्ले तर्ार गिजि पिे वित्तीर् प्रर्तिेदिहरु त्र्थतो प्रर्तिेदि 
तर्ार गिि तोवकएको सिर्ािर्ि सिाप्त भएको र्िर्तले सात ट्टदिर्भर विद्यजतीर् 
िा अन्र् उपर्जक्त िाध्र्िबाट साििजर्िक गिजि पिेछ । 

४७. सरकारक सभपस्त्तको स्जभिा, त्र्सको अर्भलेख र संरक्षण: (१) प्रदेश 
कार्ािलर्िा रहेको िगद, बैङ्क िौज्दात, िेक र त्र्सको से्रथता, िरौटक र 
त्र्सको से्रथता र राजश् िको लेखा आर्थिक प्रशासि शाखा प्रिजखको स्जभिा 
रहिेछ । स्जन्सी िालसािाि तथा तत्सभबन्िी से्रथता स्जन्सी हेिि तोवकएको 
किििारकको स्जभिािा रहिेछ । राजश् िको लगत र त्र्स सभबन्िी अन्र् 
कागजातहरु कार्ािलर् प्रिजखले तोकेको किििारकको स्जभिािा रहिेछ । 

(२) लगत खडा गरक रास्खएको सरकारक स्जन्सी िालसािाि हार्ि, 
िोक्सािी िहजिे गरक संरक्षण गिे र र्तिीहरुको राम्रो संभार गरक िा िालज 
अिथथािा राख् िे उत्तरदावर्त्त्ि सभबस्न्ित कार्ािलर् प्रिजखको हजिेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोस्जिको काि गिे स्जभिेिारक सभबस्न्ित 
कार्ािलर् प्रिजखले आफ्िो जिाफदेहकतािा आफूभन्दा िजर्िका अन्र् 
किििारकलाई लगाउि सक्िेछ । 

४८. स्जन्सी िालसािािको अर्भलेख तर्ार गिे: (१) कार्ािलर् प्रिजखले आफ्िो 
कार्ािलर्िा रहेको र खरकद गरक िा िगरक िा कज िै प्रकारले हथतान्तरण भई 
िा िथतजगत सहार्ता िा अन्र् कज िै प्रकारबाट प्रा त हजि आएको स्जन्सी 
िालसािािको वििरण र िूल्र् सिेत खजलाई स्जन्सी वकताबिा सात ट्टदिर्भर 
आभदािी बाुँिी से्रथता खडा गरक अद्यािर्िक गरक राख् िज पिेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि लगत तर्ार गिे र लगत बिोस्जिको 
स्जन्सी िालसािाि स्जभिा र्लिे अर्भभारा कार्ािलर् प्रिजखले स्जन्सी हेिि तोकेको 
किििारकको हजिेछ । 

(३) प्राविर्िक काििा प्रर्ोगिा ल्र्ाइिे स्जन्सी िालसािािको हकिा 
उपदफा (१) बिोस्जि लगत तर्ार गदाि सभबद्ध प्राविर्िक किििारकबाट जाुँि 
गराई के कथतो अिथथािा त्र्थतो िालसािाि प्रा त भएको हो प्रिास्णत गराई 
सो कज राको कैवफर्त जिाई लगत खडा गिजि पिेछ । 

(४) कार्ािलर्िा िौज्दात रहेका िालसािाििध्रे् पजरािो 
िालसािािको िूल्र् कारणिश खजल्ि िसकेको अिथथािा तोवकए बिोस्जिको 
सर्िर्तले तोवकए बिोस्जिको प्रविर्ा पूरा गरक िूल्र् कार्ि गराई राख् िज  
पिेछ । 

(५) िैदेस्शक सहार्ताबाट प्रा त हजिे िालसािािको व्र्िथथा तोवकए 
बिोस्जि हजिेछ । 

४९. सरकारक सभपस्त्तको अर्भलेख राख् िे तथा प्रर्तिेदि तर्ार गिे: (१) प्रत्रे्क 
कार्ािलर्ले आफ्िो स्जभिािा रहेको घर जग्गा, सिारक सािि लगार्त स्जन्सी 
िालसािािको लगत र्िर्र्ित रुपिा अद्यािर्िक गरक राख् िज पिेछ । त्र्थतो 
लगतको िावविक रुपिा तालजक कार्ािलर्िा र प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्िा आर्थिक िवि सिाप्त भएको पैँतीस ट्टदिर्भर प्रर्तिेदि गिजि पिेछ। 
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प्रा त प्रर्तिेदिको आिारिा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले प्रदेश सरकारक 
कार्ािलर्को सभपस्त्तको अर्भलेख तोवकए बिोस्जि अद्यािर्िक गिजि पिेछ । 

(२) तालजक कार्ािलर्, विभाग, िन्रालर्, संिैिार्िक र्िकार्ले 
उपदफा (२) बिोस्जि प्रा त प्रर्तिेदि र आफ्िो कार्ािलर् सिेतको स्जन्सी 
प्रर्तिेदि एकीकृत रुपिा तर्ार गरक भार िसान्तर्भर प्रदेश लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्िा पठाउिज पिेछ । 

(३) प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले उपदफा (३) बिोस्जि प्रा त 
प्रर्तिेदि अध्र्र्ि गरक एकीकृत स्जन्सी प्रर्तिेदि तर्ार गरक िजख्र्िन्री तथा 
िस्न्रपररवद्को कार्ािलर् र आर्थिक िार्िला तथा र्ोजिा िन्रालर्िा आस्श्वि 
िसान्तर्भर पठाउिज पिेछ । 

(४) स्जन्सी र्िरकक्षण गिे, ििित संभार गिे र प्रर्तिेदि गिे 
लगार्तको अन्र् व्र्िथथा तोवकए बिोस्जि हजिेछ । 

 
पररच्छेद-९ 

बरबजझारथ, र्ललाि र्बिी तथा र्िन्हा 
५०. बरबजझारथ: (१) किििारक सरुिा िा बढजिा हजुँदा िा अिकास प्रा त गदाि िा 

लािो अिर्ि काजिा िा र्बदािा रहुँदा आफ्िो स्जभिािा रहेको िगदक स्जन्सी 
िा सरकारक कागजात भर्ाद तोवकएकोिा तोवकएको भर्ादर्भर र भर्ाद 
ितोवकएकोिा एक्काइिस ट्टदिर्भर तोवकए बिोस्जि बरबजझारथ गरक तोवकएको 
ढाुँिािा बरबजझारथको प्रिाणपर र्लिज पिेछ ।  

(२) कज िै ििार्सब कारणले उपदफा (१) बिोस्जिको भर्ादर्भर 
बरबजझारथ गिि िसकेिा भर्ादर्भर बरबजझारथ गिि िसवकएको कारण खोलक 
सभबस्न्ित तालजक कार्ािलर्िा र्ििेदि ट्टदई र्िकासा भई आए बिोस्जि गिजि 
पिेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बिोस्जि बरबजझारथ हजि िसकेिा 
सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले सिर् र्ििािरण गरक त्र्सरक र्ििािरण 
गररएको सिर्र्भर आिश्र्क जाुँिबजझ गराउि सक्िेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बिोस्जि जाुँिबजझ गदाि लापरबाहक गरक बरबजझारथ 
गिि बाुँकी राखे स्जभिेिार लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले पाुँि सर् रुपैँर्ासभि 
जररबािा गरक ििार्सब भर्ाद ट्टदई बजरबजझारथ गिि लगाउिे छ ।  

(५) उपदफा (४) बिोस्जि ट्टदएको भर्ादर्भर पर्ि बरबजझारथ िगिे 
व्र्स्क्त बहालिाला किििारक भए प्रिर्लत कािूि बिोस्जि र्िजको तलि भत्ता 
रोक् का राखी र िहाल टजटेको व्र्स्क्त भए र्िजको र्िितृ्तभरण िा उपदाि 
रोक् का राखी एिं र्िितृ्तभरण, उपदाि िपाउिे िा उपदाि र्लइसकेको व्र्स्क्त 
भए प्रहरकद्वारा पिाउ गिि लगाइि बरबजझारथ गिि लगाइिेछ । सभबस्न्ित 
र्िकार्बाट पिाउका लार्ग अिजरोि भई आएिा सभबस्न्ित सजरक्षा र्िकार्ले 
पिाउ गिजि पिेछ । 

(६) सिर्िा बरबजझारथ िगरेको कारणबाट सरकारक िगदक, स्जन्सी 
िा िििालिा कज िै िोक्सािी भएिा िोक्सािी भएको रकि र सोहक बराबरको 
विगो रकि प्रिर्लत िेपाल कािूि बिोस्जि सभबस्न्ित व्र्स्क्तबाट असजल उपर 
गररिेछ ।  

(७) बरबजझारथ गिे अन्र् प्रविर्ा तोवकए बिोस्जि हजिेछ । 
५१. र्ललाि र्बिी: र्ो ऐि तथा र्स ऐि अन्तगित बिेको र्िर्ि बिोस्जि स्जन्सी 

र्िरकक्षण गदाि टजटफज ट तथा बेकभिा भई काि िलाग्िे भिी प्रर्तिेदििा 
उल्लेख भएको िालसािािहरु कार्ािलर् प्रिजखले आिश्र्क जाुँिबजझ गदाि 
र्ललाि र्बिी गिजिपिे भिी ठहर् र्ाइएको िालसािाि तोवकए बिोस्जिको 
कार्िविर्ि अपिाई र्ललाि वििी गिजि पिेछ ।  

५२. र्िन्हा ट्टदिे: र्स ऐििा अन्र्र जजिसजकै कज रा लेस्खएको भए तापर्ि र्ो ऐि 
अन्तगित उठ्ि िसकेको सरकारक बाुँकी रकि, प्राकृर्तक प्रकोप, दजघिटिा िा 
आफ्िो काबू बावहरको पररस्थथर्तले गदाि तथा सजख्खाजती भई िा स्खइएर सडेर 
गई िा अन्र् कारणबाट सरकारक हार्ि, िोक्सािी हजि गएको िा कािूि 
बिोस्जि र्ललाि बढाबढ हजुँदा पर्ि िउठेको िा उठ्िे स्थथर्त िदेस्खएकोिा 
तोवकए बिोस्जि र्िन्हा ट्टदि सवकिेछ ।  
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पररच्छेद-१० 
सरकारक बाुँकी असजल उपर 

५३. र्िर्र्ित प्रविर्ाबाट फर्छ्यौट िभएको बेरुजज सरकारक बाुँकीको रुपिा रहिे: 
(१) आन्तररक तथा अस्न्ति लेखा परकक्षणबाट िथर्ौट तथा वहिार्ििा भएको 
भिी ठहर भएको रकि दफा ३४ र ३५ बिोस्जि र्िर्र्ित, असजल, फर्छ्यौट 
तथा सभपरकक्षण हजि िसकेिा त्र्थतो बेरुजज रकि स्जभिेिार व्र्स्क्तबाट असजल 
उपर गिजि पिेछ ।  

(२) असजल उपपर गिजिपिे देस्खएको रकि पाुँि िविसभि प्रर्ास गदाि 
पर्ि र्िर्र्ित, असजल, फर्छ्यौट तथा सभपरकक्षण हजि िसकेको बेरुजजलाई 
सरकारक बाुँकीको रुपिा लगत कथि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्िा लेखी 
पठाउिज पिेछ । साथै सोको सूििा स्जभिेिार व्र्स्क्तलाई सिेत ट्टदई प्रिर्लत 
कािूि बिोस्जि असजल उपर गराउिज पिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि वििरण प्रा त भएपर्छ सरकारक बाुँकीको 
रुपिा लगत कसी तोवकए बिोस्जि असजल उपर गिे काि प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्को हजिेछ । सरकारक बाुँकीको रुपिा लगत कार्ि 
गररएको बेरुजजको वििरण असजल उपरको लार्ग सभबस्न्ित लेखा उत्तरदार्ी 
अर्िकृतले तोवकए बिोस्जि कज िारक िोक तथा केन्रकर् तहर्सल कार्ािलर्िा 
पठाउिज पिेछ ।  

५४.  बेरुजज रकि जार्जेथाबाट असजल उपर हजिे: दफा ५३ को उपदफा (३) 
बिोस्जि लगत कसी असजल उपरका लार्ग प्रा त भएको बेरुजज रकि प्रदेश 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबस्न्ित व्र्स्क्तको जार्जेथाबाट सरकारक बाुँकी 
सरह असजल उपर गिेछ ।  

५५.  बेरुजज रकि असजल उपर गिे काि, कतिव्र् र अर्िकार: (१) र्ो ऐि र अन्र् 
प्रिर्लत कािूि बिोस्जि स्जभिेिार व्र्स्क्तबाट असजल उपर गिजि पिे रकि तथा 
प्रदेश सरकारसुँग गरेको शतििािा अिजसार बजझाउि पिे रकि िबजझाएको र 
सरकारक िगदक तथा स्जन्सी सभ पर्त वहिार्ििा गिि व्र्स्क्तबाट असजल उपर 
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गिजिपिे रकि असजल उपर गिे दावर्त्त्ि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को 
हजिेछ ।  

(२) र्ो ऐि प्रारभभ हजुँदाका िखत उक्त कार्ािलर्को लगतिा कार्ि 
रहेको प्रदेश अन्तगितको असजल उपर गिजि पिे रकि असजल उपर गिि लेखी 
आएिा प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले असजल उपर गिजि पिेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) िा लेस्खएदेस्ख बाहेक प्रिर्लत कािूि 
बिोस्जि प्रदत्त अर्िकार प्रर्ोग गरक अििन्र्ावर्क र्िकार् िा अर्िकारकबाट 
भएको फैसला बिोस्जिको दण्ड जररबािा र्तिजि बजझाउिज पिे दावर्त्त्ि भएको 
व्र्स्क्तले त्र्थतो दण्ड जररबािा िर्तरे ििजझाएिा सभबस्न्ित अििन्र्ावर्क 
अर्िकारक िा त्र्थतो अििन्र्ावर्क र्िकार्को प्रिजखले त्र्थतो दण्ड जररबािको 
वििरण उल्लेख गरक दण्ड जररबािा असजल उपर गििका लार्ग त्र्थतो वििरण 
सवहत प्रा त हजि आएिा सभबस्न्ित व्र्स्क्तबाट फैसला बिोस्जिको दण्ड 
जररबािा सरकारक बाुँकी सरह असजल उपर गरक सस् ितकोविा जभिा गिजि 
पिेछ ।  

(४) असजल उपर गिजिपिे ठहरक लगत कर्सएको बेरुजज िा दण्ड 
जररबािा िर्तरे िबजझाएिा त्र्थतो बेरुजज िा दण्ड जररबािा असजल उपर गिजिपदाि 
अपिाउिज पिे अन्र् कार्िविर्ि तोवकए बिोस्जि हजिेछ ।  

(५) उपदफा (३) बिोस्जि असजल उपर गिजिपिे दण्ड जररबािा असजल 
उपर भएपर्छ सभबस्न्ित कार्ािलर्ले त्र्सको वििरण सभबस्न्ित लेखा 
उत्तरदार्ी अर्िकृत तथा सभबस्न्ित अििन्र्ावर्क र्िकार्को प्रिजख सिेतलाई 
ट्टदिज पिेछ ।  

(६) असजल उपर गिजिपिे बेरुजज रकिको कूल लगतको दश 
प्रर्तशतभन्दा बढक असजल उपर भएिा सो दश प्रर्तशतभन्दा बढक जर्त असजल 
उपर भएको छ त्र्सको दश प्रर्तशतिा िबढाई िा प्रर्तव्र्स्क्त िा संथथालाइि 
दश हजार रुपैर्ाुँभन्दा बढक िहजिे गरक बेरुजज असजल उपर गिे कार्ििा संलग्ि 
किििारक, व्र्स्क्त िा संथथालाई पजरथकार ट्टदि सवकिेछ ।  
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पररच्छेद-११ 
विविि 

५६. सजार्: (१) र्स ऐिको विर्भन्न दफािा सजार्को व्र्िथथा गररएकोिा बाहेक 
कसैले र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्तगित ििेको र्िर्िहरुको उल्लंघि गरेिा 
र्िजलाई दफा ४१ बिोस्जिको अर्िकारकले पाुँि सर् रुपैँर्ासभि जररबािा गिि  
सक्िेछ।  

(२) र्स ऐि बिोस्जि सजार् तथा जररबािा गिि पिेिा कज िै 
अर्िकारकले सजार् तथा जररबािा िगरेिा त्र्थतो अर्िकारकलाई एक तह 
िार्थको अर्िकृतले पवहलोपटक िेताििी र दोश्रो पटकदेस्ख पाुँिसर् 
रुपैर्ाुँसभि जररबािा गिि सक्िेछ ।  

५७. जररबािा र्िन्हा िा कि गिि सवकिे: र्स ऐििा उस्ल्लस्खत व्र्िथथा अिजसार 
कज िै सजार्को आदेश भएकोिा त्र्थतो सजार् गिि िपिे भिी ििार्सब 
िावफकको कारण खोलक त्र्थतो सजार्को आदेश ट्टदएको र्िर्तले पन्र ट्टदिर्भर 
सजार् ट्टदिे अर्िकारक सिक्ष र्लस्खत र्ििेदि ट्टदएिा सजार्को आदेश ट्टदिे 
अर्िकारकलाई त्र्थतो कारण ििार्सब लागेिा पवहले गरेको जररबािा र्िन्हा िा 
कि गिि सक्िेछ ।  

५8. पजिरािेदि: र्ो ऐि र र्स ऐि अन्तगित बिेको र्िर्ि बिोस्जि कज िै जररबािा 
िा िेरुजज र्तिजि बजझाउिज पिे र्िणिर् भएिा सो र्िणिर् उपर स्ित्त िबजझेिा स्ित्त 
िबजझ्िे व्र्स्क्त िा किििारकले त्र्थतो र्िणिर् पाएको पन्र ट्टदिर्भर सजार् गिे 
अर्िकारकभन्दा एक तह िार्थको अर्िकारक सिक्ष पजिरािेदि गिि सक्िेछ र 
त्र्सरक पजिरािेदि परेिा पजिरािेदि सजन्ने अर्िकारकले ट्टदएको र्िणिर् अस्न्ति 
हजिेछ । 

५९. आर्थिक प्रशासिको स िालि: आर्थिक प्रशासि स िालि गिि प्रदेश लेखा 
सभबन्िी जिशस्क्तको पररिालि र व्र्िथथापि गिे स्जभिेिारक प्रदेश लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्को हजिेछ ।  

६०. आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी िागिदशिि: र्स ऐििा अन्र्र जजिसजकै कज रा 
लेस्खएको भए तापर्ि प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी कािूि 
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बिाउुँदा संवििाि तथा सङ्घीर् आर्थिक कार्िविर्ि ऐिको प्रर्तकूल िहजिे गरक 
बिाउिेछ ।  

६१. विद्यजतीर् प्रविर्िको प्रर्ोग गिे: (१) र्स ऐि बिोस्जि सभपादि गिजि पिे 
आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कि एिं प्रर्तिेदिका लार्ग आिश्र्कता अिजसार विद्यजतीर्  
प्रणालकको उपर्ोग गिि सवकिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिका आर्थिक कारोबार व्र्िथथापि 
प्रणालकहरु प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले विकास गरक आर्थिक िार्िला 
तथा र्ोजिा िन्रालर्बाट थिीकृत गराउिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि विकास भएको प्रणालकिा सिािेश 
िभएको िा पर्ािप्त िभएको कज िै प्रणालक विकास गिजि पिे भएिा तोवकए 
बिोस्जि प्रदेश लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को थिीकृर्त र्लिज पिेछ । 

(४) र्स दफा बिोस्जि विकास गररएका प्रणालकबाट उत्पाट्टदत हजिे 
सूििाहरु प्रिाणीकरणका लार्ग विद्यजतीर् हथताक्षरको प्रर्ोग गिि सवकिेछ ।  

(५) आर्थिक कारोबार व्र्िथथापिसुँग अन्तरसभबस्न्ित अन्र् 
प्रणालकहरुको विकास र अन्तरआिद्धता सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोवकए 
बिोस्जि हजिेछ । 

६२. अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि: र्स ऐि बिोस्जि कज िै र्िकार् िा अर्िकारकलाई प्रा त 
अर्िकारिध्रे् तोवकए बिोस्जि बाहेकका अर्िकार अन्र् कज िै र्िकार् िा 
अर्िकारकले प्रर्ोग गिे गरक प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ ।  

६३. र्िर्ि ब िाउिे अर्िकार: र्ो ऐिको उदे्दश्र् कार्ािन्िर्ि गिि प्रदेश सरकारले 
आिश्र्क र्िर्ि बिाउि सक्िेछ ।  

६४. प्रिर्लत कािूि बिोस्जि हजिे: र्ो ऐि र र्स ऐि अन्तगित ििेका र्िर्िहरुिा 
लेस्खएका कज राहरुिा सोहक बिोस्जि र अरुिा प्रिर्लत कािूि बिोस्जि हजिेछ । 

kfl/t ldlt : 2075÷1२÷1६ 
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