प्रदे श आर्थिक कामिविर्ध र्नमभािरी, 207६

(सॊ ित् २०७८ सार असाय २० गतेसम्भ बएका सॊ शोधनहरु सभेत र्भराइएको)

प्रदे श सयकाय

आन्तरयक भार्भरा तथा कानून भन्रारम
फागभती प्रदे श

प्रदे श आर्थिक कामिविर्ध र्नमभािरी, 207६
प्रदे श याजऩरभा प्रकाशन र्भर्त
२०७६।०८।०५

सॊ शोधन
प्रदे श आर्थिक कामिविर्ध (ऩवहरो सॊ शोधन)
र्नमभािरी, २०७८

२०७८।०३।२०

प्रदे श आर्थिक कामिविर्ध ऐन, २०७४ को दपा ६३ रे ददएको अर्धकाय
प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे दे हामका र्नमभहरू फनाएको छ।
ऩरयच्छे द–१
प्रायम्म्बक
1.

सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मी र्नमभहरुको नाभ “प्रदे श आर्थिक
कामिविर्ध र्नमभािरी, २०७६” यहेको छ ।

(२) मो र्नमभािरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।
2.

ऩरयबाषा:

विषम

र्नमभािरीभा,-

िा

(क) “अर्धकाय

प्रसङ्गरे
प्राप्त

अको

अथि

अर्धकायी”

बन्नारे

नरागेभा
मस

मस

र्नमभािरी

फभोम्जभ खचि गने िा सोको रार्ग र्नकासा ददने
अर्धकाय ऩाएको अर्धकायी सम्झनु ऩछि य सो शब्दरे

कामभ भुकामभ िा र्नर्भत्त बई काभ गने अर्धकायी
सभेतराई जनाउॉछ।

(ख) “अनुदान”

बन्नारे

नेऩार

सयकाय,

प्रदे श

सयकाय,

स्थानीम तह, दातृ र्नकाम तथा सॊ घ सॊ स्थाहरूफाट
प्रदे श सयकायराइि प्राप्त हुने सहामता सम्झनु ऩछि।
1

(ग) “आन्तरयक र्नमन्रण” बन्नारे आ-आफ्नो काभको प्रकृर्त
अनुसाय आपू य अन्तगितका र्नकामफाट सम्ऩादन गरयने
कामिहरु र्भतव्ममी य प्रबािकायी रुऩभा सम्ऩन्न हुने गयी
कानूनरे

र्नकामफाट

र्नधाियण

र्नयन्तय

गये को

रूऩभा

प्रविमा

अनुगभन कामि सम्झनु ऩछि।

गरयने

अनुसाय

तारुक

सुऩरयिेऺण

य

(घ) "आन्तरयक स्रोत" बन्नारे प्रदे श कानून फभोम्जभ प्रदे श

सयकायरे सॊ करन गने दस्तुय, शुल्क, कय रगामतका
सफै वकर्सभका आम सम्झनु ऩछि।

(ङ) “आिर्धक मोजना” बन्नारे प्रदे श नीर्त तथा मोजना
आमोगरे तोवकददएको सभमर्बर ऩूया गनुि ऩने मोजना
सम्झनु ऩछि।

(च) “उऩशीषिक”बन्नारे व्मम अनुभानको विियण ऩुम्स्तकाभा
उल्रेख हुने उऩशीषिक सङ्केत सॊ ख्मा सम्झनु ऩछि।

(छ) “एकीकृत

प्रदे श

रेखा”

बन्नारे

प्रदे शस्तयका

कामािरमफाट प्राप्त प्रर्तिेदन, स्थानीम तहफाट प्राप्त

प्रर्तिेदन एिॊ प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम तथा
प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम अन्तगितका इकाई

कामािरमहरुफाट प्राप्त हुने एकीकृत विियण, प्रदे श
सयकायराई

प्राप्त

हुने

अनुदान,

िैदेम्शक

सहामता,

आन्तरयक ऋण, रगानी, प्रदे श सयकायको आन्तरयक
स्रोतफाट प्राप्त आम सभेतफाट प्राप्त हुने यकभ सभेतको
आधायभा प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे िावषिक
रूऩभा तमाय गने रे खा सम्झनु ऩछि।

(ज) “ऐन” बन्नारे प्रदे श आर्थिक कामिविर्ध ऐन, २०७४
सम्झनु ऩछि।

(झ) "खचि

शीषिक"

बन्नारे

व्मम

अनुभानको

यकभगत

विियणको शीषिकहरुको िगॉकयण सम्झनु ऩछि।
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(ञ) “दातृ ऩऺ” बन्नारे दिऩऺीम िा फहुऩऺीम सम्झौतािाया
प्रदे श सयकायराई िैदेम्शक सहामता (ऋण िा अनुदान)
उऩरब्ध गयाउने र्भरयाष्ड िा अन्तयािवष्डम िा विदे शी
सॊ घ सॊ स्था सम्झनु ऩछि।

(ट) “धयौटी यकभ” बन्नारे कुनै काभ टु ङ्गो नरागेसम्भ
सुयऺण

िाऩत

याम्खएको

सुयऺण

जभानत

यकभ

(रयटे न्सन भनी) िा अनेष्ट भनी िा सो िाऩतको
र्फडफण्ड िा ऩयपयभेन्स फण्ड सम्झनु ऩछि य सो

शब्दरे अन्म कुनै कायणरे सुयऺण याख्नु ऩने बई सो
िाऩत याम्खएको यकभ सभेतराई जनाउॉछ।

(ठ) “प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम” बन्नारे प्रदे श म्स्थत
प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम सम्झनु ऩछि य सो
शब्दरे

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

सभेतराई जनाउॉछ।

इकाई

कामािरम

(ड) "फजेट ददग्दशिन" बन्नारे कामििभ तथा फजेट तमाय

गनि आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमफाट जायी
बएको ऩुम्स्तका सम्झनु ऩछि।

(ढ) "भन्रारम"

बन्नारे

आर्थिक

भार्भरा

तथा

मोजना

भन्रारम सम्झनु ऩछि।

(ण) "भन्री" बन्नारे भुख्मभन्री, भन्री, याज्मभन्री तथा
(त)

सहामक भन्री सभेत सम्झनु ऩछि।
“रगती

याजस्ि”

बन्नारे

रगत

कसी

रगतअनुसाय

असुर उऩय गरयने याजस्ि सम्झनु ऩछि।

(थ) “िस्तुगत

सहामता”

बन्नारे

नेऩार

सयकाय,

प्रदे श

सयकाय, स्थानीम तह, दातृ याष्ड िा सॊ घसॊ स्थाहरूफाट
प्राप्त बएका म्जन्सी भारसाभान सम्झनु ऩछि य सो
शब्दरे नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय, स्थानीम तह,
दातृ

याष्ड

िा
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सॊ घसॊ स्थाहरू

आपैरे

र्नभािण

गयी

हस्तान्तयण
(द)

गरयएको

सभेतराई जनाउॉछ।

अचर

सम्ऩर्त

(टनि

की)

“विबागीम प्रभुख” बन्नारे प्रदे श सयकाय अन्तगितको
कुनै र्नकामभा कामियत याजऩरावङ्कत प्रथभ श्रे णी िा सो

सयह िा विबागीम प्रभुखको है र्समतभा काभ गने गयी
तोवकएको ऩदार्धकायी सम्झनु ऩछि।

(ध) "विबाग" बन्नारे प्रदे श सयकायका विषमगत भन्रारम
भातहत यहने प्रदे शस्तयका विबाग सम्झनु ऩछि य सो
शब्दरे
(न)

विबाग

अर्धकाय

प्रमोग

र्नदे शनारम सभेतराई जनाउॉछ।

गने

“विशेष ऩरयम्स्थर्त” बन्नारे सुख्खा, अनािृवष्ट, अर्तिृवष्ट,
बुकम्ऩ,

फाढी,

प्राकृर्तक

अप्रत्माम्शत
(ऩ)

सयहको

विऩद्

ऩवहयो,
एिॊ

विशेष

आगरागी,

प्रकोऩ

तथा

कायणफाट

ऩरयम्स्थर्तराई सम्झनु ऩछि।

भहाभायी

जस्ता

आकम्स्भक

श्रृजना

िा

बएको

“सयकायी यकभ” बन्नारे प्रदे श सयकायराई याजस्िको
रूऩभा िा अन्म कुनै वकर्सभफाट प्राप्त हुने यकभ
सम्झनु ऩछि।

(प) “सदय स्माहा” बन्नारे सुयऺण िाऩत धयौटी खाताभा
जम्भा

यहेको

धयौटी

यकभराई

मस

र्नमभािरी

फभोम्जभ प्रदे श सम्ित कोषभा दाम्खरा गने कामि
सम्झनु ऩछि।

(फ) “सयकायी फाॉकी” बन्नारे ऐनको दपा २ को खण्ड (ग)
फभोम्जभ असुर उऩय गनुि ऩने यकभ सम्झनु ऩछि।

(ब) “सोझै बुक्तानी” बन्नारे विशेष, इम्प्रेष्ट खाताभा यहेको
यकभफाट खचि गरयने यकभ िा सम्फम्न्धत आमोजना
कामािरमको भाग अनुसाय दातृ ऩऺफाटै

सम्फम्न्धत

व्मम्क्त, पभि, कम्ऩनी, सॊ स्था िा आऩूर्तिकतािराई सोझै
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बुक्तानी ददने िा दातृ ऩऺरे सोझै बुक्तानी गने प्रविमा
सम्झनु ऩछि।

(भ) “शीषिक” बन्नारे व्मम अनुभानको विियण ऩुम्स्तकाभा
उल्रेख हुने अनुदान सॊ ख्मा सम्झनु ऩछि।

(म) “हसिरी याजस्ि” बन्नारे रगती याजस्ि फाहेक ऩटके
रूऩभा शुल्क, दस्तुय, र्रराभ र्फिी, फोरऩर पायाभ
र्फिी आददफाट प्राप्त हुने याजस्ि सम्झनु ऩछि।
ऩरयच्छे द–२
प्रदे श सम्चत कोष तथा खाता सिारन सम्फन्धी व्मिस्था
3.

प्रदे श सम्ित कोषको सिारन तथा प्रमोग: (१) प्रदे श सम्ितकोष

सिारनका रार्ग प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सभम सभमभा
तोवकददए फभोम्जभका खाताहरू यहनेछन्।
प्रदे श

(२)

उऩर्नमभ

रेखार्नमन्रक

(१)

कामािरम

फभोम्जभका
िा

सो

खाताहरूको

कामािरमरे

सिारन

तोवकददए

फभोम्जभ प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा अन्म कामािरमरे
गनेछ।

(३) प्रदे श सम्ित कोषको खाता प्रदे श रेखा र्नमन्रक य

ु
र्नजरे तोकेको अर्धकृतको सॊ मक्त
दस्तखतफाट सिारन हुनेछ।

खाता सिारनका रार्ग भन्रारमका सम्चिफाट दस्तखत नभुना
प्रभाम्णत गनुि ऩनेछ।
िषिको

(४)

उऩर्नमभ

अन्त्मभा

फाॉकी

(१)

यहेको

फभोम्जभका

विर्नमोम्जत

खाताहरूभा
यकभ

र्नमन्रक कामािरमरे तोवकददए फभोम्जभ गनुि ऩनेछ।

प्रदे श

आर्थिक

रेखा

(५) प्रदे श सयकायरे प्रदे श सम्ित कोषको प्रमोग सारफसारी

रूऩभा जायी हुने विर्नमोजन ऐन, ऩेश्की खचि ऐन, ऩूयक ऐन, उधायो
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खचि ऐन तथा अन्म प्रचर्रत कानून फभोम्जभ गनेछ।
4.

प्रदे श सम्ित कोषफाट बुक्तानी: (१) सारफसारी ऩेश्की खचि ऐन
विर्नमोजन

ऐन

जायी

बएऩर्छ

भन्रारमरे

िा

ददएको

अर्धकायको

र्नमन्रक

कामािरमरे

आधायभा स्िीकृत फजेट विियण अनुसाय प्रदे श रेखा र्नमन्रक
कामािरमरे

तोके

सम्फम्न्धत

फभोम्जभ

कामािरमको

प्रदे श

बुक्तानी

आदे श

कोषफाट यकभ बुक्तानी ददनेछ।
बुक्तानी

(२)

ददन

उऩर्नमभ

नसवकने

कामािरमराई ददनुऩनेछ।
5.

(१)

रे खा

फभोम्जभ

अिस्थाभा

फभोम्जभ

सम्चत

त्मसको

प्रदे श

सम्ित

कोषफाट

यकभ

जानकायी

सम्फम्न्धत

खाता खोल्न स्िीकृर्त र्रनु ऩने: प्रदे श सम्ित कोषफाट सयकायी
कायोफाय गनि र्नमभ ७ को उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ तोवकएको
फैंकभा भार एकर कोष खाता प्रणारीभा आधारयत प्रदे श

सयकायरे

स्िीकृत गये को विद्युतीम प्रणारीफाट बुक्तानी र्रने गयी सयकायी
6.

अड्डाखाना (स/अ) सभूहको फैंक खाता खोल्न स्िीकृर्त ददइनेछ।

एकर कोष खाता सिारन: (१) र्नमभ ४ को उऩर्नमभ (१)
फभोम्जभ

एकर

कोष खाता

प्रणारी

अनुसाय बुक्तानी

आदे शभा

कामािरम प्रभुख िा र्नजरे तोकेको कभिचायी य आर्थिक प्रशासन
शाखा

प्रभुख

कभिचायीको

िा

ु
सॊ मक्त

र्नजरे

प्रशासन

शाखाको

सभूहको

कभिचायीफाट

अिस्थाभा

प्रदे श

तोकेको

दस्तखतफाट

दयिन्दी

रेखा

रयक्त

र्नमन्रक

त्मस्तो

आर्थिक

सिारन
बएको

खाताको

गनुि

िा

कामािरमरे

प्रशासन

शाखाको

ऩनेछ।आर्थिक

दयिन्दी

तोवकददएको

सिारन

गनुि

नयहेको

रेखा

ऩनेछ।

प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे रेखा सभूहको कभिचायी उऩरब्ध

गयाउन नसकेको अिस्थाभा सम्फम्न्धत कामािरम प्रभुखरे
कभिचायी य कामािरम प्रभुख िा र्नजरे तोकेको
दस्तखतफाट गनुि ऩनेछ।

6

तोकेको

ु
कभिचायीको सॊ मक्त

(२)

प्रदे शको

याजधानी

यहेको

म्जल्रा

म्स्थत

कभिचायीफाट

गयाउनु

कामािरमहरुको दस्तखत नभुनाको प्रभाम्णत गने कामि प्रदे श रेखा
र्नमन्रक

िा

र्नजरे

अर्धकृत

तोकेको

ऩनेछ। प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम नयहेको म्जल्राको हकभा

प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरम प्रभुख िा र्नजरे तोकेको
रे खा सभूहको कभिचायीफाट गयाउनु ऩनेछ।
7.

सयकायी यकभ सम्फन्धी व्मिस्था: (१) र्नमभ ४ फभोम्जभ प्रदे श
भातहतका

कामािरमको

नाभभा

हुने

बुक्तानी

आदे श

अनुसायको

यकभ नेऩार याष्ड फैंक िा सयकायी कायोफाय गने गयी तोवकएको
फैंकफाट बुक्तानी र्रनु ऩनेछ ।प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमको

ऩयाभशिभा नेऩार याष्ड फैंकरे सयकायी कायोफाय गने फैंक तोक्न
सक्नेछ।

(२)

प्रदे श

सयकायी

कायोफायको

रार्ग

प्रदे श

रे खा

र्नमन्रक कामािरमको ऩयाभशिभा नेऩार याष्ड फैंक िा नेऩार याष्ड

फैंकरे तोकेको फैंकरे प्रदे श सयकायी कायोफाय र्नदे म्शका तमाय
गयी रागू गनुि ऩनेछ।
(३)

सयकायी

कायोफाय

सिारनको

रार्ग

विर्बन्न

कामािरमहरूभा यकभ उऩरब्ध गयाउन फैंकहरूभा कोषको व्मिस्था
नेऩार याष्ड फैंकरे र्भराउनु ऩनेछ।

ऩरयच्छे द–३
याजस्ि दाम्खरा य याजस्ि रेखा
8.

याजस्ि यकभ फुझ्ने य दाम्खरा गने: (१) प्रचर्रत कानून फभोम्जभ
प्राप्त बएको याजस्ि प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमको र्नदे शन

अनुसाय याजस्ि आजिन गने कामािरमको कामािरम कोड नम्फय

याखी प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमको नाभभा यहेको सयकायी
कायोफाय

गने

फैंकभा

खोर्रएको
7

याजस्ि

खाता

(नन्

अऩये वटब

ये र्बन्मू अकाउन्ट) भा जम्भा गनुि ऩनेछ।
(२)

याजस्ि

आजिन

गने

कामािरमरे

कयदाता

िा

सेिाग्राहीफाट प्राप्त हुने याजस्ि यकभ उऩर्नमभ (१) भा उल्रेख
बए फभोम्जभको खाताभा जम्भा गनुि ऩनेछ

कयदाताफाट सोझै

फैंकभा जम्भा बई प्राप्त हुन आएको फैंक बौचय य कामािरमरे

नगद सॊ करन गयी फैंकभा दाम्खरा गये को फैंक बौचय कामािरम

कोड नम्फयसवहत प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमको नाभभा यहेको
खाताभा जम्भा हुने यकभको रेखाॊकन गयी स्रे स्ता याख्नु ऩनेछ ।

फेरुजु यकभ असुर बएभा फेरुजु कामभ बएको कामािरमको कोड
नम्फयसवहत

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

कामािरमको

नाभभा

यहेको

याजस्ि खाताभा जम्भा गरयएको फैंक बौचय सॊ रग्न गयी सम्फम्न्धत

कामािरमरे गोश्वाया बौचय उठाई त्मस्तो यकभको आम्दानी जनाई
रे खा याख्नु ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) भा जुनसुकै कुया रे म्खएको बए ताऩर्न

कामािरमरे

दस

हजाय

रुऩैमाॉसम्भको

नगदै

फुम्झर्रई

त्मस्तो

याजस्ि यकभ दै र्नक रूऩभा उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको खाताभा

जम्भा गनुि ऩनेछ य नगद याजस्ि आम्दानी फैंक दाम्खरा विियणभा
प्रविष्ट

गनुि

ऩनेछ।दै र्नक

रूऩभा

फैंक

दाम्खरा

गनि

नसवकने

बएभा कामािरम प्रभुखरे कायण उल्रेख गयी सात ददनर्बर त्मस्तो
नगद फैंक दाम्खरा गनुि ऩनेछ । कामािरम हातार्बर फैंक सुविधा
उऩरब्ध बएको अिस्थाभा नगद फुझ्न ऩाइने छै न ।
प्राप्त

(४) कयदाता िा सेिाग्राहीफाट चेक िा ड्राफ्टको रूऩभा

बएको

यकभ

सम्फम्न्धत

फैंकफाट

याजस्ि

बएको बौचय प्राप्त बएऩर्छ भार कामािरमरे
ऩनेछ।

(५)

कामािरमभा नगद
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िा

फैंक

खाताभा

जम्भा

आम्दानी जनाउनु

बौचयको

रूऩभा प्राप्त

बएको जुनसुकै याजस्ि यकभ आम्दानी यर्सद काटी सम्फम्न्धत
खाताभा आम्दानी जनाउनु ऩनेछ।

(६) याजस्ि फेरुजु असुर उऩय बएभा सम्फम्न्धत याजस्ि

शीषिकभा नै आम्दानी फाॉध्नु ऩनेछ।
(७)

याजस्ि

सॊ करन,

रे खाॊकन

य

प्रर्तिेदन

सभेतको

कायोफायको रार्ग याजस्ि रेखा प्रणारी सम्फन्धी एकर विद्युतीम
खाता प्रणारी प्रदे श सयकायफाट स्िीकृत गयी रागू गनि सवकनेछ।
9.

याजस्ि रेखा अद्यािर्धक गयी याख्ने: प्रत्मेक कामािरमरे

नेऩार

सयकायफाट स्िीकृत याजस्ि िगॉकयण य व्माख्मा अनुरूऩ रगती
तथा हसिरी याजस्ि आम्दानी दाम्खरा गयी र्नमभ ८ फभोम्जभ

आम्दानी जनाउॉदा दोहोयो स्रे स्ता प्रणारी अनुसाय याजस्ि स्रे स्ताको
रार्ग भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमफाट तोवकएको ढाॉचाभा रेखा
अद्यािर्धक
10.

गयी

याख्नु

ऩनेछ

य

रे खाभा

र्बड्ने

कागजातहरू ऩर्न र्सरर्सराफद्ध तरयकारे याख्नु ऩनेछ।

प्रभाम्णत

भार्सक प्रर्तिेदन ऩेश गने: याजस्ि आम्दानी गने प्रत्मेक कामािरमरे

सम्फम्न्धत फैंकभा जम्भा बएको याजस्िको फैंक वहसाफ र्भरान गयी

भवहना बुक्तान बएको सात ददनर्बर भार्सक विियण तमाय गयी तारुक

कामािरम य सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश गनुि
11.

12.

ऩनेछ।

विियण ऩेश गनुि ऩने: र्नमभ १० को प्रर्तिेदनको अर्तरयक्त तारुक
कामािरमरे भाग गये फभोम्जभको प्रर्तिेदन तथा विियण याजस्ि
आजिन गने कामािरमरे ऩेश गनुि ऩनेछ।

याजस्िको िावषिक आर्थिक विियण तमाय गने: प्रत्मेक कामािरमरे
आर्थिक िषि सभाप्त बएको ऩैंतीस ददनर्बर रगती याजस्िको यकभ य

असुर हुन फाॉकी यकभ तथा हसिरी याजस्ि सभेतको कच्चािायी
सभेत र्बडाई याजस्िको िावषिक आर्थिक विियण तमाय गयी तारुक

कामािरम, सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम य भहारे खा
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13.

ऩयीऺकको कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।

म्जल्राबयको याजस्ि विियण तमाय गने: सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा
र्नमन्रक इकाई कामािरमरे र्नमभ १२ फभोम्जभ प्राप्त आर्थिक
विियणको

आधायभा

म्जल्राम्स्थत

याजस्ि

आजिन

गने

सफै

प्रदे श

रेखा

कामािरमको याजस्िको विियण तमाय गयी प्रदे श रे खा र्नमन्रक
14.

कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।
एकीकृत

याजश्वको

र्नमन्रक

आर्थिक

कामािरमरे

विियण

तमाय

प्रदे शम्स्थत

गनुऩि ने:

कामािरमहरुफाट

सॊ कर्रत

याजश्वको िावषिक आर्थिक विियणको एकीकृत विियण तमाय गयी
आर्थिक

िषि सभाप्त बएको साठी ददनर्बर

भन्रारम, भहारेखा

र्नमन्रक कामािरम य भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमभा ऩेश गनुि
15.

ऩनेछ।

कामािरम प्रभुखरे र्नयीऺण गय ्न सक्ने: कामािरम प्रभुखरे प्रत्मेक
भवहना याजस्ि उठ्न छु ट बए िा नबएको य याजस्ि रेखा तथा

दाम्खराको र्नयीऺण गयी याजस्ि वहनार्भना बए िा नबएको य
र्नमभ

९

फभोम्जभ

रगती

तथा

हसिरी

याजस्िको

रे खा यहे

नयहेको मवकन गनुि ऩनेछ । मसयी र्नयीऺण बए िा नबएको कुया
16.

आन्तरयक रेखा ऩयीऺण गदाि हेन िु ऩनेछ।

रेखाऩयीऺण गयाउने: (१) कामािरमभा आम्दानी बएको याजस्िको

आन्तरयक रे खाऩयीऺण प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा प्रदे श
रे खा र्नमन्रक
अम्न्तभ

रेखा

कामािरमरे

ऩयीऺण

गदाि

तोवकददए
वहसाफ

फभोम्जभ

सॊ शोधन

गयाउनु ऩनेछ।

बएभा

सम्फम्न्धत

कामािरमरे सॊ शोर्धत आर्थिक विियण तमाय गयी सम्फम्न्धत प्रदे श
रे खा

र्नमन्रक

कामािरम

कामािरमराई ददनु ऩनेछ।

िा

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

इकाई

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ सॊ शोर्धत वहसाफ प्राप्त हुन आएभा

सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमरे सॊ शोधन सवहतको
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अम्न्तभ विियण प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।

प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे ऩर्न र्नमभ १४ फभोम्जभ तारुक
कामािरमरे तमाय गये को प्रादे म्शक याजस्ि रेखासॉग र्बडाई अम्न्तभ
विियण तमाय गनुि ऩनेछ।
17.

कामािरम प्रभुख उत्तयदामी हुन:े याजस्ि यकभ फैंक दाम्खरा गने,
गयाउने

य

रेखा

याख्ने,

याख्न

रगाउने

उत्तयदावमत्ि

कामािरम

प्रभुख भापित रेखा प्रभुखको हुनेछ।
ऩरयच्छे द-४
फजेट तथा कामििभ सम्फन्धी व्मिस्था
18.

स्रोत अनुभान य खचिको सीभा र्नधाियण गनुऩि ने: (१)

आगाभी

आर्थिक िषिको फजेट तथा कामििभ तजुभ
ि ा गने प्रमोजनको रार्ग
ु ान ऐनरे
उऩरब्ध हुने स्रोत य गनि सवकने खचिको सीभा ऩूिािनभ
तोके फभोम्जभको सभमर्बर भन्रारमरे तमायगयी सक्नुऩनेछ।
सीभा

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ स्रोत अनुभान य खचिको

र्नधाियण

गने

प्रमोजनको

अनुभान सर्भर्त यहनेछ:-

रार्ग

दे हाम

फभोम्जभको

(क) भन्री, आर्थिक भार्भरा तथा
मोजना भन्रारम

(ख) प्रदे श नीर्त तथा मोजना

स्रोत

-सॊ मोजक

आमोगका उऩाध्मऺ

-सदस्म

मोजना भन्रारम

-सदस्म

(ग) सम्चि, आर्थिक भार्भरा तथा
(घ) प्रदे श रेखा र्नमन्रक

(ङ) प्रर्तर्नर्ध (र्नदे शकस्तय), नेऩार
याष्ड फैंक

(च) भहाशाखा प्रभुख (फजेट), आर्थिक
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-सदस्म
-सदस्म

भार्भरा तथा मोजना भन्रारम

-सदस्म

(छ) भहाशाखा प्रभुख (याजश्व), आर्थिक
भार्भरा तथामोजना भन्रारम

(३)

अनुसाय विषम

उऩर्नमभ

(२)

विऻ य विषमगत

िैठकभा आभम्न्रत गनि सक्नेछ।
हुनेछ्-

फभोम्जभको

-सदस्म सम्चि

सर्भर्तरे

भन्रारमको सम्चि

आिश्मकता
सभेतराई

(४) सर्भर्तको काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोम्जभ
(क) आर्थिक ऩरयसूचकहरुको विश्लेषण गयी सभवष्टगत
आर्थिक सॊ यचना तमाय गने,

(ख) आगाभी तीन आर्थिक िषिको फजेटको कुर सीभा
सवहतको भध्मकारीन खचि सॊ यचना र्नधाियण गने,

(ग) याजस्ि, िैदेम्शक अनुदान य ऋण तथा आन्तरयक
ऋणको प्रऺऩेण गने,

(घ) याजस्ि फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हुने आम, अनुदानफाट
प्राप्त हुने यकभ तथा अन्म आमको प्रऺेऩण गने,

ॉ ीगत य वित्तीम ऺेरको
(ङ) कुर फजेटभा चारू, ऩूज
वहस्सा र्नधाियण गने,

(च) सर्भर्तरे स्रोतको अनुभान य खचिको सीभा र्नधाियण

गयी सो को र्रम्खत प्रर्तिेदन भन्रारम सभऺ ऩेश
गने।

(५)

सक्नेछ।
19.

सर्भर्तरे

आफ्नो

कामिविर्ध

भध्मभकारीन खचि सॊयचना तमाय गनुऩि ने:

आपै

र्नधाियण

(१) प्रत्मेक

गनि

आर्थिक

िषिको फजेट तजुभ
ि ा गनुि अम्घ भन्रारमरे आगाभी तीन आर्थिक

िषिको आम्दानी य खचि प्रऺेऩण सवहतको अनुसूची-१ फभोम्जभको
ढाॉचाभा भध्मभकारीन खचि सॊ यचना तमाय गनुि ऩनेछ। खचि सॊ यचना
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तमाय

गदाि

आिर्धक

मोजनाराई

भागिदशिनको

रुऩभा

र्रनु

ऩनेछ।मोजना तथा कामििभको प्राथर्भकीकयणको आधाय भन्रारमरे

र्नधाियण गये फभोम्जभ हुनछ
े ।
(२)

भध्मभकारीन

खचि

सॊ यचना

तमाय

भन्रारमरे र्नधाियण गये फभोम्जभ हुनेछ।
20.

फजेट

तजुभ
ि ा

गने:

(१)

प्रत्मेक

कामािरमरे

गने

कामिविर्ध

तारुक

र्नकामको

र्नदे शन य भन्रारमरे र्नधाियण गये को फजेट सीभा, फजेट तजुभ
ि ा
ददग्दशिन य ऩरयऩरको अधीनभा यही आफ्नो उद्देश्म अनुरूऩको
कामि सम्ऩादन गनि रक्ष्म र्नधाियण गयी सोको आधायभा आगाभी
आर्थिक िषिको रार्ग फजेट तजुभ
ि ा गनुि ऩनेछ।
(२) प्रदे श सयकायरे

भन्रारमको र्सपारयसभा फहुिषॉम

आमोजना तोवक फजेट विर्नमोजन गनि सक्नेछ।फहुिषॉम आमोजना
फाहेक

आगाभी

अन्म

आमोजना

आर्थिक

प्राथर्भकता

तथा

िषिको

तथा

नीर्तगत

मोजना
रक्ष्म

कामििभको
तथा

र्नधाियण

रार्ग

भन्रारमरे

कामििभको
गयी

सम्फन्धभा

उऩर्नमभ

(१)

फभोम्जभको ऩरयऩर हुन ु अगािै सम्फम्न्धत भन्रारमराई आिश्मक
भागिदशिन उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
(३)

आिर्धक

मोजनाको

गने

रक्ष्म, कामििभ

रक्ष्म, नीर्त

य

भन्रारमको

भागिदशिनराई सभेत ध्मानभा याखी प्रदे श सयकायरे गनुि ऩने काभ,
हार्सर

य

आर्थिक

स्रोत

तथा

दे हामका

कुयाहरूराई सभेत दृवष्टगत गयी सम्फम्न्धत भन्रारम य र्नकाम

सभेतको सल्राह र्रई आगाभी िषिको रार्ग भन्रारमरे ऺेरगत य
भन्रारमगत फजेट यकभको सीभा र्नधाियण गयी र्नधािरयत फजेट
यकभको

सीभा

य

फजेट

तजुभ
ि ा

ददग्दशिन

फभोम्जभ

सम्फम्न्धत

र्नकामहरूराई फजेट ऩेश गने सभम तोवक भन्रारमरे ऩरयऩर
गनेछ्-
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(क) सार फसारी गनुि ऩने काभहरू,

(ख) आिर्धक मोजनारे रक्ष्म गये का काभहरू,
(ग) चारू बइयहेका काभ िा आमोजनाहरू,
(घ) िैदेम्शक

सहामताका

सम्झौताभा

उल्रेख

फभोम्जभको अिर्धभा गनुि ऩने काभहरू,

बए

(ङ) प्रदे श सयकायका नीर्त य कामििभ अनुसायका
काभहरू,

(च) र्रिषॉम फजेट सीभा तोवकएको बए सो फभोम्जभका
कामििभहरू,

(छ) अन्म आिश्मक कुयाहरू।
(४)

प्रदे श

फजेट

तजुभ
ि ा

ददग्दशिन

जायी

भन्रारमफाट जायी बएको भागिदशिनराई आधाय भान्नुऩनेछ।
21.

नबएसम्भ

फजेट तथा कामििभ तमाय गयी ऩेश गने: (१) र्नमभ २० भा उल्रे ख
बए फभोम्जभ कामािरमराई आगाभी िषिको रार्ग चावहने फजेट य
कामििभ अनुसूची-२ को ढाॉचाभा तमाय गयी भन्रारमिाया र्नधािरयत
सभमर्बर तारुक र्नकामभा ऩेश गनुि सम्फम्न्धत सफै
प्रभुखको कतिव्म हुनछ
े ।

कामािरम

(२) सम्फम्न्धत कामािरमरे उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ फजेट

तथा कामििभ ऩेश गदाि चारू िषिको छ भवहनासम्भको प्रगर्त विियण
अनुसूची-३ फभोम्जभको ढाॉचाभा सॊ रग्न गयी ऩठाउनु ऩनेछ।साथै चारू

कामििभ िा आमोजना बए गनुि ऩने काभको कुर ऩरयभाण य रागत,

सोभध्मे गत िषिसम्भ सम्ऩन्न बएको ऩरयभाण य खचि, चारू िषिभा

सम्ऩन्न गरयने काभको ऩरयभाण य रागत, चारू छ भवहनाभा सम्ऩन्न
ऩरयभाणसवहत आगाभी िषिभा ऩर्न चारू याख्नु ऩने बए त्मसको ऩरयभाण
य फजेटसभेत ऩेश गनुि ऩनेछ।
(३)

िावषिक

फजेट
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कामििभ

य

कामािन्िमन

तार्रका

फनाउॉदा िावषिक खरयद मोजना य खरयद गुरूमोजनाराई दृवष्टगत

गयी फनाउनु ऩनेछ।कामििभ सुचारुरूऩरे कामािन्िमन गयाउन य
र्नधािरयत सभमर्बर कामि सम्ऩन्न गनि अन्म र्नकामसॉग र्रनु ऩने
सहमोग य स्िीकृर्त फाये

ऩराचाय य छरपर गने कामि तथा

रागत अनुभान तमाय गने, ठे क्काऩट्टा स्िीकृत गने कामिसभेत प्रथभ
चौभार्सक अिर्धभा सम्ऩन्न गरयसक्नु ऩनेछ।

(४) कामािरमहरूरे खचि सम्फन्धी फजेट ऩेश गदाि आफ्नो

कामािरमफाट
ददग्दशिनभा

उठ्ती

उल्रेख

फनाई ऩेश गनुि ऩनेछ।

हुने

बए

याजस्ि

यकभको

फभोम्जभको

(५)

कामििभगत

फजेट

(६)

ऩूयक

ऩेश

फजेट

बएभा र्नदे शनफभोम्जभ गनुि ऩनेछ।
22.

ढाॉचाभा

तजुभ
ि ा

शाखा प्रभुखको सहबार्गता हुन ु ऩनेछ।

गनि

ऩर्न

गदाि

प्रदे श

फजेट

तजुभ
ि ा

याजस्ि

अनुभान

आर्थिक

प्रशासन

सयकायको

र्नदे शन

फजेट तमायीभा तारुक र्नकामको कतिव्म: (१) र्नमभ २१ भा
उल्रेख बए फभोम्जभ फजेट सीभार्बर यहेय आिश्मक फाॉडपाॉड गयी
सीभा तोवक फजेट तमाय गनि गयाउन रगाउने कतिव्म सम्फम्न्धत

तारुक र्नकामको हुनेछ।सम्फम्न्धत तारुक र्नकामरे आपू अन्तगित

यहेका विबाग िा कामािरमराई भन्रारमफाट फजेट तजुभ
ि ा सम्फन्धी
ऩरयऩर प्राप्त बएको सात ददनर्बर फजेट तमाय गने र्नदे शन ऩठाई
सक्नुऩनेछ।

(२) भातहतका कामािरमफाट फजेट अनुभान तथा िावषिक

कामििभ प्राप्त बएऩर्छ सो अध्ममन गयी फजेट सीभा, आिर्धक
मोजनाको नीर्तअनुरूऩ य उऩरम्ब्धभूरक बए िा नबएको जाॉची
अम्न्तभ रूऩ ददई फजेट तजुभ
ि ा ददग्दशिन य भन्रारमको ऩरयऩरको
अर्तरयक्त र्नमभ २१ को उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ िावषिक कामििभ
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सभेत तमाय गयी भन्रारमरे तोकेको सभमभा ऩुग्ने गयी

सम्फम्न्धत

भन्रारमरे भन्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभ फजेटराई अम्न्तभ रूऩ ददॉदा

फजेट सीभा अनुरूऩ बए िा नबएको य उऩरम्ब्धभूरक बए िा
नबएको प्रष्ट गनुि ऩनेछ।
23.

आमोजना स्िीकृत गने गयाउने: (१) विकास आमोजनाको फजेट
तजुभ
ि ा गदाि प्रस्तावित आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन य आर्थिक,
प्राविर्धक, िाताियणीम
त्मसफाट हुने

तथा

प्रशासकीम

उऩमुक्तताको

आधायभा

प्रर्तपर सभेतको विचाय गयी प्रदे श सयकायफाट

त्मस्तो आमोजना स्िीकृत बएको हुन ु ऩनेछ।म्जल्रास्तयीम आमोजना,

भन्रारमको नीर्तर्बर यही सम्फम्न्धत भन्रारमका सम्चिरे

य

प्रदे श

स्तयीम आमोजना भन्रारमरे स्िीकृत गनुऩ
ि नेछ। आमोजना स्िीकृत

गने आधाय अनुसूची–४ भा उल्रेख बए फभोम्जभ हुनेछ।मसयी स्िीकृत
आमोजना कामािन्िमन गनिको रार्ग विस्तृत सिे ऺण, ड्रइङ्ग, र्डजाइन,
रागत अनुभान य सोअनुसाय िावषिक कामििभ र्नम्ित गयी सोही
आधायभा िावषिक फजेट तजुभ
ि ा गनुि ऩनेछ।
तय

दशराख

रुऩैमाॉबन्दा

कभ

रागत

ऩने

आमोजनाको

सम्फन्धभा उऩमुक्त
ि
विर्ध अऩनाई आमोजना स्िीकृत गनि सम्बि
नबएभा काभको आिश्मकता, रागत, त्मसफाट हुने उत्ऩादन िा
योजगायी िृवद्ध िा अन्म आर्थिक साभाम्जक उद्देश्म प्रार्प्तको विियण
खुराई

त्मसको

आधायभा

सम्फम्न्धत

भन्रारमरे

स्िीकृत

गयी

फजेटभा सभािेश गयाई काभ गयाउन सक्नेछ।मसको जानकायी
भन्रारमराई ददनु ऩनेछ।
(२)

उऩर्नमभ

(१)

विियण सम्फम्न्धत भन्रारमरे
कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।
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फभोम्जभ

स्िीकृत

आमोजनाको

एक प्रर्त प्रदे श रेखा र्नमन्रक

24.

कामििभ स्िीकृत गने: (१) कामािरमको उद्देश्म, नीर्तगत रक्ष्म य
स्िीकृत

फजेट

अन्तगित

र्नमभ

२३

को

उऩर्नमभ

(१)

को

अधीनभा यही आफ्नो भन्रारम य अन्तगित सिारन हुने कामििभ

सम्फम्न्धत भन्रारमरे स्िीकृत गनुि ऩनेछ।मसयी स्िीकृत बएको
कामििभको जानकायी भन्रारमराई ददनु ऩनेछ।
(२)

भागिदशिन

भन्रारमफाट

जायी

गने

काभ

स्िीकृत

कामििभ,

विर्नमोजन

ऐन

ददनर्बर सम्ऩन्न गरयसक्नु ऩनेछ।
(३)

सम्फम्न्धत

भन्रारमफाट

अम्ख्तमायी

जायी

बएको

भातहतका

तथा

सात

कामािरमको

स्िीकृत कामििभ, अम्ख्तमायी तथा फजेट कामािन्िमन भागिदशिन

जायी गने काभ भन्रारमफाट अम्ख्तमायी तथा फजेट कामािन्िमन

भागिदशिन जायी बएको सात ददनर्बर सम्फम्न्धत कामािरमभा ऩठाई
सक्नु ऩनेछ।
स्िीकृत

(४)

सम्फम्न्धत

िावषिक

भन्रारमरे

कामििभको

उऩर्नमभ

जानकायी

(३)

भहारेखा

फभोम्जभ

ऩयीऺकको

कामािरम, भन्रारम य प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमराई ददनु
ऩनेछ।
25.

कामििभ सॊशोधन गने: कामािरमरे स्िीकृत कामििभ कामािन्िमन
गने

त्मस्तो

र्सरर्सराभा

मोजना

कामििभको
अनुकूर

स्थानीम

हुने

ऩरयम्स्थर्तराई

उद्देश्म, रक्ष्म, स्िीकृत
गयी

त्मस्तो

सभेत

फजेट

कामििभराई

ध्मानभा
य

याखी

आिर्धक

सॊ शोधन

गनि

आिश्मक ठानेभा सॊ शोधन गनुि ऩने स्ऩष्ट कायण खोरी तारुक

भन्रारमको स्िीकृर्त र्रई रागत नफढ्ने गयी त्मस्तो कामििभभा
आिश्मक
26.

सॊ शोधन

गनि

सक्नेछ।मसयी

कामििभभा

गरयएको

सॊ शोधनको जानकायी सम्फम्न्धत कामािरमरे भन्रारमराई ददनुऩनेछ।

चौभार्सक प्रगर्त विियण ऩेश गने: फजेट तथा कामििभ कामािन्िमन
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गने प्रत्मेक कामािरमरे अनुसूची-३ फभोम्जभको ढाॉचाभा चौभार्सक
प्रगर्त विियण तमाय गयी तारुक र्नकाम य प्रदे श रेखा र्नमन्रक
27.

कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

फजेट तथा कामििभ कामािन्िमन प्रगर्त सभीऺा गने: (१) र्नमभ
२६

फभोम्जभ

चौभार्सक

प्रगर्त

विियण

प्राप्त

बएऩर्छ

तारुक

सफै

कामािरमफाट प्रगर्त विियण प्राप्त गयी प्रदे शस्तयको प्रगर्त

र्नकामरे त्मसको बौर्तक य वित्तीम ऩऺको सभीऺा गनुि ऩनेछ य
विियण तमाय गयी त्मसको बौर्तक य वित्तीम ऩऺको साभूवहक
सभीऺा गनुि ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ गरयने सभीऺाभा प्रगर्त कभ

हुन ु य रक्ष्म हार्सर हुन नसक्नुका प्रभुख कायणहरू य सोको
र्नर्भत्त

म्जम्भेिाय

सभीऺाभा

सुधायका

व्मम्क्त

रार्ग

सभेतको
चाल्नु

ऩवहचान

गनुि

ऩने

कदभहरू

प्रभुखरे

फजेट

ऩनेछ।त्मस्तो
य

म्जम्भेिाय

तथा

कामििभ

व्मम्क्त उऩय गनुि ऩने कायफाही ऩर्न उल्रे ख हुन ु ऩनेछ।
(३)

तारुक

र्नकामका

अनुसाय प्रगर्त बए िा नबएको तथा फाधा अड्काउ ऩये को बए सो

पुकाई ददने एिॊ केही र्नदे शन ददनु ऩने बए सो सभेत ददने य
म्जम्भेिाय व्मम्क्त उऩय कायफाही गनुि ऩने बए सो सभेत प्रचर्रत
कानून फभोम्जभ गनुि ऩनेछ।

(४) मस र्नमभ फभोम्जभ प्रगर्त विियण प्राप्त नबए तारुक

र्नकामरे ताकेता गयी प्रगर्त विियण प्राप्त गनुि ऩनेछ । प्रगर्त

विियण तोवकददएको सभमभा नऩठाउने कामािरम प्रभुखको तरफ
योक्का गनि सवकनेछ।

(५) सम्फम्न्धत इकाई तथा कामािरमका तारुक र्नकामरे

फजेट शीषिक, उऩशीषिकको आधायभा चौभार्सक प्रगर्त विियण तमाय
गयी भन्रारमभा चौभार्सक अिर्ध सभाप्त बएको ऩन्र ददनर्बर
ऩठाउनु

ऩनेछ।त्मस्तो

चौभार्सक
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प्रगर्त

विियणको

आधायभा

भन्रारमरे िावषिक फजेटको भध्मािर्ध भूल्माङ्कन गयी प्रर्तिेदन पागुन
भसान्तसम्भ प्रकाशन गनेछ।
28.

िैदेम्शक सहामता फजेट विियणभा सभािेश गने: (१) कुनै ऩर्न
कामािरमरे

कुनै

ऩर्न

अथि भन्रारमको स्िीकृर्त

र्रनु

विदे शी सॊ घ, सॊ स्था, एजेन्सी िा

याष्डफाट

वकर्सभको नगदी िा म्जन्सी सहामता प्राप्त गदाि िा प्राप्त गने
सम्झौता गदाि

नेऩार

सयकाय,

उऩर्नमभ

(१)

ऩनेछ।

(२)

फभोम्जभ

प्राप्त

बएको

िा

हुने

सहामताराई कामािरमरे िावषिक कामििभ तथा फजेटभा प्रर्तर्फम्म्ित
गयाई आम्दानी खचि गनुि ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभ िैदेम्शक सहामता फजेटभा

प्रर्तर्फम्म्ित गदाि भन्रारमरे विर्नमोजन फजेट यकभभा सभािेश गनुि
ऩनेछ।

स्िीकृर्त

(४) भन्रारमरे
र्रएय

भार

नेऩार सयकाय, अथि भन्रारमफाट ऩूि ि

िैदेम्शक

सहामता

सम्फन्धी

सम्झौता

गनि

सक्नेछ।त्मस्तो सम्झौता बएऩर्छ सोको प्रर्त भहारे खा ऩयीऺकको
कामािरम, नेऩार

सयकाय,

अथि भन्रारम, भहारेखा र्नमन्रकको

कामािरम य प्रदे श रेखा र्नमन्रकको कामािरमभा तीस ददनर्बर ऩठाई
सक्नुऩनेछ।
29.

िैदेम्शक सहामता अन्तगित खचि हुन फाॉकी यकभ मवकन गनुि ऩने:
(१) र्भर याष्ड िा अन्तयािवष्डम सॊ घ सॊ स्थाफाट प्राप्त बएको िैदेम्शक

ऋण, अनुदान िा सहमोगफाट सिार्रत आमोजनारे िावषिक कामििभ
तमाय गयी ऩठाउॉदा र्भर याष्ड िा अन्तयािवष्डम सॊ घ सॊ स्थासॉग िैदेम्शक
ऋण

अनुदान

सहमोगका

सम्फन्धभा

बएको

सम्झौताका

विर्बन्न

शीषिकभा व्मिम्स्थत यकभ भध्मे चारू िषिको अन्त्म सम्भभा खचि बई
आगाभी आर्थिक िषिको रार्ग के कर्त फचत यहन्छ बन्ने कुया सभेत

अनुसूची–५, अनुसूची–६, अनुसूची–७ य अनुसूची-८ फभोम्जभका ढाॉचाका
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पायाभ बयी ऩेश गनुि ऩनेछ।मसयी ऩेश गरयसकेका पायाभभा बरयएका
अॊकहरूराई िैदेम्शक सहामता प्रदान गने र्भर याष्ड िा अन्तयािवष्डम

सहामता विियण प्रर्तिेदनरे ऩुष्ट्याईं गये को हुन ु

सॊ घ सॊ स्थाको
ऩनेछ।

(२) एउटै िैदेम्शक सहामता सम्झौता अन्तयगत प्राप्त ऋण

अनुदान सहमोग एकबन्दा फढी र्नकामरे उऩमोग िा खचि गने

िस्था

बई तीभध्मे कुनै र्नकामराई सॊ मोजक तोवकएको बए सो र्नकामरे य
सॊ मोजक नतोवकएको बए सफैबन्दा फढी सहमोग उऩमोग गने र्नकामरे
सम्ऩूणि

विियण

सभामोजन

गयी

उऩर्नमभ

गनुऩ
ि नेछ।सॊ मोजन गने र्नकाम िषै वऩच्छे पयक

(१)

फभोम्जभ

पयक

हुने

ऩेश

बएभा

सुरु िषिभा जुन र्नकामफाट सॊ मोजन गरयएको हो, सोही र्नकामरे सो
कामि गनुि ऩनेछ।
(३)

एउटै

िैदेम्शक

ऋण,

अनुदान

सहमोग

सम्फन्धी

सम्झौता अन्तगित िैदेम्शक सहामता उऩमोग गने सफै र्नकामराई
भन्रारमरे एकै ऩटक उऩम्स्थत गयाई फजेट छरपर गनुि ऩनेछ।
30.

िैदेम्शक सहामताको आर्थिक ऩऺ तथा रेखाऩयीऺण सम्फन्धभा याम
र्रने: िैदेम्शक सहामता सम्फन्धी सम्झौता गनुि अम्घ सम्फम्न्धत
कामािरमरे

कामािरमको
31.

रे खा
य

ऩयीऺण

आर्थिक

ऩऺ

कामािरमको याम र्रनु ऩनेछ।

सम्फन्धभा

सम्फन्धभा

भहारे खा

भहारे खा

ऩयीऺकको

र्नमन्रक

फजेट तथा कामििभराई अम्न्तभ रूऩ ददने: (१) मस र्नमभािरी
फभोम्जभ सफै र्नकामफाट फजेट तथा कामििभ प्राप्त गयी आिश्मक

छरपर सभेत गयी फजेट तथा कामििभराई अम्न्तभ रूऩ ददने
काभ भन्रारमरे गनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ फजेट तथा कामििभराई

अम्न्तभ रूऩ ददॉदा र्नमभ २१ फभोम्जभ तमाय गयी ऩेश हुन आएको
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फजेट विियण भार्थ भन्रारमरे प्रदे शको आर्थिक म्स्थर्त विचाय गयी
सम्फम्न्धत भन्रारमसॉग ऩयाभशि गयी थऩघट गनि सक्नेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभ भन्रारमरे फजेट थऩघट गदाि

सम्फम्न्धत भन्रारमसॉग छरपर गयी सोही फभोम्जभ कामििभ ऩर्न
र्भराउन रगाउनु ऩनेछ।
32.

फजेट र्नकासा, खचि तथा रक्ष्म य प्रगर्त फनाई ऩेश गने: फजेटसाथ
प्रदे श

सबाभा

ऩेश

गनि

सम्िम्न्धत

भन्रारम

तथा

अन्तगित

कामािरमराई र्नकासा बएको फजेट यकभ, खचि तथा खचि अनुसायको

रक्ष्म य प्रगर्त प्रत्मेक सारको चै र भवहनार्बर भन्रारमभा ऩेश गनुि
सफै भन्रारमको उत्तयदावमत्ि हुनेछ।
ऩरयच्छे द-५
फजेट र्नकासा य सयकायी यकभ खचि गने तरयका
33.

फजेट र्नकासा: (१) सारफसारी ऩेश्की खचि ऐन िा विर्नमोजन
ऐन िा ऩूयक विर्नमोजन ऐन िा उधायो खचि ऐन जायी बएऩर्छ
भन्रारमका सम्चिरे सम्फम्न्धत सम्चिराई फजेट शीषिक,

उऩशीषिक

य यकभ सभेत खुरेको फजेट विियण, विकास फजेटभा ऩये का
आमोजनाहरूको र्नम्म्त खचि व्महोने स्रोतको विियण य फजेट खचि गने

गयाउने सम्फन्धी अम्ख्तमायी ऩर ऩठाउनु ऩनेछ।त्मस्तो फजेट विियण
य खचि गने अम्ख्तमायी ऩरको फोधाथि भहारेखा ऩयीऺक कामािरम य
प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ फजेट विियण य खचि गने

अम्ख्तमायीऩर प्राप्त बएको सात ददनर्बर सम्फम्न्धत सम्चिरे विबागीम
प्रभुखराई य विबागीम प्रभुखरे भातहत कामािरम प्रभुख िा कामििभ
सिारन गने कामािरम प्रभुखराई कामािरमगत फजेट विियण स्िीकृत

कामििभ य खचि व्महोने स्रोत खोरी फजेट खचि गने अम्ख्तमायीऩर
ऩठाउनु ऩनेछ।

सम्फम्न्धत

सम्चिरे
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त्मस्तो

कामािरमगत

फजेट

विियण, कामििभ य खचि गने अम्ख्तमायी ऩरको फोधाथि भन्रारम,
प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम य सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक
इकाई कामािरमराई ऩर्न ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभ कामािरमगत फजेट विियण,

कामििभ

य

खचि

गने

अम्ख्तमायीऩर

प्राप्त

बएऩर्छ

सम्फम्न्धत

कामािरमरे प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे तोवकददए फभोम्जभको
बुक्तानी

आदे श

बयी

सम्फम्न्धत

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

इकाई

कामािरमभा फजेट र्नकासा भाग गनुि ऩनेछ । फजेट र्नकासा भाग
गयी ऩठाउॉदा अम्घल्रो भवहनासम्भको विर्नमोजन खचिको पाॉटिायी
ऩेश गनुि ऩनेछ। मसयी र्नकासा भाग गदाि याजस्ि, धयौटी य प्रचर्रत

कानून फभोम्जभ खडा बएको कामि सिारन कोष रगामत सम्ऩूणि
कायोफायको भार्सक पाॉटिायी सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई
कामािरमभा ऩेश गयी वहसाफ र्बडान गनुि ऩनेछ।
(४)

उऩर्नमभ

(३)

फभोम्जभ

सम्फम्न्धत

कामािरमफाट

यीतऩूिक
ि बुक्तानी आदे श प्राप्त बएऩर्छ सो कामािरमको याजस्ि, धयौटी
य प्रचर्रत कानून फभोम्जभ खडा बएको कामि सिारन कोष अन्तगित

बए गये का सम्ऩूणि कायोफायको भार्सक पाॉटिायी ऩेश बई सकेको बए
प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमफाट सम्फम्न्धत कामािरमको स्िीकृत

फजेट र्बर यही प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमरे तोवकददए फभोम्जभ

फजेट बुक्तानी र्नकासा ददई सोको सूचना सम्फम्न्धत कामािरमराई
ददनुऩनेछ। मसयी फजेट यकभ र्नकासा ददॉदा भन्रारम िा सम्फम्न्धत
कामािरमको

तारुक

भन्रारम,

तारुक

र्नकामफाट

फजेट

यकभ

र्नकासा योक्का बएकोभा पुकुिा नबएसम्भ त्मस्तो यकभ बुक्तानी
र्नकासा ददनु हुॉदैन।

तय फजेट यकभ र्नकासा बई खचि बइसकेऩर्छ उक्त र्नकासा

योक्का याख्न रे खी आएभा सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमरे

त्मस्तो र्नकासा योक्का याख्न नसक्ने जानकायी सम्फम्न्धत कामािरमको
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तारुक भन्रारम िा र्नकामराई ददनु ऩनेछ।
िैदेम्शक

(५) उऩर्नमभ (४) फभोम्जभ फजेट यकभ र्नकासा ददॉदा
सहमोग

िा ऋण

सहामता

सभािेश

बएको

मोजनाको

सम्फन्धभा भहारेखा र्नमन्रक कामािरम िा प्रदे श रेखा र्नमन्रक
कामािरमफाट तोकेको कामिविर्ध अनुसाय र्नकासा ददनु ऩनेछ।

(६) सारफसारी विर्नमोजन ऐन ऩारयत नबएको अिस्थाभा िा

विर्नमोजन ऐन ऩारयत बई उऩर्नमभ (१) य (२) फभोम्जभका
कागजातहरू प्राप्त बइनसकेको अिस्थाभा फजेट यकभ र्नकासा प्रविमा
प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे तोवकददए फभोम्जभ हुनेछ।

(७) उऩर्नमभ (३), (४), (५) य (६) भा जुनसुकै कुया

रे म्खएको

बए

ताऩर्न

सम्फम्न्धत

सयकायी

कामािरमको

र्नम्म्त

विर्नमोम्जत फजेट सम्फम्न्धत कामािरमरे ददएको बुक्तानी आदे श

अनुसाय सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमफाटै खचि
रे खी बुक्तानी ददनुऩदाि अऩनाउनु ऩने तरयका प्रदे श रे खा र्नमन्रक
कामािरमरे तोवकददए फभोम्जभ हुनेछ।

(८) मस र्नमभभा अन्मर जुनसुकै कुया रे म्खएको बएताऩर्न

फजेट यकभ र्नकासा य खचि सम्फन्धभा भन्रारमरे थऩ कामिविर्ध
तोवकददन सक्नेछ।
34.

आर्थिक िषि सभाप्त हुनअ
ु म्घ बुक्तानी र्नकासा फन्द गनुि ऩने् (१)

कामािरमरे विर्नमोजन ऐनरे विज नहुने बनी तोकेको शीषिकको यकभ

ु न्दा
फाहेक बुक्तानी ददनु ऩने अन्म यकभ आर्थिक िषि सभाप्त हुनब
कम्तीभा सात ददन अगािै बुक्तानी ददई र्नकासा य खचिको रेखा
अद्यािर्धक गयी बुक्तानी र्नकासा फन्द गनुि ऩनेछ ।

 ऩवहरो सॊ शोधनिाया सॊ शोर्धत ।
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(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको अिर्ध सभाप्त बएऩर्छ

कामािरमराई कामििभ सॊ शोधन बई थऩ फजेट प्राप्त बएभा, खचिको

स्रोत ऩरयितिन बएभा िा अर्त आिश्मक काभ ऩयी खचि गनुि ऩये भा

त्मस्तो खचि ऩुष्टमाईँ गने र्फर, बयऩाई, फजेट थऩ बएको प्रभाण य
अन्म कागजात सवहत प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत

प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरमभा ऩेश गयी बुक्तानी र्नकासा
भाग गनि सवकनेछ । त्मसयी बुक्तानी र्नकासा भाग बई आएभा प्रदे श

रे खा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई
कामािरमरे प्राप्त र्फर, बयऩाई य सोसाथ सॊ रग्न कागजात ऩयीऺण गदाि

बुक्तानी र्नकासा ददन आिश्मक दे खेभा सम्फम्न्धत व्मम्क्त िा पभिको
नाभभा बुक्तानी र्नकासा ददनु ऩनेछ ।

तय प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा

र्नमन्रक इकाई कामािरमरे र्फर, बयऩाई य सॊ रग्न अन्म कागजात

ऩयीऺण गदाि बुक्तानी र्नकासा ददन नर्भल्ने दे खेभा सो कुया जनाई
बुक्तानी आदे श सम्फम्न्धत कामािरमभा वपताि ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) भा जुनसुकै कुया रे म्खएको बए ताऩर्न

वहसाफ र्भरान गने तथा खचि रेखी याजस्ि खाताभा यकभ जम्भा गने

प्रमोजनभा फाहेक आर्थिक िषिको अम्न्तभ ददन बुक्तानी र्नकासा ददइने
छै न ।

(४) प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत प्रदे श

रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमफाट असाय भसान्तसम्भ जायी बएको

चेक िा विद्युतीम कोषको बुक्तानी कुनै कायणरे ऩन्र ददनर्बर
नसावटएभा िा बुक्तानी ऩाउनेको खाताभा यकभ जम्भा नबएभा

सम्फम्न्धत कामािरमफाट र्नकासा य खचि घटाई बुक्तानी आदे श सवहत
साउन एक्काइस गतेर्बर प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत
प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

इकाई

सभामोजनको रार्ग ऩठाउनु ऩनेछ ।
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कामािरमभा

र्नकासा

य

खचि

(५) कामािरमरे उऩर्नमभ (४) फभोम्जभ र्नकासा य खचि

घटाई सकेऩर्छ िावषिक आर्थिक विियण तमाय गयी प्रभाम्णत गनिको

रार्ग प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा
र्नमन्रक इकाई कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ ।

(६) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ कामािरमरे रेखा अद्यािर्धक

याखे िा नयाखेको य आिश्मक विियण तमाय गये िा नगये को
सम्फन्धभा प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा

र्नमन्रक इकाई कामािरमरे र्नयीऺण गनि सक्नेछ । मसयी र्नयीऺण

गदाि रेखा अद्यािर्धक याखेको नदे म्खएभा तुरुन्त अद्यािर्धक गनि
रगाई सोको जानकायी तारुक कामािरम य प्रदे श रेखा र्नमन्रक
कामािरमराई ददनु ऩनेछ ।

(७) प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत प्रदे श

रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमरे आर्थिक िषि सभाप्त बएको तीन

ददनर्बर बुक्तानी हुन फाॉकी चेकको विियण सम्फम्न्धत फैंकभा ऩठाउनु
ऩनेछ। फैंकरे प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत प्रदे श

रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमफाट प्रभाम्णत विियण अनुसायको
चेकको भार बुक्तानी ददनु ऩनेछ ।

(८) प्रदे श सयकायफाट स्थानीम तह िा अन्म र्नकामराई

चारू आर्थिक िषिभा खचि गने य खचि हुन नसकेको यकभ वपताि हुने
शतिभा र्नकासा बई गएको अिस्थाभा त्मस्तो र्नकासा प्राप्त गने

र्नकामरे आर्थिक िषिर्बर र्नकासा य खचिको रेखा अद्यािार्धक गयी
फाॉकी यहेको यकभ जुन र्नकामफाट र्नकासा बई गएको हो सोही

र्नकाम भापित प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत प्रदे श
रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमभा वपताि गनुि ऩनेछ ।
35.

दै र्नक कामि सिारन गनि यकभ र्नकासा गने: सारफसारी ऩेश्की
खचि ऐन िा विर्नमोजन ऐन रागू बई र्नमभ ३३ को उऩर्नमभ
(२)

फभोम्जभ

कामािरमगत
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फजेट

विियण

य

कामििभ

प्राप्त

नबएको अिस्थाभा कामािरमको दै र्नक कामि सिारन गनिको रार्ग
प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

कामािरमरे

तोवकददए

फभोम्जभको

यकभ

सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमरे प्रदे श एकर
कोष खाता प्रणारी अनुसाय बुक्तानी गनि सक्नेछ।ऩेश्की खचि ऐन
अन्तयगत बुक्तानी तथा र्नकासा बएको यकभ विर्नमोजन ऐन रागू

36.

बएऩर्छ

स्ित्

स्िीकृत

फजेटफाट

बएको भार्ननेछ।

विर्नमोजन
खचि

ऐन

गने:

फभोम्जभ

(१)

बुक्तानी तथा

अर्धकाय

प्राप्त

र्नकासा

अर्धकायीरे

फाहेक अरू कसै रे ऩर्न खचि गने आदे श ददन िा खचि स्िीकृत
गनि हुॉदैन।

(२) खचि गने िा खचिको र्नकासा ददने अर्धकाय प्राप्त

अर्धकायीरे दे हामका कुयाहरू विचाय गयी खचि गनि य खचि गने
र्नकासा ददनु ऩनेछ्-

(क) यकभ स्िीकृत फजेट सीभार्बर, सम्फम्न्धत खचि
शीषिकभा ऩदिछ य खचि गनि फाॉकी छ बने,

(ख) यकभ कुनै मोजनाको सम्फन्धभा बए सो मोजना
स्िीकृत बइसकेको छ बने,

(ग) यकभ खचि गनुब
ि न्दा अम्घ खचि गनि र्नकासाको
आदे श प्राप्त बइसकेको छ बने,

(घ) िैदेम्शक स्रोतफाट व्महोनेभा स्रोत प्राप्त बइसकेको
िा सम्झौता प्रबािकायी बएको छ बने।

(३) सम्फम्न्धत उऩशीषिकभा विर्नमोम्जत एक सभूहको खचि

शीषिकको यकभ अऩमािप्त छ य सो यकभ खचि नगये भा सयकायी हार्न
नोक्सानी हुने िा सयकायी काभभा फाधा ऩने दे म्खएभा सोको स्ऩष्ट

कायण खुराई सोही उऩशीषिकको अको सभूहको खचि शीषिकको
भौज्दात यकभफाट खचि गयी त्मस्तो काभ बएको सात ददनर्बर त्मसयी
26

खचि गये को यकभ र्नमभ ३९ फभोम्जभ र्नमर्भत गयाउनु ऩनेछ।
(४) मस र्नमभािरी फभोम्जभ सम्फम्न्धत आर्थिक िषिभा

र्नकासा ददएको यकभ भध्मे खचि नबई फाॉकी यहेको यकभ र्नमभ ३४
को खण्ड (ख) फभोम्जभ वपताि हुन नसकेभा सोही आर्थिक िषिको
सभार्प्तभा स्ित् खचिभा रेखाॊकन हुनेछ।चारू आर्थिक िषिर्बर वपताि

गनुि ऩने यकभ वपताि हुन नसकेभा आगाभी आर्थिक िषि श्रािण सात

गतेर्बर प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे तोके िभोम्जभको खाताभा
त्मस्तो यकभ वपताि दाम्खरा गनुि ऩनेछ।सोही आर्थिक िषिर्बर र्नमभ
३४ को खण्ड (ख) फभोम्जभ वपताि दाम्खरा बएको यकभ र्नकासाभा
घटाइनेछ।
37.

सयकायी यकभ खचि सम्फन्धी कामिविर्ध: (१) नमाॉ आर्थिक िषि
शुरु

बएऩर्छ

र्नकासा

र्रई

गनुऩ
ि नेछ।

कामािरम

फजेटको

प्रभुखरे

सीभार्बर

र्नमभ
यही

३३

फभोम्जभ

र्नधािरयत

बुक्तानी

कामिभा

खचि

(२) सम्फम्न्धत फजेट र्बरको यकभ खचि गदाि अर्धकाय प्राप्त

अर्धकायीफाट स्िीकृर्त गयाई खचि गनुि ऩनेछ।स्िीकृत फजेटर्बर

ऩये को तय कायणिश अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीको स्िीकृत र्फना खचि
गये को यकभ र्नजरे भनार्सि ठानेभा ऩर्छ स्िीकृत गयी ददन सक्नेछ।

(३) मस र्नमभािरी फभोम्जभ खचि गदाि खचिको र्फर बयऩाई

सवहत रेखा याख्नु ऩनेछ।र्फर बयऩाई आउन नसक्ने काभभा खचि
बएको पुटकय खचिको हकभा खचि गने कभिचायीरे प्रभाम्णत गयी
अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीिाया सभथिन गयाई रेखा याख्नु ऩनेछ।

स्ऩष्टीकयण् मस उऩर्नमभको प्रमोजनको रार्ग “फीर बयऩाई आउन
नसक्ने काभभा बएको पुटकय खचि” बन्नारे एक ऩटकभा एक हजाय

रुऩैमाॉबन्दा कभ यकभको याक्सी, रयक्सा बाडा, ज्माभी खचि य दम्ऺणा
आददभा बएको खचि सम्झनु ऩछि।
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(४) प्रदे श सयकायरे तोकेको विशेष खचि िा शाम्न्त सुयऺा

तथा गुप्तचय सम्फन्धी र्फर बयऩाई दे खाउन उम्चत नहुने खचि प्रदे श

सयकायरे तोकेको अर्धकायीरे खचि गयी प्रदे श सयकायरे तोकेको
अर्धकायीफाट सभथिन गयाई रे खा याख्नु ऩनेछ।प्रदे श सयकायरे त्मसयी
अर्धकायी तोक्दा खचिको सीभा ऩर्न तोवक ददनु ऩनेछ।

(५) सयकायी र्नकामफाट कुनै तार्रभ, सेर्भनाय, कामािशारा,

गोष्ठी आदद सिारन गनुि ऩदाि सो कामिको कामििभ तथा रागत

अनुभान तमाय गयी अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीफाट स्िीकृत गयाउनु
ऩनेछ।मस्तो स्िीकृत कामििभ अनुरूऩ सिार्रत तार्रभ, सेर्भनाय,

कामािशारा, गोष्ठी आदद सम्ऩन्न बइसकेऩर्छ कामििभ अनुरूऩ कामि
सम्ऩन्न बए नबएको य त्मसभा खचि गरयएका भारसाभानको विियण

तथा र्फर बयऩाई सवहतको खचि दे म्खने गयी प्रर्तिेदन तमाय गनुि
ऩनेछ।त्मस्तो प्रर्तिेदन अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीफाट स्िीकृत बएऩर्छ
त्मस्तो कामिभा खचि बएका खचि बएय जाने भारसाभानहरूको खरयद

आदे श, दाम्खरा रयऩोटि तमाय गयी कामािरमभा यहेको म्जन्सी खाताभा
आम्दानी तथा खचि जनाई यहनुऩने छै न।

(६) विकास आमोजनातपि मोजनाको सबे, र्डजाइन, रागत

अनुभान तथा कामििभ तमाय गयी स्िीकृत गयाई फजेटभा र्नधािरयत
गरयएको यकभ बुक्तानी र्नकासा र्रई र्नमभानुसाय खचि गनुि य सभमभै

र्नधािरयत कामििभ अनुसाय भारसाभानको उऩरम्ब्ध तथा प्राविर्धक
एिभ् प्रशासकीम व्मिस्था र्भराई कामि सम्ऩादन गनुि सम्फम्न्धत

कामािरम प्रभुख िा मोजना प्रभुखको कतिव्म हुनेछ। मस सम्फन्धभा

फाधा अड्काउ पुकाउन आिश्मक र्नकासा भाग बएकोभा त्मसको
र्नकासा सभमभै ददनु सम्फम्न्धत भन्रारम िा र्नकामको कतिव्म
हुनेछ।

(७) आपूरे म्जम्भा र्रएको सयकायी रुऩैमाॉ य त्मसको वहसाफ

वकताफ र्फर बयऩाई िा प्रभाण रेखा प्रभुखिाया याख्ने तथा याख्न
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रगाउने सभेतको सम्ऩूणि दावमत्ि कामािरम प्रभुखको हुनेछ य खचि

गदाि स्िीकृत फजेटको ऩरयर्धर्बर यही कामािरम प्रभुखरे स्िीकृत गनुि
ऩनेछ।

(८) कुनै यकभको बुक्तानी ददॉदा यीत ऩुगे िा नऩुगेको जाॉच

गनुि ऩनेछ।खचि बएको सफै यर्सद र्फर बयऩाईहरूभा र्सरर्सरेिाय

नम्फय याखी कामािरम प्रभुखरे तोकेको कभिचायीरे “बुक्तानी बएको”
जनाउने छाऩ सभेत रगाई दस्तखत गयी प्रभाम्णत गनुि ऩनेछ।
(९)

कामािरम

प्रभुखरे

आर्थिक

कायोफाय

गदाि

आफ्ना

भातहतका कभिचायी उऩय ऩूया ये खदे ख ऩु¥माई नगद तथा म्जन्सीभा

कुनै वकर्सभको वहनार्भना, हार्न नोक्सानी िा राऩयिाही सभेत हुन

नऩाउने गयी सयकायी नगद म्जन्सी सुयम्ऺत याख्न उम्चत प्रफन्ध गनुि
ऩनेछ।आपूरे गनुि ऩने काभ आपू भुर्नका कभिचायीिाया गयाएभा ऩर्न
त्मस्तो काभप्रर्त र्नजको उत्तयदावमत्ि यहनेछ।

(१०) कामािरम प्रभुख िा र्नजफाट अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे

प्रचर्रत कानून फभोम्जभ सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा इकाई कामािरम य
सम्फम्न्धत

भन्रारम

िा

पाॉटिायी ऩेश गनुि ऩनेछ।

तारुक

र्नकामभा

कायोफायको

भार्सक

(११) भातहत कामािरमभा आर्थिक प्रशासन सम्फन्धी काभ

कतिव्मको उम्चत ऩारन गनुि िा गयाउनु य भातहतका कामािरमको

वहसाफ प्रदे शको केन्रीम वहसाफभा सभािेश गयाई जाॉचफुझ गनुि गयाउनु
सम्फम्न्धत भन्रारम तथा र्नकामको उत्तयदावमत्ि हुनेछ।
(१२)

कामािरम

प्रभुखरे

सुम्ऩेको

काभ

य

आर्थिक

कायोफायको रे खा याख्ने म्जम्भेिायी फहन गयी आर्थिक कायोफायभा
कामािरम प्रभुखराई भद्दत गनुि य प्रचर्रत कानून फभोम्जभ कामािरम

प्रभुखको उत्तयदावमत्िभा वहसाफ वकताफ यीतऩूिक
ि याखी रेखाऩयीऺण
गयाउने काभ कतिव्म आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखको हुनेछ।
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(१३) सम्फम्न्धत कामािरमरे ददएको बुक्तानी आदे शअनुसाय

सम्फम्न्धत र्नकामको विर्नमोम्जत फजेटको सीभार्बर यही प्रदे श रे खा
कामािरमफाट चेक जायी गने िा सम्फम्न्धत ब्मम्क्त िा पभिका नाभभा
विद्युतीम बुक्तानी भापित सम्फम्न्धत ब्मम्क्त िा पभिको खाताभा जम्भा

हुने गयी बुक्तानी ददने कतिव्म प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमको
हुनेछ।

तय प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम स्थाऩना नहुॉदासम्भ

भहारे खा र्नमन्रक कामािरमरे तोके फभोम्जभ कोष तथा रेखा
र्नमन्रक कामािरमरे प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमको काभ गनेछ।
(१४)

आर्थिक

प्रशासन

शाखा

प्रभुखरे

प्रचर्रत कानून

फभोम्जभको प्रविमा नऩुगेको आर्थिक कायोफायको बुक्तानी ददन िा

बुक्तानीको र्नर्भत्त ऩेश गनि िा बुक्तानीको र्नर्भत्त र्सपारयस गनि
र्भल्दै न।आर्थिक कायोफाय सिारन एिभ् बुक्तानी ददने सम्फन्धभा

कामािरम प्रभुख य आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख फीचभा भतबेद

उत्ऩन्न बएभा कामािरम प्रभुखको र्नणिम अनुसाय गनुि ऩनेछ। मस्तो
र्नणिमको जानकायी आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखरे तारुक र्नकाम य
सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा कामािरम सभऺ तुरुन्त ऩठाउनु ऩनेछ।

(१५) उऩर्नमभ (१४) फभोम्जभ उत्ऩन्न भतबेदका विषमभा

जाॉचफुझ गयी सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सम्फम्न्धत
कामािरमराई

आिश्मक

ऩयाभशि

ददनु

ऩनेछ।त्मसयी

ददइएको

ऩयाभशिको जानकायी सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा कामािरमरे सम्फम्न्धत
कामािरमको तारुक र्नकामराई सभेत ददनु ऩनेछ।

(१६) उऩर्नमभ (१४) य (१५) फभोम्जभ प्राप्त प्रर्तिेदन

उऩय सम्फम्न्धत कामािरमको तारुक र्नकामरे छानविन गयी आिश्मक
कायफाही गनुि ऩनेछ।
38.

िैदेम्शक सहामता शोधबनाि र्रने: (१) प्रदे श सयकायको स्रोतफाट
खचि

गयी

दातृ

ऩऺफाट

शोधबनाि
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र्रनुऩनेभा

दे हाम

फभोम्जभ

गनुऩ
ि नेछ्(क) सम्फम्न्धत भन्रारम िा र्नकामरे विर्बन्न दातृ ऩऺसॉग

बएको सम्झौताको आधायभा प्रत्मेक आमोजनारे खचि

गये को यकभ शोधबनाि भाग गने अर्धकायी तोवकददनु
ऩनेछ

य

शोधबनाि

भाग

गने

कामािरमभा

खचिको

पाॉटिायी य अन्म विियण उऩरव्ध गयाउने व्मिस्था

गनुऩ
ि नेछ। शोधबनाि भाग गने िा सोझै बुक्तानी भाग
ु
गने अर्धकायीको दस्तखत ऩठाउॉदा सॊ मक्त
दस्तखत हुने
व्मिस्था गनुि ऩनेछ,

(ख) सम्फम्न्धत आमोजना िा कामािरमरे शोधबनाि हुने गयी
सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा इकाइ कामािरमफाट प्राप्त गये को

र्नकासा यकभ प्रचर्रत कानून तथा सम्झौताभा बएको
व्मिस्था

अनुसाय

खचि

गयी

रे खा

याख्नु

ऩनेछ।

यीतऩूिक
ि को खचिको पाॉटिायी य शोधबनाि भाग गने

कामािरमरे भाग गये को अन्म विियण तथा आिश्मक
कागजातहरू
उऩरब्ध

भवहना

बुक्तान

गयाउनु खचि

कतिव्म हुनेछ।

गने

बएको

सात

सम्फम्न्धत

ददनर्बर

कामािरमको

(२) शोधबनाि भाग गने कतिव्म बएको कामािरमरे शोधबनाि भाग

गदाि दे हाम फभोम्जभ गनुि ऩनेछ्(क) भातहतका

कामािरम

िा

कामििभ

कामािन्िमन

इकाईराई सम्झौता फभोम्जभ के कस्तो यकभ खचि गनि
सवकन्छ, के कस्तो यकभ खचि गये भा दातृ ऩऺफाट
शोधबनाि

हुन

सक्दै न

त्मसको

जानकायी

ऩठाउनु

ऩनेछ।दातृ ऩऺफाट शोधबनाि हुने गयी र्नकासा बएको
यकभफाट शोधबनाि हुन नसक्ने यकभ खचि गनुि िा
गयाउनु हुॉदैन,
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(ख) भातहतका कामािरम िा कामििभ कामािन्िमन इकाईफाट

शोधबनाि भाग गनि आिश्मक ऩने खचिको पाॉटिायीको

अर्तरयक्त अन्म आिश्मक विियण िा कागजात भाग गनि
सक्नेछ,

(ग) भातहतका कामािरम िा कामििभ कामािन्िमन इकाईफाट
खचिको पाॉटिायी य अन्म आिश्मक विियण सॊ करन

गयी जाॉची शोधबनाि मोग्म यकभ र्नधाियण गयी सम्फम्न्धत

दातृ ऩऺभा फढीभा ऩैँ तारीस ददनर्बर दातृ ऩऺको
र्नदे म्शका फभोम्जभ भाग दयखास्त पायाभ तमाय गयी

शोधबनाि भाग गनुऩ
ि नेछ।मसयी शोधबनाि भाग बएको
दयखास्तको एक प्रर्त प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा
ऩठाउनु ऩनेछ।न्मूनतभ भाग सीभाङ्क (थ्रेसहोल्ड) नऩुगेभा
सो ऩुगेऩर्छ भार शोधबनाि भाग गयी ऩठाउन सवकनेछ,

(घ) भातहतका कामािरम िा कामििभ कामािन्िमन इकाईराई

प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरमफाट शोधबनाि हुने

गयी र्नकासा बएको, दातृऩऺसॉग शोधबनाि भाग बएको,
शोधबनाि भाग हुन फाॉकी, शोधबनाि प्राप्त बएको, शोधबनाि
प्राप्त हुन फाॉकी आदद य सोझै बुक्तानी भाग दयखास्त य
बुक्तानीको

अर्बरेख

याखी

प्रदे श

रे खा

र्नमन्रक

कामािरमभा बएको अर्बरेखसॉग प्रत्मेक चाय भवहनाभा
र्बडाउनु ऩनेछ,

(ङ) प्रत्मेक आर्थिक िषि सभाप्त बएको तीन भवहनार्बर
अम्न्तभ रेखा ऩयीऺण नबएको अिस्थाभा ऩर्न ऩरयमोजना

रे खा (अन अर्डटे ड प्रोजेक्ट एकाउन्ट) तमाय गयी दातृ
ऩऺराई ऩठाउनु ऩनेछ । अम्न्तभ रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न

गयाई ऩरयमोजना रेखा दातृ ऩऺरे र्नददिष्ट गये फभोम्जभ
ऩठाउनु ऩनेछ,
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(च) ऩरयमोजनाको नाभभा खोर्रएको विशेष खाताको वहसाफ

भार्सक रुऩभा फैंक स्टे टभेन्टसॉग र्बडाई सोको प्रर्तिेदन
प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ,

(छ) प्रत्मेक आर्थिक िषिको कार्तिक भसान्तर्बर गत आर्थिक

िषिको िैदेम्शक स्रोततपिको शोधबनाि य सोझै बुक्तानी
वहसािको
आर्थिक

ऩूणि विियण

विियण

प्रदे श

य

त्मस

रेखा

अर्निामि रुऩभा ऩेश गनुि ऩनेछ।

सम्फन्धी

र्नमन्रक

एकीकृत

कामािरमभा

(३) उऩर्नमभ (२) को खण्ड (क) फभोम्जभ खचि गने

कामािरमरे खचिको पाॉटिायी शोधबनाि भागऩर ऩेश गने कामािरमभा
ऩठाएको य शोधबनाि

भाग गने

कामािरमरे

भाग गये

नगये को

सम्फन्धभा प्रत्मेक भहीना प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमरे
अर्निामि अनुगभन गनुि ऩनेछ।

(४) प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सम्फम्न्धत कामािरम

िा आमोजनाफाट शोधबनाि हुने गयी बएको र्नकासा तथा खचि

सम्फम्न्धत कामािरम िा आमोजनाफाट शोधबनाि भाग बएको, दातृ
ऩऺफाट शोधबनाि प्राप्त बएको य शोधबनाि प्राप्त हुन फाॉकीको अर्बरे ख

याखी अनुगभन गयी भहारेखा र्नमन्रक कामािरमसॉगको सभन्िमभा
चाॉडो शोधबनाि गने गयाउने व्मिस्था गनुि ऩनेछ।
(५)

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

कामािरमरे

उऩर्नमभ

४

फभोम्जभको विियण खुराई एकीकृत विियण तमाय गयी भहारे खा
र्नमन्रक कामािरम य भन्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(६) मस र्नमभ फभोम्जभ शोधबनाि भाग गनि तोवकएको

अर्धकायीरे भनार्सि सभमर्बर शोधबनाि भाग गये नगये को सम्फन्धभा
भन्रारम िा र्नकामरे

अनुसूची–९

फभोम्जभको ढाॉचाभा भातहत

कामािरमहरूफाट चौभार्सक विियण र्रई अनुगभन गनुि ऩनेछ।रेखा
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उत्तयदामी अर्धकृतरे

केन्रीम आर्थिक विियण तथा शोधबनािको

म्स्थर्तको िावषिक विियण भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमभा ऩेश
गनुऩ
ि नेछ।

(७) नेऩार सयकायफाट प्राप्त हुने िैदेम्शक स्रोत सभािेश

बएको फजेट भहारेखा र्नमन्रक कामािरमफाट पुकुिा बएऩर्छ खचि
गनुऩ
ि नेछ।
39.

खचि गये को यकभ र्नमर्भत हुन सक्ने: (१) प्रचर्रत कानून फभोम्जभ

खचि गने िा गयाउने अर्धकाय नबएको िा फजेटभा यकभ बए ऩर्न

र्नकासा बएको यकभ अऩमािप्त बएको िा र्नमभ ३६ को उऩर्नमभ
(३) फभोम्जभ बएको खचि सम्फम्न्धत प्रदे श सम्चिको र्सपारयसभा
भन्रारमरे ऐनको अधीनभा यही यकभान्तय िा खचि सभथिन गयी िा

थऩ र्नकासा ददई त्मस्तो खचि बएको कुया र्नमर्भत गयी ददन
सक्नेछ। मसयी र्नमर्भत गनुऩ
ि ने कुया खचि गये को सात ददनर्बर
सम्फम्न्धत भन्रारम िा विबाग/र्नदे शनारमभा ऩेश गयी सक्नुऩनेछ।

तय यकभान्तय हुन सक्ने यकभको सम्फन्धभा सम्फम्न्धत

अर्धकायीरे र्नमर्भत गरयददन सक्नेछ।र्नमर्भत हुन नसकेभा खचि गने
िा गयाउने अर्धकायी नै म्जम्भेिाय हुनेछ।

(२) फजेटको शीषिक उऩशीषिक अन्तयगतको यकभ खचि गदाि

यकभान्तय सम्फन्धी अर्नमर्भतता बएकोभा सम्फम्न्धत भन्रारमरे

त्मसयी अर्नमर्भत बएको कायण खोरी गये को र्सपारयस भन्रारमराई
भनार्सफ रागेभा र्नमर्भत गयी ददन सक्नेछ।र्नमर्भत हुन नसकेभा
खचि गने िा गयाउने अर्धकायी नै म्जम्भेिाय हुनेछ।

(३) स्िीकृत फजेटफाट खचि गनुऩ
ि ने काभभा खचि गदाि मस

र्नमभािरी फभोम्जभ ऩुमािउनुऩने यीत नऩुमािई ऩरयम्स्थर्तिश खचि गये को

य सम्फम्न्धत भन्रारमरे जाॉच्दा प्रदे श सयकायराई हार्न नोक्सानी
बएको दे म्खन नआएभा र्नमर्भत गयीददन सक्नेछ ।
34

स्ऩष्टीकयण: मस उऩर्नमभको प्रमोजनको रार्ग “ऩरयम्स्थर्तिश” बन्नारे

तत्कार खचि नगदाि सयकायी हार्न नोक्सानी हुन,े फढी दस्तुय र्तनुऩ
ि ने,
ठू रो आर्थिक व्मम बाय व्महोनुऩ
ि ने जस्ता अिस्था सम्झनु ऩछि।

(४) मस र्नमभािरी फभोम्जभ खचि गये को कुया र्नमर्भत गयी

ददने भन्रारमरे सो र्नमर्भत गयी ददएको कुयाको फोधाथि भहारेखा
ऩयीऺकको

कामािरम

ददनुऩनेछ।

य

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

कामािरमराई

(५) अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीको स्िीकृर्त र्फना खचि गये को

यकभ र्नजरे भनार्सि ठानेभा ऩर्छ सभथिन गरयददन सक्नेछ।

(६) अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे मस र्नमभािरी फभोम्जभ

सभथिन गये ऩर्छ त्मस्तो खचि र्नमर्भत बएको भार्ननेछ।
40.

स्िीकृत फजेट र्नमन्रण गने अर्धकाय: मस ऩरयच्छे दभा जुनसुकै
कुया रे म्खएको बए ताऩर्न प्रदे श सम्ित कोष भार्थ व्ममबाय हुने

यकभ फाहेक स्िीकृत फजेटभा भन्रारमरे प्रदे श सम्ित कोषको
41.

अिस्था अनुसाय आिश्मक र्नमन्रण गनि सक्नेछ।

यकभान्तय तथा खचि सम्फन्धी व्मिस्था: (१) स्िीकृत फजेटको

यकभ एक फजेट उऩशीषिक, स्रोत िा खचि शीषिकफाट अको फजेट
उऩशीषिक, स्रोत
भन्रारमको

यकभान्तयको
यकभान्तय
त्मसको

िा

शीषिकभा

हुनेछ।सम्फम्न्धत

भाग

गयी

खचि

सो

जानकायी

बई

आएकोभा

कुयाको

सम्फम्न्धत

यकभान्तय

कामािरमफाट

भन्रारमरे

अर्बरेख

याख्ने

कामािरम, प्रदे श

गने

अर्धकाय

कायण

सवहत

आिश्मकतानुसाय

व्मिस्थाको
रेखा

रार्ग

र्नमन्रक

कामािरम य भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) भा जुनसुकै कुया रे म्खएको बए ताऩर्न

दे हामकाखचि शीषिकभा फाहेक अन्म खचि शीषिकहरूभा उऩर्नमभ (३)
य (४) को अधीनभा यही सम्फम्न्धत भन्रारमका सम्चि, विबागीम
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प्रभुख िा कामािरम प्रभुखरे यकभान्तय गनि सक्नेछ्(क) दयफन्दी स्िीकृत नबएको ऩारयश्रर्भक बत्ता,
(ख) अनुदान (ट्रान्सपय),
ॉ ीभा अनुदान (सम्ब्सडी),
(ग) ऩूज
(घ) बैऩयी आउने,
(ङ) विविध खचि,
(च) पर्निचय, सिायी साधन य भेम्शनयी औजाय,
(छ) शेमय रगानी,
(ज) ऋण रगानी।
(३) िावषिक कामििभ नघट्ने िा िावषिक कामििभभा फाधा

नऩने य स्रोत पयक नऩने गयी कुनै एक उऩशीषिक र्बरको एक खचि
शीषिकफाट अको खचि शीषिकभा भन्रारमको बए सम्फम्न्धत सम्चिरे
य

विबाग/र्नदे शनारम

िा

अन्तगित

कामािरमको

बए

सम्फम्न्धत

विबागीम प्रभुखरे यकभान्तय गनि सक्नेछ। मसयी यकभान्तय गदाि जुन
खचि शीषिकभा थऩ यकभान्तय गरयने हो सो खचि शीषिकभा विर्नमोम्जत

यकभको फीस प्रर्तशत बन्दा फढी हुने गयी यकभान्तय गनि ऩाइने
छै न।

तय ऩानी तथा र्फजुरी, सॊ चाय भहशुर, फीभा निीकयण

खचिका खचि शीषिकहरुभा र्फर फभोम्जभका यकभ बुक्तानीको रार्ग
अन्म शीषिकफाट यकभान्तय गनि फाधा ऩने छै न।

(४) स्िीकृत फजेटको विविध यकभफाट खचि गने गयी

र्नधािरयत बएको काभभा फाहेक फजेटभा नऩये को यकभसॉग सम्फम्न्धत

अरू काभ तथा अर्तर्थ सत्कायभा एक ऩटकभा दश हजाय रुऩैमाॉसम्भ

सम्फम्न्धत प्रदे श सम्चि, ऩाॉचहजाय रुऩैमाॉसम्भ विबागीम िा विबाग
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प्रभुख य तीन हजाय रुऩैमाॉसम्भ कामािरम प्रभुखको स्िीकृर्त र्रई खचि
गनि सवकनेछ।
छै न।

तय फजेटभा ऩये को यकभभा विविध यकभफाट खचि गनि ऩाइने
(५) उऩर्नमभ (२) य (३) फभोम्जभ यकभान्तय गरयएकोभा

सोको फोधाथि आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम, प्रदे श रेखा
र्नमन्रक कामािरम, सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरम

य भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमराई यकभान्तय गये को सात ददन
र्बर ददनु ऩनेछ।

(६) चारू िषिको फजेटरे नखाम्ने गयी फढी खचि हुने गयी

दावमत्ि सृजना गनुि हुॉदैन।

तय विशेष कायण एिॊ ऩरयम्स्थर्तिश उऩर्नमभ (७) भा

उम्ल्रम्खत खचि शीषिकहरूभा चारू िषिको फजेटरे नखाभेको खचि
व्महोनुि ऩने बएभा र्फर बयऩाई फभोम्जभको यकभ आगाभी िषिभा
बुक्तानी ददनु ऩने कायण खोरी भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमरे

तोकेको ढाॉचाभा बुक्तानी ददन फाॉकीको कच्चािायीभा चढाई फावषिक

आर्थिक विियण तमाय गयी प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरमफाट
प्रभाम्णत गयाई याख्नु ऩनेछ य त्मस्तो बुक्तानी ददन फाॉकीको कच्चािायी

आर्थिक विियणका साथ तारुक र्नकाम, सम्फम्न्धत भन्रारम, प्रदे श
रे खा र्नमन्रक कामािरम तथा भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमभा
ऩठाउनु ऩनेछ।

(७) उऩर्नमभ (६) फभोम्जभ दावमत्ि र्सजिना बई बुक्तानी

ददन फाॉकीको कच्चािायीभा यहेको खचि यकभभध्मे दे हामको खचिको
बुक्तानी ददन फाॉकीयहेभा चारू आर्थिक िषिको सम्फम्न्धत फजेट

यकभफाट बुक्तानी ददन ऩुग्ने दे म्खएभा सम्फम्न्धत कामािरमरे दे हामका
खचि शीषिकभा बुक्तानी ददन सक्नेछ्37

(क) ऩारयश्रर्भक (स्िीकृत दयफन्दीको),
(ख) बत्ता,
(ग) सरुिा भ्रभण खचि (सरुिा बएको अिस्थाभा भार),
(घ) बाडा,
(ङ) रुगा तथा खाद्य प्रदाथि, र्फयाभी य फन्दीको र्सदा,
(च) कुनै व्मम्क्त, पभि, सॊ स्था िा कम्ऩनीसॉग बएको
सम्झौता फभोम्जभको यकभ,

(छ) दािी प्राप्त बइसकेको सेिा र्निृत्त सुविधा।
(८) उऩर्नमभ (७) भा उम्ल्रम्खत खचि फाहेकका अन्म

खचिहरूको बुक्तानी स्िीकृत िावषिक कामििभभा सभािेश बएको
अिस्थाभा ददन सवकनेछ।

(९) कुनै कामािरमको विर्नमोम्जत यकभ स्रोतान्तय गनुि ऩने

बएभा सम्फम्न्धत भन्रारमको सहभर्तभा भन्रारमरे स्रोतान्तय गनि
सक्नेछ।

तय सॊ घीम सयकायफाट प्राप्त िैदेम्शक स्रोत सभािेश बएको

अनुदान यकभ स्रोतान्तय गनुऩ
ि दाि नेऩार सयकाय, अथि भन्रारमको
सहभर्त र्रनुऩने छ।
42.

दान, दातव्म

य

अनुदान

सहमोग:

दान दातव्म

गदाि िा आर्थिक

(१)

सयकायी

नगदी, म्जन्सी

भारसाभान िा घय जग्गा कुनै व्मम्क्त िा सॊ स्थाराई हस्तान्तयण
सहामता ददॉदा आर्थिक

तथा मोजना भन्रारमको र्सपारयसभा प्रदे श सयकायरे

िा

भार्भरा

ददने िा

नददने र्नणिम गनि सक्नेछ। एक सयकायी र्नकामको स्िार्भत्िभा
यहेको चर अचर सम्ऩम्त्त अको सयकायी र्नकामराई हस्तान्तयण

गदाि बने प्रदे श सयकायरे सम्फम्न्धत भन्रारमको सहभर्त र्रई
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गनेछ।
तय

िावषिक

फजेटभा

सभािेश

बएको

दे हामको

सहामता ददनराई मस र्नमभरे फाधा ऩु¥माएको भार्नने छै न्-

आर्थिक

(क) प्राकृर्तक प्रकोऩ तथा विऩद् आददभा आन्तरयक भार्भरा

तथा कानून भन्रारम िा प्रदे श सयकायको र्नणिमफाट
ददने आर्थिक सहामता,

(ख) यावष्डम तथा अन्तयािवष्डम एिॊ प्रादे म्शक सॊ घ सॊ स्थाराई
आर्थिक

सहामता,

चन्दा

शुल्क

ददने

बनी

प्रदे श

र्नमभ

फनाई

िा

र्नणिम

गये य

सयकायको र्नणिमफाट तोवकएका यकभ,
(ग) प्रदे श

सयकायरे

तोवकददएका आर्थिक सहामता िा अनुदान यकभ,

(घ) स्िीकृत िावषिक कामििभ अनुसाय रम्ऺत सभूहराई

र्फतयण गरयने भारसाभान (जस्तै ् र्फऊ र्फजन, फोट
र्फरुिा, दोऩामा, चौऩामा, आदद)।

(२) उऩर्नमभ (१) को प्रर्तफन्धात्भक िाक्माॊशभा उल्रेख

बएको नगद िा िस्तुगत आर्थिक सहामता ददनराई फजेट ऩेश गदाि

मथासम्बि रक्ष्म, कामििभ य रागत अनुभान य कुन र्नमभ िा
र्नणिमफाट कसराई कसयी ददने हो प्रष्ट खोरी ऩेश गनुि ऩनेछ।

(३) सारफसारी प्रकृर्तका फाहेक विशेष प्रकायका ऩटके

कामििभ, आमोजनाको रार्ग कुनै सयकायी िा गैयसयकायी कामािरम,

सॊ गदठत सॊ घ, सॊ स्था य सॊ स्थानराई फजेटभा सभािेश बएको यकभ
भन्रारमरे र्नकासा ददॉदा सम्फम्न्धत भन्रारम भापित ददनु ऩनेछ।
मसयी र्नकासा बई सम्फम्न्धत सॊ घ, सॊ स्था िा सॊ स्थानराई ददएको

यकभको आम व्ममको प्रगर्तको विियण र्रई जुन काभको रार्ग
त्मस्तो यकभ ददइएको हो सो काभभा खचि गये िा नगये को, रक्ष्म
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अनुसाय गये िा नगये को, प्रचर्रत कानून फभोम्जभ रेखाऩयीऺण बए िा

नबएको कुयाहरूको अध्ममन, अनुगभन गयी िावषिक विियण तमाय गयी
सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा य भन्रारमभा ऩठाउने
कतिव्म सम्फम्न्धत भन्रारमको हुनेछ।

(४) अनुदान ददॉदा मोजना, कामििभ य मथा सम्बि रागत

सभेत खुराई ददनु ऩनेछ।
43.

आपू िा कुनै खास व्मम्क्त िा िगिराई पाइदा हुने गयी र्नकासा
ददन नहुन:े कुनै अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे आपूराई िा कुनै खास

व्मम्क्त िा िगिराई पाइदा हुने गयी सयकायी धन खचि गनि िा
सयकायी भारसाभान ददने गयी र्नकासा ददनु हुॉदैन।

तय प्रचर्रत कानून फभोम्जभ र्रन खान ऩाउने िा ददनु ऩने

िा अदारतको र्नणिम फभोम्जभ ददन र्रन ऩाउनेभा मो र्नमभरे फाधा
ऩुमािएको भार्नने छै न।
44.

45.

आिर्धक स्रे स्ता तथा विियण ऩठाउने: भन्रारम,विबाग य प्रदे श
रे खा

र्नमन्रक

कामािरमको

भाग

फभोम्जभ

आिर्धक

विियण ऩठाउनु सफै कामािरम प्रभुखको कतिव्म हुनछ
े ।

स्रे स्ताको

ॉ बएको छ बन्ने कुयाभा विश्वस्त हुन ध्मान ददनु
आम व्मम ठीकसग
ऩने: अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे सयकायी यकभ र्नकासा ददॉदा िा
खचि

गदाि

औम्चत्मको
फभोम्जभ

र्नमर्भतता, र्भतव्मवमता, कामिदऺता, प्रबािकारयता

दृवष्टकोणरे

सयकायी

यकभ

दे हामका

र्नकासा

कुयाहरूभा

ददनु िा

ध्मान
खचि

ददई

य

दे हाम

गनुि ऩनेछ।

कायोफाय य रे खाङ्कन बए ऩर्छ ऩर्न बए गये का कायोफायभा आन्तरयक

जाॉच गयी िा गयाई दठक छ बन्ने कुयाभा विश्वस्त हुन ु ऩनेछ्(क) सारफसारी

विर्नमोजन

ऐन

फभोम्जभ

सेिा

तथा

कामिहरूभा खचि गनि विर्बन्न शीषिक तथा उऩशीषिकभा

स्िीकृत बएका यकभ सो सेिा तथा कामिका र्नर्भत्त
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स्िीकृत सीभार्बर यही सोही प्रमोजनको रार्ग खचि
बएको छ,
(ख) आर्थिक

कायोफाय

प्रचर्रत

कानून

फभोम्जभ

छ

आम्दानी खचिका करभहरूको प्रभाण ऩुगेको छ,

(ग) भहारे खा

ऩयीऺकको

कामािरमफाट

अनुरूऩ रेखा याम्खएको छ,

तोवकएको

य

ढाॉचा

(घ) आर्थिक विियणरे त्मसभा रे म्खएको अिर्धको आर्थिक
कायोफायको मथाथि म्चरण गदिछ,

(ङ) सयकायी सम्ऩम्त्तको रगत दुरुस्त य अद्यािर्धक छ,
सयकायी सम्ऩम्त्तको सुप्रफन्ध य सॊ यऺण बएको छ,

(च) नगदी िा म्जन्सी तथा अन्म सयकायी सम्ऩम्त्त सभेतको

हार्न नोक्सानी य दुरूऩमोग हुन नऩाउने गयी आन्तरयक
र्नमन्रण व्मिस्था छ य त्मसको अनुसयण गरयएको छ,

(छ) याजस्ि य अरू सभस्त आम्दानी य धयौटी सभेतको रेखा
ठीक

छ

य

असुर

तहर्सर

गने

तरयकाहरूको ऩमािप्त ऩारना गरयएको छ,

य

रेखा

याख्ने

(ज) सयकायी ऋण, जभानत, र्नऺेऩ, ऋण र्निायण कोष तथा
ऋण

विभोचनका

र्नर्भत्त

छु याइएका

गरयएको यकभहरूको रेखा मथाथि छ,
(झ) औद्योर्गक

तथा

व्मािसावमक

सेिाहरू

य

विभोचन

बए

त्मसको

आम्दानी खचि, रे खा, त्मसको म्जन्सी नगदी भौज्दात तथा

आर्थिक कायोफाय सम्फन्धी व्मिस्था तथा र्नमभहरू
ऩमािप्त छन् य र्तनीहरूको ऩारना गरयएको छ,

(ञ) कामािरमको सॊ गठन, व्मिस्थाऩन तथा कामि विबाजन
मथेष्ठ य सभुम्चत छ य सो अनुसाय कामि सिारन बएको
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छ,
(ट) कुनै काभ अनािश्मक रूऩभा दोहोयो हुने गयी विर्बन्न
कभिचायी िा र्नकामफाट गरयएको छै न य आिश्मक काभ
गनि छु टाएको छै न,

(ठ) उऩरब्ध स्रोत, साधन तथा सम्ऩम्त्तको सभुम्चत उऩमोग
बएको छ य हार्न नोक्सानी नहुने गयी सम्बाय तथा
सॊ यऺणको उम्चत व्मिस्था गये को छ,,

(ड) कामििभ अनुसाय र्नधािरयत सभमर्बर प्रगर्त बएको छ य
काभको गुणस्तय य ऩरयभाण सभेत सन्तोषजनक छ,,

(ढ) कामािरमको उद्देश्म य नीर्त स्ऩष्ट छ य र्नददिष्ट उद्देश्म
तथा नीर्त अनुरूऩ कामििभ तमाय बएको छ,,

(ण) स्िीकृत रागत खचिको सीभार्बर यही कामििभ सिारन
गरयएको छ य रागतको तुरनाभा प्राप्त प्रर्तपर भनार्सफ
छ,

ॉ डा याख्ने व्मिस्था
(त) रक्ष्म प्रगर्त तथा रागत खचिको आक
ऩमािप्त य बयऩदो छ,

(थ) र्नकासा अनुसाय खचि गये को बए ताऩर्न फेभनार्सि
तरयकारे िा चर अचर यावष्डम धन फयफाद हुने गयी
खचि बएको छै न तथा खचि य र्नकासा औम्चत्मऩूणि छ,
(द) चर

अचर

यावष्डम

धनको

अनुदान

िा

याजस्िको

अर्बहस्ताङ्कन िा खानी, जॊ गर, जरशम्क्त आददको सुविधा

प्रदान सम्फन्धभा ऩट्टा, राइसेन्स, अर्धकाय य कुनै अन्म
प्रकायफाट याजस्ि िा चर अचर यावष्डम धन त्माग गने
गयी जायी गरयएका सफै र्नकासाहरू औम्चत्मऩूणि छन्,

(ध) आिर्धक आर्थिक विियणहरू सभमभा तमाय बएका छन्
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य सभमभा ऩेश हुने गये का छन्।
ऩरयच्छे द-६
सयकायी सम्ऩम्त्तको म्जम्भा, त्मसको रगत, सॊयऺण य फयफुझायथ
46.

सयकायी सम्ऩम्त्तको म्जम्भा, त्मसको रगत य सॊयऺण: (१) कामािरमभा
यहेको नगद, फैंक भौज्दात, चेक य त्मसको स्रे स्ता, धयौटी य त्मसको
स्रे स्ता य याजस्िको रेखा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखको म्जम्भाभा
यहनेछ।म्जन्सी भारसाभान तथा

तत्सम्फन्धी स्रे स्ता कामािरम प्रभुखरे

तोकेको प्रशासन सेिाका कभिचायीको
रगत य त्मस सम्फन्धी
ये खदे खभा कुनै

म्जम्भाभा

यहनेछ।याजस्िको

अन्म कागजातहरू कामािरम प्रभुखरे आफ्नै

कभिचायीको म्जम्भाभा याख्न सक्नेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ म्जम्भाभा यहेका सयकायी

सम्ऩम्त्तको वहनार्भना नहुने गयी रगत स्रे स्ता सवहत त्मसको सॊ यऺण
गने कतिव्म त्मस्तो सम्ऩम्त्त म्जम्भा र्रने कभिचायी य सम्फम्न्धत
कामािरम प्रभुखको हुनेछ।
(३)

उऩर्नमभ

(२)

फभोम्जभको

काभ

गनि

सम्फम्न्धत

कामािरम प्रभुखरे आफ्नो जिापदे हीताभा आपूबन्दा भुर्नका अन्म
कभिचायीराई रगाउन सक्नेछ।
47.

म्जन्सी भारसाभानको रगत तमाय गने: (१) कामािरम प्रभुखरे
आफ्नो

प्रकायरे

कामािरमभा

हस्तान्तयण

यहेको

य

बई िा

खरयद

िस्तुगत

गयी

िा

नगयी

सहामता िा

िा

अन्म

कुनै

कुनै

प्रकायफाट प्राप्त हुन आएको म्जन्सी भारसाभानको विियण य भूल्म

सभेत खुराई म्जन्सी वकताफभा सात ददनर्बर आम्दानी फाॉधी स्रे स्ता
खडा गयी अद्यािर्धक गयी याख्नु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ रगत तमाय गने य रगत

फभोम्जभको

म्जन्सी

भारसाभान

43

म्जम्भा

र्रने

अर्बबाया

कामािरम

प्रभुखको ये खदे खभा म्जन्सी शाखाको म्जम्भा र्रने कभिचायीको हुनेछ।
हकभा

(३) प्राविर्धक काभभा प्रमोगभा ल्माइने म्जन्सी भारसाभानको
उऩर्नमभ

(१)

फभोम्जभ

रगत

तमाय

गदाि

सम्फम्न्धत

ॉ ाई के कस्तो अिस्थाभा
कामािरमका प्राविर्धक कभिचायीफाट जच

त्मस्तो भारसाभान प्राप्त बएको हो प्रभाम्णत गयाई सो कुया कैवपमत
जनाई रगत खडा गनुि ऩनेछ।
(४)

अन्म

र्नकामफाट

हस्तान्तयण

बई

आएका

भूल्म

नखुरेका म्जन्सी साभग्री य कामािरमभा भौज्दात यहेका भारसाभान

भध्मे ऩुयानो भारसाभानको भूल्म कायणिस खुल्न नसकेको अिस्थाभा
कामािरम प्रभुखको अध्मऺताभा प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा
प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमको प्रर्तर्नर्ध य सम्फम्न्धत

विषमको प्राविर्धक कभिचायी बएको सर्भर्तरे त्मस्तो भारसाभानको

अिस्था य प्रचर्रत फजाय भूल्म सभेत विचाय गयी भूल्म कामभ गयाई
याख्नु ऩनेछ।मसयी भूल्म कामभ बएऩर्छ म्जन्सी खाताभा भूल्मसवहतको
अर्बरेख अध्मािर्धक गनुि ऩनेछ।नमाॉ खरयद हुने म्जन्सी साभग्री
स्ऩेम्शवपकेशन सवहत भूल्म खुराएय भार म्जन्सी आम्दानी फाॉध्नुऩने
छ।
48.

िैदेम्शक सहामताफाट प्राप्त हुने भारसाभानको व्मिस्था: (१) िैदेम्शक
सहामता सम्फन्धी सम्झौताभा िस्तुगत सहामता ऩर्न सभािेश बएकोभा

त्मसको प्रर्तर्रवऩ भन्रारमरे सम्झौता बएको तीस ददनर्बर सम्िम्न्धत
भन्रारम

य

प्रदे श

रे खा

र्नमन्रक

कामािरमभा

ऩठाउनु

ऩनेछ।भन्रारमरे सभेत िस्तुगत सहामता अन्तगित प्रदान गरयएको

सहामताको विियण उऩशीषिक अनुसाय दातृ ऩऺफाट प्रदे श रेखा
र्नमन्रक कामािरम य सम्फम्न्धत भन्रारमराई उऩरब्ध गयाईददने
व्मिस्था र्भराउनु ऩनेछ।मसयी उऩरब्ध गयाइने विियणभा उऩशीषिक
सभेत खुराउनु ऩनेछ।
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(२) कामािरम िा आमोजनारे सहामताफाट प्राप्त हुने म्जन्सी

भारसाभान िा अन्म कुनै प्रकायको िस्तुगत सहामता प्राप्त गये ऩर्छ

सोको विियण य भूल्म खुराई आम्दानी फाॉधी प्राप्त बएको म्जन्सी

भारसाभान िा िस्तुगत सहामताको भूल्म सभेत खुरेको विियण ऩन्र
ददनर्बर प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम य सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा
र्नमन्रक

इकाई

कामािरमभा

ऩठाई

त्मसको

जानकायी

तारुक

भन्रारम िा र्नकामराई ददनु ऩनेछ । मसयी जानकायी प्राप्त बएऩर्छ
भन्रारम िा र्नकामरे सोको रगत याख्नु ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (१) य (२) फभोम्जभ िस्तुगत सहामताको

विियण प्राप्त बएऩर्छ प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सम्फम्न्धत
कामािरमभा यहेको म्जन्सी भारसाभानको र्नयीऺण गयी त्मस्तो िस्तुगत

सहामताको वहसाफ िावषिक प्रदे श आर्थिक विियणभा सभािेश गनुि
ऩनेछ।

(४) िैदेम्शक सहामता सम्फन्धी सम्झौता अन्तगित प्राप्त

बएको िस्तुगत सहामताभा याजस्ि छु ट ददएको बए सोको विियण
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे प्रदे श रेखा र्नमन्रक

कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ। मसयी िस्तुगत सहामताभा प्राप्त बएको
याजस्ि छु टको व्महोया सम्फम्न्धत कामािरमरे दाम्खरा रयऩोटि य
म्जन्सी वकताफभा ऩर्न जनाउनु ऩनेछ।

(५) नेऩार सयकाय िा प्रदे श सयकायरे र्नधािरयत याजस्िको

दयभा छु ट ददई कुनै आमोजना िा कामािरमको नाभभा भारसाभान
ऩैठायी गनि स्िीकृर्त ददएको बए त्मस्तो भारसाभानको ऩैठायी रगत
सम्फम्न्धत आमोजना िा कामािरमरे याख्नु ऩनेछ । त्मसयी ऩैठायी

बएको भारसाभान ऩर्छ हस्तान्तयण बई प्रदे श सयकायको स्िार्भत्िभा
आएभा त्मस्तो भारसाभानको विियण आमोजना िा कामािरमको
सहामक खाताभा याखी प्रमोग गनेको नाभ नाभेसी खुराइ याख्नु ऩनेछ।
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(६) िस्तुगत सहामता अन्तगित कुनै एक आमोजना िा

कामािरमरे भारसाभान प्राप्त गयी विर्बन्न आमोजना िा कामािरमभा
त्मस्तो भारसाभान फाॉडपाॉड िा हस्तान्तयण गने बएभा हस्तान्तयण
गदाि प्रर्त इकाई भूल्म य प्राप्त र्भर्त, भारसाभानको विियण य बन्साय
छु ट बए िा नबएको व्महोया सभेत खुराउनु ऩनेछ।
49.

रगत याख्ने: िैदेम्शक सहामता सम्फन्धी सम्झौता अन्तगित िस्तुगत

सहामताभा प्राप्त बएको भारसाभानको भूल्म, त्मस्तो भारसाभानको
विियण य बन्साय छु ट बए िा नबएको व्महोया सभेत खुराई मस
र्नमभािरी

फभोम्जभ

आम्दानी

फाॉधेऩर्छ

त्मस्तो

सहामताराई

आर्थिक विियणभा सभािेश गयी त्मस्तो विियण तारुक र्नकाम य
प्रदे श

सभािेश

रेखा

र्नमन्रक

नबएको तय

कामािरमभा

विशेष

ऩेश

गनुि

ऩनेछ।फजेटभा

ऩरयम्स्थर्तभा प्राप्त बएको

िस्तुगत

सहामताको अरग विियण फनाई एक प्रर्त प्रदे श रे खा र्नमन्रक

कामािरम य एक प्रर्त भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमभा ऩठाई
50.

रे खा ऩयीऺण गयाउनु ऩनेछ।

र्नयीऺण गने: (१) र्नमभ ४६, ४७ य ४८ फभोम्जभ रगत खडा
गयी

याम्खएको

म्जन्सी

भारसाभान

के

कस्तो

अिस्थाभा

छन्

कामािरम प्रभुखरे एक िषिभा कम्तीभा एक ऩटक आपैरे र्नयीऺण

गयी िा त्मस्तो भारसाभान म्जम्भा र्रने कभिचायी फाहेक अन्म
कभिचायी िा प्राविर्धकिाया र्नयीऺण गनि रगाई त्मसको प्रर्तिेदन
र्रम्खत रूऩभा रे खी िा र्रई याख्ने व्मिस्था गनुि

ऩनेछ।मसयी

र्नयीऺण प्रर्तिेदन प्राप्त बएऩर्छ आम्दानी फाॉध्न छु ट बएको कुनै

भारसाभान बेवटएभा भूल्म य विियण खुराई आम्दानी फाॉध्न रगाई
त्मस्तो भारसाभानको भभित सम्बाय य सॊ यऺण गनुि गयाउनु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको प्रर्तिेदनभा दे हामका कुयाहरू

स्ऩष्ट रूऩभा खुरेको हुन ु ऩनेछ्(क) म्जन्सी

वकताफभा
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आम्दानी

नफाॉर्धएका

म्जन्सी

भारसाभान के कर्त य कस्तो अिस्थाभा छन्,
(ख) भारसाभानको सॊ यऺण य सम्बाय याम्रोसॉग बएको
छ छै न,

(ग) के कर्त म्जन्सी भारसाभानहरू भभित सम्बाय गनुि
ऩने अिस्थाभा छन्,

(घ) के

कर्त

म्जन्सी

भारसाभानहरू

र्रराभ र्फिी िा र्भन्हा गनुि ऩनेछन्,

फेकम्भा

बई

(ङ) म्जन्सी भारसाभानको प्रमोग बए िा नबएको, हार्न

नोक्सानी बए िा नबएको य हार्न नोक्सानी बएको
बए कसको राऩयिाहीफाट बएको हो,

(च) एकै वकर्सभको भारसाभानभध्मे गत िषि उऩमोग
बएको ऩरयभाण य चारू आर्थिक िषिभा खरयद
गरयएको ऩरयभाणको तुरनात्भक विियण,,
(छ) म्जन्सी साभानको भूल्म खुरेको छ/छै न,
(ज) प्रदे श

रे खा

र्नमन्रक

अन्म कुयाहरू।

कामािरमरे

तोवकददएका

(३) र्नयीऺण प्रर्तिेदन प्राप्त बएऩर्छ कामािरम प्रभुखरे

त्मस्तो प्रर्तिेदनको एक प्रर्त तारुक र्नकामभा ऩठाउनुऩनेछ।तारुक
र्नकामरे त्मस्तो प्रर्तिेदन प्राप्त बएऩर्छ प्रर्तिेदन फभोम्जभ बए
नबएको सम्फन्धभा प्रर्तर्नर्ध खटाई र्नयीऺण गनुऩ
ि ने छ।र्नयीऺणफाट

कुनै कैवपमत दे म्खएभा सो सम्फन्धभा कामािरम प्रभुखराई एक भवहना

र्बरभा आिश्मक र्नदे शन ददनुऩने छ।प्रर्तिेदनको विषमभा एक

भवहनार्बर कुनै र्नदे शन ऩठाएभा कामािरम प्रभुखरे सो सभेतराई
विचाय गयी सो अिर्धर्बर कुनै र्नदे शन प्राप्त नबएभा र्रराभ र्फिी
गनुऩ
ि ने भारसाभान छ भवहनार्बर य भभित सम्बाय गनुऩ
ि ने बए तीन
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भवहनार्बर

गरयसक्नु ऩनेछ।कामािरमको आिश्मकता बन्दा फढी

भारसाभान खरयद गयी उऩमोग नबई त्मसै यहेको बए तारुक
र्नकामभा प्रर्तिेदन ऩेश गयी र्नदे शन प्राप्त बए अनुसाय हस्तान्तयण
गयी आिश्मकताबन्दा फढी भारसाभान खरयद गने आदे श ददने उऩय
प्रचर्रत कानून फभोम्जभ विबागीम कायफाही सभेत गनुऩ
ि नेछ।

(४) उऩर्नमभ (२) को खण्ड (ग) फभोम्जभ भभित सम्बाय

गनुि ऩने बनी उल्रेख बएका भारसाभानहरूको भभित सम्बायको

फजेटको व्मिस्था र्भराई ददने य भभित हुन नसक्नेराई र्रराभ र्फिी
य र्भन्हाको कायफाही गने म्जम्भेिायी तारुक र्नकामको हुनेछ।

(५) कुनै कामािरमको प्रमोगभा नआएका िा नआउने तय

अको कामािरमको रार्ग उऩमोगी हुने भारसाभानहरू हस्तान्तयण गदाि

ददने र्नकामको सम्फम्न्धत भन्रारमको सहभर्त य र्रने र्नकामको
सहभर्तको आधायभा हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ।
51.

म्जन्सी भारसाभानको सॊ यऺण य सम्बाय गने उत्तयदावमत्ि: र्नमभ

४६, ४७, ४८ य ४९ फभोम्जभ रगत खडा गयी याम्खएको
सयकायी म्जन्सी भारसाभान हार्न नोक्सानी नहुने गयी सॊ यऺण गने य

र्तनीहरूको
52.

याम्रो

सम्बाय

गयी

िा

चारू

उत्तयदावमत्ि सम्फम्न्धत कामािरम प्रभुखको हुनेछ।

अिस्थाभा

याख्ने

म्जन्सी भारसाभानको स्रे स्ता: म्जन्सी भारसाभानको स्रे स्ताको ढाॉचा

भहारे खा र्नमन्रक कामािरमको सभन्िमभा प्रदे श रेखा र्नमन्रक
कामािरमरे तमाय गयी भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमफाट स्िीकृत

गयाई रागू गनुि ऩनेछ।मसयी रागू नबएसम्भका रार्ग भहारेखा
र्नमन्रक कामािरमफाट रागू गये को म्जन्सी श्रे स्ताको प्रचर्रत ढाॉचा नै

53.

रागू गरयनेछ।

िावषिक प्रर्तिेदन य ये खदे ख: (१) प्रत्मेक कामािरमरे गत आर्थिक

िषिको भौज्दात, चारू आर्थिक िषिभा खरयद गये को तथा हस्तान्तयण
बई आएको भारसाभान य िस्तुगत सहामताको रूऩभा प्राप्त बएको
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भारसाभान सभेत उल्रे ख गयी कुर म्जन्सी भारसाभानको ऩरयभाण य

भूल्म, चारू आर्थिक िषिभा र्रराभ, र्भन्हा, हस्तान्तयण बई खचि
बएको ऩरयभाण य भूल्म, फाॉकी म्जन्सी भारसाभान भध्मे साफूत,
भभित सम्बाय, र्रराभ, र्भन्हा गनुि ऩने भारसाभानको ऩरयभाण सभेत
खुराई आर्थिक िषि सभाप्त बएको तीन भवहनार्बर िावषिक प्रर्तिेदन

तमाय गयी सम्फम्न्धत भन्रारम, विबाग य प्रदे श रे खा र्नमन्रक
कामािरमभा एक एक प्रर्त ऩठाउनु ऩनेछ।मस्तो प्रर्तिेदन प्राप्त बए

ऩर्छ सम्फम्न्धत भन्रारम य विबागरे अध्ममन य जाॉचफुझ गयी
आिश्मक र्नदे शन ददनु ऩनेछ।

(२) कुनै कामािरम खाये ज िा गाभ्ने र्नणिम बएभा मसयी

र्नणिम बएको ऩैतीसौं ददनभा कामािरम खाये ज बएको भार्ननेछ। उक्त
अिर्धर्बरभा

सो

कामािरम

कामभ

यहेको

ददनसम्भको

म्जन्सी

भारसाभानको भौज्दात य भभित सम्बाय, र्रराभ, र्भन्हा गनुि ऩने

भारसाभानको ऩरयभाण य भूल्म सभेत खुराई त्मस्तो कामािरम खाये ज

बएको िा गार्बएको र्भर्तरे ऩैंतीस ददन र्बर प्रर्तिेदन तमाय गयी िा

गनि रगाई सम्फम्न्धत भन्रारम िा विबागरे त्मस्तो भारसाभानको
म्जम्भा र्रने ददने व्मिस्था र्भराउनु ऩनेछ।
विबाजन

(३) कुनै कामािरम िा र्नकाम विबाजन बएको अिस्थाभा
बएका

र्नकाम

फीचको

आऩसी

सहभर्तभा

म्जन्सी

भारसाभानको फाॉडपाॉड गनुऩ
ि ने छ। सम्ऩत्ती फाॉडपाॉड सॉगै स्रे स्ता,
कागजात य फेरुजु सभेत कामि प्रकृर्त अनुरुऩ फाॉडपाॉड गयी म्जम्भा
र्रनुऩने छ।

(४) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको प्रर्तिेदनफाट िा अन्म कुनै

स्रोतफाट म्जन्सी भारसाभानको रगत नयाखेको, भभित सम्बाय, र्रराभ,

र्भन्हा, फयफुझायथ नगये को दे म्खएभा सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक
इकाई

कामािरमरे

सक्नेछ।त्मस्तो

त्मस्तो

र्नयीऺणको

म्जन्सी

भारसाभानको

प्रर्तिेदन

र्नयीऺण

सम्फम्न्धत

गनि

भन्रारम,

विबाग/र्नदे शनारम य प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउनु
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ऩनेछ।
(५) उऩर्नमभ (४) फभोम्जभ प्राप्त हुन आएको प्रर्तिेदनफाट

िा अन्म कुनै स्रोतफाट कुनै कामािरमभा म्जन्सी भारसाभान सम्फन्धी
अर्नमर्भतता

दे म्खएभा

भन्रारमको

बए

भन्रारम

आपैरे

य

विबाग/र्नदे शनारम िा अन्तगित कामािरमको बए सम्फम्न्धत विबागीम
प्रभुखरे आिश्मक कायफाही गयी म्जन्सी भारसाभानको रगत याख्न,
भभित, सम्बाय तथा सॊ यऺण गनि रगाउनु ऩनेछ।विबागीम प्रभुखरे

गये को मस्तो कायफाहीको जानकायी सम्फम्न्धत भन्रारमराई ददनु
ऩनेछ।
54.

घय जग्गाको रगत: (१) प्रत्मेक कामािरमरे
सयकायी

घय

जग्गा

तथा

कामािरम

कामािरम फसेको

अन्तगितको

सयकायी

घय

जग्गाको रगत भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमरे तोकेको ढाॉचाभा
याख्नु ऩनेछ।त्मस्तो
कामािरमको

नाउॉभा

घय

जग्गा

भारऩोत

आफ्नो

नाउॉभा

कामािरमभा

दताि

िा

बई

कुनै

अन्म

जग्गाधनी

प्रभाण ऩूजाि प्राप्त नबएकोभा प्रचर्रत कानून फभोम्जभ कामािरमको
नाउॉभा दताि गयाउनु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको घय जग्गाको विियण तारुक

विबाग, भन्रारम, आन्तरयक

भार्भरा

तथा

कानून

भन्रारम

सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

य

(३) प्रदे श र्बरको सयकायी घयजग्गाको रगत प्रदे श रे खा

र्नमन्रक कामािरम विद्युतीम प्रणारीभा अद्यािर्धक गने व्मिस्था
र्भराउनु ऩनेछ।
55.

फयफुझायथ:
विर्नमोम्जत

(१)

नगद,

म्जन्सी

भारसाभान,

यकभ, याजस्ि, धयौटी, फेरुजु, अन्म

फौवद्धक

यकभको

सम्ऩम्त्त,

रगत

स्रे स्ता तथा सयकायी कागजात य आफ्नो म्जम्भाभा बएको िा
यहेको काभ आददको म्जम्भा र्रने कभिचायी साधायणतमा सरुिा,
50

काज सरुिा, फढु िा, अिकाश प्राप्त गयी िा अन्म कुनै कायणरे

ॉ ा
आपू कामियत कामािरम छोडी जाॉदा िा सो काभफाट अरग हुद
र्नजको

कभिचायीरे

फयफुझायथ
ऩर्न

गने

तुरुन्त

कतिव्म

फुम्झर्रनु

हुनेछ।फयफुझायथ

ऩनेछ।आरटार

नर्रएभा त्मस्ता कभिचायीराई विबागीम कायफाही हुनेछ।

फुम्झर्रने

गयी

फुझी

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ फयफुझायथ गने कतिव्म बएका

कभिचायीरे ऐनको दपा 50 भा उल्रे ख बए फभोम्जभको म्माद र्बर
फयफुझायथ गयी सक्नु ऩनेछ।सो म्माद र्बर ऩर्न फयफुझायथ नगये भा

तारुक कामािरमको प्रर्तर्नर्धको योहियभा र्नजको म्जम्भाभा यहेको
नगदी म्जन्सीको रगत तमाय गयी कामािरम प्रभुखरे फयफुझायथ
गयाउनु ऩनेछ।मसयी फयफुझायथ गये को जानकायी तारुक र्नकामभा
ऩर्न ददनु ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभ रगत तमाय गयी फयफुझायथ

गयाएकोभा स्रे स्ता अनुसाय नऩुग बएको नगदी म्जन्सीको सम्फन्धभा
फयफुझायथ गने कतिव्म बएको कभिचायीको म्जम्भेिायी यही यहनेछ।

(४) उऩर्नमभ (१) िा (२) फभोम्जभ फयफुझायथ हुॉदा नगद

िा म्जन्सी भारसाभान, फौवद्धक सम्ऩम्त्त, याजस्ि, धयौटी य अन्म

यकभको रगत स्रे स्ता आदद हार्न नोक्सानी िा वहनार्भना बएको

दे म्खएभा त्मस्तो हार्न नोक्सानी िा वहनार्भना यकभ ऐन फभोम्जभ
असुर उऩय गरयनेछ।

(५) उऩर्नमभ (३) फभोम्जभ भूल्म असुर उऩय गनुि ऩदाि सो

भारसाभानको अिस्था तथा ितिभान फजाय भूल्मराई सभेत विचाय गयी

भूल्म कामभ गरयनेछ । मसयी भूल्म कामभ गने काभ भन्रारम य

विबाग/र्नदे शनारमको हकभा सम्फम्न्धत कामािरमको प्रभुखरे तोकेको
अर्धकृत य एकजना प्राविर्धक अर्धकृत, आन्तरयक भार्भरा तथा
कानून भन्रारम य प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमको अर्धकृत
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प्रर्तर्नर्ध यहेको सर्भर्तरे य सो फाहेक अन्म कामािरमको हकभा
सम्फम्न्धत कामािरमका प्रभुख, सम्फम्न्धत विषमको प्राविर्धक य प्रदे श
रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमका प्रर्तर्नर्ध सभेत यहेको सर्भर्तरे
गनेछ।

(६) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ फयफुझायथ गने कतिव्म बएका

कभिचायी नोकयीफाट अिकाश र्रइसकेको य ऩत्ता नरागेको िा भृत्मु
बएको िा स्िास््मका कायणफाट होस ठे गान नबएको िा भानर्सक
सन्तुरन गुभाएको यहेछ य त्मस्तो कभिचायीरे गनुि ऩने फयफुझायथ

र्नजको ऩरयिायका सदस्मरे गनि चाहेभा र्नज िा र्नजरे भन्जुय गयी
ऩठाएको

व्मम्क्तफाट

िा

सम्फम्न्धत

कामािरम

प्रभुखरे

खटाएको

व्मम्क्तको योहफयभा जसरे फुम्झर्रनु ऩने हो सो व्मम्क्तरे फुम्झर्रनु
ऩनेछ।
56.

फयफुझायथको प्रभाण ऩर: (१) र्नमभ ५५ फभोम्जभ फयफुझायथ
गने

कतिव्म बएको कभिचायीराई सो फभोम्जभ

फयफुझायथ गयी

सकेऩर्छ सार्फक कामािरमफाट अनुसूची-१० फभोम्जभको ढाॉचाभा
फयफुझायथको प्रभाणऩर ददनुऩनेछ।

(२) फयफुझायथ गने कभिचायीरे उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ

प्रभाणऩर ऩेश नगयी र्नजराई हारको कामािरमभा हाम्जय हुन ददइने
छै न।

(३) फयफुझायथ गने व्मम्क्त अिकाश प्राप्त कभिचायी बए

उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको प्रभाणऩर ऩेश नगयी र्नजराई र्निृत्तबयण
िा उऩदान ददइने छै न।
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ऩरयच्छे द-७
र्रराभ र्फिी सम्फन्धी व्मिस्था
57.

र्रम्खत आदे श र्फना र्रराभ र्फिी गनि नहुन:े (१) कामािरम
प्रभुख िा र्नजरे तोकेको अर्धकायीको र्रम्खत आदे श र्फना म्जन्सी
ॉ ै न।
भारसाभान र्रराभ र्फिी िा हस्तान्तयण गनुि गयाउनु हुद

(२) र्नमभ ५३ फभोम्जभको प्रर्तिेदनभा उम्ल्रम्खत फेकम्भा

बई काभ नराग्ने दे म्खएका भारसाभानहरू र्रराभ र्फिी गने, भभित

गनुि ऩने भारसाभानहरू भभित गने, आम्दानी नफाॉर्धएका भारसाभान
तुरुन्त आम्दानी फाॉध्ने कतिव्म कामािरम प्रभुख िा र्नजरे तोकेको
अर्धकायीको हुनेछ।

(३) र्नमभ ५३ फभोम्जभको प्रर्तिेदन कामािरम प्रभुख फाहेक

अरूरे ददएको यहेछ बने र्रराभ र्फिी गनुि ऩने म्जन्सी भारसाभानको
सम्फन्धभा त्मस्तो म्जन्सी भारसाभान र्रराभ र्फिी गने अिस्थाभा छ

िा छै न कामािरम प्रभुखरे जाॉची र्रराभ र्फिी गनुि ऩने बनी
ठहयाएकोभा भार र्रराभ र्फिी गनुि ऩनेछ।

(४) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ म्जन्सी भारसाभान हस्तान्तयण

गदाि हस्तान्तयण पायाभ बयी हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ । भारसाभान

फुम्झर्रने कामािरमरे हस्तान्तयण बई आएको भारसाभान म्जन्सी

खाताभा आम्दानी फाॉधी सोको जानकायी सार्फक कामािरमराई ददनु
ऩनेछ।फुम्झर्रने

कामािरमफाट

आम्दानी

फाॉधेको

जानकायी

प्राप्त

बएऩर्छ सार्फक कामािरमरे त्मस्ता भारसाभानको रगत कट्टा गनुि
ऩनेछ।
58.

र्रराभ गने व्मिस्था: (१) म्जन्सी र्नयीऺण प्रर्तिेदनभा ऩुयानो बई
काभभा आउन नसक्ने टु टपुट बई फेकम्भा बएका य ऩुन् भभित
नहुने

र्रराभ

बनी

गनुि

वकटान
ऩने

बएका भारसाभान

बनी

ठहयाइएका
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भध्मे

कामािरम

भारसाभानको

ऩयर

प्रभुखरे

भूल्म

खुरेकोभा तीन राख रुऩैमाॉसम्भको य ऩयर भूल्म नखुरेको बए
हार भूल्माङ्कन बएको भूल्मभा एक राख रुऩैमाॉसम्भ िा दुिै गये य

चाय राख रुऩैमाॉसम्भका भारसाभान आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख,
म्जन्सी

अर्धकृत

िा

म्जन्सी

शाखा

प्रभुख

सभेतको

कामािरम प्रभुखरे एक िषि र्बर र्रराभ र्फिी गनुि ऩनेछ।
तय

घय

जग्गा

जस्ता

म्स्थय

सम्ऩम्त्त

याम

प्रदे श

भम्न्रऩरयषद्को र्नणिम फेगय र्रराभ र्फिी गनि ऩाइने छै न।

र्रई

सयकाय,

तय नेऩार सयकायफाट हस्तान्तयण बएका मस्ता सम्ऩम्त्तका

हकभा नेऩार सयकायको ऩूि ि सहभर्त फेगय र्रराभ र्फिी गनि ऩाइने
छै न।

(२) कुनै भेम्शन औजाय तथा बायी उऩकयण य सिायी साधन

चारू हारतको बए ऩर्न ऩुयानो भोडर, त्मसको स्ऩेमय ऩाटि ऩूजािको
अबाि तथा भभित सम्बाय तथा सिारनभा फढी खचि राग्ने तथा
ितिभान अिस्थाभा अनुऩमोगी बनी भेकार्नकर प्राविर्धकफाट प्रर्तिेदन

ऩेश गये का भेम्शन औजाय तथा बायी उऩकयण य उऩर्नमभ (१) भा
उम्ल्रम्खत

भूल्म

बन्दा

फढी

ऩयर

भूल्म

िा

भूल्माङ्कन

बएका

भारसाभान कामािरम प्रभुखरे र्रराभ गनुि ऩने बनी ठहयाएभा त्मस्ता

भारसाभान जाॉचफुझ एिॊ सिे ऺण गयी र्सपारयश गनि उऩर्नमभ (३)
फभोम्जभ सर्भर्त गठन गनुि ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) भा उम्ल्रम्खत भारसाभानको भूल्माङ्कनको

रार्ग दे हाम फभोम्जभको सर्भर्त गठन गनुि ऩनेछ्-

(क) प्रदे श सयकायका भन्रारम, विबाग, र्नकाम तथा
कामािरमको हकभा सम्फम्न्धत र्नकामका प्रभुख िा
र्नजरे तोकेको अर्धकायीको अध्मऺताभा र्नकामका
प्रभुखरे

तोकेको

सम्फम्न्धत

विषमको

अर्धकृतस्तयको प्राविर्धक प्रर्तर्नर्धय प्रदे श रेखा
र्नमन्रक

कामािरमरे
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तोकेको

अर्धकृतस्तयको

प्रर्तर्नर्ध बएको तीन जनाको सर्भर्त,
(ख) खण्ड (क) भा उम्ल्रम्खत कामािरम फाहेक अन्म
कामािरमको हकभा कामािरम प्रभुख िा र्नजरे
अर्धकृतको

तोकेको

अध्मऺताभा

सम्फम्न्धत

विषमको प्राविर्धक प्रर्तर्नर्ध य सम्फम्न्धत प्रदे श
रे खा

र्नमन्रक

इकाई

कामािरमरे

अर्धकृतस्तयको प्रर्तर्नर्ध बएको सर्भर्त,

तोकेको

(ग) प्राविर्धक प्रर्तर्नर्ध तोक्दा मथासम्बि सम्फम्न्धत
म्जन्सी

भारसाभानको

खटाउनु ऩनेछ,

ऻान

बएको

कभिचायी

(घ) दश राख रुऩैमाॉबन्दा फढी भूल्म ऩने िा विशेष
प्रकायको

म्जन्सी

भारसाभानको

हकभा

मस

सर्भर्तरे फढीभा दुई जनासम्भ सम्फम्न्धत विषमका
प्राविर्धक आभन्रण गनि सक्नेछ,
(ङ) उऩर्नमभ

(६)

फभोम्जभ

आिश्मक

अध्ममन

सिे ऺण गयी भूल्म नतोवकएकोभा अनुभार्नत भूल्म

सभेत तोवक मस सर्भर्तरे कामािरम प्रभुख सभऺ
र्सपारयसको प्रर्तिेदन ददनेछ।

(४) उऩर्नमभ (३) फभोम्जभको सर्भर्तको र्सपारयस बएऩर्छ

ऩयर भूल्म खुरेकोभा दश राख रुऩैमाॉसम्भ य भूल्म नखुरी भूल्माङ्कन
बएकोभा दुई राख रुऩैमाॉसम्भ य दुिै गयी फाह« राख रुऩैमाॉ भूल्म

सम्भको म्जन्सी भारसाभान कामािरम प्रभुखरे र्रराभ गनेछ।सो बन्दा
भार्थ भूल्म बएकोभा र्रराभ गने स्िीकृर्तको रार्ग सफै व्महोया

खुराई विबाग बए विबागभा य विबाग नबए सम्फम्न्धत तारुक
र्नकाम, सम्चिारम िा भन्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।
(५)

उऩर्नमभ

(४)
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फभोम्जभ

सम्फम्न्धत

विबाग

िा

भन्रारमभा प्रर्तिेदन प्राप्त बएऩर्छ त्मस्तो प्रर्तिेदनको सम्फन्धभा
सिे ऺण एिॊ भूल्माङ्कन गनि विबाग िा भन्रारमरे दे हामका सदस्महरू
बएको सर्भर्त गठन गयी सिे ऺण एिॊ भूल्माङ्कन गयाउनु ऩनेछ्(क) सम्फम्न्धत सम्चि िा विबाग
प्रभुखरे तोकेको याजऩराॊवकत
दितीम श्रे णीको अर्धकृत

-अध्मऺ

(ख) सम्फम्न्धत विषमको प्रर्तर्नर्ध

-सदस्म

(ग) प्रर्तर्नर्ध (अर्धकृतस्तय), सम्फम्न्धत
कामािरम िा भन्रारम

-सदस्म

(घ) आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख

-सदस्म

(ङ) सम्फम्न्धत भन्रारम िा विबागरे
तोकेको भन्रारम िा विबाग
अर्धकृतस्तयको प्रर्तर्नर्ध

-सदस्म सम्चि

तय उऩर्नमभ (३) फभोम्जभको सर्भर्तरे र्सपारयश गये कै

भूल्माङ्कन भनार्सि रागेभा सम्फम्न्धत विबाग िा भन्रारमरे त्मसैराई
सभथिन गयी स्िीकृर्त ददन सक्नेछ।
(६)

उऩर्नमभ

(३)

िा

(५)

फभोम्जभको

सर्भर्तरे

भारसाभानको भूल्म कामभ गदाि भारसाभानको उऩमोर्गता, सेिा आमु,
ह्रास कट्टी, अिशेष भूल्म य फजाय भूल्म सभेत विचाय गयी भूल्म कामभ

गनुि ऩनेछ। ह्रास कट्टी गदाि आमकय कानून फभोम्जभको दयभा कट्टी
गनुि ऩनेछ। बन्साय नर्तये को भारसाभानको भूल्म कामभ गदाि बन्साय
भहसूर सभेत सभािेश गयी सो शुल्क सभेतभा ह्रास कट्टी गनुि ऩनेछ।

तय मसयी उम्ल्रम्खत आधायहरू कुनैऩर्न िा आॊम्शकरूऩभा
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वकटान गनि नसवकने भारसाभानको हकभा कामािरम प्रभुखरे तारुक
र्नकामको प्रभुखसभऺ ऩेश गनुि ऩने छ । मसयी जानकायी प्राप्त
बएऩर्छ र्नज प्रभुखरे सम्फम्न्धत विशेषऻराई भारसाभान प्रमोगभा
आउने िा नआउने फाये जाॉचफुझ गनि रगाउनु ऩनेछ।सम्फम्न्धत

विशेषऻरे त्मस्ता भारसाभान भभित गये य ऩर्न ऩुन् प्रमोग हुन नसक्ने
िा भभित गदाि उऩर्नमभ (१६) फभोम्जभको म्स्थर्त हुने प्रर्तिेदन
ददएभा सोही प्रर्तिेदनराई आधाय र्रई भूल्म कामभ गने र्नदे शन
तारुक र्नकामका प्रभुखरे ददनु ऩनेछ।

(७) उऩर्नमभ (५) फभोम्जभको सर्भर्तको र्सपारयस ऩेश

बएऩर्छ विबाग/र्नदे शनारम िा भन्रारमरे र्रराभ गने आदे शका
साथ सम्फम्न्धत कामािरमभा ऩठाई ददनु ऩनेछ । मसयी आदे श प्राप्त
बएऩर्छ कामािरमरे उऩर्नमभ (८) फभोम्जभ र्रराभ र्फिी गनेछ।

(८) उऩर्नमभ (७) फभोम्जभ र्रराभ गने आदे श प्राप्त

बएऩर्छ िा उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ र्रराभ गने र्नणिम बएऩर्छ

भारसाभान र्रराभ र्फिी गनि एक्काईस ददनको म्माद ददई दे हामका

कुयाहरू सभेत खुराई सूचना प्रकाशन गयी र्रराभ फढाफढ गयाउनु
ऩनेछ्-

(क) भारसाभानको विियण,
(ख) भारसाभानको न्मूनतभ भूल्म,
(ग) र्रराभ फढाफढ हुने स्थान, सभम (शुरु य अन्त्म
हुने सभम फजे) य र्भर्त,

(घ) न्मूनतभ भूल्मफाट फढाफढ शुरु हुने कुया,
(ङ) र्रराभ सकाय गनि डाॉक फोल्नु अम्घ नै न्मूनतभ
भूल्मको ऩाॉच प्रर्तशतरे हुने नगद धयौटी याख्नु ऩने

कुया य डाॉक अॊक फढ्दै गएभा सोही अनुऩातभा
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धयौटी थऩ गदै जानु ऩने कुया,
(च) र्रराभ सकाय गये को भारसाभान उठाई रै जानु
ऩने अिर्ध,

(छ) अन्म आिश्मक कुयाहरू।
(९) मस र्नमभभा अन्मर जुनसुकै कुया रे म्खएको बए ताऩर्न

फोरऩरफाट र्रराभ र्फिी गनि भनार्सि दे म्खएभा भारसाभान हेन ि
सक्ने व्मिस्था र्भराई उऩर्नमभ (८) फभोम्जभ म्माद ददई फोरऩर
भाग गनि सवकनेछ । मसयी फोरऩर आव्हान गरयएकोभा फोर

अॊकको दश प्रर्तशतरे हुने यकभ फयाफयको फैंक जभानत िा धयौटी

खाताभा जम्भा गये को बौचय फोरऩर साथ याख्नु ऩनेछ।तारुक
र्नकामभा दाम्खरा बएको फोरऩर तोवकएको र्भर्तभा खोरी सो
सम्फन्धी कागजात र्छटो साधनिाया सम्फम्न्धत कामािरमभा ऩठाउन
ऩनेछ।

(१०) उऩर्नमभ (८) िा (९) फभोम्जभ प्रकाम्शत सूचना

फभोम्जभ र्रराभ सकाय गनि चाहने व्मम्क्त, पभि, सॊ स्था िा कम्ऩनीरे
दे हाम

फभोम्जभको

यकभ

र्तयी

सम्फम्न्धत

कामािरमफाट

सो

कामािरमको कामािरम प्रभुख िा र्नजरे तोकेको कभिचायीको दस्तखत
य कामािरमको छाऩ रागेको फोरऩर पायाभ वकन्नु ऩनेछ्-

(क) एकराख रुऩैमाॉसम्भ न्मूनतभ भूल्म कामभ बएको
फोरऩरको रार्ग तीन सम रुऩैमाॉ,

(ख) एक राख बन्दा भार्थ दश राख रुऩैमाॉसम्भ

न्मूनतभ भूल्म कामभ बएको फोरऩरको रार्ग
एक हजाय रुऩैमाॉ,

(ग) दशराख बन्दा भार्थ जर्तसुकै यकभ न्मूनतभ भूल्म
कामभ बएको फोरऩरको रार्ग दुई हजाय रुऩैमाॉ।

(११) उऩर्नमभ (८) य (९) फभोम्जभको र्रराभ फढाफढ
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गनि िा फोरऩर भाग गयी र्रराभ र्फिी गने सूचना प्रकाशन गदाि
ऩयर भूल्म नखुरेकोभा हार भूल्माङ्कन गदाि एकराख रुऩैमाॉसम्भ भूल्म

कामभ हुने भारसाभान य ऩयर भूल्म खुरेकोभा हार भूल्माङ्कन गदाि

तीनराख रुऩैमाॉसम्भ भूल्म कामभ हुने भारसाभानको र्रराभ र्फिी
गनि फोरऩर भाग गने कामािरम, प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा

प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरम य सम्बि बएसम्भ सम्फम्न्धत

र्नकामको िेबसाइटभा सभेत फोरऩर आह्वानको सूचना प्रकाशन गयी
य सो बन्दा फढी भूल्म कामभ

हुने

भारसाभान यावष्डमस्तयको

ऩरऩर्रकाभा सम्बि बएसम्भ सम्फम्न्धत र्नकामको िेबसाइटभा सभेत
सूचना प्रकाशन गयी र्रराभ र्फिी गनि सवकनेछ।मसयी र्रराभ र्फिी

गदाि ऩवहरो ऩटक र्रराभ र्फिी हुन नसकेभा सात ददनको म्माद ददई
ऩुन् र्रराभ र्फिीको कायफाही गनुि ऩनेछ।ऩुन् र्रराभ र्फिीको
कायफाही गदाि ऩर्न र्रराभ हुन नसकेभा कामभ भूल्मभा नघट्ने गयी

र्सधै िातािफाट र्फिी गनि सवकनेछ।िातािफाट ऩर्न र्फिी नबएभा ऩुन्
भूल्माङ्कन गयी र्रराभ गनि सवकनेछ।

(१२) र्रराभ सकाय गये को म्जन्सी भारसाभान सम्फम्न्धत

कामािरमरे तोकेको अिर्धर्बर कफोर गये को ऩूया यकभ दाम्खरा
नगयी साभान नउठाएभा याम्खएको धयौटी जपत गयी जपत यकभ

फयाफय भार घटी कफुर बएका िभश् दोस्रो, तेस्रो िा चौथौ
घटीिाराको कफुर अॊक स्िीकृत गनि सवकनेछ।मसयी गदाि ऩर्न
र्रराभ हुन नसकेभा ऩुन् र्रराभ गनुि ऩनेछ।

(१३) उऩर्नमभ (११) फभोम्जभको प्रविमाफाट र्फिी हुन

नसकेभा उऩर्नमभ (३) य (५) फभोम्जभको सर्भर्तफाट ऩुन् भूल्माङ्कन

गयाई र्रराभ फढाफढ गयाउनु ऩनेछ।मसयी ऩुन भूल्माङ्कन गरयएको
भूल्मभा

ऩर्न

र्रराभ

फढाफढ

हुन

नसकेभा

कामािरम

प्रभुखरे

सम्फम्न्धत विषमको प्राविर्धक कभिचायी य प्रदे श रेखा र्नमन्रक
कामािरम िा प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमको प्रर्तर्नर्धको
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योहफयभा भूल्म कामभ गयी तारुक र्नकामको स्िीकृर्त र्रई र्सधै

र्फिी गनि सक्नेछ।मसयी र्सधै र्फिी हुन नसकेभा तारुक र्नकामफाट
र्नणिमफाट रगत कट्टा गनुि ऩनेछ।

(१४) सिायी साधन, भेम्शनयी, औजाय य प्राविर्धक भारसाभान

फाहेक पर्निचय जस्ता भारसाभानको भूल्माङ्कन गदाि सर्भर्त नयाखी
आमकय प्रमोजनको रार्ग र्नधािरयत ह्रास कट्टी दयको आधायभा भूल्म

कामभ गनि सवकनेछ।आमु र्नम्ित बएका जुनसुकै भारसाभानको आमु
सभाप्त बए ऩर्छ उऩर्नमभ (३) फभोम्जभको सर्भर्तफाट भूल्माङ्कन
गयाई र्रराभ र्फिी गनि सवकनेछ।

(१५) मस र्नमभािरी फभोम्जभ र्रराभ र्फिी बए िा

नबएको सम्फन्धभा तारुक र्नकामरे िषिको एक ऩटक र्नयीऺण गयी
सोको प्रर्तिेदन एक तह भार्थको अर्धकृत सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ।

(१६) मस र्नमभािरीभा अन्मर जुनसुकै कुया रे म्खएको बए

ताऩर्न फाह्र िषि बन्दा फढी ऩुयाना य चारू हारतभा नयहेका िा चारू

हारतभा ल्माउन सोही भारसाभानको फजाय भूल्मको ऩच्चीस प्रर्तशत
बन्दा फढी भभित खचि राग्ने बएभा कामािरम प्रभुखरे उऩर्नमभ (३)
फभोम्जभको सर्भर्तको र्सपारयशभा र्रराभ र्फिी गनि सक्नेछ।

(१७) र्नभािण बएका बौर्तक सॊ यचना बत्काई र्रराभ र्फिी

गदाि बत्काउन राग्ने खचि य भारसाभान र्फिी गदाि प्राप्त हुने
यकभको

आइटभिाइज

रागत

अनुभान

तमाय

गनुि

ऩनेछ

।

र्रराभफाट प्राप्त हुने यकभ बत्काउॉदा राग्ने खचि बन्दा फढी हुन

आएभा पयक यकभराई नै न्मूनतभ भूल्म भानी र्रराभ घटाघट
सम्फन्धी कायफाही गनुि ऩनेछ।
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जपत बएका भारसाभानको भूल्माङ्कन: जुनसुकै कायणफाट जपत
बएका

भेम्शन, उऩकयण, सिायी

साधन

िा

भारसाभान

र्रराभ

र्फिी गदाि सम्फम्न्धत भन्रारमफाट भूल्माङ्कन सर्भर्त गठन गयी
मस र्नमभािरी फभोम्जभ र्रराभ र्फिी गरयनेछ । मसयी सर्भर्त
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गठन गदाि प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमको प्रर्तर्नर्ध सभेत याख्नु
60.

61.

ऩनेछ।

र्फिीको
उत्ऩादन

व्मिस्था:
गये को

प्रदे श

सयकायको

भारसाभानको

आमोजना

हकभा

िा

सम्फम्न्धत

तोवकददए फभोम्जभ र्फिी गनुि ऩनेछ।

कामािरमरे

भन्रारमरे

नष्ट गनुि ऩने: कामािरमरे प्रचर्रत कानून फभोम्जभ आफ्नो कब्जाभा
र्रएको िा आफ्नो भौज्दातभा यहेको भारसाभानको उऩबोग र्भर्त

सभाप्त बएभा िा अन्म कुनै कायणफाट उऩबोग गनि नहुने प्रभाम्णत

बएभा त्मस्तो भारसाभान भुच ुल्का गयी साििजर्नक रूऩभा नष्ट गनुि
ऩनेछ।मसयी नष्ट गये ऩर्छ त्मस्तो साभानराई भुच ुल्काको आधायभा
म्जन्सी खाताभा र्भन्हा खचि जनाउनु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द-८
धयौटी सम्फन्धी व्मिस्था
62.

धयौटी खाता: (१) प्रदे श य अन्तगितका सम्ऩूणि कामािरमको धयौटी
यकभ

सिारनको

रार्ग

सम्फम्न्धत

कामािरमको नाभभा खोर्रएको एकर
सिारन

हुनेछ।प्रत्मेक

कामािरमरे

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

रे खा

र्नमन्रक

कोष फैंक खाता भापित
प्रदे श

कामािरमफाट प्राप्त गये को आफ्नो कामािरम कोड नम्िय सभेत
उल्रेख गयी धयौटीको कायोफाय गनुि ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको धयौटी खाताभा यकभ जम्भा

गनुि ऩदाि सम्फम्न्धत व्मम्क्तरे फैंक बौचयहरू बयी फैंक दाम्खरा गनुि
ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभको बौचय भध्मे एकप्रर्त फैंकरे

सम्फम्न्धत व्मम्क्तराई ददनेछ। सो बौचय सम्फम्न्धत कामािरमभा
फुझाई सोको नगदी यर्सद र्रनु ऩनेछ। र्सरफन्दी फोरऩर साथ ऩेश

गने बौचयको सम्फन्धभा फोरऩर खोरी सकेऩर्छ नगदी यर्सद र्रनु
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ददनु ऩनेछ।
(४) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको धयौटी कायोफायको रार्ग

बुक्तानी आदे शको सिारन कामािरम प्रभुख य आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रभुखको

ु
सॊ मक्त

दस्तखतफाट

हुनेछ।

आिश्मकतानुसाय

आफ्नो

उत्तयदावमत्िभा कामािरम प्रभुखरे आफ्नो भातहतका अन्म अर्धकृत य

आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रभुख िा र्नजरे तोकेको आर्थिक प्रशासन

शाखाको कभिचायीको दस्तखतफाट सभेत धयौटी कायोफाय सिारन गनि
गयाउन सक्नेछ।
63.

धयौटी याख्ने अिस्था: दे हामको अिस्थाभा धयौटी यकभ जम्भा गनि
सवकनेछ्-

(क) नेऩार

सयकाय,

प्रदे श

सयकाय

य

स्थानीम

सयकायराई फुझाउनु ऩने याजस्ि अर्ग्रभ रूऩभा
फुझाउन,

(ख) खण्ड (क) फभोम्जभ फुझाउनु ऩने याजस्ि कर्त
ॉ ै त्मस्तो याजस्ि यकभ
फुझाउनु ऩने बन्ने र्नणिम नहुद
अर्ग्रभ रूऩभा फुझाउन,
(ग) फोरऩर

िा

र्रराभभा

बाग

र्रनको

रार्ग

सम्फम्न्धत कामािरमरे तोवकददएको यकभ दाम्खरा
गनि,

(घ) कुनै काभ गनुि अगािै कुनै यकभ अर्ग्रभ धयौटी
याख्नु ऩने बनी शति बएभा त्मस्तो शति ऩूया गनि,

(ङ) सयकायी कामािरम िा अदारत िा कुनै र्नकामरे
भागेको धयौटी जभानत फुझाउन,

(च) अन्म कुनै कायणफाट धयौटी याख्नु ऩने बए त्मस्तो
यकभ फुझाउन।
62

64.

धयौटी यकभ याजस्िभा दाम्खरा गने: जुन प्रमोजनको रार्ग धयौटी

याम्खएको हो सो काभ ऩूया बई प्रचर्रत कानून फभोम्जभ िा
कयायको सतिनाभा फभोम्जभ धयौटी यकभ याजस्ि खाताभा दाम्खरा

गनुि ऩने बएभा सम्फम्न्धत अर्धकायीरे प्रचर्रत कानून िा कयायको
शतिनाभाभा म्माद तोवकएको बए सो म्माद र्बर य म्माद

नतोवकएको

बए ऩन्र ददनर्बर र्नणिम गयी त्मस्तो धयौटी यकभ याजस्ि खाताभा
65.

दाम्खरा गनुि ऩनेछ।

धयौटी जपत गने: (१) कुनै काभ गनि धयौटी िा जभानत याख्नु
ऩने बई याम्खएको धयौटी िा जभानत त्मस्तो काभ ऩूया नगये को

कायणरे प्रचर्रत कानून फभोम्जभ िा कयायको शतिनाभा फभोम्जभ
जपत गनुि ऩने बएभा कामािरम प्रभुखरे र्नणिम गयी त्मस्तो धयौटी िा

जभानतको यकभ जपत गनुि ऩनेछ।
(२)

र्नमभ

६६

फभोम्जभ

धयौटी

यकभ

वपताि

ऩाउने

व्मम्क्तफाट सयकायी फाॉकी कुनै यकभ असुर उऩय गनुि ऩने बएभा

त्मस्तो यकभ र्नजरे वपताि ऩाउने धयौटी यकभफाट कट्टा गयी असुर
उऩय गनि सवकनेछ।

(३) उऩर्नमभ (१) य (२) फभोम्जभ जपत िा कट्टा बएको

यकभ याजस्ि खाताभा दाम्खरा गनुि ऩनेछ।

(४) उऩर्नमभ (१) य (२) फभोम्जभ जपत िा कट्टा गरयएको

जानकायी धयौटी याख्ने सम्फम्न्धत व्मम्क्तराई ददनु ऩनेछ।
66.

धयौटी यकभ वपताि: (१) कुनै कामािरमभा फुझाएको धयौटी र्नमभ
६४ फभोम्जभ याजस्ि दाम्खरा नहुने िा र्नमभ ६५ फभोम्जभ

जपत िा कट्टा ऩर्न नहुने बएभा त्मस्तो धयौटी यकभ सम्फम्न्धत
व्मम्क्तरे वपताि ऩाउनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ धयौटी यकभ वपताि ऩाउने

व्मम्क्तरे धयौटी यकभ वपताि र्रन ऩाउने म्माद प्रचर्रत कानूनरे

तोकेको बएभा सोही अिर्धर्बर य म्माद नतोवकएकोभा जुन काभको
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रार्ग धयौटी याम्खएको हो सो काभ सम्फन्धी कायफाही अम्न्तभ रूऩभा
सभाप्त बएको र्भर्तरे

एक िषिर्बर धयौटी यकभ वपताि ऩाउन

सम्फम्न्धत कामािरमभा नगदी यर्सद िा फैंक बौचय साथ र्निेदन ददनु
ऩनेछ।

तय कामािरमरे नै कट्टी गयी धयौटीभा जम्भा गये को यकभको

हकभा नगदी यर्सद िा फैंक बौचय ऩेश गनुि ऩने छै न।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभको म्मादर्बर धयौटी वपताि र्रन

नआएभा र्नमभ ६७ फभोम्जभको कामिविर्ध अऩनाई कामािरम प्रभुखरे
याजस्िभा आम्दानी फाॉध्नु ऩनेछ।
67.

याजस्िभा आम्दानी फाॉध्ने कामिविर्ध: (१) मो र्नमभािरी प्रायम्ब

हुन ु बन्दा अगार्ड याम्खएका धयौटी भध्मे प्रमोजन फाॉकी यहेका

फाहेक अन्म धयौटी यकभ प्रभाण साथ दािी गनि आएभा वपताि
ददने

गयी

याजस्िभा

आम्दानी

फाॉर्धनेछ।प्रमोजन

धयौटीको हकभा र्नमभ ६६ फभोम्जभ हुनछ
े ।

फाॉकी

यहेका

(२) फैंक खाताभा यकभ जम्भा बएको तय कामािरमको

धयौटी खाताभा रेखाङ्कन बएको नदे म्खएको िा कसरे के िाऩत धयौटी
याखेको हो बन्ने कुया ऩर्न स्ऩष्ट नबई फैंकको खाताभा त्मसै यही
यहेको िा कामािरमको धयौटी खाता बन्दा फैंकभा जम्भाजम्भीभा फढी
बएको यकभ र्नमभ ७२ को उऩर्नमभ (२) भा उम्ल्रम्खत अिर्ध
ऩर्छ याजस्ि खाताभा जम्भा गनुि ऩनेछ।
68.

धयौटी कायोफायको रेखा: (१) प्रत्मेक कामािरम प्रभुखरे आफ्नो
कामािरमको

धयौटी

कायोफायको

रेखा

अनुसूची–११

फभोम्जभको

ढाॉचाभा गोश्वाया धयौटी खाता य अनुसूची-१२ फभोम्जभको ढाॉचाभा
व्मम्क्तगत

धयौटी

खाता

अद्यािर्धक

गयी

याख्नु

यकभको छु ट्टै फैंक नगदी वकताफ सभेत याखी प्रत्मेक िषि

सानुि ऩनेछ।
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ऩनेछ।धयौटी
म्जम्भेिायी

(२)

प्रत्मेक

कामािरमरे

आफ्नो

कामािरमको

धयौटी

कायोफायको भास्केफायी भवहना बुक्तान बएको र्भर्तरे सात ददनर्बर य
धयौटीको आर्थिक विियण आर्थिक िषि सभाप्त बएको ऩैंतीस ददन र्बर

सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरम य सम्फम्न्धत

भन्रारम िा तारुक र्नकामभा ऩठाउनु ऩनेछ।सम्फम्न्धत भन्रारम िा
तारुक र्नकामरे अन्तगित र्नकामफाट प्राप्त धयौटी विियणको आधायभा

िावषिक विियण फनाई भहारे खा ऩयीऺकको कामािरम, प्रदे श रेखा
र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभ सम्फम्न्धत कामािरमफाट प्राप्त

बएको धयौटी विियणको आधायभा सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक

इकाई कामािरमरे चौभार्सक तथा िावषिक रुऩभा म्जल्रागत धयौटी
विियण तमाय गयी प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश गनुऩ
ि नेछ ।

सो आधायभा प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमरे प्रादे म्शक धयौटी
विियण तमाय गनुऩ
ि नेछ।

(४) प्रत्मेक कामािरमरे धयौटीको रे खा अद्यािर्धक याखी

एक आर्थिक िषिभा फाॉकी यहेको धयौटी अको आर्थिक िषिभा
म्जम्भेिायी सानुि ऩनेछ।
69.

धयौटी

कायोफायको

रे खाऩयीऺण
रे खाऩयीऺण

70.

रेखा

भहारेखा
प्रदे श

फभोम्जभ हुनेछ।

ऩयीऺण:

ऩयीऺकको

रेखा

धयौटी

कायोफायको

अम्न्तभ

कामािरमफाट

तोवकए

कामािरमफाट

र्नमन्रकको

हुनछ
े ।आन्तरयक

धयौटी यकभ अन्म प्रमोजनको र्नर्भत्त खचि गनि नहुन:े (१) धयौटी

िाऩत प्राप्त बएको यकभ मस र्नमभािरीभा रे म्खए फाहेक अन्म

ॉ ै न।व्मम्क्तगत प्रमोगभा खचि गये को दे म्खएभा िा
काभभा खचि गनि हुद

मस र्नमभािरी फभोम्जभ र्नधािरयत सभमभा दाम्खरा नगये भा सोको

र्फगो य र्फगो फभोम्जभको जरयफाना सभेत कामािरम प्रभुख य आर्थिक
प्रशासन शाखा प्रभुखफाट दाभासाहीरे असुर उऩय गनुि ऩनेछ।मसयी
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असुर हुन आएको जरयफाना यकभ याजस्ि खाताभा दाम्खरा गरयनेछ।
(२) प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे तोवकददएको विशेष

प्रमोजनको रार्ग याम्खने धयौटीको रार्ग सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा
र्नमन्रक इकाई कामािरमको स्िीकृर्त र्रएय फेग्रै खाता खोरी सोही
कामािरमफाट र्नधािरयत कामिविर्ध ऩूया गयी खचि गनुि ऩनेछ।
71.

धयौटी यकभको वहसाफ र्भरान गने: (१) फैङ्क धयौटी खाताको फैङ्क
स्टे टभेण्ट

प्राप्त

गयी

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

कामािरमरे

कामािरमहरुको एकभुष्ठ स्रे स्ता फाॉकी यकभ य स्टे टभेण्टभा बएको

फाॉकी बएको यकभ भार्सक रुऩभा र्बडाई वहसाफ र्भरान गनुि
ऩनेछ।

(२) धयौटी स्रे स्ताभा आम्दानी जर्नएको तय स्टे टभेण्टभा

भौज्दात कभ बएको धयौटी वहसाफ सम्फन्धभा सम्फम्न्धत तारुक
र्नकाम िा भन्रारमरे कसको राऩयिाहीफाट त्मस्तो हुन गएको हो

छानर्फन गयी त्मस्तो राऩयिाही गने व्मम्क्तराई विबागीम कायफाही
गयी असुर उऩय गनुि ऩनेछ।

(३) धयौटी स्रे स्ताभा आम्दानी नजर्नएको तय फैंकभा जम्भा

बई स्टे टभेण्टभा दे म्खएको यकभको सम्फन्धभा सम्फम्न्धत व्मम्क्तफाट
यकभ दाम्खरा बएको नब्फे ददन र्बर दाम्खरा प्रभाण ऩेश हुन

नआएभा त्मस्तो यकभ सदय स्माहा गयी याजस्ि खाताभा दाम्खरा गनुि
ऩनेछ।
72.

अम्स्तत्िभा नयहने कामािरमको धयौटी खाता: (१) कुनै आमोजना
ॉ ा ऩर्न धयौटी यकभ फाॉकी
सम्ऩन्न हुॉदा िा कुनै कामािरम खाये ज हुद

यहन गएभा त्मस्ता आमोजना िा कामािरमको कायोफाय फन्द गयी
विियण सवहतको धयौटी यकभ तारुक र्नकाम िा तारुक र्नकामरे
तोवकददए

म्जम्भेिायी

फभोम्जभ
र्रने

सो

आमोजना

कामािरमभा
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िा

फुझाउनु

कामािरमको

ऩनेछ

य

सो

दावमत्ि

य

फुम्झर्रने

कामािरमरे ऩर्न सोको अर्बरेख याखी धयौटी पछ्यौट सम्फन्धी
कायफाही गनुि ऩनेछ।
(२)

मो र्नमभािरी प्रायम्ब

ु न्दा ऩवहरे
हुनब

अम्स्तत्िभा

नयहेका िा अन्म कुनै कामािरमभा दावमत्ि हस्तान्तयण नबएका
कामािरमको नाभभा विर्बन्न फैंकभा धयौटी खाताभा यहेको धयौटी यकभ

प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई
कामािरमरे प्राप्त बएसम्भका विियण खुराई धयौटी वपताि दाफी गने

सूचना प्रत्मेक आर्थिक िषिभा एक ऩटक प्रकाशन गनेछ।म्मादर्बर
वपताि दाफी र्रन नआएभा याजस्ि खाताभा दाम्खरा गनि सम्फम्न्धत
फैंकराई आदे श ददन सक्नेछ।

ऩरयच्छे द-९

ऩेश्की ददने य ऩेश्की पछि\मौट सम्फन्धी व्मिस्था
73.

ऩेश्की

ददने

य

पछि\मौट

गने:

(१)

मस

र्नमभािरी

फभोम्जभ

सयकायी िा अन्म कुनै व्मम्क्तरे सयकायी काभ काजको र्नर्भत्त

ऩेश्की र्रनु ऩदाि कुन काभको र्नर्भत्त के कर्त यकभ चावहने हो
त्मसको विियण ऩेश गनुि ऩनेछ ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त विियणको आधायभा

कामािरम प्रभुखरे सम्फम्न्धत काभको रार्ग आिश्मक ऩने यकभबन्दा
फढी नहुने गयी ऩेश्की र्रने कभिचायीको हकभा ऩद य प्रमोजन तथा

अन्म व्मम्क्तको हकभा सो व्मम्क्तको तीन ऩुस्ते, स्थामी य अस्थामी
ठे गाना प्रष्ट रेखी ऩेश्की ददनु ऩनेछ।
(३)

उऩर्नमभ

(२)

फभोम्जभ

ददइएको

ऩेश्की

मस

र्नमभािरीभा तोवकएको म्माद र्बर मसै र्नमभािरीको कामिविर्ध
अऩनाई पछि\मौट गनुि गयाउनु ऩेश्की र्रने ददने दुिैथयीको कतिव्म

हुनेछ।कामािरमभा ऩेश्की यकभको र्फर बयऩाई सवहतको विियण प्राप्त
बएऩर्छ

एक्काईस

ददनर्बर
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कामािरमरे

पछि\मौट

गरयसक्नु

ऩनेछ।पछि\मौट गदाि फजेटरे नऩुगेभा प्राप्त र्फर बयऩाई जाॉची बुक्तानी

ददनु ऩने अङ्क ठह¥माई ऩेश्की पछि\मौट गयी बुक्तानी ददन फाॉकी यकभ

र्नमभ ४१ को उऩर्नमभ (८) को अधीनभा यही बुक्तानी ददन फाॉकी
कच्चािायीभा चढाउनु ऩनेछ।
74.

दै र्नक

तथा

भ्रभण

बत्ता

ऩेश्की:

सयकायी

काभको

र्सरर्सराभा

नेऩारर्बर िा विदे श भ्रभण काजभा खवटने सयकायी कभिचायी य
अन्म व्मम्क्तराई भ्रभण खचि र्नमभािरी फभोम्जभ ऩाउने दै र्नक
तथा भ्रभण बत्ता य अन्म यकभ बए सो सभेत वहसाफ गयी फढी
नहुने गयी ऩेश्की ददनु ऩनेछ य सम्फम्न्धत कभिचायी तथा व्मम्क्तरे

ऩर्न भ्रभणफाट आफ्नो कामािरम िा स्थानभा पकेको िा भ्रभण

कामि ऩूया गये को र्भर्तरे ऩन्र ददनर्बर पाॉटिायी ऩेश गयी र्रएको
ऩेश्की

यकभ

पछि\मौट

गनुि

ऩनेछ।

म्मादर्बर

पाॉटिायी

ऩेश

नगयी म्माद नाघे ऩर्छ ऩेश्की पछि\मौट को र्नर्भत्त पाॉटिायी ऩेश
हुन आएभा म्माद नाघेको अिर्धको र्नर्भत्त फाॉकी ऩेश्की यकभभा
75.

दश प्रर्तशत ब्माज सभेत रगाई असुर गरयनेछ।

भारसाभान खरयद सम्फन्धी ऩेश्की: (१) प्रचर्रत कानून फभोम्जभ

कामािरमरे नेऩारर्बर िा विदे शफाट भारसाभान िा सेिा खरयद
गदाि सोझै सम्फम्न्धत र्फिेताराई बुक्तानी ददनु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ भारसाभान तथा सेिा खरयद

गनि, कामििभ सिारन गनि नसवकने बई त्मस्तो भारसाभान तथा
सेिाखरयद

गनि,

कामििभ

सिारन

गनि

आफ्नो

कामािरमका

कभिचायीराई ऩेश्की ददई ऩठाउनु ऩने हुन आएभा ऩेश्की ददनु ऩये को
कायण खोरी कामािरम प्रभुखको स्िीकृर्तभा ऩेश्की ददन सवकनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभ भारसाभान िा सेिाखरयद गनि,

कामििभ

सिारन

गनि

ऩेश्की

यकभ

फुम्झर्रने

कभिचायीरे

भारसाभानिा सेिा खरयद गयी, कामििभ सिारन गयी कामािरमभा

पकेको फढीभा सात ददनर्बर सो ऩेश्की यकभ पछि\मौट गनि
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भारसाभान तथा प्राप्त सेिा, कामििभ सिारन गये को सभेत र्फर
बयऩाई ऩेश गनुि ऩनेछ।

(४) मस र्नमभ फभोम्जभ कभिचायीराई ऩेश्की ददनु ऩने हुन

आएभा साधायणतमा कामािरम प्रभुख य आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रभुखराई ऩेश्की ददनु हुॉदैन।
76.

व्मम्क्त, पभि, कम्ऩनी िा सॊस्थाराई ददइने ऩेश्की: (१) कुनै सयकायी
कामािरमरे

भारसाभान

खरयद

गनि,

सेिा

उऩरब्ध

गनि

िा

र्नभािण सम्फन्धी काभको रार्ग कुनै व्मम्क्त, पभि, कम्ऩनी िा सॊ स्थाराई

ऩेश्की ददॉदा मस र्नमभािरी फभोम्जभ फैंक ग्माये ण्टी र्रनु ऩनेछ।

(२) ऩेश्की ददनु ऩने ठे क्काको सम्झौताभा तोवकएको म्माद

र्बर काभ ऩूया नबई ऩेश्की फाॉकी यहन गएभा त्मस्तो ऩेश्की यकभको
म्माद नाघेको र्भर्त दे म्ख िावषिक दश प्रर्तशतका दयरे साॉिा य ब्माज
सभेत फुझाउनु ऩने कुया सम्झौताको शतिभा उल्रेख गनुि ऩनेछ।

(३) सम्झौताको शति अनुसाय ददइने ऩेश्की य भ्रभणको

र्नर्भत्त ददइने ऩेश्की फाहेक चारू आर्थिक िषिको अन्त्म सम्भभा
ॉ ै न।विशेष ऩरयम्स्थर्तभा नददई नहुने
नपर्छिने गयी कुनै ऩेश्की ददनु हुद
बएभा एक तह भार्थको ऩदार्धकायीफाट र्नणिम गयाई ददन सवकनेछ।
77.

ऩेश्की ददन िा धयौटी खाताभा जम्भा गनि नहुन:े आर्थिक िषिको
अन्त्म सम्भभा काभ हुन नऩाई केिर फजेट खचि रे खाङ्कन गने

उद्देश्मरे भार कसैराई ऩेश्की ददन िा धयौटी खाताभा यकभ
78.

जम्भा गनुि हुॉदैन।

विबागीम कायफाही गरयने: (१) सयकायी यकभ ऩेश्की र्रने सयकायी

कभिचायी िा अन्म जुनसुकै व्मम्क्तरे मस र्नमभािरीभा तोवकएको

म्मादर्बर ऩेश्की पछि\मौट नगये भा फाॉकी ऩेश्की यकभभा म्माद नाघेका
र्भर्तरे िावषिक दश प्रर्तशतका दयरे ब्माज सभेत असुर

गरयनेछ

य

अनािश्मक ऩेश्की र्रएको िा पछि\मौट गनि अटे य गये भा िा म्माद
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र्बर पाॉटिायी नफुझाएभा तरफ योक्का गने य तरफ योक्का गदाि ऩर्न
अटे य

गये भा

प्रचर्रत

सवकनेछ।सयकायी

कानून

कभिचायी

फभोम्जभ

फाहेकका

विबागीम

अन्म

कायफाही

व्मम्क्तको

गनि

हकभा

साििजर्नक सूचना सभेत जायी गयी सयकायी फाॉकी सयह ब्माजसवहत
असुर उऩय गरयनेछ।

(२) ऩेश्की र्रने व्मम्क्तफाट ऩेश्की सम्फन्धी आिश्मक

विियण प्राप्त बएऩर्छ िा भारसाभान िा सेिा प्राप्त गयाउने िा अन्म

सयकायी काभ ऩूया गने व्मम्क्त, पभि, कम्ऩनी िा सॊ स्थाफाट भारसाभान
िा सेिा प्राप्त बएऩर्छ िा ऩूया गनुि ऩने काभ ऩूया बएऩर्छ मस

र्नमभािरीभा तोवकएको म्मादर्बर ऩेश्की फयाफयको यकभ खचि रेखी

पछि\मौट गरयददनु ऩनेछ।थऩ बुक्तानी ददनको रार्ग फजेट अबाि
बएको अिस्थाभा फजेटरे खाभेजर्त यकभ बुक्तानी ददने य फाॉकी यहन
आउने यकभको अर्बरेख याख्नु ऩनेछ।
79.

पछि\मौट हुन फाॉकी यकभको म्जम्भेिायी साने य फयफुझायथ गने:

(१) सयकायी काभकाजको र्नर्भत्त एक आर्थिक िषिभा गएको

ऩेश्कीको

कामािरम

यकभ

प्रभुखरे

सोही

आर्थिक

त्मसयी

िषिभा

पछि\मौट

हुन

पछि\मौट
फाॉकी

हुन

यहेको

नसकेभा
ऩेश्की

यकभको नाभ नाभेसी सवहतको के के िाऩत ऩेश्की गएको हो सो

सभेत खुराई म्जम्भेिायी अको आर्थिक िषिभा सायी प्रभाम्णत गनुि
ऩनेछ।मसयी सारयएको ऩेश्की मस र्नमभािरी फभोम्जभ पछि\मौट
गनुि ऩनेछ।

(२) कामािरम प्रभुखरे सरुिा, फढु िा हुॉदा िा अिकाश प्राप्त

गदाि िा अन्म कुनै कायणरे अड्डा छोडी जाॉदा िा सेिाफाट अरग हुॉदा

पछि\मौट हुन फाॉकी यहेको ऩेश्की यकभको विियण फयफुझायथ गनुि
ऩनेछ।
80.

ऩेश्कीको पाॉटिायी ऩेश गनुि ऩने: (१) म्जम्भेिाय व्मम्क्तरे
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सम्फम्न्धत

तारुक

र्नकाम

िा

भन्रारमभा

प्रत्मेक

आर्थिक

िषिको

आषाढ

भवहनाको स्रे स्ता दाम्खरा गदाि सो आर्थिक िषि बरयभा गएको य

विगतको म्जम्भेिायी सये को ऩेश्की भध्मे पछि\मौट हुन फाॉकी यहेको

ऩेश्की य फाॉकी भध्मे पछि\मौट गनुऩ
ि ने म्माद नाघेको य ननाघेको

विियण, नाभ नाभेसी य सोको कायण सभेत खुराई पाॉटिायी ऩेश गनुि
ऩनेछ।

(२)

उऩर्नमभ

(१)

फभोम्जभ

ऩेश्कीको

पाॉटिायी

प्राप्त

बएऩर्छ सम्फम्न्धत विबाग िा भन्रारमरे ऩेश्कीको रगत याखी

म्मादर्बर ऩेश्की पछि\मौट नगने नगयाउने राई र्नमभ ७८ य ८३
फभोम्जभ कायफाही गनुि ऩनेछ।
81.

म्माद थऩ गनि सवकने: (१) कसैरे मस र्नमभािरीभा तोवकएको
म्मादर्बर ऩेश्की पछि\मौट गनि नसक्ने भनार्सफ कायण खुराई
र्निेदन
म्माद

ददएभा

थऩ

कामािरम

प्रभुखरे

गनि सक्नेछ।सो

बन्दा

फढीभा
फढी

एक्काईस

थऩ

म्माद

ददनसम्भको
ददनु ऩने

बएभा तारुक र्नकाम िा भन्रारमरे भार म्माद थप्न सक्नेछ।

(२) कुनै काभको ठे क्का स्िीकृत बइसकेऩर्छ र्नधािरयत शति

फभोम्जभ र्रएको ऩेश्की पछि\मौटगने

म्माद फढाउनु ऩने विशेष

ऩरयम्स्थर्त ऩनि आएभा कामािरमरे आफ्नो तारुक र्नकामफाट सहभर्त
ॉ ा जभानतको म्माद नाघ्ने बएभा
र्रनु ऩनेछ य मसयी म्माद थवऩद
त्मसको म्माद सभेत फढाउन रगाउनु ऩनेछ।
82.

धयौटी

िाऩतको

ऩेश्की:

(१)

सयकायी

कामािरमरे

टे र्रपोन,

इन्टयनेट, धाया, फत्ती य मस्तै अन्म सुविधा िाऩत धयौटी याखेको
यकभहरूको विियण अनुसूची-१३ फभोम्जभको ढाॉचाभा सम्फम्न्धत

कामािरमरे रगत याखी सोको जानकायी तारुक र्नकाम य प्रदे श
रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमभा ददनु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ जानकायी प्राप्त बएऩर्छ प्रदे श
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रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमरे अनुसूची–१४ फभोम्जभको ढाॉचाभा
त्मसको

रगत

याख्नु

ऩनेछ

य

कामािरमराई ददनु ऩनेछ।

सो

कुयाको

सूचना

सम्फम्न्धत

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभ सूचना प्राप्त बएऩर्छ सम्फम्न्धत

कामािरमरे आफ्नो खाताभा अर्बरेख याख्नुऩनेछ।
83.

ऩेश्की पछमौट सम्फन्धभा अनुगभन गने: (१) मस र्नमभािरी

फभोम्जभ ऩेश्की पछि\मौट बमो िा बएन बन्ने कुया जानकायी ददन य

ऩेश्की

पछि\मौट

सभमभा

बुक्तान

बएको सात

गयाउन

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखरे
ददनर्बर

ऩेश्कीको

सूची

तमाय

गयी

कामािरम प्रभुख सभऺ भहीना

ऩेश

गनुि ऩनेछ।कामािरम

प्रभुख,

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखरे सोको सभीऺा गयी पछमौटको
कामि गनुि ऩनेछ।
(२)

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

कामािरम

िा

प्रदे श

रे खा

र्नमन्रक कामािरमरे तोकेको कामािरमरे आन्तरयक रे खा ऩयीऺण

गदाि ऩेश्की म्जम्भेिायी साये िा नसाये को, म्माद र्बर ऩेश्की पछमौट
गये िा नगये को सभेत हेयी रे खा ऩयीऺण प्रर्तिेदन ऩेश गनुि ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (२) फभोम्जभ प्राप्त प्रर्तिेदनको आधायभा

तारुक र्नकामरे प्रचर्रत कानून फभोम्जभ कायफाही गनुि ऩनेछ।
ऩरयच्छे द-१०
एकीकृत आर्थिक/वित्तीम विियण य कामि सम्ऩादन प्रर्तिेदन
84.

भार्सक तथा िावषिक विियण तमाय गयी ऩेश गने: (१) प्रत्मेक

कामािरमरे भवहना बुक्तान बएको सात ददन र्बर खचिको पाॉटिायी,
पछ्र्मौट हुन फाॉकी ऩेश्कीको भास्केफायी य फैंक वहसािको विियण,
याजस्िको भास्केफायी, याजस्िको फैंक वहसाफको विियण, धयौटीको
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भास्केफायी, धयौटीको फैंक वहसाफको विियण तमाय गयी सम्फम्न्धत

प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमभा य र्नमभ ८६ फभोम्जभ
तारुक र्नकामभा ऩठाउनु ऩनेछ।
(२)

िैदेम्शक

सहामता

सभािेश

बएका

आमोजना

िा

कामािरमहरूरे उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ विियण ऩठाउॉदा िस्तुगत
सहामता, र्सधै बुक्तानी, टनिकी फेर्ससको सहामता, प्राविर्धक य अन्म

सहामता य शोधबनाि हुने यकभ, दातृ सॊ स्था, स्रोतको प्रकाय य यकभ
नम्फय सभेतको विियण ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) प्रत्मेक कामािरमरे आर्थिक िषि सभाप्त बएको ऩैंतीस

ददनर्बर उऩर्नमभ (२) भा उम्ल्रम्खत विियण सभेत सभािेश गयी
िावषिक आर्थिक विियण तमाय गयी सो आर्थिक विियण साथ आर्थिक

िषिको अन्तभा फाॉकी यहेको ऩेश्कीको विियण, बुक्तानी हुन फाॉकीको
कच्चािायी सॊ रग्न गयी सम्फम्न्धत तारुक र्नकाम य प्रदे श रेखा
र्नमन्रक इकाई कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।
85.

आर्थिक

विियण

जाॉची

ऩठाउने:

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

इकाई

कामािरमरे र्नमभ ८४ को उऩर्नमभ (२) य (३) फभोम्जभ ऩेश
हुन

आएको

विियणभा िावषिक

फजेट, यकभान्तय, र्नकासा, खचि,

फाॉकी यकभ, फैंक वहसाफ य विज विियण सभेत र्बडाई प्रदे श रेखा
र्नमन्रक कामािरमरे तोवकददएको सभमर्बर प्रदे श रेखा र्नमन्रक
कामािरमभा
86.

एक

प्रर्त

य

भन्रारम

िा

तारुक र्नकामभा एक प्रर्त ऩठाउनु ऩनेछ।

विबाग/र्नदे शनारम

िा

प्रदे शको एकीकृत रेखा याख्ने दावमत्ि: मस र्नमभािरी फभोम्जभ
सम्फम्न्धत कामािरम तथा प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम य प्रदे श
रे खा

र्नमन्रक

इकाई

कामािरमफाट

प्राप्त

दे हाम फभोम्जभ एकीकृत रेखा याख्नु ऩनेछ्(क)

विबाग

बएकोभा
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विबागरे

य

विियणको

आधायभा

विबाग

नबएकोभा

सम्फम्न्धत भन्रारम िा सॊ विधानभा व्मिस्था बएको
र्नकामहरु

तथा

ऩनेछ।
(ख)

एकीकृत

र्नकामरे

रेखा

याख्नु

विबाग बएको भन्रारमरे प्रत्मेक चाय भवहनाभा
एकीकृत

विबागफाट

आर्थिक

विियण

र्रई

तथा

विबाग नबएको भन्रारम य सॊ विधानभा व्मिस्था
बएका र्नकामहरु तथा सयकायी र्नकामहरू आपैरे

अन्तगित कामािरमको एकीकृत विियण तमाय गनुि
ऩनेछ।विबागरे सभेत आपू अन्तगितका कामािरमको

एकीकृत आर्थिक विियण तमाय गयी भन्रारमभा ऩेश
गनुि ऩनेछ।
(ग)

चारू आर्थिक िषिको फजेट कामािन्िमनको म्स्थर्त
भूल्माङ्कनको

रार्ग

प्रत्मेक

भन्रारमरे

तथा

र्नकामहरूरे चैर भवहनाभा सॊ शोर्धत अनुभान तमाय

गयी प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम य भन्रारमभा
ऩठाउनु ऩनेछ।
(घ)

खण्ड (क) फभोम्जभ प्रदे शको एकीकृत रेखा याख्दा
िावषिक फजेट, स्रोतान्तय, यकभान्तय, र्नकासा, खचि,

िस्तुगत सहामता, र्सधै बुक्तानी, टनिकी फेर्ससको
सहामता, प्राविर्धक य अन्म सहामता य शोधबनाि हुने

यकभको दातृ सॊ स्था, स्रोतको प्रकाय सभेत खुल्ने गयी
रे खा याख्नु ऩनेछ य मस्ता विियणहरू सभेत सभािेश
बएको

आर्थिक

भसान्तर्बर

प्रदे श

ऩठाउनु ऩनेछ।
(ङ)

प्रदे श

रेखा

विियण

रेखा

र्नमन्रक
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तमाय

गयी

र्नमन्रक
कामािरमरे

कार्तिक

कामािरमभा

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक इकाई कामािरमहरूफाट प्राप्त विियणहरूको

आधायभा विर्नमोजन, याजस्ि, धयौटी य कोष तपिको

र्नकासा य खचिको िावषिक एवककृत विियण तमाय
गनुि ऩनेछ।

भन्रारमरे िावषिक एकीकृत विियण तमाय गदाि

(च)

र्नकासा य खचि प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमसॉग

र्बडे को प्रभाण सवहत र्नमभ ८४ को उऩर्नमभ (२)
फभोम्जभको विियणसभेत एकीकृत गयी भन्रारम
अन्तगितको एकीकृत िावषिक आर्थिक विियण तमाय
गयी

कार्तिक

भसान्तर्बर

भहारे खा

ऩयीऺकको

कामािरम य प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश
गनुि ऩनेछ।
(छ)

खण्ड (च) फभोम्जभको विियण भन्रारमफाट प्राप्त
बएऩर्छ प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे नगद, सोझै

बुक्तानी तथा िस्तुगत सहामता िा ऋण सभेतको
रे खा याखी एकीकृत िावषिक आर्थिक विियण तमाय
गयी

भॊ र्सय

भसान्तर्बर

कामािरम,

भहारेखा

भहारेखा

र्नमन्रक

कामािरम

भन्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।
87.

ऩयीऺकको
य

म्जल्रागत विियण तमाय गने: (१) प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई
कामािरमरे
आधायभा

भन्रारम

म्जल्राम्स्थत

उऩशीषिकगत

तथा

कामािरमहरूराई

िा

र्नकामको

कामािरमगत

सॊ घीम

य

ददएको

छु वट्टने

प्रदे श

र्नकासाको

गयी

सयकायफाट

प्रत्मेक
प्राप्त

अनुदान, याजस्ि फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ, आन्तरयक आम तथा ऋण

िा अनुदानप्रदे श सयकायको स्रोत, अनुदानय ऋण सहामता तपिको
र्नकासाको विियण तमाय गयी भवहना बुक्तान बएको सात ददनर्बर
प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।
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(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ र्नकासा विियण ऩेश गदाि

फजेटभा सभािेश बएको तय र्नकासा ददन नऩने र्नमभ ८४ को
उऩर्नमभ (२) फभोम्जभको िस्तुगत सहामता, र्सधै बुक्तानी, टनिकी
फेर्ससको सहामता, प्राविर्धक य अन्म सहामताको दातृ सॊ स्था य
स्रोतको प्रकायसभेत खुल्ने र्नकासा विियण सभेत सॊ करन गयी ऩेश
गनुि ऩनेछ।
आएको

(३) र्नमभ ८४ को उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ प्राप्त हुन
भार्सक

खचिको

विियण

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

इकाई

कामािरमरे आफ्नो अर्बरे खसॉग र्बडाई उऩशीषिकगत िा कामािरमगत

छु वट्टने गयी प्रत्मेक भन्रारम तथा र्नकामको र्नकासा खचिको विियण
तमाय गयी प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश गनुऩ
ि नेछ।

(४) र्नमभ ८४ को उऩर्नमभ (३) भा उम्ल्रम्खत आर्थिक

विियण प्राप्त बएऩर्छ प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम य

प्रदे श रेखा

र्नमन्रक इकाई कामािरमरे आफ्नो अर्बरे खसॉग र्बडाई य जाॉच्नुऩने

अन्म कुया बए जाॉची सो आर्थिक विियणको आधायभा म्जल्रास्तयीम

िावषिक आर्थिक विियण तमाय गयी प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा
ऩठाउनु ऩनेछ।
(५)

कामािरमहरूफाट

प्राप्त

हुने

याजस्ि

तथा

धयौटीको

आर्थिक विियणको आधायभा प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम य प्रदे श
रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमरे म्जल्रागत िावषिक आर्थिक विियण
फनाई प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।
88.

रेखा तथा आर्थिक विियण ऩेश गनुि ऩने: मस र्नमभािरी फभोम्जभ
सम्फम्न्धत र्नकाम िा कामािरमभा रेखा तथा आर्थिक विियण ऩेश
गनुि य प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम तथा सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा

र्नमन्रक इकाई कामािरमरे भाग गये फभोम्जभ आिर्धक रे खा
तथा

आर्थिक

विियण

य

िैदेम्शक
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सहामताका

विियण, िस्तुगत

सहामता, र्सधै बुक्तानी, टनिकी फेर्ससको सहामता, प्राविर्धक य अन्म

सहामताको दातृ सॊ स्था य स्रोतको प्रकाय सभेत खुल्ने र्नकासा य
खचिको विियण सभेत ऩेश गनुि सम्ऩूणि कामािरम प्रभुखको कतिव्म
हुनेछ।मस

र्नमभािरी

फभोम्जभ

रेखा

तथा

आर्थिक

विियण

भनार्सि भावपकको कायण फेगय ऩेश गनुि ऩने सभमभा ऩेश नगने

कामािरम प्रभुख उऩय प्रचर्रत कानून फभोम्जभ विबागीम कायफाही
89.

सभेत चराउन सवकनेछ।

िावषिक आर्थिक कायोफाय प्रर्तिेदन: (१) प्रत्मेक कामािरमरे एक

आर्थिक िषिको अिर्धर्बर बएको आफ्नो आर्थिक कायोफाय (नगदी,
म्जन्सी, आम व्मम) को अनुसूची–१५ फभोम्जभको ढाॉचाभा िावषिक
प्रर्तिेदन तमाय गयी आर्थिक िषि सभाप्त बएको एक्काइस ददनर्बर

दुई प्रर्त सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरम य
तारुक र्नकामभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ ऩेश हुन आएको प्रर्तिेदन भध्मे

एकप्रर्त सम्फम्न्धत प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमरे प्रदे श
रे खा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) कुनै भन्रारमभा य अन्तगित विर्नमोम्जत यकभ याजस्ि य

धयौटी फाहेकका छु ट्टै सयकायी कोषको सिारन बएको बए सो

कोषको िावषिक आम–व्ममको आर्थिक विियणहरू आर्थिक िषि सभाप्त

बएको ऩैँ तीस ददनर्बर प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा य भहारे खा
ऩयीऺकको कामािरमभा ऩठाउनु ऩनेछ।

(४) उऩर्नमभ (३) फभोम्जभ प्राप्त विियण उऩय जाॉचफुझ गनुि

ऩने बए प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे आिश्मक जाॉचफुझ गयी

गयाई एकीकृत विियण भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमभा ऩठाउनु
ऩनेछ।

(५) उऩर्नमभ (१) य (३) भा उल्रेख बएको म्मादरे नऩुग
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हुने बएभा भन्रारम िा विबागीम प्रभुखको सम्चि तथा र्नकामको
प्रशासकीम प्रभुखको स्िीकृर्तभा फढीभा ऩैंतीस ददनसम्भ थऩ हुन
सक्नेछ।
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िावषिक कामि सम्ऩादन प्रर्तिेदन ऩेश गने: (१) प्रत्मेक कामािरमरे

आर्थिक िषि सभाप्त बएको तीन भवहनार्बर दे हामका विषमहरू
याखी

िावषिक

कामि

विबाग/र्नदे शनारम
र्नमन्रक
ऩेश

गदाि

इकाई

र्नमभ

सॊ रग्न गनुि ऩनेछ्-

सम्ऩादन

भापित

सम्फम्न्धत

कामािरमभा
८९

प्रर्तिेदन

ऩेश

फभोम्जभको

तमाय

भन्रारम

गनुि

गयी

य

प्रदे श

रेखा

प्रर्तर्रवऩ

सभेत

ऩनेछ।मसयी

प्रर्तिेदनको

सम्फम्न्धत

प्रर्तिेदन

(क) फजेट तथा कामििभ फनाई ऩेश गये को र्भर्त,

(ख) आर्थिक विियणहरू सम्फम्न्धत कामािरमभा ऩेश बएको
र्भर्त,

(ग) रे खाऩयीऺणको र्नर्भत्त आर्थिक विियण ऩेश बएको र्भर्त
य कामािरम,

(घ) याजस्ि, धयौटी विर्नमोजनको रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न यकभ,
(ङ) जम्भा फेरुजु यकभ,

(च) फेरुजुको ऩर प्राप्त बएको र्भर्त,

(छ) फेरुजुको जिाप ऩेश बएको र्भर्त,

(ज) चारू िषिको फेरुजु पछमौट गयी सम्ऩयीऺण बएको
यकभ,

(झ) सार्फक फेरुजु अॊक य ऩर्छ र्नस्केको फेरुजु अॊक सभेत
जम्भा

कर्त

फेरुजु

कामभ

बमो, त्मसभध्मे

सम्ऩयीऺण गयाई पछमौट गयाइमो, सो यकभ,

कर्त

(ञ) फेरुजु रगत अद्यािर्धक छ िा छै न, अद्यािर्धक बए कुन
कुन आर्थिक िषि फजेट उऩशीषिकको छ, सो कुया,

(ट) म्जन्सी भारसाभानको र्नयीऺण के कर्त ऩटक गरयमो
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सोको र्भर्त,

(ठ) म्जन्सी भारसाभानको भभित सम्बाय िा र्रराभ र्फिी

गरयमो िा गरयएन, गरयएको बए त्मसको र्भर्त, नगरयएको
बए सोको कायण,

(ड) कामािरमको खास काभ िा कामििभको रक्ष्म य प्रगर्त
विियण,

(ढ) तारुक

भन्रारम,

विबाग/र्नदे शनारमफाट

आर्थिक

कायोफायको विषमभा सभमभा र्नकासा ऩाए िा नऩाएको,

(ण) कामािरम र्नयीऺण बएको र्भर्त,

(त) विशेष काभ गनेराई ऩुयस्काय य काभ नगनेराई दण्ड
सजाम ददएको विियण,

(थ) दातृ ऩऺसॉग शोधबनाि हुने गयी बएको कुर खचि
शोधबनाि भाग गये को यकभ य र्भर्त, शोधबनाि प्राप्त यकभ

य र्भर्त, शोधबनाि भाग गनि फाॉकी यकभ य सोको
कायण।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको कामि सम्ऩन्न प्रर्तिेदन प्राप्त

बएऩर्छ प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमरे आफ्नो विषमसॉग

सम्फम्न्धत कुयाभा अध्ममन जाॉचफुझ गयी त्मसको प्रर्तविमा िा
यामसवहत सम्फम्न्धत कामािरमको तारुक र्नकामभा एक भवहनार्बर
ऩठाउनु ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (१) य (२) फभोम्जभ प्रर्तिेदन प्राप्त बएऩर्छ

सम्फम्न्धत भन्रारमरे कामि सम्ऩादन भूल्माङ्कन गयी प्रोत्साहन ददनु
ऩनेभा प्रोत्साहन ऩुयस्काय य कामि सन्तोषजनक नबएभा स्ऩष्टीकयण
भाग गयी मथोम्चत र्नदे शन ददनुऩनेछ।

(४) उऩर्नमभ (१) य (२) फभोम्जभको म्मादभा काभ सम्ऩन्न

हुन नसकेभा फढीभा तीस ददनसम्भ र्नमभ ८९ को उऩर्नमभ (५) भा
उम्ल्रम्खत ऩदार्धकायीफाट म्माद थऩको स्िीकृर्त र्रन सवकनेछ।
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ऩरयच्छे द-११
रेखा, रेखाऩयीऺण य फेरुजु पछि\मौट सम्फन्धी व्मिस्था
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कायोफायको

रेखा

याख्ने:

ऩयीऺकको

कामािरमफाट

(१)

प्रत्मेक

कामािरमरे

विर्नमोजन,

याजस्ि, धयौटी, म्जन्सी य अन्म आम्दानी खचिको रेखा भहारेखा
र्बड्ने

ऩनेछ।

प्रभाम्णत
(२)

स्िीकृत

कागजातहरू

िैदेम्शक

ऩर्न

सहामताभा

ढाॉचाभा

याख्नु

र्सरर्सराफद्ध
सिार्रत

ऩनेछ।रेखा

तरयकारे

आमोजनाको

याख्नु

हकभा

उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ स्िीकृत रेखाको अर्तरयक्त प्रदे श रेखा
र्नमन्रक

याख्नुऩनेछ।

कामािरमरे
त्मसयी

तोके

याम्खएको

फभोम्जभको
सहामक

सहामक

रेखाको

ऩऺराई चावहने विियण सभमभै ऩेश गनुि ऩनेछ।
(३)

िस्तुगत

सहामता, र्सधै

रेखा

आधायभा

सभेत

दातृ

बुक्तानी, टनिकी, प्राविर्धक

सहामताको वहसाफ याख्ने य विियण ऩेश गने कुया प्रदे श रे खा
र्नमन्रक कामािरमफाट तोवकददए फभोम्जभ हुनेछ।

(४) प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे रेखा प्रणारी विषमभा

सभम सभमभा स्िीकृत गयी ऩठाएको र्नदे म्शका कामािरमहरूरे ऩारना
गनुि ऩनेछ।

(५) कामािरम प्रभुखरे कायोफायको रे खा अद्यािर्धक बए िा

नबएको विषमभा फयोफय जाॉच गनुि ऩनेछ।आफ्नो कामािरम अन्तगित
अन्म कामािरमहरू बए त्मस्तो कामािरमभा आपै गई िा अन्म
कभिचायी खटाई आन्तरयक जाॉच र्नयीऺण गनुि िा गयाउनु ऩनेछ।

(६) कामािरमभा याख्नु ऩने रेखा ठीक दुरुस्तसॉग याखे िा

नयाखेको, तहर्फर भौज्दात ठीक बए िा नबएको सम्फन्धभा प्रदे श
रे खा र्नमन्रक कामािरम प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमरे
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आकम्स्भक िा सभम सभमभा जाॉच गनि सक्नेछ ।मसयी जाॉच गये को
प्रर्तिेदन य रेखा ठीक नयाखी जरयफाना गनि ऩने बए सो सभेत

उल्रेख गयी सम्फम्न्धत कामािरमको तारुक र्नकाम प्रभुख सभऺ
ऩठाउनु ऩनेछ।मसयी प्रर्तिेदन प्राप्त बएको सात ददन र्बर तारुक

र्नकामरे सम्फम्न्धत कामािरम प्रभुखराई आिश्मकता अनुसाय र्नदे शन
ददने िा कायफाही गनुि ऩनेछ।

(७) मस र्नमभािरी फभोम्जभ जाॉच हुॉदा कुनै कैवपमत बएभा

कामािरम प्रभुख िा विबागीम िा विबाग/र्नदे शनारम प्रभुख, विबागीम
प्रभुख नबए तारुक र्नकामरे दे हाम फभोम्जभ कायफाही गयी त्मसको
जानकायी भहारे खा ऩयीऺकको कामािरम य प्रदे श रे खा र्नमन्रक
कामािरमराई ददनुऩनेछ:-

(क) नगदी य म्जन्सी भारसाभानको रगत खडा गनि

छु ट बएकोभा तीन ददनर्बर रगत खडा गनि
रगाउने,

(ख) नगदी म्जन्सी भारसाभानको रगत गोरभार गयी

प्रदे श सयकायराई हार्न नोक्सानी ऩाये कोभा ऩन्र
ददनर्बर असुर उऩय हुन नसकेकोभा प्रचर्रत
कानून फभोम्जभ सयकायी फाॉकी सयह तुरुन्त असुर

92.

उऩय गने।

रेखा िा रेखा विियण दाम्खरा गने: (१) रेखा िा रे खा विियण
दाम्खरा गने सम्फन्धभा मस र्नमभािरीभा अन्मर कुनै व्मिस्था
बएकोभा सोही फभोम्जभ य कुनै व्मिस्था नबएकोभा दे हाम फभोम्जभ

रे खा िा रेखा विियण दाम्खरा गनुि ऩनेछ्-

(क) दै र्नक ऩठाउनु ऩने विियण बोर्रऩल्ट,

(ख) साप्तावहक रूऩभा ऩठाउनु ऩने विियण सो सभम सभाप्त
बएको तीन ददनर्बर,

(ग) भार्सक रूऩभा ऩठाउनु ऩने विियण भवहना बुक्तान
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बएको सात ददनर्बर,

(घ) भहारे खा ऩयीऺकको कामािरम िा भन्रारम िा प्रदे श

रे खा र्नमन्रक कामािरम िा सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा
इकाई

कामािरम

अर्धकायीरे

िा

भागेको

सम्फम्न्धत

विियण

उल्रेख बएको म्मादर्बर,

(ङ) अन्म

र्नकामफाट

विियण

तारुक

भाग

प्राप्त

र्नकामिा

गरयएको

गयी

ऩरभा

ऩठाउनु

ऩने

प्रर्तिेदनभा त्मस्तो विियण प्राप्त बएको तीन ददनर्बर।

(२) उऩर्नमभ (१) भा उल्रेख बए फभोम्जभको म्मादर्बर

विियण ऩठाउन नसकेभा ऩठाउन नसक्नाको कायण खोरी ऩटके

रूऩभा ऩठाउनु ऩने विियणका हकभा भाग गने र्नकामको प्रभुखसॉग य
र्नमर्भत रूऩभा ऩठाउनु ऩने विियणको हकभा तारुक र्नकामका

प्रभुख सभऺ म्माद थऩ भाग गयी र्नकासा बई आए अनुसाय गनुि
ऩनेछ।
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रेखा

नयाख्ने िा

प्रर्तिेदन

ऩेश

नगनेराई

कायफाही

हुन:े

रेखा

उत्तयदामी अर्धकृतरे मस र्नमभािरी फभोम्जभ याख्नु ऩने याजस्ि
विर्नमोजन धयौटी रगामतको रे खा नयाख्ने िा प्रर्तिेदन ऩेश नगने

सम्फम्न्धत कामािरम प्रभुख य आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखराई
रे खा नयाखेकोभा रेखा नयहेको यकभको ऩाॉच
प्रर्तिेदन
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ऩेश

नगये कोभा

जरयफाना गनुऩ
ि नेछ।

आन्तरयक

सम्चिारम,

र्नमन्रण
र्नकाम

सात

सम्फन्धी

तथा

ददनको

व्मिस्था:

अन्तगित

तरफ

(१)

र्नकामफाट

प्रर्तशतसम्भ

फयाफयको

प्रत्मेक

य

यकभ

भन्रारम,

सम्ऩादन

गरयने

कामिहरू र्भतव्ममी, कामिदऺता य प्रबािकायी ढॊ गफाट सम्ऩादन गनि,
वित्तीम

प्रर्तिेदन

प्रणारीराई

विश्वसनीम

फनाउन

तथा

प्रचर्रत

गनुि

गयाउनु

कानून फभोम्जभ कामि सम्ऩादन गनि काभको प्रकृर्त अनुसाय तमाय
गरयएको

आन्तरयक

र्नमन्रण
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प्रणारी

कामािन्िमन

रे खा उत्तयदामी अर्धकृतको म्जम्भेिायी हुनछ
े ।सम्फम्न्धत

भन्रारम,

सम्चिारम, र्नकामका रेखा उत्तयदामी अर्धकृतसॉग सभन्िम गयी

भन्रारमरे मो र्नमभािरी जायी बएको र्भर्तरे एक िषिर्बर आन्तरयक
र्नमन्रण प्रणारी र्नदे म्शका तमाय गरयसक्नु ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारी

तमाय गदाि र्नकामगत काभको प्रकृर्त अनुरूऩ आिश्मक कुयाहरूको
व्मिस्था गनुि ऩनेछ य त्मसभा र्नमन्रणको िाताियण, जोम्खभ ऺेरको

ऩवहचान, सूचनाको आदान प्रदान, अनुगभन तथा भूल्माङ्कन जस्ता
विषमराई सभेत सभेवटनु ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (१) य (२) फभोम्जभको आन्तरयक र्नमन्रण

प्रणारीको अनुगभन गनिका रार्ग सम्फम्न्धत भन्रारम, सम्चिारम तथा

विबागीम प्रभुखरे म्जम्भेिाय अर्धकायी तोवक अनुगभन गने व्मिस्था
र्भराउनु ऩनेछ।

(४) उऩर्नमभ (३) फभोम्जभ गरयएको अनुगभनफाट दे म्खएका

रुटीराई सुधाय गयी आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारीराई सुदृढ फनाउने
म्जम्भेिायी उऩर्नमभ (१) भा उम्ल्रम्खत र्नकामको हुनेछ।

(५) तारुक र्नकामरे मस र्नमभािरी फभोम्जभ भातहतका

कामािरमरे तोवकएको कामिहरू प्रबािकायी रूऩभा ऩरयऩारना गये
नगये को, आर्थिक

अनुशासन

य

सुऩरयिेऺण य अनुगभन गनुि ऩनेछ।

र्नदे शनको

ऩारना

गये

नगये को

(६) उऩर्नमभ (५) फभोम्जभको सुऩरयिेऺण य अनुगभन

िषिको कम्तीभा दुई ऩटक गनुि ऩनेछ।तारुक र्नकामरे अनुगभन य
सुऩरयिेऺणको आधायभा दे म्खएका कैवपमतको सुधायको रार्ग भातहत

कामािरमराई र्नदे शन ददनु ऩनेछ य त्मस्तो र्नदे शनको ऩारना गनुि
भातहतका कामािरमको कतिव्म हुनेछ।
95.

आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी व्मिस्था: (१) कामािरम प्रभुखरे
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आफ्नो कामािरमको याजस्ि, धयौटी तथा विर्नमोजन तपिको आम–

व्मम तथा प्रचर्रत कानून फभोम्जभ खडा बएको कामि सिारन

कोष य अन्म साििजर्नक कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फम्न्धत

प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम िा सो कामािरमरे तोके िभोम्जभ
गयाउनु ऩनेछ।
(२)

प्रदे श

रे खा

र्नमन्रक

कामािरमरे

उऩर्नमभ

(१)

फभोम्जभ आन्तरयक रे खाऩयीऺण गदाि कामािरमभा हुने आम्दानी तथा
खचि य त्मसको रेखाङ्कन प्रचर्रत कानूनिाया र्नधािरयत प्रविमा अनुरूऩ
बए

िा

नबएको, वित्तीम

साधनको

उऩमोग

र्भतव्ममी

तियरे

दऺताऩूिक
ि
प्रबािकायी रूऩभा बए िा नबएको, स्िीकृत िावषिक
कामििभ अनुरूऩ रक्ष्म प्रार्प्त गये िा नगये को, वित्तीम प्रर्तिेदनरे

आर्थिक कायोफायको सही य मथाथि म्चरण प्रस्तुत गये िा नगये को य
आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारी प्रबािकायी बए िा नबएको जस्ता

कुयाहरूभा केम्न्रत बई प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमफाट तमाय गयी
रागू गये को आन्तरयक रेखाऩयीऺण र्नदे म्शका अनुरूऩको कामिविर्ध
अऩनाई आन्तरयक रेखा ऩयीऺण गनुि ऩनेछ।

(३) कामािरमरे आन्तरयक रे खाऩयीऺणफाट र्नस्केका फेरुजु

अम्न्तभ रेखाऩयीऺण हुन ु बन्दा अगार्ड नै र्नमर्भत गयाउनु ऩनेभा
र्नमर्भत गयाई िा प्रभाण ऩेश गनुि ऩनेभा प्रभाण ऩेश गयी िा असुर
उऩय गनुि ऩनेभा असुर उऩय गयी फेरुजु रगत कट्टा गयाउनु ऩनेछ।
(४)

आन्तरयक

तारुक

र्नकामरे

रे खाऩयीऺण

सभमभै

सभेत

बए

आपू
िा

भातहत

नबएको,

र्नकामको
आन्तरयक

रे खाऩयीऺणफाट कामभ बएका फेरुजुहरू सभमभै पछमौट गये िा
नगये को अनुगभन गयी सभमभै आन्तरयक रेखाऩयीऺण फेरुजु पछमौट
नगने म्जम्भेिाय अर्धकायीराई सेिा सम्फन्धी प्रचर्रत कानून फभोम्जभ
विबागीम कायफाही गनुि ऩनेछ।
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(५) कामािरम प्रभुख आपैरे र्नमर्भत गनि सक्नेभा आपैरे

र्नमर्भत गने य आपैरे र्नमर्भत गनि नसक्ने यकभहरू तारुक

र्नकामभा सभमभै ऩेश गनुि ऩनेछ।तारुक र्नकामरे ऩर्न र्नमर्भत गनुि
ऩनेभा सभमभै र्नमर्भत गयी गयाई ददनु ऩनेछ।सो फभोम्जभ नगये भा
त्मसको जिापदे ही तारुक भन्रारम िा सम्फम्न्धत कामािरम प्रभुख
हुन ु ऩनेछ।

(६) आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाट र्नस्केको फेरुजुको एक प्रर्त

फोधाथि तारुक र्नकामभा ऩर्न ऩठाउनु ऩनेछ।त्मस्तो फेरुजु पछमौट
गये िा नगये को अनुगभन तारुक र्नकामरे गनुि ऩनेछ।
96.

आन्तरयक र्नमन्रण सर्भर्तको कामिविर्ध: (१) ऐनको दपा 31
िभोम्जभको

आन्तरयक

र्नमन्रण

भहीनाको एक ऩटक फस्नेछ।

सर्भर्तको

फैठक

साभान्मत:

(२) सर्भर्तको फैठक फस्नु बन्दा चौफीस घण्टा अगािै

अध्मऺसॉगको ऩयाभशिभा सदस्म सम्चिरे फैठकका कामिसूची तमाय
गयी सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

(३) आन्तरयक र्नमन्रण सर्भर्तको अन्म कामिविर्ध सर्भर्त

आपैँरे र्नधाियण गये फभोम्जभ हुनेछ।
97.

98.

अम्न्तभ रेखाऩयीऺण गयाउने: कामािरम प्रभुखरे भहारेखा

ऩयीऺकको

कामािरमफाट तोवकददए फभोम्जभ रे खा य आर्थिक/वित्तीम विियण ऩेश
गयी अम्न्तभ रेखाऩयीऺण गयाउनु ऩनेछ।

फेरुजु पछि\मौट गने गयाउने उत्तयदावमत्ि: (१) कामािरम प्रभुख िा

म्जम्भेिाय व्मम्क्तरे फेरुजु पछि\मौट गये िा नगये को अनुगभन गयी
नगये को

बए

प्रचर्रत

कानून

फभोम्जभ

दावमत्ि रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको हुनेछ।

पछमौट

गनि

रगाउने

(२) रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका फेरुजु प्रभाण ऩेश गयी

िा र्नमर्भत गयी गयाई िा असुर उऩय गयी पछि\मौट गने दावमत्ि
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म्जम्भेिाय व्मम्क्त िा कामािरम प्रभुखको हुनेछ।
(३) फेरुजु पछि\मौट गने दावमत्ि बएको म्जम्भेिाय व्मम्क्त िा

कामािरम प्रभुख िा कभिचायी सरुिा फढु िा िा अिकाश बई कामािरम

छोड्नु ऩदाि र्नजरे पछमौट हुन फाॉकी यहेको फेरुजु रगत तथा

कायोफाय सम्फन्धी कायफाहीको सम्ऩूणि विियण खोरी हारिाराराई

फुझाउनु ऩनेछ। हारिारारे ऩर्न पछि\मौट हुन फाॉकी यहेको फेरुजु
रगत तथा कायोफाय सम्फन्धी कायफाहीको सम्ऩूणि विियण फुम्झर्रई
प्राथर्भकताका साथ फेरुजु पछि\मौट गनुि गयाउनु ऩनेछ।
99.

फेरुजु पछमौटको
रे खाऩयीऺण

िा

रे खाऩयीऺण

गने

प्रर्तिेदन

कायफाही

अम्न्तभ

गयी

जिाप

रेखाऩयीऺणफाट

ददने:

(१)

औ ॊल्माइएका

आन्तरयक
कैवपमत

य फेरुजुहरूको सम्फन्धभा सम्फम्न्धत रेखाऩयीऺक
कामािरमफाट

ऩर

रेखी

आएऩर्छ

सो

िा

ऩरभा

म्माद तोवकएको बए सो म्माद र्बर य नतोवकएकोभा ऩैंतीस ददन

र्बर र्नमर्भत गनुि ऩने बए र्नमर्भत गयी िा आिश्मक प्रभाण ऩेश

गनुि ऩने बए सो ऩेश गयी गयाई िा असुर उऩय गनुि ऩने बए
असुर उऩय गयी िा जिापफाट प्रष्ट गनुि ऩने बए प्रष्ट जिाप ददई

फेरुजु पछमौट गनुि ऩनेछ य त्मसको जिाप रेखाऩयीऺक िा
रे खाऩयीऺण गने कामािरमराई ऩैंतीस ददनर्बर ददनु ऩनेछ।कायोफाय य

प्रभाण सम्फन्धभा कुनै कुया स्ऩष्ट गनुि ऩये भा रे खा ऩयीऺकरे फन्द
सिार गयी जिाप तत्कारै र्रन सक्नेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ फेरुजु पछमौट गनि नभ्माएभा

फेरुजु ऩर रेख्ने र्नकामभा कायण सवहत म्माद भाग्नु ऩनेछ य सो

र्नकामरे थऩ ददएको म्मादर्बर सो कामि सम्ऩादन गयी फेरुजु
पछमौट गनुि ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (१) िा (२) भा उल्रे ख बए फभोम्जभको

कायफाही य जिापको फोधाथि तारुक र्नकामराई ददनु ऩनेछ।
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(४) उऩर्नमभ (१) य (२) फभोम्जभ फेरुजु पछमौटको

कायफाही नगने तथा ददएको जिाप ऩर्न सन्तोषजनक नबएभा तारुक

र्नकामका प्रभुखरे ऐनको दपा ५६ फभोम्जभ जरयफाना िा सेिा
सम्फन्धी प्रचर्रत कानून फभोम्जभ विबागीम कायफाही िा दुिै कायफाही
गनि सक्नेछ।

(५) भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट रेखाऩयीऺण हुॉदा

औ ॊल्माइएका फेरुजुका सम्फन्धभा फेरुजुको सूचना प्राप्त बएको ऩैंतीस

ददनर्बर सम्ऩयीऺण हुन नसकी फाॉकी यहेका फेरुजु रे खा उत्तयदामी
अर्धकृतरे ऐनको दपा ३9 फभोम्जभको फेरुजु पछमौट सर्भर्तभा

ऩेश गयी पछमौट गयाई भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमफाट रगत
कट्टा गयाउनु ऩनेछ।

(६) ऐनको दपा ३9 फभोम्जभको फेरुजु पछमौट सर्भर्तफाट

पछमौट गने र्नणिम बएको य प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे असुर
पछमौट

बएको

फेरुजुको

जानकायी

कामािरमराई ददई रगत पछमौट गनुि ऩनेछ।

भहारेखा

ऩयीऺकको

100. फेरुजु र्नमर्भत सम्फन्धी व्मिस्था: (१) रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे

प्रचर्रत कानून फभोम्जभ र्नमर्भत गनि र्भल्ने फेरुजु आपैरे र्नमर्भत
गनुि ऩनेछ।

(२) रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे आपूरे सोझै र्नमर्भत गनि

नर्भरी कुनै कामािरम िा अर्धकायी िा सम्फम्न्धत व्मम्क्त िा कभिचायी
फुझी र्नमर्भत गनि हुने फेरुजु सो फभोम्जभ फुझी र्नमर्भत गनुि ऩनेछ।
नऩुमािई

(३) प्रचर्रत कानूनको यीत ऩु-माउनुऩनेभा सो यीतसम्भ
अर्नमर्भत

बएको

तय

सयकायी

हार्न

नोक्सानी

बएको

नदे म्खएको फेरुजु कामािरम प्रभुख य विबागीम प्रभुखको र्सपारयसभा
सम्फम्न्धत

भन्रारम, सम्चिारम

िा

र्नकामका

रेखा

उत्तयदामी

अर्धकृतरे र्नमर्भत गनि सक्नेछ।मसयी र्नमर्भत गदाि हार्न नोक्सानी
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नबएको कायण मथासम्बि प्रष्ट गनुि ऩनेछ।
(४) उऩर्नमभ (१), (२) य (३) भा उल्रेख गरयएको फाहेक

अन्म फेरुजुराई र्नमर्भत गनि रेखा उत्तयदामी अर्धकृतरे भनार्सफ
कायण दे खेभा य सो र्नमर्भत गनि र्भन्हा ददनु ऩने बएभा र्नमभ १०५
फभोम्जभ र्भन्हा गनुि ऩनेछ।
101. प्रदे शको

एकीकृत

फेरुजुको

रगत

याख्ने:

भहारेखा

ऩयीऺकको

कामािरमफाट गरयएको अम्न्तभ रेखा ऩयीऺणफाट औ ॊल्माएको फेरुजुको

विियण भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमरे सम्फम्न्धत र्नकाम य प्रदे श
रे खा र्नमन्रक कामािरमराई उऩरब्ध गयाउने छ।तारुक कामरे

आपू अन्तगित र्नकामको फेरुजुको रगत अद्यािर्धक गयी प्रदे श रेखा
र्नमन्रक कामािरमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ य सोको आधायभा

प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमरे फेरुजुको एकीकृत रगत तमाय गनुि
ऩनेछ।प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमरे वहनार्भना, भस्मौट, फढी

बुक्तानी फाहेक विषमगत भन्रारमका र्नकामका रेखा उत्तयदामी
अर्धकृतरे पछमौट गये को फेरुजु य प्रदे श साििजर्नक रे खा सर्भर्त य

अन्तगितको फेरुजु पछमौट सर्भर्तको र्नदे शन अनुसाय पछमौट गये को
फेरुजुको

अद्यािर्धक

विियण

तमाय

गयी

भहारेखा

कामािरम य तारुक र्नकामराई जानकायी ददनुऩने छ।

ऩयीऺकको

102. फेरुजु पछमौट भुल्माङ्कन तथा अनुगभन सर्भर्त: (१) कामािरमरे

गये को फेरुजु पछमौट को अनुगभन गयी फेरुजु पछमौट सम्फन्धी
काभ कायफाहीभा प्रबािकारयता ल्माउन फेरुजु पछमौट भूल्माङ्कन
तथा अनुगभन सर्भर्त गठन गनि सक्नेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको सर्भर्तभा दे हामका अध्मऺ य

सदस्महरू यहनेछन््-

(क) प्रभुख सम्चि

(ख) सम्चि, भुख्मभन्री तथा

भम्न्रऩरयषद्को कामािरम
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-अध्मऺ
-सदस्म

(ग) सम्चि, आर्थिक भार्भरा तथा
मोजना भन्रारम

-सदस्म

(घ) प्रदे श रेखा र्नमन्रक

-सदस्म

(ङ) प्रदे श सयकायरे भनोनमन
गये को अथि विऻ

-सदस्म सम्चि

(३) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको सर्भर्तको काभ, कतिव्म य

अर्धकाय दे हाम फभोम्जभ हुनछ
े ्-

(क) प्रदे श अन्तगितका भन्रारम, सम्चिारम, विबाग िा
कामािरमरे गये को फेरुजु पछमौट सम्फन्धी काभ
कायफाहीको रे खाजोखा तथा भूल्माङ्कन गने,

(ख) कामभ

बएको

फेरुजु कभ

पछमौट

गने

िा

पछमौट नगने भन्रारम, सम्चिारम िा र्नकामका
प्रभुखराई

सर्भर्तभा

छरपर गने,

उऩम्स्थत

र्नजसॉग

गयाई

(ग) कामभ बएको फेरुजु पछमौट नगने िा नगयाउने
कामािरम
आधायभा

प्रभुख

भन्रारमराई

य

कभिचायीराई

कायफाहीको
र्नदे शन

ददने

रार्ग
य

भूल्माङ्कनको

मसयी

सम्फम्न्धत
ददइएको

र्नदे शन भार्थ कायफाही नगये को ऩाइएभा रेखा
उत्तयदामी अर्धकृत उऩय विबागीम कायफाहीको
र्नर्भत्त प्रदे श सयकाय सभऺ र्सपारयस गने,

(घ) सम्फम्न्धत भन्रारम, सम्चिारमराई फेरुजु पछि\मौट
गनि आिश्मक र्नदे शन ददने य फेरुजु पछि\मौट
सम्फन्धी कायफाही शुरु गये िा नगये को िा असुर

उऩय गनुि ऩने बनी ठहिमाएको फेरुजु तोवकएको
सभमर्बर असुर उऩय गये नगये को िा तहर्सर

कामािरमभा ऩठाए नऩठाएको सम्फन्धभा अनुगभन
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गने,

(ङ) फेरुजु

पछमौट

सम्फन्धभा

प्रत्मेक

सम्फन्धी
छ

काभ

भवहनाभा

कायफाहीको

सम्फम्न्धत

भन्रारम, सम्चिारम िा विबागको प्रगर्त विियण
तमाय

गयी िावषिक

प्रर्तिेदन

भुख्मभन्री

तथा

भम्न्रऩरयषद्को कामािरम य भम्न्रऩरयषदभा ऩेश
गने।

(४) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको सर्भर्तको सदस्म सम्चिको

ऩारयश्रर्भक य सुविधा प्रदे श सयकायरे तोके फभोम्जभ हुनछ
े ।
(५)

उऩर्नमभ

(१)

फभोम्जभ

कामिविर्ध आपै व्मिम्स्थत गनि सक्नेछ।

गदठत

सर्भर्तरे

आफ्नो

(६) सर्भर्तको सम्चिारम भन्रारमभा यहनेछ।
103. रेखा

उत्तयदामी

अर्धकृतको

कतिव्म:

मस

र्नमभािरी

फभोम्जभ

रे खा याख्ने, रेखा दाम्खरा गने तथा रेखाऩयीऺण बए िा नबएको
ये खदे ख

र्नयीऺण

गने

गयाउने

य

भहारे खा

ऩयीऺकको

िावषिक

प्रर्तिेदनको प्रर्तविमा ददने, प्रदे श सबाको साििजर्नक रेखा सर्भर्तको

छरपरभा बाग र्रई फेरुजु पछमौट सम्फन्धी काभ कायफाही गने
गयाउने उत्तयदावमत्ि रेखा उत्तयदामी अर्धकृतको हुनेछ।

104. र्भन्हा सम्फन्धी व्मिस्था: (१) ऐनको दपा ५२ फभोम्जभ र्भन्हा

ददनु ऩये भा तीन राख रूऩैंमाॉसम्भ सम्फम्न्धत भन्रारमको सम्चिरे य
सो बन्दा भार्थको यकभको हकभा दे हाम फभोम्जभको सर्भर्तको
र्सपारयसभा ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भको र्भन्हा सम्फम्न्धत भन्रारमरे य

सो बन्दा फढी यकभको र्भन्हा प्रदे श सयकाय, भम्न्रऩरयषद्रे ददन
सक्नेछ्-

(क) प्रभुख सम्चि

(ख) आर्थिक भार्भरा तथा मोजना
भन्रारमको सम्चि
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-अध्मऺ
-सदस्म

(ग) सम्फम्न्धत भन्रारमको सम्चि

-सदस्म

(घ) प्रदे श रेखा र्नमन्रक

-सदस्म

(ङ) सम्फम्न्धत भन्रारमको आर्थिक
प्रशासन शाखा प्रभुख

-सदस्म सम्चि

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको सर्भर्तरे आफ्नो कामिविर्ध

आपै र्नधाियण गनेछ।

ऩरयच्छे द-१२
कामािरम य ऩदार्धकायीहरूको आर्थिक प्रशासन सम्फन्धी काभ,
कतिव्म य अर्धकाय
105. प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरमको काभ, कतिव्म य

अर्धकाय:

ऐन तथा मस र्नमभािरीभा अन्मर उल्रेख बएको अर्तरयक्त प्रदे श

रे खा इकाई कामािरमको काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोम्जभ
हुनेछ्-

(क) आफ्नो

ऺेरर्बर

यहेको

आर्थिक

कायोफाय

गने

कामािरमहरूको रगत तमाय गयी प्रदे श रेखा र्नमन्रक

कामािरमको ऩयाभशिभा कामािरम सॊ केत नम्फय ददई
सोको रगत अद्यािर्धक रूऩभा याख्ने,

(ख) प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमको प्रर्तर्नर्धको रूऩभा
प्रदे श

सयकायका

कायोफायको

ये खदे ख

सयकायी

र्नयीऺण

कामािरमहरुको

आर्थिक

गने, कामािरमहरूराई

प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमको नीर्त र्नदे शन य
प्रचर्रत कानूनको अधीनभा यही याम सल्राह ददने,

(ग) कामािरमफाट विर्नमोजन, याजस्ि य धयौटी यकभको

आम्दानी य खचिको भास्केिायी र्रई आफ्नो ऺेर म्स्थत

कामािरमको भास्केफायी तमाय गयी प्रदे श रेखा र्नमन्रक
कामािरमभा ऩठाउने,
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(घ) प्रचर्रत

कानून

िा

प्रदे श

सयकायको

र्नणिमफाट

म्जल्राम्स्थत सयकायी कामािरमहरुको याजस्ि, विर्नमोजन,

धयौटी, म्जन्सी य प्रचर्रत कानून फभोम्जभ खडा बएको
कामि

सिारन

कोषको

प्रदे श

रे खा

र्नमन्रक

कामािरमफाट तोके फभोम्जभ आन्तरयक रेखाऩयीऺण गने,

(ङ) मस

र्नमभािरी

फभोम्जभ

कामािरमराई

ददएको

अम्ख्तमायी य फजेट फाॉडपाॉड फभोम्जभ र्नकासा ददने
यकभको कामािरमगत य गोश्वाया रे खा याख्ने, र्नकासा
ददने य र्नकासा ददईएको यकभको विियण फैंकफाट
प्रभाम्णत

गयाई

ऩठाउने,

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

कामािरमभा

(च) सार तभाभ बएऩर्छ कामािरमहरूराई ददएको र्नकासा

यकभको िावषिक आर्थिक/वित्तीम विियण फनाई प्रदे श
रे खा र्नमन्रक कामािरम य सम्फम्न्धत कामािरमको
तारुक विबागभा ऩठाउने,

(छ) कामािरमहरूरे आर्थिक िषिको अन्तभा फाॉकी यहेको

विर्नमोजन यकभ प्रदे श सम्ित कोषभा दाम्खरा गये िा
नगये को जाॉच गने य नगये को बए दाम्खरा गयाउने,

(ज) याजस्ि रे खा य दाम्खरा तथा धयौटी रेखा पछमौट
सम्फन्धभा आिश्मकता अनुसाय कामािरमको र्नयीऺण
गयी सोको प्रर्तिेदन प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा

य सम्फम्न्धत कामािरमको तारुक विबागभा ऩठाउने य
तत्सम्फन्धभा प्राप्त र्नदे शन फभोम्जभ गने,

(झ) विर्नमोजन रेखा, तहर्फर भौज्दात य फेरुजु पछमौट
सम्फन्धभा

कामािरमहरूको

र्नयीऺण

गयी

र्नयीऺण

प्रर्तिेदन प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा य सम्फम्न्धत

कामािरमको तारुक र्नकामभा ऩठाउने य तत्सम्फन्धभा
प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक
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कामािरमफाट

प्राप्त

र्नदे शन

फभोम्जभ गने,

(ञ) कामािरमहरूको र्नयीऺण गदाि स्रे स्ता दुरुस्त नयहेको िा

वहनार्भना बएको िा ऩेश गनुि ऩने प्रर्तिेदनहरू र्नमर्भत

रूऩभा ऩेश नगये को िा मस र्नमभािरी फभोम्जभ गनुि
ऩने अन्म काभ नगये को ऩाइएभा कामािरमको र्नकासा
योक्का तथा फैंक खाता योक्का गयी तारुक र्नकामभा
जानकायी ददने,

(ट) भन्रारम य प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमरे सभम
सभमभा तोवक ददएका अन्म कामिहरू गने।

106. कामािरमको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: ऐन य मस र्नमभािरीभा
अन्मर

उल्रेख

बएको

काभ, कतिव्म

य

अर्धकायको

अर्तरयक्त

कामािरमको आर्थिक प्रशासन सम्फन्धी काभ, कतिव्म य अर्धकाय
दे हाम फभोम्जभ हुनेछ्-

(क) सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरमसॉग
विर्नमोम्जत यकभ भाग गयी र्नकासा बएको यकभ

आम्दानी फाॉधी स्िीकृत फजेट तथा कामििभ य तारुक
विबागरे ददएको अम्ख्तमायी र्बर यही मस र्नमभािरी
फभोम्जभको यीत ऩुमािई खचि गने य त्मसको रेखा याख्ने,

(ख) मस र्नमभािरीभा उल्रे ख बए फभोम्जभको अिर्ध र्बर
याजस्ि, धयौटी य विर्नमोजनको फैंक वहसाफ विियण

र्बडाई भास्केिायी य अन्म विियणहरू सम्फम्न्धत प्रदे श
रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरम, तारुक विबाग य
भन्रारमभा ऩठाउने,

(ग) सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा प्रदे श
रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरमफाट तोके फभोम्जभ
विर्नमोजन, याजस्ि, धयौटी, म्जन्सी य प्रचर्रत कानून

फभोम्जभ खडा बएको कामि सिारन कोषको आन्तरयक
रे खाऩयीऺण गयाउने
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य दे म्खएको कैवपमत

अम्न्तभ

रे खाऩयीऺण हुन ु अगािै र्नमर्भत गयाई याख्ने,

(घ) मस

र्नमभािरी

फभोम्जभ िावषिक आर्थिक कायोफाय

प्रर्तिेदन य चौभार्सक तथा िावषिक कामि सम्ऩादन
प्रर्तिेदन ऩेश गने,

(ङ) मस र्नमभािरी फभोम्जभ सम्ऩूणि आर्थिक कायोफाय गने ,

म्जम्भेिायी िहन गने, फेरुजु पछि\मौट गने य विियण ऩेश
गने,

(च) भहारे खा

ऩयीऺकको

कामािरमफाट

औ ॊल्माइएका

फेरुजुको सोही कामािरमफाट तोवकएको ढाॉचाभा रगत

खडा गयी याख्ने य पछमौट को अर्बरेख अद्यािर्धक
गयी याख्ने।

107. कामािरम प्रभुखको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: (१) ऐन तथा मस

र्नमभािरीभा अन्मर उल्रेख बएको अर्तरयक्त कामािरम प्रभुखको
आर्थिक प्रशासन सम्फन्धी काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोम्जभ

हुनेछ्-

(क) कामािरम प्रभुखको हार सार्फक बएभा मस र्नमभािरी
फभोम्जभ फयफुझायथ गने,

(ख) सरुिा फढु िा िा अन्म कायणरे म्जम्भेिायीफाट अरग
बई जाॉदा आफ्नो कामिकारको आम व्ममको रेखा,

फेरुजुको रगत, फेरुजु पछमौटको कायफाहीको म्स्थर्त य

कामािरमको आर्थिक, बौर्तक तथा जनशम्क्तको िास्तविक
म्स्थर्तको विियण तमाय गयी हारिाराराई फुझाउने,

(ग) कामािरमभा दाम्खरा हुन आएको सयकायी यकभको

रे खा याख्ने, प्रर्तिेदनहरू ऩठाउने य कामािरमको सम्ऩूणि
आर्थिक कायोफायको उत्तयदावमत्ि िहन गने,

(घ) कामािरमको नगदी म्जन्सीभा हार्न नोक्सानी हुन नऩाउने
गयी र्नमन्रणको व्मिस्था गने,

(ङ) कामािरमभा आर्थिक अनुशासन कामभ गने गयाउने,
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(च) मस र्नमभािरी तथा आर्थिक प्रशासन सम्फन्धी अन्म
प्रचर्रत कानून ऩारना गने गयाउने,

(छ) रे खाऩयीऺणफाट र्नस्केको फेरुजुको जिाप सभमभै ददई
सो फभोम्जभ पछमौट बमो िा बएन अनुगभन गने य

ददएको जिाप िा प्रभाणफाट पछमौट नबए ऩुन् ऩेश
गयी पछमौट गयाउने।
(२)

कामािरम

प्रभुखरे

आर्थिक

कायोफाय गदाि आर्थिक

प्रशासन शाखा प्रभुखको याम नर्रई िा याम विऩयीत र्नणिम गये को

खचिको यकभ करभको म्जम्भेिायी िहन गनुि ऩनेछ। आर्थिक प्रशासन
शाखा प्रभुखरे याम ददएको यकभ करभको हकभा र्नजरे सभेत
ु म्जम्भेिायी िहन गनुि ऩनेछ।
सॊ मक्त

108. सम्चिारम य र्नकामका प्रशासकीम प्रभुख य भन्रारमका सम्चिको

काभ, कतिव्म य अर्धकाय: (१) ऐन तथा मस र्नमभािरीभा अन्मर
उल्रेख बएको काभ, कतिव्म य अर्धकायको अर्तरयक्त सम्चिारम
तथा

र्नकामको

प्रशासकीम

प्रभुख

तथा

भन्रारमका

सम्चिको

आर्थिक प्रशासन सम्फन्धी काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोम्जभ
हुनेछ्-

(क) फजेट तजुभ
ि ा ददग्दशिन तथा भन्रारमरे सभम सभमभा
तोके अनुसाय फजेट य कामििभ तमाय गयी सम्फम्न्धत
र्नकामभा ऩेश गने,

(ख) भातहत कामािरमको कुनै यकभको र्नकासा ऩूयै िा

आॊम्शक योक्का याख्नु ऩये भा तदनुसाय योकी त्मसको सूचना

भन्रारम, प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम, सम्फम्न्धत
प्रदे श रे खा र्नमन्रक इकाई कामािरम य भातहत
कामािरमराई ददने,

(ग) प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरम य भातहतका
कामािरमहरूफाट प्राप्त विियणका आधायभा प्रदे श र्बरको
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एकीकृत रेखा याख्ने,

(घ) खण्ड (ग) फभोम्जभ तमाय गरयएको एकीकृत रेखाको
आधायभा िैदेम्शक ऋण तथा सहामता सभेत सभािेश
गयी एकीकृत आर्थिक/वित्तीम विियण तमाय गने य

भहारे खा ऩयीऺकको कामािरमभा ऩेश गयी रे खाऩयीऺण

गयाउने। त्मस्तो आर्थिक/वित्तीम विियण एक प्रर्त
प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउने,

(ङ) फजेट शीषिक, उऩशीषिक अन्तगितको याजस्ि, विर्नमोजन

खचि, धयौटी ,म्जन्सी तथा अन्म कोष सभेतको रेखा
ऩयीऺणफाट कामभ बएको फेरुजुको रगत

स्िीकृत

ढाॉचाभा याखी पछमौट गयाउने य त्मसको भार्सक य
िावषिक विियण फेरुजु पछमौट भूल्माङ्कन य अनुगभन
सर्भर्त तथा प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा सभेत
ऩठाउने,

(च) कुनै कामािरमको र्नर्भत्त स्िीकृत फजेट यकभभा थऩ
यकभको व्मिस्था गनुि ऩये भा िा आफ्नो अर्धकाय बन्दा
फढी

यकभको

यकभान्तय

र्नकासा गयाई ऩठाउने,

गनि

ऩये भा

भन्रारमफाट

(छ) भातहतका कामािरमहरूको सुऩरयिेऺण य अनुगभन गयी

गयाई आर्थिक अनुशासन य र्नदे शनहरू ऩारना गनि
रगाउने,

(ज) भातहतका

कामािरमहरूरे

रे खाऩयीऺण

गयाए

िा

नगयाएको य गयाएकोभा र्नस्केको फेरुजुको जिाप

सभमभा ददए िा नददएको, जिाप िा प्रभाण ऩेश
गये कोभा पछि\मौट बए िा नबएको जानकायी याख्ने य

ये खदे ख, र्नयीऺण, अनुगभन गयी पछि\मौट नबएकोभा गनि
रगाउने,

(झ) कामि सिारन कोष अन्तगित खडा बएका कोष तथा
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अन्म सयकायी कोषको वहसाफ भहारेखा ऩयीऺकको
कामािरम य प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमभा ऩठाउने,

(ञ) प्रचर्रत कानूनरे तोकेको अन्म कामि गने।

(२) रे खा उत्तयदामी अर्धकृतको उत्तयदावमत्िभा सम्चिारम

तथा र्नकाम य भन्रारमका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखको दे हाम
फभोम्जभको काभ कतिव्म हुनेछ्-

(क) मस र्नमभािरी फभोम्जभ सम्चिारम तथा र्नकाम य
भन्रारमको

प्रर्तर्नर्धको

रूऩभा

भातहत

कामािरमका वित्तीम आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारीको

सुऩयीिेऺण, अनुगभन गयी कम्तीभा िषिको दुईऩटक
प्रर्तिेदन ऩेश गने,

(ख) भातहत

कामािरमहरूभा

अनुगभन

गदाि

स्रे स्ता

दुरुस्त नबएको िा वहनार्भना बएको िा ऩेश गनि
ऩने प्रर्तिेदनहरू र्नमर्भत रूऩभा ऩेश नगये को िा
मस र्नमभािरी फभोम्जभ गनुि ऩने अन्म तोवकएको
काभ

कतिव्म

र्नमभािरी

ऩारना

फभोम्जभको

नगये को

व्मिस्था

ऩाइएभा

ऩारना

मस

गनि

र्नदे शन ददई सो व्महोया खोरी रे खा उत्तयदामी

अर्धकृतराई प्रर्तिेदन ददने य सोको जानकायी
प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमराई सभेत ददने।
आिश्मक

दे म्खएभा

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रक

कामािरमसॉग सभन्िम गयी र्नकासा तथा फैंक खाता
सभेत योक्का याख्ने,

(ग) भातहत कामािरमहरूभा कामियत आर्थिक प्रशासन

शाखाका प्रभुखरे मस र्नमभ फभोम्जभ कामि गये को

िा नगये को अनुगभन गयी प्रदे श रेखा र्नमन्रक

कामािरमभा कम्तीभा िषिको एक ऩटक प्रर्तिेदन
ददने।
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(३)

विबागीम

विबाग/र्नदे शनारम

प्रभुखको

िा

उत्तयदावमत्ि

विबाग/र्नदे शनारम

नबएका

यहने

गयी

भहाशाखाभा

कामियत आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रभुखरे सभेत उऩर्नमभ (२) भा
उम्ल्रम्खत काभ कतिव्म ऩूया िा ऩारना गनुि ऩनेछ।

109. प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमको काभ, कतिव्म य अर्धकाय: ऐन

तथा मस र्नमभािरीभा अन्मर उल्रेख बएको काभ, कतिव्म य
अर्धकायको

अर्तरयक्त

प्रदे श

रेखा

र्नमन्रकको

कामािरमको

ऩयीऺकको

कामािरमफाट

आर्थिक प्रशासन सम्फन्धी काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोम्जभ

हुनेछ्-

(क) रे खाको

ढाॉचा

भहारे खा

स्िीकृत गयाई प्रमोगभा ल्माउने,

(ख) सॊ घीम

य प्रदे श सयकायफाट प्राप्त अनुदान, याजस्ि

फाॉडपाॉड फाट प्राप्त यकभ, आन्तरयक आम तथा ऋण

तथा अनुदान,विर्नमोजन, याजस्ि य धयौटीको एकीकृत
रे खा, सहामता, अनुदान, ऋण य व्माज तथा राबाॊशको
रे खा

याख्ने,

एकीकृत

आर्थिक

रे खाऩयीऺणको रार्ग ऩेश गने,

विियण

फनाउने,

(ग) विर्नमोजन याजस्ि य धयौटी रे खाहरूफाट एकीकृत आम
व्मम

रे खा

तमाय

गयी

भहारे खा

ऩयीऺकको

कामािरमफाट रे खाऩयीऺण गयाउने,

(घ) प्रदे श सम्ित कोष, आकम्स्भक कोष य अन्म सयकायी
कोषको वहसाफ याख्ने य याख्न रगाउने,

(ङ) प्रदे श सयकायफाट रगानी गरयएका यकभ य प्रदे श
सयकायराई प्राप्त बएको ऋणको रेखा याख्ने,

(च) विर्नमोजन, याजस्ि, धयौटी, अन्म सयकायी कोष य म्जन्सी
तथा

भौज्दातको

ऩरयऩारन

ऩरयचारन

सम्फन्धभा
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एिॊ

आर्थिक

आिश्मकतानुसाय

र्नमभको

कामािरमको

र्नयीऺण गयी आिश्मक र्नदे शन ददने,

(छ) मस र्नमभािरीको कामािन्िमन गदाि आर्थिक प्रशासन
सम्फन्धभा उठे का वििादहरूभा याम ददई सभाधान गने,

(ज) भहारे खा ऩयीऺक कामािरमको स्िीकृर्त र्रई याजस्ि,
विर्नमोजन, धयौटी, ऋण रगानी रगामत साििजर्नक

कोषको कायोफायराई व्मिम्स्थत गनि नगद िा प्रोदबािी

(एिुअर) भा आधारयत रे खा ढाॉचा य खाता सूची फनाई
रागू गने,

(झ) आर्थिक प्रशासनभा काभ गने

प्रत्मेक ऩदको काभ

कतिव्मफाये प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे छु ट्टै कामि
विियण तमाय गयी रागू गनि सक्नेछ,

(ञ) साििजर्नक

वित्तीम

व्मिस्थाराई

आधुर्नकयण

य

व्मिम्स्थत गनि य प्रबािकारयता िृवद्ध गनि आिश्मकता
अनुसाय व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी रागू गने,

(ट) मस

र्नमभािरीको

कामािन्िमनको

सयकायरे तोवकददएको अन्म काभ गने,

(ठ) आर्थिक

प्रशासन

सम्फन्धभा

सम्फन्धभा

आिश्मकता

प्रदे श
अनुसाय

भहारे खा र्नमन्रक कामािरमसॉगको सभन्िमभा कामि
गने।

110. आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमको काभ, कतिव्म य
ऐन तथा मस र्नमभािरीभा अन्मर उल्रेख बएको काभ,

अर्धकाय:
कतिव्म

य

अर्धकायको अर्तरयक्त आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमको
आर्थिक प्रशासन सम्फन्धी काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोम्जभ
हुनेछ्-

(क) कुनै कामािरमको कुनै यकभको र्नकासा ऩूयै िा आॊम्शक
रूऩरे योक्नु ऩये भा तदनुसाय र्नकासा योकी प्रदे श रेखा
र्नमन्रक कामािरम, सम्फम्न्धत प्रदे श रेखा र्नमन्रक
इकाई कामािरम, सम्फम्न्धत र्नकाम य भन्रारमराई
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सूचना गने,

(ख) कुनै कामािरमको र्नर्भत्त स्िीकृत फजेट फभोम्जभको

यकभभा नऩुग यकभको व्मिस्था गनि िा यकभान्तय गनि
ऩये भा सारफसारी विर्नमोजन ऐनको ऩरयर्धर्बर यही

र्नकासा ददने य त्मसको फोधाथि भहारेखा ऩयीऺकको
111. आर्थिक
(१)

कामािरम य प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमराई ददने।

प्रशासन

कामािरम

शाखा

प्रभुखको

काभ,

प्रभुखको उत्तयदावमत्िभा

कतिव्म

आर्थिक

य

अर्धकाय:

प्रशासन

शाखा

प्रभुखको काभ, कतिव्म य अर्धकाय दे हाम फभोम्जभ हुनछ
े ्-

(क) कामि सिारन तथा प्रशासर्नक खचि तपिको फजेट
तजुभ
ि ा गने य कामििभ तपिको फजेटको हकभा मोजना
य कामििभ हेने सम्फम्न्धत शाखा िा भहाशाखाराई
सहमोग गने,

(ख) आर्थिक कायोफायसॉग सम्फम्न्धत काभ य म्जम्भेिायी िहन
गयी

मस

र्नमभािरी

व्मिस्था र्भराउने,

(ग) र्नकासा

बएको

फभोम्जभ

यकभको

र्नकासा

खचिको

भाग

गने

वहसाफ

वकताफ

आर्थिक

विियण

यीतऩूिक
ि
याख्ने, खचिका पाॉटिायी तथा आर्थिक विियण
तमाय

गने।त्मस्ता

पाॉटिायी

एिॊ

कामािरम प्रभुखफाट स्िीकृत गयाई सभमभै सम्फम्न्धत
र्नकामभा ऩठाउने य रेखा ऩयीऺण गयाउने,

(घ) रे खाऩयीऺणफाट कामभ हुन आएको फेरुजुको रगत
याख्ने य फेरुजु पछ्र्मौट गने प्रभाण जुटाई ऩेश गने

गयाउने । र्नमर्भत गनुि ऩने विषमहरू र्नमर्भत गनि
गयाउन ऩेश गने,

(ङ) आपू सरुिा िा फढु िा बई जाॉदा आफ्नो म्जम्भाको
सम्ऩूणि स्रे स्ता, नगद य फैंक भौज्दात, फेरुजु रगत य
अर्बरेखहरू

हारिारा

िा

र्नजराई

भातहत कभिचायीराई फयफुझायथ गने,
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फुझाउने

गयी

(च) आफ्नो यामअनुसाय र्नणिम बएको यकभ करभको हकभा
म्जम्भेिायी फहन गने,

(छ) कामािरम प्रभुखरे

सुम्ऩेको आर्थिक कायोफायसम्फन्धी

काभ गने य आर्थिक कायोफायभा कामािरम प्रभुखराई
याम ददने।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभका कामिहरू आर्थिक प्रशासन

भहाशाखा िा शाखा प्रभुखरे आफ्नो भातहतका अर्धकृत िा अन्म
सहामक

सक्नेछ।

कभिचायीराई काभको फाॉडपाॉड

गयी म्जम्भेिायी सुम्ऩन

(३) आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखरे आर्थिक कायोफाय गदाि

प्रचर्रत कानून फभोम्जभ यीत ऩुगे िा नऩुगेको जाॉची यीत ऩुगेकोभा

बुक्तानीको र्नर्भत्त ऩेश गने, यीत नऩुगेको िा आफ्नो याम नर्रई यीत
नऩुगेको कुनै करभ सदय बई बुक्तानीको र्नर्भत्त प्राप्त हुन आएभा

यीत नऩुगेको व्महोया र्रम्खत रूऩभा स्ऩष्ट खुराई कामािरम प्रभुख

सभऺ ऩेश गयी कामािरम प्रभुखको र्रम्खत आदे श अनुसाय गनुि
ऩनेछ।

(४) र्नमभ ३६ को उऩर्नमभ (३) फभोम्जभ खचि गनि

कामािरम प्रभुखरे आदे श ददएभा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखरे सोही

फभोम्जभ खचि गयी त्मस्तो काभ बएको सात ददनर्बर त्मस्तो खचि
बएको यकभ र्नमर्भत गनि कामािरम प्रभुख सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ ।

त्मसयी ऩेश हुन आएका खचि र्नमर्भत गयाउने म्जम्भेिायी कामािरम
प्रभुखको हुनछ
े ।

ऩरयच्छे द-१३
विविध
112. आर्थिक कामिविर्ध सम्फन्धी आन्तरयक र्नदे म्शका फनाउन सवकने्
आफ्नो

भन्रारम

अन्तगित

सिार्रत

आमोजना

िा

कामिसॉग

सम्फम्न्धत आर्थिक कायोफायराई सुव्मिम्स्थत ढङ्गफाट सिारन गनि
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सम्फम्न्धत

भन्रारम,

र्नकामरे

मो

सम्चिारम

र्नमभािरीको

य

अधीनभा

सॊ विधानभा
यही

व्मिस्था

बएका

भन्रारमको

सहभर्त

फभोम्जभ

व्मिस्था

र्रई आर्थिक कामिविर्ध सम्फन्धी आन्तरयक र्नदे म्शका फनाई रागू
गनि सक्नेछ।

113. अर्धकाय

प्रत्मामोजन:

(१)

मस

र्नमभािरी

बएका र्भन्हा ददने, मोजना स्िीकृत गने, रागत अनुभान सॊ शोधन
गने, कफुर्रमतनाभा सॊ शोधन गने अर्धकाय प्रत्मामोजन गनि सवकने
छै न।

(२) उऩर्नमभ (१) भा उम्ल्रम्खत अर्धकायहरू फाहेक मस

र्नमभािरी फभोम्जभ व्मिस्था बएका अरू अर्धकायहरू सो अर्धकाय
प्रमोग

गने

अर्धकाय

प्राप्त

अर्धकायीरे

आफ्नो

सम्फम्न्धत अर्धकृतराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ।

उत्तयदावमत्िभा

तय आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखको याम र्रई र्नणिम गनुि ऩने

विषमको अर्धकाय प्रत्मामोजन गदाि आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख
बन्दा भार्थल्रो तहको कभिचायीराई गनुि ऩनेछ।

(३) उऩर्नमभ (१) को प्रर्तकूर नहुने गयी सम्फम्न्धत

सम्चिरे आफ्नो उत्तयदावमत्िभा खाता सिारन रगामत आर्थिक
प्रशासन

सम्फन्धी

अर्धकाय

आर्थिक

प्रशासन

शाखा

प्रभुखराई

प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ । आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखरे आफ्नो

उत्तयदावमत्िभा आपू अन्तगितका कभिचायीराई खाता सिारन रगामत
रे खा सम्फन्धी कामिको फाॉडपाॉड गनि सक्नेछ।

(४) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ अर्धकाय प्रत्मामोजन गने

अर्धकायीरे

आपूरे

प्रत्मामोजन

गये को

अर्धकायका

सम्फन्धभा

सम्फम्न्धत अर्धकायीफाट फायम्फाय आिश्मक जानकायी र्रई याख्नु
ऩनेछ।

114. रेखाऩयीऺण गयाएय भार यभाना ददने: (१) आर्थिक कायोफाय गने
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कामािरम प्रभुख य आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुखको सरुिा हुॉदा

र्नजहरूको ऩाराको आन्तरयक रे खाऩयीऺण गयाई बएको जिाप िा

प्रभाण ऩेश गनि रगाई हारिाराराई िा हारिाराराई फुझाउने गयी

भातहत कभिचायीराई फुझाई फयफुझायथ बएऩर्छ भार यभाना र्रनु ददनु
ऩनेछ। फुझ्नेरे ऩर्न सो फभोम्जभ फुम्झर्रई अम्न्तभ रे खाऩयीऺणको

जिापदे हीता र्रनु ऩनेछ।मस्तो अिस्थाभा प्रदे श रेखा र्नमन्रक
कामािरम िा सो कामािरमरे तोके फभोम्जभको कामािरमरे ऩर्न
आन्तरयक रे खाऩयीऺण तत्कार गरयददनु ऩनेछ । फयफुझायथ गनुि ऩने

व्मम्क्तरे स्रे स्ता तमाय गयी आन्तरयक रेखाऩयीऺणको रार्ग सात
ददनर्बर

ऩेश

गनुि

ऩनेछ।आन्तरयक

रेखाऩयीऺणफाट

र्नस्केको

फेरुजुको जिाप ऩर्न सात ददनर्बर ददई फयफुझायथ सम्ऩन्न गयी
र्नजाभती सेिा सम्फन्धी प्रचर्रत कानूनरे तोकेको
र्रई सक्नु ऩनेछ।

सभमर्बर

यभाना

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभ आन्तरयक रेखाऩयीऺण नगयाई

यभाना ददन नसवकने अिस्था बएभा सम्फम्न्धत भन्रारमको सम्चिको
स्िीकृर्त र्रएय भार यभाना ददनु ऩनेछ।स्रे स्ता ऩेश नगने, आन्तरयक
रे खाऩयीऺण नगने नगयाउने य जिाप ददन आरटार गने उऩय
विबागीम कायफाही गनुि ऩनेछ।
115. सल्राहकाय सर्भर्त गठन गनि सवकने: कुनै आमोजना िा कामािरम िा
विबागराई र्नभािण सुधाय सम्फन्धी काभभा गम्बीय प्राविर्धक,

आर्थिक य साभाम्जक सभस्मा सृजना बई आमोजना कामािन्िमनभा
फाधा

ऩने

सम्चिसभऺ

म्स्थर्त

ऩेश

उत्ऩन्न

गनुि

बएभा

ऩनेछ।

व्महोया

सम्फम्न्धत

खोरी

सम्चिरे

सम्फम्न्धत

आफ्नो

य

आिश्मकता बए अन्म भन्रारमका विऻ कभिचायी सभेत सभािेश
बएको

सल्राहकाय सर्भर्त

गठन

गयी सो सर्भर्तको

र्सपारयस

अनुसाय आिश्मक र्नदे शन ददनु ऩनेछ।
116. अर्धकायभा हस्तऺेऩ गनि नहुन:े (१) मस र्नमभािरी फभोम्जभ कुनै

अर्धकाय प्रमोग गनि ऩाउने गयी अर्धकाय प्राप्त गये का अर्धकायीको
अर्धकायभा तारुक र्नकाम िा ऩदार्धकायीरे हस्तऺेऩ गनि ऩाइने
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छै न।अर्धकायको दुरूऩमोग बएको बन्ने तारुक र्नकामराई रागेभा

तत्सम्फन्धी छानर्फन गनि तत्कार कभिचायी खटाउने िा सम्ऩूणि
व्महोया खुराई तत्सम्फन्धी छानर्फन गने र्नकामभा अनुयोध गनि
सक्नेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) फभोम्जभको व्मिस्थारे तारुक र्नकामको
सुऩरयिेऺण, अनुगभन गने, र्नदे शन ददने अर्धकायराई सीर्भत गये को
भार्नने छै न।

117. नगद भौज्दात याख्न सवकने: (१) कामािरमरे दै र्नक रूऩभा गनुि
ऩने सानार्तना खचिको रार्ग प्रदे श स्तयका कामािरमहरूरे ऩच्चीस

हजाय रुऩैमाॉसम्भ य अन्म कामािरमहरूरे ऩन्र हजाय रुऩैमाॉसम्भ
कुनै

कभिचायीको

सक्नेछ।मसफाट

नाभभा

खचि

ऩेश्की

बएको

जनाई

यकभको

नगद

विर

भौज्दात

बयऩाई

ऩेश

याख्न
गयी

शोधबनाि र्रनु ऩनेछ। प्रत्मेक िषिको आषाढ २५ गतेर्बर फाॉकी
यहेको नगद भौज्दात फैंक दाम्खरा गनुि ऩनेछ।

(२) उऩर्नमभ (१) भा उल्रे ख बए फभोम्जभको भौज्दातफाट

काभ नचल्ने बएभा प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमको स्िीकृर्त र्रई
नगद भौज्दात याख्ने हद फढाउन सवकनेछ।

118. चेकको बुक्तानी अिर्ध: प्रदे श सम्ित कोषफाट बुक्तानीको र्नर्भत्त
म्खम्चएको चेकको बुक्तानी अिर्ध ऩन्र ददनको हुनछ
े ।
119. फैठक बत्ता: मस र्नमभािरी फभोम्जभ गठन बएका सर्भर्तहरूको
फैठक कामािरम सभमर्बर हुन नसकी कामािरम सभम अम्घ िा
ऩर्छ गनुि ऩये भा त्मस्तो फैठकभा उऩम्स्थत हुने सदस्मराई भन्रारमरे

तोके फभोम्जभ फैठक बत्ता ददइनेछ।

120. र्नदे म्शका

विषमराई

फनाउन

सक्ने:

कामािन्िमन

 ऩवहरो सॊ शोधनिाया सॊ शोर्धत ।

गनि

मस
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र्नमभािरीभा

आिश्मकता

व्मिस्था

अनुसाय

बएका

भन्रारमरे

र्नदे म्शका फनाई रागू गनि सक्नेछ।

121. विद्युतीम प्रविर्धको प्रमोग: (१) प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमरे
तमाय गये को प्रणारी फभोम्जभ आर्थिक कायोिायको रेखाॊकन गने

प्रर्तिेदन तमाय गने कामि हुनेछ।
बएको

य

(२) त्मस्तो प्रणारीको कामािन्िमन कामिविर्ध सम्फन्धभा तमाय
प्रमोगकताि

ऩुम्स्तका

प्रदे श

रे खा

र्नमन्रक

र्सपारयसभा भन्रारमफाट स्िीकृत गयाई रागू गनुि ऩनेछ।

कामािरमको

122. आर्थिक दावमत्ि ऩने विषमभा भन्रारमको सहभर्त र्रनु ऩने: मस

र्नमभािरीभा उल्रे ख बएकोभा फाहेक कुनै ऩर्न कामािरमरे थऩ
आर्थिक

दावमत्ि

र्रनुऩनेछ।

ऩने

र्नणिम

गदाि

भन्रारमको

ऩूि ि

सहभर्त

123. अनुसूचीभा हेयपेय िा थऩघट: प्रदे श सयकायरे प्रदे श याजऩरभा

सूचना प्रकाशन गयी अनुसूचीभा आिश्मक हेयपेय िा थऩघट गनि
सक्नेछ।

124. मसै र्नमभािरी फभोम्जभ हुन:े मस र्नमभािरीभा उल्रे ख गरयएका
विषमभा मसै र्नमभािरी फभोम्जभ य अन्म विषमभा प्रचर्रत कानून
फभोम्जभ हुनेछ।
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अनुसूची-१

(र्नमभ १९ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
भध्मभकारीन खचि सॊ यचना
भन्रारम/र्नकाम:
ऺेर (सेक्टय):
१. ऩृष्ठबूर्भ
२. सोच (र्बजन)
३. ध्मेम (र्भसन)
४. रक्ष्म (गोर)
५. उद्देश्म (अब्जेम्क्टब्स)
६. भध्मभकारीन नीर्त/यणनीर्त
७. भध्मभकारीन सभवष्टगत आर्थिक खाका
८. भध्मभकारीन यणनीर्त अन्तगितका कामििभ/आमोजनाको विियण
८.१ कामििभ/आमोजनाको उद्देश्म, खचि आिश्मताको ऩुष्टमाईं तथा कामािन्िमन गने
र्नकाम
कामििभ/

आमोजना अिर्ध

आमोजना

उद्देश्म

१

२

सुरु आ.ि. सभार्प्त आ.ि

३

४

रागत तथा ऩुष्ट्याईं

कामािन्िमन गने र्नकाम

रागत

ऩुष्ट्याईं

(विबाग/र्नदे शनारम/

५

६

७

(हजाय)
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कामािरम)

८.२

प्राथर्भकतािभ, ददगो विकास रक्ष्म, गरयफी, रैं र्गक य जरिामु सॊ केत
दीगो

ि
.
सॊ .

फजेट

कामििभ/आ

उऩशीषिक

मोजना

२

३

यणनीर्त
क

विका

प्राथर्भकता

स

िभ

स्तम्ब

गरयफी न्मूनीकयण

रै वङ्गक

जरिामु

सङ्केत

सङ्केत

सङ्केत

७

८

९

रक्ष्म
सङ्केत

१

४

५

६

९. कामििभ/आमोजनाको विगतको उऩरम्ब्ध
९.१ गत आ.ि. ....... सम्भको उऩरम्ब्ध
९.२ कामििभ/आमोजनाको रम्ऺत प्रर्तपर सूचक य उऩरम्ब्ध
कामििभ/आमोजना

प्रर्तपर
सूचक

१

(अम्घल्रो आ.ि. ..) *
एकाई

२

(चारू आ.ि. ..) *

रक्ष्म

उऩरम्ब्ध

रक्ष्म

अनुभार्नत उऩरम्ब्ध

४

५

६

७

३

स्ऩष्टीकयण: आ.ि. २०७५।७६ को फजेट र्नभािण गने हो बने अम्घल्रो आ.ि.
बन्नारे आ.ि. २०७३।७४ य चारू आ.ि. बन्नारे २०७४।७५ राई जनाउॉछ।
९.३ फजेट: विर्नमोजन य उऩरब्धी
ि.

फजेट

सॊ.

उऩशीषिक

१

२

कामििभ/
आमोजना

(ने.रु. हजायभा)

(अम्घल्रो आ.ि. ..) *
विर्नमोजन

३

(चारू आ.ि. ..) *

मथाथि
खचि

४

५

विर्नमोजन

सॊशोर्धत अनुभान

६

७

१०. प्रर्त इकाइ रागत अनुभान
ि.सॊ.

विियण

एकाई

प्रर्त एकाई रागत

कैवपमत

१

२

३

४

५
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११. भध्मभकारीन खचि अनुभान
११.१

भध्मभकारीन

खचि

अनुभानको

विर्नमोजन

तथा

स्रोत

प्रऺेऩण

(तीन

आ.ि.को)
(ने.रु. हजायभा)
आ.ि. प्रथभको विर्नमोजन य

आ.ि. दितीमको विर्नमोजन

कुर

चारू

ॉ ीगत
ऩुज

वित्तीम व्मिस्था

नेऩार सयकाय

िैदेम्शक अनुदान

िैदेम्शक ऋण

१९

२०

२१

२२

२३

२४

िैदेम्शक ऋण
१७

१८

नेऩार सयकाय

िैदेम्शक अनुदान
१६

१४

स्रोत

१५

ॉ ीगत
ऩुज

वित्तीम व्मिस्था

१३

कुर

चारू

१०

१२

िैदेम्शक ऋण

९

आ.ि. तृतीमको विर्नमोजन य

य स्रोत

११

नेऩार सयकाय

िैदेम्शक अनुदान

८

ॉ ीगत
ऩुज

वित्तीम व्मिस्था
७

६

कुर

चारू

३

५

फजेट उऩशीषिक

कामििभ/आमोजना

२

४

ि.सॊ .
१

स्रोत

स्ऩष्टीकयण: आर्थिक िषि प्रथभ, दितीम य तृतीम बन्नारे फजेट तजुभ
ि ा गरयने आ.ि.दे म्ख
िभश् तीन आ.ि.राई जनाउॉछ ।

११.२ कामािन्िमन गने एकाईहरूका कामििभ/आमोजनाको भध्मभकारीन खचि
अनुभान
(ने.रु. हजायभा)
गत

कामािन्िमन
गने एकाई

कामििभ/
आमोजना

आ.ि.

...... को

िास्तविक
खचि

१

२

चारू आ.ि. ... को

३

फजेट
४
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सॊशोर्धत
खचि

भध्मभकारीन खचि अनुभान
(आगाभी तीन आ.ि.)

आ.ि.

आ.ि.

आ.ि.

६

७

८

ऩवहरो

दोस्रो

तेस्रो

अनुभान
५

१२. ऺेरगत नर्तजा सूचक य रक्ष्म
१२.१ ऺेरगत नर्तजा सूचक
गत आ.ि. ...

सूचक

एकाई

१

२

चारू आ.ि. ..... को

सम्भको िास्तविक

सॊशोर्धत उऩरम्ब्ध

उऩरम्ब्ध

भध्मकारीन रक्ष्म (तीन आ.ि.)
आ.ि.

आ.ि.

आ.ि.

५

६

७

ऩवहरो

३

४

दोस्रो

तेस्रो

१२.२ कामििभ/आमोजनाको प्रर्तपर सूचक य भध्मभकारीन रक्ष्म
कामििभ/आमोजना

प्रर्तपर

१

२

सूचक

एकाई

भध्मकारीन रक्ष्म
आ.ि. ऩवहरो

३

४

१३. सभस्मा तथा च ुनौतीहरू
१४. र्नष्ट्कषि तथा आगाभी कामि ददशा
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आ.ि. दोस्रो
५

आ.ि. तेस्रो
६

अनुसूची-२

(र्नमभ २१ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
िावषिक कामििभ

१. आ.ि.

२. फजेट उऩशीषिक नॊ.

१0. िावषिक फजेट रु.

(क) आन्तरयक (१) नेऩार सयकाय
(२) प्रदे श सयकाय

३. भन्रारम

६. स्थान (क) म्जल्रा

(ख) गा.ऩा./न.ऩा./िडा नॊ.

७. आमोजना सुरु बएको र्भर्त

(क) आन्तरयक (१) नेऩार सयकाय

(ख) िैदेम्शक
(ग) दातृ सॊ स्था

(३) सॊ स्था

(४) जनसहबार्गता
(१) ऋण

(२) अनुदान

सॊ शोर्धत

(२) प्रदे श सयकाय

(३) सॊ स्था

४. विबाग/र्नदे शनारम/सॊ स्था
५. कामििभ आमोजनाको नाभ

११. आमोजनाको कूर रागत: सुरुको

(४) जनसहबार्गता

(ख) िैदेम्शक (१) ऋण

(२) अनुदान

१२. गत आ.ि. सम्भका खचि रु. (सोझै ब ुक्तानी य

८. आमोजना ऩूया हुने र्भर्त

िस्तुगत सभेत)

९. आमोजना/कामािरम प्रभुखको नाभ

(क) आन्तरयक (१) नेऩार सयकाय
(२) प्रदे श सयकाय
(३) सॊ स्था

(४) जनसहबार्गता

(ख) िैदेम्शक (१) ऋण

(२) अनुदान
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पायाभ बने र्नदे म्शका्
विकास आमोजनाहरूको प्रत्मेक आर्थिक िषि गरयने िावषिक कामििभ मस पायाभको

ढाॉचाभा तमाय गनुऩ
ि दिछ य स्िीकृत गने र्नकामफाट स्िीकृत बएको हुनऩु दिछ।पायाभ बने तरयका
मस प्रकाय छ्भहर नॊ. १ िभसॊ ख्मा्

आमोजनाको

सम्ऩूण ि

कामिहरूको

िभ

सॊ ख्मा

रेख्ने।
भहर नॊ. २ कामििभ/विमाकराऩहरू्

आमोजनाको र्नधािरयत उद्देश्म हार्सर गनि गरयने
बौर्तक

कामिहरू

विमाकराऩहरू

य

नाप्न

त्मस

अन्तगितका

सवकने

इकाईहरूभा

विबाजन गयी उल्रेख गनुि ऩदिछ।
भहर नॊ. ३ एकाई्

भहर

नॊ.

ऩरयभाण,

२
सॊ ख्मा

घनर्भटय,

भा

उम्ल्रम्खत

आदद

वकरोर्भटय,

विमाकराऩको

जनाउने
जना,

जस्तै्

गोटा,

प्रर्तशत

आदद

उल्रेख गने।

आमोजनाको कुर विमाकराऩ अन्तगित तीन भहरहरू छन््
भहर नॊ. ४ ऩरयभाण्

सम्ऩूण ि आमोजना, अिर्धबयभा सम्ऩन्न गनुि ऩने
प्रत्मेक विमाकराऩ भहर नॊ. २ भा उम्ल्रम्खत

विमाकराऩको कुर बौर्तक ऩरयभाण य सॊ ख्मा
आदद उल्रेख गने।
भहर नॊ. ५ रागत्

भहर नॊ. २ भा उम्ल्रम्खत विमाकराऩ ऩूया गनि
एप्राइजर अनुसाय राग्ने यकभ उल्रेख गने।

भहर नॊ. ६ बाय्

प्रत्मेक

विमाकराऩको

बाय

र्नधाियण

गदाि

सम्फम्न्धत विमाकराऩहरूको भहर नॊ. ५ भा

छु ट्माइएको रागतराई १०० रे गुणन गयी
सोही भहरको हयपको जम्भा यकभरे बाग गयी
आउने अॊ शराई रेख्ने।
सम्ऩूण ि कामि भध्मे गत आ.ि. सम्भको कोरभ अन्तगित दुई भहरहरू छन््
भहर नॊ. ७ सम्ऩन्न ऩरयभाण्

आमोजना शुरु बए दे म्खमो कामििभ कामािन्िमन
गरयने िषि बन्दा अम्घल्रो िषि (गत आ.ि.)
सम्भ

सम्ऩन्न

गयी

सकेको

सम्फम्न्धत

विमाकराऩहरूको ऩरयभाण, सॊ ख्मा आदद उल्रेख
गने।
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भहर नॊ. ८ बारयत प्रगर्त्

गत आ.ि. सम्भ सम्ऩन्न बईसकेका सम्फम्न्धत
विमाकराऩहरूको प्रगर्त आमोजना अिर्धबयका
रार्ग र्नधािरयत बायको आधायभा प्रर्तशत उल्रेख
गने।बारयत प्रगर्त र्नकाल्दा त्मस अिर्धसम्भको

प्रगर्त य कुर विमाकराऩको अनुऩातराई त्मस
विमाकराऩको

र्नधािरयत

ऩदिछ।उदाहयणको

रार्ग

बायरे

गुणन

कारो

ऩरे

गनुि
सडक

र्नभािणको कुर विमाकराऩ (१००%) भध्मे गत
आ.ि. सम्भको प्रगर्त ५० प्रर्तशत बमो य कारो
ऩरे सडकको बाय ६०% छ बने गत आ.ि.
सम्भको बारयत प्रगर्त्
प्रगर्तxबाय

(५०×६०/१००= ३० प्रर्तशत

रक्ष्म

हुन्छ।)
िावषिक रक्ष्म अन्तयगत तीन भहरहरू छन््
भहर नॊ. ९ सूचक्

भहर

स्िीकृत

नॊ.

२

िावषिक

भा

उम्ल्रम्खत

कामििभ

विमाकराऩको

अनुसायका

सूचक

(सॊ ख्मा, ऩरयभाण आदद) उल्रेख गने।
भहर नॊ. १० बाय्

प्रत्मेक

विमाकराऩको

बाय

र्नधाियण

गदाि

सम्फम्न्धत विमाकराऩको भहर नॊ. ११ भा
छु याइएको फजेटराई १०० रे गुणन गयी सोही
भहरको हयप (क) को जम्भा यकभरे बाग गयी
आउने अॊ शराई याख्ने।उदाहयणको रार्ग र्सॊ चाई

आमोजनाको कुर फजेट रु. ५५ राख छ य सो
फजेट भध्मे हेडिक्सि र्नभािणको रार्ग रु. ३०
राख, नहय र्नभािणको रार्ग रु. १० राख, ऩाईऩ
कल्बटिको रार्ग रु. १० राख य प्रशासर्नक
खचि रु. ५ राख छ बने मी विमाकराऩहरूको
बाय िभश् मस प्रकाय र्नकाल्नुऩदिछ्

कुर फजेट रु. ५५ राख भध्मे प्रशासर्नक खचि
रु. ५ राख बएकोरे प्रशासर्नक खचि कटाई
फाॉकी हुन आउने आमोजनाको कुर यकभ रु.५०
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राख बमो।
अत्

३० १००
५०
१० १००
नहय र्नभािणको बाय्
५०

६०

हेडिक्सि र्नभािणको बाय्

ऩाईऩ कल्बटिको बाय्

२०

१०x१००
=२०
५०

प्रशासर्नक खचिको बाय हुॉदैन य कुरबाय १००
हुनऩु दिछ।
भहर नॊ. ११ फजेट्

स्िीकृत

कामििभ

िावषिक
िा

कामििभ

अनुसायका

विमाकराऩहरू

छु याइएको यकभ रेख्ने।

प्रत्मेक

ऩूया

गनि

चौभार्सक विबाजनहरू्प्रथभ चौभार्सकसम्भको रक्ष्म भहरभा बनुऩ
ि दाि
िावषिक रक्ष्मराई भध्म नजय याखी प्रथभ, दितीम
य

तृतीम

चौभार्सक

ऩदिछ।सूचकभा

अिर्धभा

उल्रेख

बएको

विबाजन

गनुि

ऩरयभाणराई

कामिमोजना फनाई कुन चौभार्सक अिर्धभा के

कर्त ऩरयभाण सम्ऩन्न गनि सवकने हो सो को
आधायभा विबाजन गयी दे हाम फभोम्जभ याख्नु
ऩदिछ्
भहर नॊ. १२, १५ य १८ सूचक्

भहर नॊ. २ भा उम्ल्रम्खत विमाकराऩको भहर
नॊ. ९ भा उम्ल्रम्खत सूचकराई तीन चौभार्सकभा
विबाजन गनुऩ
ि दिछ।उदाहयणको रार्ग हेड िक्सि
र्नभािण कामिको िावषिक सूचक १५० र्भटय बए
मही १५० र्भटयराई तीन चौभार्सकभा फयाफय
िा कामिमोजना अनुसाय घटी फढी गयी विबाजन
गनि सवकन्छ।

भहर नॊ. १३, १६ य १९ बाय्

भहर नॊ.१० भा उम्ल्रम्खत िावषिक बायराई
सूचकको ऩरयभाणको अनुऩातभा चौभार्सक बाय
विबाजन गनुऩ
ि दिछ।उदाहयणको रार्ग हेडिक्सि

114

र्नभािण

कामिको

िावषिक

सूचकको

चौभार्सक

अिस्थाभा

प्रत्मेक

२०,

२०

बाय

६०

विबाजन

फयाफय

चौभार्सक

हुन्छ।

बएकोभा

सूचक

बएको

बायको

विबाजन

१५०

र्भटयको

चौभार्सक विबाजन िभश् ०, ५० य १०० बए
चौभार्सक बायको विबाजन ऩर्न िभश् ०, २०
य ४० हुन्छ।
भहर नॊ. १४, १७ य २० फजेट्

स्िीकृत

िावषिक

कामििभ

िा

कामििभ

अनुसायका

विमाकराऩहरू

प्रत्मेक

ऩूया

गनि

छु याइएको िावषिक यकभराई भहर नॊ. ९ भा
उम्ल्रम्खत

िावषिक

अनुऩातभा

सूचकको

चौभार्सक

गनुऩ
ि दिछ।उदाहयणको

ऩरयभाणको

फजेट

रार्ग

विबाजन

हेडिक्सि

र्नभािण

कामिको िावषिक सूचक १५० र्भटय य मस
कुर

विमाकराऩको
बएकोभा

फजेट

सूचकको

अनुऩातभा

रु.

३०

चौभार्सक

फजेटको

राख

विबाजनको

चौभार्सक

फाॉडपाॉड

सूचक

प्रत्मेक

गनुऩ
ि दिछ।विमाकराऩको

चौभार्सकभा फयाफय बएको अिस्थाभा फजेटको
विबाजन

रु.

१०,

हुन्छ।सूचक१५०र्भटयको

१०

राख

चौभार्सक

विबाजन

िभश् ०, ५० य १०० बए चौभार्सक फजेटको
विबाजन ऩर्न िभश् रु. ०, १० य २०राख
हुन्छ।
हयप (यो) तपि
हयप तपि सफै कामििभ/विमाकराऩहरू उल्रेख गरय सकेऩर्छ जोड जम्भा गनुऩ
ि दिछ।
हयप (क) जम्भा्

(१) भहर नॊ. ३, ४, ९, १२, १५, १८ भा
उम्ल्रम्खत

विमाकराऩहरूको

इकाई

य

सूचकहरूको जम्भा गनुि नऩने,
(२) भहर नॊ. ५, ६, ८, १०, ११, १३, १४,
१६,
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१७,

१९,

२०

भा

उम्ल्रम्खत

विमाकराऩहरूको रागत, बाय, फजेट य खचि
यकभहरूको ठाडो जोड गयी हुन आउने यकभ
रेख्ने,
हयप (ख) प्रशासर्नक खचि्

(१) भहर नॊ. ३, ४, ७, ९, १०, १२, १३,
१५, १६ भा बनुि नऩने,
(२) भहर नॊ. ५ य ११ भा प्रशासर्नक खचिको
रार्ग छु याइएको यकभ उल्रेख गने,
(३) भहर नॊ. १४, १७ य २० भा भहर नॊ.
११ भा प्रशासर्नक खचिको छु याइएको िावषिक

हयप (ग) कुर जम्भा्

यकभको चौभार्सक फाॉडपाॉड यकभ उल्रेख गने,
(१) हयप (क) य (ख) भा बएको अॊक जोडेय
रेख्ने।
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अनुसूची-३

(र्नमभ २१ को उऩर्नमभ (२) य र्नमभ२६ सॉग सम्फम्न्धत)
प्रदे श सयकाय
.................................................भन्रारम/सम्चिारम/कामािरम
आ.ि. ............... को ................... अिर्धसम्भको रक्ष्म प्रगर्त विियण
फजेट उऩशीषिक नॊ. .......................
(यकभ रु. हजायभा)
ि.
सॊ.

कामििभ/

विमाकराऩहरू

१

2

(क)

जम्भा

(ख)

प्रशासर्नक

िावषिकरक्ष्म

इकाई

3

मस ............

अिर्धसम्भको रक्ष्म

मस ..........

अिर्धसम्भको बौर्तक
प्रगर्त

मस .............

अिर्धसम्भको खचि

सूचक

बाय

फजेट

सूचक

बाय

फजेट

सूचक

बाय

प्रर्तशत

यकभरु.

प्रर्तशत

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

कैवपमत

15

खचि
(ग)

कुर जम्भा

मोजना शाखा प्रभुख

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख
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कामािरम प्रभुख

पायाभ बने र्नदे म्शका्
आमोजनाको र्नधािरयत अिर्धभा गरयएको काभको प्रगर्त विियण तमाय गनि मो
पायाभ प्रमोग गनुि ऩदिछ।आर्थिक िषिको श्रािण दे म्ख प्रत्मेक चौभार्सक, अधि िावषिक
य िावषिकराई प्रर्तिेदन अिर्ध भार्नने छ।प्रर्तिेदन तमाय गदाि जुन अिर्धको रार्ग

तमाय गनि रार्गएको हो, सो अिर्ध, शीषिक य भहरहरूको खार्र ठाउॉभा उल्रेख गनुि
ऩनेछ।साभान्मतमा चौभार्सक रक्ष्म विबाजन हुने बएकोरे अधि िावषिक प्रर्तिेदन

ऩठाउनु ऩदाि दोस्रो चौभार्सक अिर्धको सूचक, बाय य फजेटको आधा बाग य प्रथभ
चौभार्सक अिर्धको सूचक, बाय य फजेट जोडी त्मस अिर्धको रक्ष्म र्नधाियण गनुि
ऩनेछ।प्रगर्तसॉग आिद्ध बएका आमोजना िा कामािरमहरूको तारुक कामािरम भा य
प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम िा प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरमभा मो
पायाभ फभोम्जभ प्रगर्त विियण ऩठाउनु ऩदिछ।
मो पायाभ र्नम्न अनुसाय बनुि ऩदिछ्
भहर नॊ. १िभ सॊ ख्मा्

आमोजनाको सम्ऩूणि कामिहरूको िभ सॊ ख्मा
रेख्ने।

भहरनॊ . २ कामििभ/ विमाकराऩहरू्

स्िीकृत िावषिक कामििभ अनुसायका सफै

भहर नॊ. ३ इकाई्

भहर नॊ. २ भा उम्ल्रम्खत विमाकराऩको

कामििभ य विमाकराऩहरू रे ख्ने।

ऩरयभाण, सॊ ख्मा आदद जनाउने जस्तै् गोटा,
घनर्भटय, वकरोर्भटय, जना, प्रर्तशत आदद
उल्रेख गने।
िावषिक रक्ष्म अन्तयगत तीन भहरहरू छन््
भहर नॊ. ४ सूचक्

भहर नॊ. २ भा उम्ल्रम्खत विमाकराऩको

स्िीकृत िावषिक कामििभ अनुसायका सूचक
(सॊ ख्मा, ऩरयभाण आदद) उल्रेख गने

भहर नॊ. ५ बाय्

प्रत्मेक विमाकराऩको बाय र्नधाियण गदाि
सम्फम्न्धत विमाकराऩको भहर नॊ. ६ भा
छु याइएको फजेटराई सोही भहरको जम्भा
यकभ प्रशासर्नक खचि कटाई फाॉकी हुन
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आउने आमोजनाको कुर यकभ अथाित भहर
नॊ. ६ को जम्भा (क) भा बएको यकभरे
बाग गयी हुन आउने अॊ शराई प्रर्तशतभा
याख्ने।उदाहयणको

रार्ग

र्सॊ चाई

आमोजनाको कुर फजेट रु. ५५ राख छ य
सो फजेट भध्मे हेडिक्सि र्नभािणको रार्ग रु.
३० राख, नहय र्नभािणको रार्ग रु. १०
राख, ऩाईऩ कल्बटि को रार्ग रु. १० राख
य प्रशासर्नक खचि रु. ५ राख छ बने मी
विमाकराऩहरूको बाय िभश् मस प्रकाय
र्नकाल्नु ऩदिछ्
कुर

फजेट

प्रशासर्नकखचि

रु.

५५

रु.

५

राख
राख

भध्मे
बएकोरे

प्रशासर्नक खचि कटाई फाॉकी हुन आउने
आमोजनाको

कुरय

कभरु.

५०

राख

बमो।अत्
अत्

३० १००
५०
१० १००
नहय र्नभािणको बाय्
५०

६०

हेडिक्सि र्नभािणको बाय्

ऩाईऩ कल्बटिको बाय्

२०

१०x१००
=२०
५०

प्रशासर्नक खचिको बाय हुॉदैन य कुरबाय
१०० हुन ु ऩदिछ।
भहर नॊ. ६ फजेट्

स्िीकृत िावषिक कामििभ अनुसायका प्रत्मेक
कामििभ िा विमाकराऩहरू ऩूया गनि
छु याइएको यकभ रेख्ने।

मस .............. अिर्धसम्भको रक्ष्म अन्तयगत तीन भहरहरू छन््
मस .............. अिर्धसम्भको रक्ष्म बन्ने
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भहर

बनुि

अम्घल्रो

ऩदाि

चारू

आर्थिक

िषिको

......... अिर्धको सूचक, बाय,

फजेट सभेत जोडी हुन आउने सूचक, बाय,
रेख्न ु

फजेटको

रक्ष्म

.........

अिर्धको

अम्न्तभ

अिर्धको

ऩदिछ।तय

रक्ष्म

प्रथभ

बन्ने

भहरभा

प्रर्तिेदनभा

िावषिक

अम्घल्रो अिर्ध हुॉदैन।चारू आर्थिक िषिको
रक्ष्मराई नै मस ........... अिर्धसम्भको
रक्ष्मभा उल्रे ख गनुि ऩदिछ।
भहर नॊ. ७ सूचक्

भहर नॊ. २ भा उम्ल्रम्खत विमाकराऩको

स्िीकृत िावषिक कामििभ अनुसायका सूचक
(सॊ ख्मा, ऩरयभाण आदद) भध्मे मस ...........
अिर्धसम्भको सूचक बन्ने भहरभा उल्रेख
गने।

भहर नॊ. ८ बाय्
भहर नॊ. ९ फजेट्

मस .............. अिर्धसम्भको बाय उल्रेख
गने।
मस

..............

अिर्धसम्भको

फजेट

उल्रेख गने।
मस ........... अिर्धसम्भको बौर्तक प्रगर्त अन्तयगत तीनभहरहरू छन््
भहर नॊ. १० सूचक्

भहर नॊ. ७ भा उम्ल्रम्खत सू चक भध्मे मस
........... अिर्धसम्भभा सम्ऩन्न बएको प्रगर्त
सूचक उल्रेख गने।

भहर नॊ. ११ बाय्

भहर

नॊ.

२

भा

उम्ल्रम्खत

प्रत्मेक

विमाकराऩको मस ............ अिर्धसम्भको
बायराई बौर्तक प्रगर्तभा उल्रे ख गदाि दे हाम
फभोम्जभ

वहसाफ

गयी

उल्रेख गने्
प्रगर्त सूचक × बाय
रक्ष्म सूचक
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=

हुन

आउने

बाय

भहर नॊ ११ भहर नॊ ८

विमाकराऩको प्रगर्त बाय

रक्ष्म सूचक

भहर नॊ. १२ प्रर्तशत्

भहर

नॊ.

२

भा

विमाकराऩको

मस

अिर्धसम्भको

बौर्तक

उम्ल्रम्खत

प्रत्मेक

........................
प्रगर्तराई

उल्रेख

गदाि दे हाम फभोम्जभ वहसाफ गयी हुन आउने
बाय उल्रेख गने्
भहरनॊ . ११×१००प्रर्तशत
भहर नॊ .८

बौर्तक

=विमाकराऩको

प्रगर्त प्रर्तशत

मस .......... अिर्धसम्भको खचि अन्तयगत दुईभहरहरू छन््
भहर नॊ. १३ यकभ रु.:

भहर

नॊ.

२

विमाकराऩको

भा

उम्ल्रम्खत

मस

प्रत्मेक

......................

अिर्धसम्भको खचि उल्रेख गने्
भहर नॊ. १४ प्रर्तशत्

भहर

नॊ.

२

विमाकराऩको

भा

उम्ल्रम्खत

मस

प्रत्मेक

.....................

अिर्धसम्भको खचि प्रर्तशतभा उल्रेख गदाि
दे हाम फभोम्जभ वहसाफ गयी

हुन आउने

प्रर्तशत उल्रेख गने्
भहरनॊ. १३×१००प्रर्तशत
भहर नॊ .9

= विमाकराऩको खचि

प्रर्तशत

भहर नॊ. १५ कैवपमत्

अन्म कुया बए खुराउने।

हयप तपि
हयप तपि सफै कामििभ/विमाकराऩहरू उल्रे ख गयीसके ऩर्छ जोड जम्भा गनुि
ऩदिछ।

हयप (क) जम्भा्

(१) भहर नॊ. ३, ४, ७, १०, १५ भा
उम्ल्रम्खत विमाकराऩहरूको इकाई य
सूचकहरूको जम्भा गनुि नऩने,

(२) भहर नॊ. ५, ६, ८, ९, ११, १३ भा
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उम्ल्रम्खत

विमाकराऩहरूको

बाय,

फजेट य खचि यकभहरूको ठाडो

जोड

गयी हुन आउने यकभ रेख्ने,
(३) भहर नॊ. १२ को प्रर्तशत उल्रे ख
गदाि दे हाम फभोम्जभ वहसाफ गयी हुन
आउने प्रर्तशत उल्रेख गने्
हयप(क)जम्भाको भहर नॊ ११ १०० प्रर्तशत
हयप (क)जम्भाको भहर नॊ ८

हयप (ख) प्रशासर्नक खचि्

जम्भा बौर्तक प्रगर्त प्रर्तशत
(१) भहर नॊ. ३, ४, ५, ७, ८, १०,
११, १२,१५ भा बनुि नऩने,
(२) भहर नॊ. ६ भा प्रशासर्नक खचिको
रार्ग

छु याइएको

िावषिक

यकभ

उल्रेख गने,
(३) भहर नॊ. ९ भा प्रशासर्नक खचिको
रार्ग

छु याइएको

मस

.........

अिर्धसम्भको यकभ उल्रे ख गने,
(४) भहर नॊ. १३ भा प्रशासर्नक खचिको
रार्ग

छु याइएको

यकभभध्मे

मस

......... अिर्धसम्भको खचि उल्रेख
गने,
(५) भहर नॊ. १४ भा प्रर्तशत उल्रेख

गदाि दे हाम फभोम्जभ वहसाफ गयी हुन

हयप (ग) कुर जम्भा्

आउने प्रर्तशत उल्रेख गने्
(१) भहर नॊ. ३, ४, ७, १०, १५ भा बनुि
नऩने,
(२) भहर नॊ. ५, ८, ११, १२ भा हयप
(क) जम्भाभा बएको अॊ कराई रेख्ने,
(३) भहर नॊ. ६, ९, १३ भा हयप (क)
य (ख) भा बएको अॊ क जोडेय रेख्ने,
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(४) भहर नॊ. १४ भा हयप (ग) भहर नॊ.
१३ राई हयप (ग) भहर नॊ. ९ रे
बाग गयी १०० रे गुणन गदाि आउने
प्रर्तशत रेख्ने।
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अनुसूची-४

(र्नमभ २३ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
आमोजना स्िीकृर्तको आधाय य तरयका

१. आमोजना स्िीकृर्तको आधाय:

अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीरे र्नम्न सूचना एिॊ जानकायीको आधायभा

भार आमोजना िा कामििभ स्िीकृत गनुि ऩनेछ।
१.१ आमोजनाको रूऩये खा
१.१.१ आमोजनाकोउद्देश्म
१.१.२ आमोजनाको ऺेर
१.१.३ आमोजनाको कामािन्िमन अिर्ध

१.२ आमोजनाको कुर रागत अनुभान रु.

१.२.१ विकास तथा र्नभािण रागत
१.२.२ सचारन रागत
१.२.३ अन्म (अनुदान ददनुऩने बए सो खुराउने)
१.३ रागत व्महोरयने स्रोत
१.३.१ नेऩार सयकाय
१.३.२ प्रदे श सयकाय
१.३.३ स्थानीम तह
१.३.४ फाह्य सहमोग
(क) ऋण्
(ख) अनुदान्
१.४ आमोजनाफाट प्राप्त हुने प्रर्तपर

१.४.१ उत्ऩादन िृवद्धभा ऩुग्ने सहमोग िा मोगदान
१.४.२ योजगायीभा हुने िृवद्ध

१.४.३ आमोजनाको आन्तरयक प्रर्तपर
१.४.४ अन्म आर्थिक साभाम्जक प्रर्तपर
(क) आर्थिक्
(ख) साभाम्जक्
१.५

आमोजनाको आर्थिक विश्लेषण
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१.५.१ रागत राबको अनुभार्नत अनुऩात
१.५.२ रागत प्रबािकारयताको अनुभान
१.६ आमोजना कामािन्िमन य खचि तार्रका
िषि

प्रभुख कामि य ऩरयभाण
प्रभुख कामि

इकाई

रागत अनुभान

ऩरयभाण

विकास र्नभािण

सचारन

अन्म

जम्भा

१.७ आमोजना कामािन्िमन गनि आिश्मक ऩने जनशम्क्त य प्रभुख र्नभािण
साभग्री
१.७.१ आिश्मक ऩने जनशम्क्त
िषि

`

सॊ ख्मा

१.७.२ र्नभािण साभग्री
िषि

र्नभािण साभग्री विियण

इकाई

ऩरयभाण

१.८ आमोजना सचारन प्रस्ताि
आमोजना चयणको कामि सम्ऩन्न बइसकेऩर्छ सचारन अिस्थाभा कसयी
त्मसको सचारन गरयने हो, सचारन खचि कर्त राग्न सक्दछ य कर्त

आम आजिन गनि सवकन्छ िा उऩबोक्ताराई हस्तान्तयण कवहरे गने सो
खुराउनु ऩदिछ।
१.८.१ सचारन प्रफन्ध
१.८.२ खचि अनुभान्- कम्तीभा तीन िषिको रार्ग
१.८.३ उऩबोक्ताराई हस्तान्तयण गरयने मोजना बए प्रदे श
सयकाय िा स्थानीम तहको सहमोग आिश्मक ऩने िा
नऩने्
१.८.४ कम्तीभा तीन िषिको सम्बावित आम आजिन

२. आमोजनाको स्िीकृत ददने प्रविमा य अर्धकायी्
(१) प्रस्तावित

आमोजना

यावष्डम

विकासको

उद्देश्म,

ऺेरगत

(Sectoral)

कामिनीर्त अनुकूर छ छै न एिॊ स्िीकृत आिर्धक मोजनाभा सभािेश
बएको हो होइन बन्ने सम्फन्धभा भन्रारमरे आर्थिक भार्भरा तथा मोजना
भन्रारमको ऩयाभशि र्रनु ऩनेछ।
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(२) आमोजनाको काभको रार्ग प्रस्ताि गरयएको खचिका आधायहरू प्रचर्रत
भूल्म, राब, रागत खचिको आधायभा भनार्सफ छ बनी आमोजना प्रभुख
िा प्रर्तिेदन प्रस्तुत गने प्रभुखरे र्सपारयश गये को हुन ु ऩनेछ।

(३) आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमको ऩयाभशिराई ध्मानभा याखी
सम्फम्न्धत

भन्रारमरे

र्नम्न

फभोम्जभ

आमोजनाको

स्िीकृर्त

एिॊ

कामािन्िमन गनेछ।

(क) स्िीकृत आिर्धक मोजनाभा सभािेश बएको एिॊ त्मसभा उल्रेख
बए फभोम्जभ नै प्रस्तावित आमोजनाको राब एिॊ खचि हुने
दे म्खएको य आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमको ऩर्न
अनुकुर याम बएकोभा सम्फम्न्धत भन्रारमरे स्िीकृर्त ददने।
(ख) आिर्धक

मोजनाभा

सभािेश

नबएको

िा

सो

मोजनाभा

छु याइएको बन्दा फढी आर्थिक दावमत्ि ऩने गयी आमोजना
कामािन्िमन

गनुऩ
ि ने

बएभा

आर्थिक

भार्भरा

तथा

मोजना

भन्रारमको याम र्रनुऩनेछ।

(ग) आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमको याम अनुकूर नबएभा
सो यामहरू उल्रे ख गयी सम्फम्न्धत भन्रारमरे प्रदे श सयकाय
(भम्न्रऩरयषद्) भा प्रस्ताि ऩेश गनुऩ
ि नेछ।सो सम्फन्धभा बएको
र्नणिमानुसाय हुनेछ।

(४) आमोजना प्रस्ताि ऩेश गदाि सो आमोजना सम्ऩन्न बएऩर्छ सो आमोजना
सुचारु एिॊ ददगो रुऩभा सचारन गने आमोजना सचारन मोजना प्रस्ताि
(Project Operation Plan) ऩर्न आमोजना प्रर्तिेदन प्रस्तुत गने प्रभुखरे
र्सपारयश साथ ऩेश गये को हुन ु ऩनेछ।
(५) भार्थ

उम्ल्रम्खत

आधायहरूको

अर्तरयक्त

आमोजना/कामािरमराई

अनुशासनशीर एिॊ सुदृढ गयाउने प्रमोजनका रार्ग आिश्मक प्रविमाहरू
प्रदे श सयकायरे सभम सभमभा स्ऩष्ट गरयददन सक्नेछ।
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अनुसूची-५

(र्नमभ २९ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
ऋण/अनुदान (सोध बनाि हुन)े यकभ प्रमोगको प्रर्तिेदन पायाभ
मोजनाको नाभ य ठे गाना्

आ.ि. ........ को ........... चौभार्सकसम्भको अिस्था

उऩशीषिक नॊ.:

सॊ मोजक िा सोधबनाि भाग गने अर्धकायीको नाभ य सम्ऩकि टे र्रपोन नॊ.:
दातृ सॊ स्था्

ऋण अनुदान नॊ.:

ऋण अनुदान सुरु हुने र्भर्त:

ऋण अनुदान फन्द हुने र्भर्त:

मस आ.ि. को स्िीकृत फजेट (शोधबनाि हुने गयी)

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख्

कामािरम प्रभुख:

र्भर्त्

र्भर्त्
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रष्टव्म्
(१) मो पायाभ र्नमभ ३८ फभोम्जभ सोधबनाि भाग गने ऩदार्धकायीरे तमाय गनुि ऩदिछ।
(२) मो प्रर्तिेदन पायाभ चौभार्सक अिर्ध सभाप्त बएको ऩन्रददन र्बर प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरम य तारुक
र्नकाम/भन्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ।
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अनुसूची-६

(र्नमभ २९ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
ऋण/अनुदान (अर्ग्रभ नगद सहामता) यकभ प्रमोगको प्रर्तिेदन पायाभ
आ.ि. ......... को ........... चौभार्सकसम्भको अिस्था
सॊ मोजक िा शोधबनाि भाग गने अर्धकायीको नाभ य सम्ऩकि टे र्रपोन नॊ.:

दातृ सॊ स्था:

ऋण अनुदान सॊ केत नॊ.:

मोजनाको नाभ य ठे गाना:

ऋण अनुदान सुरु हुने र्भर्त:

ऋण अनुदान फन्द हुने र्भर्त:

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख्

कामािरम/मोजना प्रभुख्

र्भर्त्

र्भर्त्
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रष्टव्म्

(१) भहर नॊ. ३, ४, ६ य ८ भा सम्झौताभा बएको व्मिस्था अनुरुऩको भुराभा रेख्न ु ऩदिछ।

(२) भहर नॊ. ९ भा भहर नॊ . ८ राई ऋण/अनुदानको प्राप्त गये को ददनको विर्नभमदयरे गुणन गयी हुने यकभ रेख्न ु
ऩदिछ।

(३) भहर नॊ. ५ य ७ भा प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा प्राप्त यकभ रेख्न ु ऩदिछ।

(४) भहर नॊ. १२ प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमफाट बएको र्नकासा आदे श यकभ रेख्न ु ऩदिछ।
(५) मो पायाभ र्नमभ ३८ फभोम्जभ सोध बनाि भाग गने ऩदार्धकायीरे तमाय गनुि ऩदिछ।
(६) मो

प्रर्तिेदन

चौभार्सक

अिर्ध सभाप्त बएको

ऩन्र

र्नकाम/भन्रारमभा ऩेश गनुि ऩदिछ।
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ददन

र्बर

प्रदे श रेखा

र्नमन्रक कामािरम

य

तारुक

अनुसूची-७

(र्नमभ २९ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)

अनुदान (सोझै ब ुक्तानी) यकभ प्रमोगको प्रर्तिेदन पायाभ
आ.ि. ........ को ........... चौभार्सकसम्भको अिस्था

मोजनाको नाभ य ठे गाना्
उऩशीषिक नॊ.:

सॊ मोजक िा सोध बनाि भाग गने अर्धकायीको नाभ य सम्ऩकि टे र्रपोन नॊ.:
दातृसॊस्था्

अनुदान सॊकेत नॊ.:

अनुदान शुरुहुने र्भर्त्

अनुदान फन्द हुने र्भर्त्

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख्

कामािरम/मोजना प्रभुख्

र्भर्त्

र्भर्त्
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रष्टव्म्

ु दिछ।
(१) भहर नॊ. ३, ४ य ५ भा सम्झौताभा बएको व्मिस्था अनुरुऩको भुराभा रे ख्नऩ

(२) भहर नॊ. ४ भा मोजना शुरु बए दे म्ख गत आ.ि. सम्भको सोझै ब ुक्तानी यकभ उल्रेख गनुऩ
ि दिछ य मो व्महोया दातृ
सॊ स्थाफाट ऩुवष्ट बएको हुन ु ऩदि छ।

(३) मो पायाभ र्नमभ३8 फभोम्जभ सोधबनाि भाग गने ऩदार्धकायीरे तमाय गनुऩ
ि दिछ।
(४) मो प्रर्तिेदन पायाभ चौभार्सक अिर्ध सभाप्त बएको ऩन्र ददन र्बर प्रदे श रेखा र्नमन्रक य तारुक
र्नकाम/भन्रारमभा ऩेश गनुऩ
ि दि छ।
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अनुसूची-८

(र्नमभ २९ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
अनुदान (िस्तुगत सहामता) यकभ प्रमोगको प्रर्तिेदन पायाभ
मोजनाको नाभ य ठे गाना्

आ.ि. ........ को ........... चौभार्सकसम्भको अिस्था

उऩशीषिक नॊ.:

सॊ मोजक िा सोधबनाि भाग गने अर्धकायीको नाभ य सम्ऩकि टे र्रपोन नॊ.:
दातृ सॊ स्था्

अनुदान सॊकेत नॊ.:

अनुदान शुरु हुने र्भर्त्

अनुदान फन्द हुने र्भर्त्

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख्

कामािरम/मोजना प्रभुख्

र्भर्त्

र्भर्त्

133

रष्टव्म्

ु दिछ।
(१) भहर नॊ. ३, ४, य ५भा सम्झौताभा बएको व्मिस्था अनुरुऩको भुराभा रेख्नऩ
(२) भहर नॊ. ४ भा मोजना शुरु बए दे म्ख गत आ.ि. सम्भको प्राप्त िस्तुगत सहामता यकभ उल्रेख गनुऩ
ि दिछ य मो
व्महोया दातृसॊस्थाफाट ऩुवष्ट बएको हुनऩु दिछ।

(३) मो पायाभ र्नमभ ३8 फभोम्जभ सोध बनाि भागगने ऩदार्धकायीरे तमाय गनुि ऩदिछ।
(४) मो प्रर्तिेदन पायाभ चौभार्सक अिर्ध सभाप्त बएको ऩन्र ददन र्बर प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम य तारुक
र्नकाम/भन्रारमभा ऩेश गनुि ऩदिछ।
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अनुसूची-९

(र्नमभ ३८ को उऩर्नमभ (६) सॉग सम्फम्न्धत)
............... भन्रारम
ऋण/अनुदान (सोध बनाि हुन)े यकभको प्रर्तिेदन पायाभ
आ.ि. ........ को ........... चौभार्सकसम्भको अिस्था

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख्

सम्चि्

र्भर्त्

र्भर्त्

रष्टव्म्
(१) भहर नॊ. ५ भा सम्झौताभा बएको व्मिस्था अनुरुऩको भुराभा रेख्नु ऩदिछ।

(२) मो प्रर्तिेदन पायाभ चौभार्सक अिर्ध सभाप्त बएको तीस ददन र्बर भन्रारमरे प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा ऩेश
गनुि ऩदिछ।

135

अनुसूची-१०

(र्नमभ ५६ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
प्रदे श सयकाय
.................................................भन्रारम/सम्चिारम/कामािरम
फयफुझायथ प्रभाण ऩर
मस भन्रारम/सम्चिराम/कामािरम/आमोजनाका ... ... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... ... ... ... ... को
म्जम्भा यहेको सयकायी नगदी म्जन्सी कागजऩर य अरू सम्ऩम्त्त आफ्ना हारिारा ... ... ... श्री... … … ... ... राई
र्भर्त ... ... ... भा फुझाईसक्नु बएको कुया प्रभाम्णत गरयन्छ।

फुझ्नेको नाभ

फुझाउनेको नाभ

कामािरम प्रभुखको नाभ

सही

सही

सही

र्भर्त

र्भर्त

र्भर्त
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अनुसूची-११

(र्नमभ ६८ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
प्रदे श सयकाय
.......................................भन्रारम/सम्चिारम/कामािरम
गोश्िाया धयौटी खाता
आर्थिक िषि...................

चढाउनेको नाभ थय्-

प्रभाम्णत गनेको नाभ थय्-

सही्-

सही्-

र्भर्त्-

र्भर्त्-
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अनुसूची-१२

(र्नमभ ६८ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
प्रदे श सयकाय
.....................................भन्रारम/सम्चिारम/कामािरम
व्मम्क्तगत धयौटी खाता
धयौटी याख्नेको नाभ्ठे गाना्आर्थिक िषि........... भवहना ............
बौचय
नॊ.

र्भर्त

विियण

जम्भा
डेविट

खचि
िेर्डट

फाॉकी
डे./िे

कैवपमत

चढाउनेको नाभ थय्-

प्रभाम्णत गनेको नाभ थय्-

सही्-

सही्-

र्भर्त्-

र्भर्त्-
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अनुसूची-१३

(र्नमभ ८२ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
प्रदे श सयकाय
.....................................भन्रारम/सम्चिारम/कामािरम
टे र्रपोन, इन्टयनेट, धाया, फत्ती य मस्तै अन्म सुविधा िाऩतको धयौटी विियण
र्स.नॊ.

धयौटी सम्फन्धी
विियण

टे र्रपोन नॊ./र्भटय
नॊ./अन्म

रगत याख्न अनुयोध गने

धयौटी
यकभ

धयौटी फुझ्ने
कामािरम

प्रदे श रेखा र्नमन्रक कामािरमको रगत
फुझेको र्भर्त य

नॊ.(प्र.रे.र्न.का.रे बने)

कैवपमत

यर्सदनॊ .

रगत जनाई प्रभाम्णत गने

कामािरम प्रभुखको नाभ थय्

प्र.रे.र्न.का.को अर्धकृतको नाभ थय्

सही्

सही्

र्भर्त्

र्भर्त्

नोट्
मो विियण यकभ फुझेको बयऩाईको प्रभाम्णत प्रर्तर्रवऩ सॊ रग्न गयी दुई प्रर्त प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरमभा

ऩठाउनु ऩनेछ।प्रदे श रे . र्न. का. रे एक प्रर्त रगतभा जनाई सम्फम्न्धत कामािरमराई वपताि गनुि ऩदिछ।विियण
भहरभा धयौटी खचि रेख्दाको गौश्िाया बौचयभा नै र्भर्त य सुविधा ऩाउने व्मम्क्त बए व्मम्क्तको नाभ ऩद सभेत
खुराउनु ऩनेछ।
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अनुसूची-१४

(र्नमभ ८२ को उऩर्नमभ (२) सॉग सम्फम्न्धत)
प्रदे श सयकाय
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम
प्रदे श रे खा र्नमन्रक कामािरम।प्रदे श रेखा र्नमन्रक इकाई कामािरम
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... म्जल्रा
ऩर सॊ ख्मा्
विषम् टे र्रपोन, धाया, फत्ती, य मस्तै अन्म सुविधा िाऩतको धयौटी सम्फन्धी िावषिक विियण।
र्स.नॊ.

कामािरमको
नाभ

धयौटी यहेको यकभको विियण
टे र्रपोन

धाया

फत्ती

अन्म

ऩेश गनेको नाभ थय्

प्रभाम्णत गनेको नाभ थय्

सही्

सही्

र्भर्त्

र्भर्त्
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कैवपमत

जम्भा

(धयौटी यकभ वपताि बई सम्चत कोष दाम्खरा
बएभा िा र्भन्हा बएभा जनाई ऩठाउने)

अनुसूची-१५

(र्नमभ ८९ को उऩर्नमभ (१) सॉग सम्फम्न्धत)
प्रदे श सयकाय
..............................................भन्रारम/सम्चिारम/कामािरम
आर्थिक िषि .................. को आर्थिक कायोफायको
सॊ म्ऺप्त िावषिक प्रर्तिेदन
विियण

रु.

१. रगती याजस्ि (दण्ड जरयफाना सवहत)
(क) रगत
१) गत सारफाट
२) मो सारको थऩ
जम्भा M क (१) + क (२)
(ख) असुरी य रगत कट्टा
(१) असुरी बई रगत कट्टा
(२) रगत कट्टा
जम्भा् ख (१) + ख (२)
(ग) रगत फाॉकी (क – ख)
(घ) असूरी

(१) कुर असुरी
(२) याजस्ि खाताभा दाम्खरा
(३) दाम्खरा गनि फाॉकी
जम्भा् घ (१)
२.

हसिरी याजस्ि (रगत फाहेकको विविध आम्दानी)
(क) आम्दानी
(ख) याजस्ि खाताभा दाम्खरा

३.
४.

(ग) दाम्खरा गनि फाॉकी

कुर याजस्ि घ (१) + २ (क)
िावषिक फजेट र्नकासा खचि य फाॉकी
फजेट उऩशीषिक नॊ.

४.१

कामििभ

िावषिक फजेट र्नकासा खचि

स्रोत अनुसाय
(क) नेऩार सयकाय
(ख) प्रदे श सयकाय
(ग) िैदेम्शक

(अ) ऋण
– सोधबनाि हुने
– नगद

– र्सधै ब ुक्तानी
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....... फाॉकी

(आ)

अनुदान
– सोधबनाि हुने
– नगद

– र्सधै ब ुक्तानी
– िस्तुगत सहामता
जम्भा्
४.२

खचिको िगॉकयण्
क)
ख)

उऩबोग खचि तपि
ॉ ीगत खचि तपि
ऩूज
जम्भा

फाॉकी यकभ फैं क दाम्खरा रु.
पछमौट हुन फाॉकी ऩेश्की रु.
५.

ऩेश्की
गत विगत आ.ि.को
मो आ.ि.को
जम्भा
पछमौट
पाॉटिायीफाट
नगद दाम्खराफाट
फाॉकी

जम्भा

म्माद र्बरको
म्माद नाघेको
जम्भा
६.

धयौटी
आम्दानी
गत सारफाट सये को
मो सारको थऩ
जम्भा
खचि
वपताि खचि
सदय स्माहा
जम्भा
फाॉकी

७.

ब ुक्तानी गनुि ऩने दावमत्िहरू
गत सारको
मो सारको
जम्भा
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ब ुक्तानी बएको
फाॉकी
जम्भा
८.

भ.रे.ऩ. फेरुजु
गत आ.ि.सम्भको
र्नमर्भत गने
असुर गने
जम्भा
मो आ.ि. सम्भको
र्नमर्भत गने
असुर गने
जम्भा
पछमौट
र्नमर्भत÷प्रभाण ऩेश गयी
असुर गयी
जम्भा
फाॉकी
र्नमर्भत गने
असुर गने
जम्भा

९. म्जन्सी (खप्ने भारसाभान बिन आदद) जम्भा (रु. भा)
आम्दानी
गत सारफाट सये को भौज्दात
मो सारभा खरयद बएको
सहमोगफाट प्राप्त बएको
अन्मरफाट हस्तान्तयण बई आएको
जम्भा
खचि

टु टपुट र्भन्हा
र्रराभ, र्फिी
हस्तान्तयण बई अन्मर गएको
जम्भा
फाॉकी यकभ
(बिन य उऩकयण, भोटय, फस, ट्रक, हेबी इक्िीऩभेन्ट आदद १ राख बन्दा फढी भूल्म ऩने म्जन्सी
साभानको विियण छु ट्टै सॊ रग्न गनुि ऩने)
जम्भा
१०.

उत्ऩादन व्मिसामको साभान (यकभ रु.)
गत सारफाट सये को
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मो सारको थऩ
जम्भा
र्फिी बएको
काभभा रागेको
र्भन्हा ऺर्त बएको
जम्भा
फाॉकी (यकभ रु.)
११.

कामािरम साभान (खचि बएय जाने)
फाॉकी (यकभ रु.)

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रभुख÷पाॉट प्रभुखको

कामािरम प्रभुखको

नाभ थय्

नाभ थय्

सही्

सही्

र्भर्त्

र्भर्त्
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