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प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि ऐन, २०७४ 
प्रमाणीकरण र प्रकाशन र्मर्त 

 २०७४।१२।२१ 

संशोिन गने ऐन 

 

1. प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि (पर्हलो संशोिन) 
   ऐन, २०७७                           २०७७।०४।०९ 
2. केही प्रदेश ऐन संशोिन 

गने ऐन, २०७७       २०७७।०४।१६ 
 

संवत ्२०७४ सालको ऐन नं. ०२ 

प्रदेश सरकारको आर्थिक कायिर्वर्ि र्नयर्मत तथा व्यवस्थथत गनि बनेको ऐन 
प्रथतावना: प्रदेश सस् ित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तजजिमा, 

र्नकासा तथा खिि गने, लेखा राख् ने, प्रर्तवेदन गने, आन्तररक र्नयन्रणको 
व्यवथथा र्मलाउने, आन्तररक तथा अस्न्तम लेखा परीक्षण, बेरुजज फर्छ्यौट, 
असजल उपर तथा तहसील गने गराउने र्वषयमा मागिदशिन गरी प्रदेश 
आर्थिक कायिर्वर्ि र्नयर्मत तथा व्यवस्थथत गनि गराउन वाछनीय 
भएकोले,  

 नेपालको संर्विानको िारा १७६ बमोस्जमको प्रदेश सभाले यो ऐन 
बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारस्भभक 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारभभ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश आर्थिक कायिर्वर्ि 
ऐन, २०७४" रहेको छ।  

(२) यो ऐन तजरुन्त प्रारभभ हजनेछ।  
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२. पररभाषा: र्वषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,-  

(क)  "अनजदान सङ्केत" भन्नाले प्रदेश संवैिार्नक र्नकाय, 
मन्रालय वा सो सरह क्षेरार्िकार भएका सस्िवालय, 
आयोग लगायतका कायि प्रकृर्त र सङ्गठन समेत छज र्िने 
गरी ददइएको सङ्केत सभझनज पछि। 

(ख)  "अस्न्तम लेखा परीक्षण" भन्नाले महालेखा परीक्षकको 
कायािलयबाट संर्विानको िारा २४१ बमोस्जम हजने 
लेखा परीक्षण सभझनज पछि।  

(ग)  "असजल उपर गनजि पने रकम" भन्नाले प्रिर्लत कानून 
बमोस्जम भ जक्तानी ददन नहजने रकम भजक्तानी ददएको वा 
बढी हजने गरी भ जक्तानी ददएको वा घटी रकम असजल 
गरेको कारणबाट असजल उपर गनजि पने भनी लेखा 
परीक्षण हजुँदा ठहर् याएको बरेुजज रकम सभझनज पछि र 
सो शब्दले र्हनार्मना वा मथयौट गरेको रकम तथा 
प्रदेश सरकारलाई र्तनजि बजझाउनज पने अन्य कज नै रकम 
कलम समेतलाई जनाउुँछ। 

(घ)   "आन्तररक लेखा परीक्षण" भन्नाले सभबस्न्ित 
कायािलयको उदे्दश्य अनजरूप र्निािररत कायि सभपादनसुँग 
सभबस्न्ित व्यवथथापकीय अभ्यास लेखा तथा अन्य 
कारोबार र सोसुँग सभबस्न्ित कागजात एवं प्रर्ियाको 
जाुँि परीक्षण र्वश् लेषणका साथै आन्तररक र्नयन्रण 
प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रर्तवदेन गने कायि 
समेत सभझनज पछि।   

(ङ)  "आर्थिक कारोबार" भन्नाले सरकारी र्वत्तीय 
हथतान्तरण, राजथव संकलन गने, राजथव दास्खला गने, 
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अनजदान तथा ऋण प्रास् त गने, खिि गने तथा िरौटी, 
कायि सञ्चालन कोष लगायत अन्य कोष समेतको 
सभपूणि कारोबार सभझनज पछि। 

(ि)  "आर्थिक मार्मला मन्री" भन्नाले प्रदेशको आर्थिक 
मार्मला तथा योजना मन्रीलाई सभझनज पछि र सो 
शब्दले आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयको 
कायिभार सभहाल्ने राज्य मन्री समेतलाई जनाउुँछ। 

(छ)  "आर्थिक वषि" भन्नाले हरेक वषिको साउन मर्हनाको 
एक गतेदेस्ख अको वषिको असार मर्हनाको अस्न्तम 
ददन सभमको बाह्र मर्हनाको अवर्ि सभझनज पछि।  

(ज)   "एक तह मार्थको अर्िकारी" भन्नाले प्रदेश 
कायािलयको प्रमजखको हकमा सभबस्न्ित र्वभागीय 
प्रमजख, र्वभागीय प्रमजखको हकमा सभबस्न्ित 
मन्रालयको सस्िव तथा सस्िवको हकमा सभबस्न्ित 
र्वभागीय मन्री वा राज्यमन्री र प्रदेश संवैिार्नक अङ्ग 
तथा र्नकायको सस्िव वा प्रशासकीय प्रमजखको हकमा 
सभबस्न्ित संवैिार्नक अङ्ग तथा र्नकायको प्रमजख 
सभझनज पछि।  

 (झ) "कायािलय" भन्नाले प्रदेश प्रमजखको कायािलय, प्रदेश सभा 
सस्िवालय, प्रदेश संवैिार्नक अङ्ग तथा र्नकाय, प्रदेश 
सरकारका मन्रालय, सस्िवालय, र्वभाग र त्यथता 
र्नकाय मतहतका अन्य सरकारी कायािलय र 
र्नकायलाई समेत सभझनज पछि र सो शब्दले 
मजख्यमन्री तथा मस्न्रपररषद्को कायािलयलाइि समेत 
जनाउुँनेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गन ेऐन, २०७७ द्वारा थप। 
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 (ञ) "कायािलय प्रमजख" भन्नाले खण्ड (झ) बमोस्जमको 
कायािलयको प्रशासकीय प्रमजख भई कामकाज गनि 
तोर्कएको पदार्िकारी सभझनज पछि।  

(ट)  "कोष तथा लेखा र्नयन्रक कायािलय" भन्नाले महालेखा 
र्नयन्रक कायािलय अन्तगित रहेको प्रदेश स्थथत 
सभबस्न्ित स्जल्लाको कोष तथा लेखा र्नयन्रक 
कायािलय सभझनज पछि। 

(ठ)   "स्जभमेवार व्यस्क्त" भन्नाले लेखा उत्तरदायी 
अर्िकृतबाट अस्ख्तयारी ददए बमोस्जमको कायि सञ्चालन 
गने, स्जभमा र्लने, खिि गने, लेखा राख् ने, आन्तररक वा 
अस्न्तम लेखा परीक्षण गराई बरेुजज फर्छ्यौट गने 
गराउने, सरकारी नगदी स्जन्सी असजल उपर गने 
गराउने तथा दास्खला गने कतिव्य भएको व्यस्क्त सभझनज 
पछि र सो शब्दले सरकारी कामको लार्ग सरकारी 
नगदी वा स्जन्सी र्लई वा नर्लई काम फथयौट गने 
स्जभमा र्लने गैर सरकारी व्यस्क्त समेतलाई जनाउुँछ। 

(ड)  "तालजक कायािलय" भन्नाले सभबस्न्ित कायािलयभन्दा 
मार्थल्लो तहको कायािलय सभझनज पछि। 

(ढ)  "तोर्कएको वा तोर्कए बमोस्जम" भन्नाले यस ऐन 
अन्तगित बनेका र्नयममा तोर्कएको वा तोर्कए 
बमोस्जम सभझनज पछि। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोर्ित। 
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(ण)   "प्रदेश" भन्नाले बागमती प्रदेश सभझनज पछि।  
(त)   "प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलय" भन्नाले प्रदेश सस् ित 

कोषको सञ्चालन गने, आर्थिक प्रशासन सञ्चालनमा 
र्नदेशन ददने, आन्तररक लेखा परीक्षण गने तथा 
प्रदेशको एकीकृत आर्थिक र्ववरण तयार गरी महालेखा 
र्नयन्रक कायािलय र महालेखा परीक्षक समक्ष पेश 
गने गरी प्रदेश सरकारले तोकेको कायािलय सभझनज 
पछि। 

(थ)  "प्रदेश सस् ित कोष" भन्नाले संर्विानको िारा २०४ 
बमोस्जमको सस् ित कोष सभझनज पछि।  

(द)  "बेरुजज" भन्नाले प्रिर्लत कानून बमोस्जम पजर् याउनज पने 
रीत नपजर् याइि कारोबार गरेको वा राख् नज पने लेखा 
नराखेको तथा अर्नयर्मत वा वेमनार्सब तररकाले 
आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गदाि 
औल्याइएको वा ठहर् याइएको कारोबार सभझनज पछि।  

(ि)  "बैङ्क" भन्नाले प्रदेश सस् ित कोष सञ्चालन गनि तोर्कएको 
आर्िकाररक बैङ्क सभझनज पछि र सो शब्दले त्यथतो 
आर्िकाररक बैङ्कको अर्िकार प्रयोग गने गरी 
तोर्कददएको बास्णज्य बङै्क समेत जनाउुँछ।  

(न)  "महालेखा र्नयन्रक कायािलय" भन्नाले सङ्घीय आर्थिक 
कायिर्वर्ि ऐन र सो ऐन अन्तगित बनेको र्नयमको 
अिीनमा रही सङ्घीय सस् ित कोष र अन्य सरकारी 
कोषको सञ्चालन र व्यवथथापन गने आर्थिक मार्मला 
तथा योजना मन्रालय अन्तगितको र्वस्शष्टीकृत र्नकाय 
सभझनज पछि। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गन ेऐन, २०७७ द्वारा संशोर्ित। 
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(प)  "मातहतको कायािलय" भन्नाले सभबस्न्ित कायािलयको 
मातहतमा रहेका कायािलय सभझनज पछि। 

(फ)   "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देस्खने गरी 
प्रिर्लत कानून बमोस्जम रास्खने अर्भलेख खाता, 
र्कताब लगायतका आर्थिक कारोबारलाई प्रमास्णत गने 
कागजात एवं प्रर्तवेदन सभझनज पछि। 

(ब)   "लेखा उत्तरदायी अर्िकृत" भन्नाले आफ्नो र मातहत 
कायािलयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गने, वार्षिक 
बजेट तयार गने र सो बजेट र्नकासा प्रा त गरी खिि 
गने अर्िकार सजभपने बजेटको लेखा राख् ने र राख् न 
लगाउने, लेखा र्ववरण तयार गने गराउने, र्वर्नयोजन, 
राजथव, िरौटी र स्जन्सी एवं अन्य जजनसजकै कारोबारको 
आन्तररक तथा अस्न्तम लेखा परीक्षण गराउने, बरेुजज 
र्नयर्मत गने गराउने, असजल उपर गने गराउने वा 
र्मन्हा गने गराउने कतिव्य भएको सस्िव सभझनज पछि। 

(भ)  "र्वत्तीय र्ववरण" भन्नाले नेपाल सरकार तथा प्रदेश 
सरकारले थवीकृत गरेको मापदण्ड बमोस्जम कज नै 
र्नस्ित अवर्िमा भएको आर्थिक कारोबारको समर्ष्टगत 
स्थथर्त दशािउने उदे्दश्यले शीषिक समेत खजल्ने गरी तयार 
गररएको र्ववरण सभझनज पछि र सो शब्दले कारोबारको 
स्थथर्त दशािउने गरी शीषिकको आिारमा बनाइएको 
बजेट अनजमान र्नकासा खिि आभदानी दास्खला र बाुँकी 
रकम समेत खजलाइएको प्रास् त र भ जक्तानी र्ववरण र 
सोसुँग सभबस्न्ित लेखा र्टपणी र खजलासा समेतलाई 
जनाउुँछ।  

(म)   "र्वर्नयोजन" भन्नाले पेश्की खिि ऐन र र्वर्नयोजन 
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ऐनद्वारा र्नददिष्ट सेवा र कायिहरुको लार्ग र्वर्भन्न 
शीषिकमा र्वर्भन्न कायािलयलाई खिि गनि र्वर्नयोजन 
भएको रकम सभझनज पछि र सो शब्दले पूरक 
र्वर्नयोजन ऐन र उिारो खिि ऐन बमोस्जम र्वर्नयोजन 
भएको रकम समेत जनाउुँछ।  

(य)   "सस्िव" भन्नाले प्रदेश मन्रालयको सस्िव सभझनज पछि 
र सो शब्दले प्रदेश अन्तगित गदठत कज नै र्नकायको 
हकमा त्यथतो र्नकायको सस्िव वा प्रशासकीय प्रमजख 
तथा मन्रालयको प्रशासकीय प्रमजख समेतलाई 
जनाउुँछ।  

(र)  "सभपरीक्षण" भन्नाले आन्तररक वा अस्न्तम लेखा 
परीक्षण प्रर्तवेदनमा औल्याइएको बेरुजजको सभबन्िमा 
पेश हजन आएका थपष्टीकरण वा प्रर्तर्िया साथ संलग्न 
प्रमाण तथा कागजातको आिारमा गररने फर्छ्यौट 
सभबन्िी कायि सभझनज पछि र सो शब्दले प्रदेश सभाबाट 
गदठत प्रदेश लेखा सर्मर्तबाट प्रा त सजझाव वा 
र्नदेशनका आिारमा गररने परीक्षण वा अनजगमन कायि 
समेतलाई जनाउुँछ।  

(ल)  "साविजर्नक जवाफदेहीको पद" भन्नाले पाररश्रर्मक 
तोर्क वा नतोर्क र्नयजक्त हजने वा र्नवािस्ित हजने वा 
मनोनयन हजने कानूनी मान्यता प्राप्त साविजर्नक काम, 
कतिव्य र अर्िकार भएको पद सभझनज पछि। 

(व)  "संघीय सस् ित कोष" भन्नाले संर्विानको िारा ११६ 
बमोस्जमको सस् ित कोष सभझनज पछि। 

(श)  "संर्विान" भन्नाले नेपालको संर्विान सभझनज पछि।  
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(ष)  "थथानीय सस् ित कोष" भन्नाले संर्विानको िारा 
२२९ बमोस्जमको सस् ित कोष सभझनज पछि। 

पररच्छेद- २ 

प्रदेश सस् ित कोषको सञ्चालन 
३. प्रदेश सस् ित कोषको सञ्चालन: संर्विान, यो ऐन र अन्य प्रिर्लत 

कानूनको अिीनमा रही प्रदेश सस् ित कोषको सञ्चालन प्रदेश लेखा 
र्नयन्रक कायािलयले गनेछ।  

४. प्रदेश सस् ित कोषको लेखा राख् ने उत्तरदार्यत्त्व: (१) प्रदेश सस् ित 
कोषको लेखा अद्यावर्िक रूपमा राख् ने तथा त्यसको वार्षिक र्वत्तीय 
र्ववरण तयार गने कतिव्य र उत्तरदार्यत्त्व प्रदेश लेखा र्नयन्रक 
कायािलयको हजनेछ।  

(2) लेखा दास्खला गराउने लगायतका कामको लार्ग प्रदेश 
लेखा र्नयन्रक कायािलयले सरकारी कायािलय वा प्रदेश सरकारको 
कारोबार गने 'क' वगिका कज नै बैङ्कलाई स्जभमेवारी तोक्न सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम तोर्कएको स्जभमेवारीको 
पालना गनजि गराउनज सभबस्न्ित कायािलय तथा बङै्कको कतिव्य हजनेछ।  

(४) प्रदेश सस् ित कोषको सञ्चालन गने, प्रदेश सरकारको 
एकीकृत लेखा राख् ने र र्वत्तीय र्ववरण तयार गने, आर्थिक मार्मला 
तथा योजना मन्रालय, महालेखा र्नयन्रक कायािलय तथा महालेखा 
परीक्षक समक्ष लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेश गने सभबन्िी अन्य कायिर्वर्ि 
तोर्कए बमोस्जम हजनेछ। 

(५) प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलय थथापना नभएसभमका 
लार्ग प्रदेश लेखा र्नयन्रकको काम, कतिव्य र उत्तरदार्यत्त्व महालेखा 
र्नयन्रक कायािलयले तोके बमोस्जम हजनेछ। 
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पररच्छेद- ३ 

राजथव र व्ययको अनजमान 
५. मध्यमकालीन खिि संरिना तयार गनजिपने: (१) प्रत्येक आर्थिक वषिको 

बजेट तजजिमा गनजिअस्घ आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयले आगामी 
तीन आर्थिक वषिको आभदानी र खििको प्रक्षेपण सर्हतको मध्यमकालीन 
खिि संरिना तयार गनजि पनेछ र त्यथतो खिि संरिना बनाउुँदा आवर्िक 
र्वकास योजना मागिदशिनको रूपमा र्लएर तयार गनजि पनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोस्जमको मध्यमकालीन खिि संरिनामा 
प्रथतार्वत योजना वा कायििमको र्ियाकलापगत र्ववरण, प्रत्येक 
र्ियाकलापको प्रर्त इकाई लागत, सञ्चालनमा लाग्ने अनजमार्नत समय, 
त्यसबाट प्रा त हजने प्रर्तफल समेत खजलाई प्रत्येक योजना वा कायििमको 
लार्ग प्राथर्मकीकरण गनजि पनेछ। 
थपष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनाका लार्ग “प्रथतार्वत योजना वा 
कायििम” भन्नाले सभभाव्यता अध्ययन तथा र्वथततृ प्रर्तवेदन तयार 
भइसकेको वा सभभाव्यता अध्ययन गरेर मार कायािन्वयन गनि सर्कने 
नयाुँ योजना वा कायििमको र्ववरण खजलाई सोको लार्ग गररएको 
अनजमार्नत लागतको पजष्ट्याई सर्हतको र्ववरण सभझनज पछि। 

 (३) मध्यमकालीन खिि संरिना तयार गने कायिर्वर्ि तोर्कए 
बमोस्जम हजनेछ। तर यो ऐन प्रारभभ हजुँदाका बखत पर्हलो पटकका 
लार्ग यो प्राविान लागू हजने छैन।  

६. स्रोत अनजमान र खििको सीमा र्निािरण गनजिपने: (१) आगामी आर्थिक 
वषिको बजेट तथा कायििम तजजिमा गने प्रयोजनका लार्ग उपलव्ि हजने 
स्रोत तथा गनि सर्कने खििको सीमा पूवािनजमान आर्थिक मार्मला तथा 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोर्ित। 
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योजना मन्रालयले िालू आर्थिक वषिको माघ मसान्तर्भर गररसक्नज 
पनेछ।  

तर यो ऐन प्रारभभ हजुँदाका बखत पर्हलो पटकका लार्ग यो 
प्राविान लागू हजने छैन। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लार्ग आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्रालयले एक स्रोत अनजमान सर्मर्त गठन गनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको स्रोत अनजमान सर्मर्तले गत 
आर्थिक वषिको यथाथि स्थथर्त र िालू आर्थिक वषिको छ मर्हनाको 
समर्ष्टगत आर्थिक पररसूिकहरु, आगामी आर्थिक वषि उपलव्ि हजन 
सक्ने राजथव, अनजदान, र्वकास सहायता र आन्तररक ऋण रकमका 
आिारमा स्रोत अनजमान गनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम स्रोत अनजमान भएपर्छ 
मध्यमकालीन खिि संरिना समेतलाई दृर्ष्टगत गरी आगामी आर्थिक 
वषिको लार्ग गनि सर्कने खििको सीमा र्निािरण गनजि पनेछ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोस्जम स्रोत अनजमान तथा खििको 
सीमा र्निािरण गरी सोको प्रर्तवदेन प्रदेश आर्थिक मार्मला मन्री समक्ष 
पेश गनजि पनेछ।  

(६) स्रोत अनजमान तथा खििको सीमा र्निािरण सभबन्िी अन्य 
व्यवथथा तोर्कए बमोस्जम हजनेछ।  

७. बजेट सीमा र मागिदशिन पठाउने: (१) आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्रालयले स्रोत तथा खििको सीमाको अिीनमा रही आगामी आर्थिक 
वषिको बजेट तजजिमाका लार्ग बजेट सीमा र बजेट तजजिमा सभबन्िी 
मागिदशिन तथा ढाुँिा र्नमािण गरी िालू आर्थिक वषिको फागजन मर्हनाको 
दोस्रो ह तार्भर सभबस्न्ित मन्रालय, आयोग, सस्िवालय र र्नकायका 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोर्ित। 
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र्नकायगत बजेट सीमा उल्लेख गरी बजेट तजजिमा सभबन्िी सीमा र 
मागिदशिन पठाइसक्नज पनेछ। यथतो मागिदशिन पठाउुँदा आवर्िक 
र्वकास योजना र र्रवषीय खिि संरिनालाई आिार मान्नज पनेछ।  

तर यो ऐन प्रारभभ हजुँदाका बखत प्रथम पटकका लार्ग यो 
प्राविान लागू हजने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको बजेट तथा कायििम तथा 
कायििम तजजिमा ढाुँिाको र्नमािण गदाि सभबस्न्ित र्नकायले आजिन गनि 
सक्ने राजथव रकम, आयोजनासुँग सभबस्न्ित वैदेस्शक अनजदान तथा 
ऋण रकम र प्रथतार्वत बजेटको पजष्ट्याईंका लार्ग आवश्यक अन्य 
र्ववरणहरु समेत खजल्ने गरी तयार गनजि पनेछ।  

(३) बजेट तजजिमा, छलफल एवं बजेटको मथयौदालाई अस्न्तम 
रूप ददने अन्य प्रर्िया र समयावर्ि तोर्कए बमोस्जम हजनेछ।  

८. र्वर्नयोजन दक्षता: (१) दफा १० बमोस्जम आगामी आर्थिक वषिको 
लार्ग बजेट प्रथताव गदाि देहाय बमोस्जम गनजि पनेछ:-  

(क)  सािारण खिि र र्वत्तीय व्यवथथाको लार्ग बजेट प्रथताव 
गदाि त्यथतो खििको र्सजिना गने थपष्ट आिार सर्हत 
प्रथतार्वत रकमको पजष्ट्याईं गने आवश्यक सूिना 
र्वथततृ रूपमा खजलाउन पनेछ।  

(ख)  नयाुँ आयोजनाको हकमा रकम प्रथताव गदाि सभभाव्यता 
अध्ययन गनि आवश्यक तथा सभभाव्यता अध्ययन 
पिात आगामी वषि खिि हजनसक्ने रकम मार पजष्ट्याईं 
सर्हत प्रथताव गनजि पनेछ।  

(ग)  सभभाव्यता अध्ययन भई थवीकृत भई सकेका तथा 
िमागत रूपमा कायािन्वयनमा रहेका आयोजनाका 
हकमा खररद योजना वा सभझौता अनजरूप आगामी वषि 
आवश्यक पने रकम मार प्रथताव गनजि पनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोस्जम बजेट प्रथताव गदाि दफा ११ 
बमोस्जमको प्रर्तबद्ध गररएका कायिका लार्ग पयािप्त रकम छजयाएर मार 
नयाुँ योजना तथा कायििमका लार्ग रकम प्रथताव गनजि पनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जमको प्रथतार्वत बजेट तथा 
कायििम उपर दफा १० को उपदफा (४) बमोस्जम भएको छलफल 
तथा प्रथतार्वत बजेट तथा कायििमको र्वश् लेषण र मूल्याङ्कनका 
आिारमा उपयजक्त ठहररएको बजेट तथा कायििम आगामी वषिको 
र्वर्नयोजन र्विेयकमा समावेश गनजि पनेछ।  

९. पूवि बजेट छलफल: (१) प्रत्येक आर्थिक वषि यस ऐन बमोस्जम 
र्वर्नयोजन र्विेयक प्रदेश सभामा पेश गनिभन्दा कभतीमा पन्र ददन 
अगावै प्रदेश आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रीले र्वर्नयोजन र्विेयकमा 
समावेश हजने बजेट तथा कायििमको र्सद्धान्त, उदे्दश्य, प्राथर्मकता र 
प्रमजख नीर्तहरु सर्हतको पूवि बजेट तयार गरी प्रदेश सभामा प्रथतजत गनजि 
पनेछ।  

(२) प्रदेश सभाले उपदफा (१) बमोस्जम पूवि बजेट पेश भएको 
पन्र ददनर्भर उक्त बजेटमा आवश्यक छलफल गरी आर्थिक मार्मला 
तथा योजना मन्रालयलाई उपयजक्त सजझाव तथा र्नदेशन उपलव्ि 
गराउनेछ।  

१०. बजेट प्रथताव र छलफल: (१) आर्थिक मार्मला तथा योजना 
मन्रालयबाट प्रा त बजेट सीमा र मागिदशिनको अिीनमा रही र्निािररत 
ढाुँिामा आफू र आफ्ना मातहतका र्नकायको नीर्त तथा कायििम 
सर्हत बजेट प्रथताव तयार गरी दफा ७ को उपदफा (३) बमोस्जम 
र्निािररत समय सीमा र्भरै आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयमा 
पठाउने दार्यत्त्व सभबस्न्ित र्नकायको लेखा उत्तरदायी अर्िकृतको 
हजनेछ।  

 
 पर्हलो संशोिनद्वारा संशोर्ित। 
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 (२) उपदफा (१) बमोस्जमको बजेट प्रथताव गदाि 
मध्यमकालीन खिि संरिनामा आिाररत रही कायािन्वयन गररने 
र्ियाकलाप, सोको लागत एवं त्यथतो लागत व्यहोररने स्रोत समेत थपष्ट 
खजलाई आगामी आर्थिक वषिको बजेट अनजमानको साथै त्यसपर्छका दजई 
आर्थिक वषिको खिि र स्रोतको प्रक्षेर्पत र्ववरण पर्न पेश गनजि पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको बजेट प्रथतावको साथमा गत 
आर्थिक वषि र िालू आर्थिक वषिको छ मर्हनासभमको र्वत्तीय तथा 
भौर्तक प्रगर्त र्ववरण समेत संलग्न गनजि पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम प्रथतार्वत बजेट तथा कायििम 
उपर सभबस्न्ित लेखा उत्तरदायी अर्िकृतको उपस्थथर्तमा आर्थिक 
मार्मला तथा योजना मन्रालयमा छलफल हजनेछ।  

११. प्रर्तबद्धता लेखा तथा र्नयन्रण: (१) प्रिर्लत कानूनको अिीनमा रही 
प्रदेश सरकारबाट र्सस्जित आर्थिक दार्यत्त्व तथा नेपाल सरकारबाट 
सभझौता वा र्नणिय भई हथतान्तरण भई आएका र्वर्भन्न सभझौता वा 
र्नणियबाट खिि व्यहोनि वा प्रदेश सरकार वा नेपाल सरकारबाट राजथवमा 
छजट ददन प्रर्तबद्धता भएकोमा त्यथतो रकमको थपष्ट व्यहोरा देस्खने गरी 
लेखा राख् नज पनेछ।  

(२) प्रर्तवद्धता लेखा राख् ने तथा सोको र्नयन्रण सभबन्िी अन्य 
व्यवथथा तोर्कए बमोस्जम हजनेछ।  

१२. र्वर्नयोजन र्विेयक तयार गने: (१) दफा १० को उपदफा (३) 
बमोस्जमको बजेट तथा कायििम वा आयोजनालाई प्राथर्मर्ककरण गरी 
बजेट मथयौदालाई अस्न्तम रूप ददई र्वर्नयोजन र्विेयक तयार गने 
स्जभमेवारी आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयको हजनेछ।  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गन ेऐन, २०७७ द्वारा संशोर्ित। 
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(२) आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयले उपदफा (१) 
बमोस्जम तयार भएको र्वर्नयोजन र्विेयकको साथमा आर्थिक र्विेयक 
लगायत अन्य आवश्यक र्विेयकहरु समेत तजजिमा गनेछ।  

१३. राजथव र व्ययको अनजमान पेश गनजि पने: (१) प्रदेश आर्थिक मार्मला 
तथा योजना मन्रीले प्रत्येक वषि असार मर्हनाको एक गते दफा १२ 
बमोस्जम अस्न्तम रूप ददइएको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वषिको 
लार्ग राजथव र व्ययको अनजमान प्रदेश सभामा पेश गनजि पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम पेश हजने राजथव र व्ययको 
अनजमानको साथमा संर्विानको िारा २०७ मा उस्ल्लस्खत र्ववरणहरुको 
अर्तररक्त देहायका र्ववरणहरु समेत समावेश गनजि पनेछ:-  

(क)  अस्घल्लो आर्थिक वषिमा गररएको अनजमान अनजसार 
राजथव सङ्कलन भए नभएको र्ववरणको साथै कर वा 
गैरकरमा छजट ददइएको र्ववरण,  

(ख) दफा ५ बमोस्जम तयार गररएको मध्यमकालीन खिि 
संरिना,  

(ग)  अनजदान, साविजर्नक ऋण र लगानी सभबन्िी नीर्त। 

१४. परामशि गनि सक्ने: प्रदेश सरकारले आय र व्ययको अनजमान तयार 
गनजिअस्घ तत्सभबन्िमा सभबस्न्ित सरोकारवालासुँग आवश्यक परामशि 
गनि सक्नेछ।  

१५. घाटा बजेट पेश गनि सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले घाटा बजेट पेश गनि 
सक्नेछ र यसरी घाटा बजेट पेश गदाि घाटा पूर्ति गने स्रोत र सोको 
थपष्ट आिार खजलाउनज पनेछ।  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोर्ित। 
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तर प्रशासर्नक खिि व्यहोनि घाटा बजेट पेश गनि सर्कने छैन।  
(२) घाटा बजेट सभबन्िी अन्य व्यवथथा तोर्कए बमोस्जम 

हजनेछ।  

पररच्छेद- ४ 
बजेट र्नकासा, रकमान्तर तथा र्नयन्रण 

१६. बजेट र्नकासा: (१) र्वर्नयोजन ऐन वा पेश्की खिि ऐन जारी भएपर्छ 
खिि गनि अर्िकार प्रा त कायािलयले आर्थिक कायििमको आिारमा 
र्वर्नयोजन ऐनको अनजसूिीमा उस्ल्लस्खत रकम खिि गनि सक्नेछन्।  

(२) र्वर्नयोजन ऐनको अनजसूिीमा उस्ल्लस्खत र्वर्नयोस्जत रकम 
एकभन्दा बढी कायािलयले खिि गनि पने अवथथामा तालजक र्नकायले 
र्वर्नयोजन ऐन वा पेश्की खिि ऐन जारी भएको सात ददनर्भर बाुँडफाुँट 
गरी सभबस्न्ित कायािलयलाई जानकारी ददनज पनेछ। 

तर एक पटक बाुँडफाुँट गररसकेपर्छ पटक पटक बाुँडफाुँट 
गनि हजुँदैन।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको र्ववरण आर्थिक मार्मला तथा 
योजना मन्रालय, प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलय, महालेखा र्नयन्रक 
कायािलय र सभबस्न्ित कोष तथा लेखा र्नयन्रक कायािलयलाई तजरुन्त 
पठाउनज पनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोस्जमको बाुँडफाुँटको जानकारी प्रा त 
भएपर्छ सभबस्न्ित कायािलयले उपदफा (१) बमोस्जम खिि गनि 
सक्नेछन।्  

(५) एक मन्रालय अन्तगित र्वर्नयोस्जत बजेट अको मन्रालय 
वा अन्तगितको र्नकाय माफि त कायििम सञ्चालन गरी खिि गनि 
आवश्यक भएमा त्यथतो वार्षिक कायििम र बजेट र्वर्नयोजन भएको 
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र्नकायको सस्िवले सभबस्न्ित र्नकायको सस्िवलाई त्यथतो बार्षिक 
कायििम बजेट र्वर्नयोजनको खिि गने अस्ख्तयारी प्रदान गनजि पनेछ।  

(६) सभबस्न्ित कायािलयको नाममा र्वर्नयोस्जत वा बाुँडफाुँट 
भएको रकम सो कायािलयको भ जक्तानी आदेशको आिारमा प्रदेश सस् ित 
कोषबाट आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयद्वारा र्निािररत नीर्त 
अन्तगित रही प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले तोकेको प्रर्िया अनजसार 
एकल खाता कोष प्रणालीबाट भ जक्तानी र्नकासा हजनेछ।  

(७) सभबस्न्ित कायािलयको नाममा र्वर्नयोस्जत वा बाुँडफाुँट 
भएको रकम प्रिर्लत कानून बमोस्जम खिि गने, लेखा राख् ने, प्रर्तवेदन 
गने, लेखा परीक्षण गराउने र बेरुजज फर्छ्यौट गने गराउने उत्तरदार्यत्त्व 
सभबस्न्ित कायािलय प्रमजखको हजनेछ।  

(८) सरकारी रकम भजक्तानी र्नकासा ददने तथा कोष सञ्चालन 
गने गराउने र स्जन्सी सभ पर्तको संरक्षण, र्ललाम, र्मन्हा सभबन्िी अन्य 
कायिर्वर्ि तोर्कए बमोस्जम हजनेछ।  

१७. रकमान्तर तथा स्रोतान्तर: (१) र्वर्नयोजन ऐनमा तोर्कएको कज नै एक 
अनजदान सङ्केत अन्तगितको बजेट उपशीषिकमा रकम नपजग भएमा सोही 
ऐनमा तोर्कएको कज नै एक वा एकभन्दा बढी अनजदान सङ्कते अन्तगितको 
उपशीषिकमा बित हजने रकममध्येबाट प्रदेश र्वर्नयोजन ऐनमा तोर्कएको 
सीमार्भर रही आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयले रकमान्तर गनि 
सक्नेछ।  

(२) आफ्नो र्नकायको अनजदान सङ्केत अन्तगितको कज नै बजेट 
उपशीषिकमा रकम नपजग भएमा सो अनजदान सङ्केत अन्तगित रकम बित 
भएको अन्य बजेट उपशीषिकहरुबाट प्रदेश र्वर्नयोजन ऐनमा तोर्कएको 
सीमार्भर रही खिि व्यहोने स्रोत पररवतिन नहजने गरी िालू बजेटबाट 
िालू तफि का खिि शीषिकहरुमा र पूुँजीगत बजेटबाट पूुँजीगत तफि का 
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खिि शीषिकहरुमा सभबस्न्ित सस्िवले तोर्कए बमोस्जम रकमान्तर 
सक्नेछन।्  

तर यसरी रकमान्तर गदाि तलव, भत्ता, पोशाक, खाद्यान्न, पानी 
तथा र्बजजली, सञ्चार महशजल र घरभाडा जथता अर्नवायि दार्यत्त्वबाट 
रकमान्तर गनि पाइने छैन।   

(३) प्रदेश र्वर्नयोजन ऐन अन्तगित कज नै एक प्रकारको खिि 
व्यहोने स्रोतमा रहेको रकम अको स्रोतमा साने र भ जक्तानी र्वर्ि पररवतिन 
गने अर्िकार आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयलाई हजनेछ। 

(४) रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सभबन्िी अन्य व्यवथथा तोर्कए 
बमोस्जम हजनेछ। 

१८. बजेट रोक् का वा र्नयन्रण गनि र समपिण गराउन सक्ने: (१) दफा 
१६ मा जजनसजकै कज रा लेस्खएको भए तापर्न प्रदेशको आर्थिक स्थथर्त र 
प्रदेश सस् ित कोषमा जभमा रहेको रकमलाई र्विार गरी आर्थिक 
मार्मला तथा योजना मन्रालयले प्रदेश सस् ित कोषमार्थ व्ययभार हजने 
रकम बाहेक र्वर्नयोस्जत रकममा आवश्यकता अनजसार पणूि वा आंस्शक 
रूपमा रोक् का वा र्नयन्रण गनि सक्नेछ। 

(२) प्रदेश र्वर्नयोजन ऐनमा समावेश भएको कज नै रकम र सो 
रकमबाट सञ्चालन हजने कायििमको आर्थिक वषिको दोस्रो िौमार्सक 
अवर्िसभम पर्न सन्तोषजनक रूपमा कायािन्वयन नभएको वा हजन नसक्ने 
ठहर भएमा आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयले त्यथतो बजेट 
समपिण (बजेट सरेन्डर) गनि लगाई आवश्यक अन्य शीषिकमा दफा 
१७ बमोस्जम रकमान्तर गनि सक्नेछ। 
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१९. प्रदेश सस् ित कोषबाट हजने र्वत्तीय हथतान्तरण: --प्रदेश सस् ित 
कोषबाट थथानीय तहलाई प्रदान गने समानीकरण अनजदान, सशति 
अनजदान, समपूरक अनजदान र र्वशेष अनजदान रकमको हथतान्तरण 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयबाट प्रदेश लेखा र्नयन्रक 
कायािलय माफि त हजनेछ।  

२०. बजेट तथा कायििमको मूल्याङ्कन: बजेट तथा कायििम कायािन्वयन 
अवथथाको मूल्याङ्कन गरी आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयले 
अििवार्षिक र वार्षिक रूपमा सो अवर्ि समाप्त भएको दजई मर्हनार्भर 
देहायका र्ववरण सर्हत साविजर्नक गनजि पनेछ:- 

(क)   राजथव, खिि, आयोजना र कायििम सञ्चालन गनि 
नेपाल सरकारबाट प्रा त भएको समानीकरण अनजदान, 
सशति अनजदान, समपूरक अनजदान र र्वशेष अनजदान 
रकम, वैदेस्शक अनजदान तथा ऋणको अनजमान, प्रास् त 
तथा पररिालनको यथाथि र्ववरण, 

(ख)   प्रदेश सरकारको नीर्त तथा कायििम र बजेटमा 
समावेश भएका कायििमहरुको कायािन्वयन अवथथा, 

(ग)   अन्य सान्दर्भिक र्ववरणहरु। 
पररच्छेद- ५ 

कारोबारको लेखा 
२१. लेखाको र्सद्धान्त, आिार र लेखा ढाुँिा: (१) र्वर्नयोजन, राजथव, 

िरौटी तथा अन्य कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको र्सद्धान्त 
अनजरूप नगदमा आिाररत हजनेछ। प्रदेश सरकारले तोकेको र्मर्तदेस्ख 
प्रोद् भावी आिारमा लेखा राख् ने प्रणाली कायािन्वयन गनि सक्नेछ।   

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गने ऐन, २०७७ द्वारा हटाइएको। 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको लेखा राख् ने प्रयोजनका लार्ग 
नेपाल सरकारको ढाुँिासुँग तादात्भय हजने गरी प्रदेश लेखा र्नयन्रक 
कायािलयले महालेखा परीक्षकबाट थवीकृत लेखा ढाुँिा वा आर्थिक सङ्कते 
तथा वगीकरण अनजरूप लेखा ढाुँिा र आर्थिक सङ्केत तथा वगीकरण 
तजजिमा गरी कायािन्वयन गराउनज पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम थवीकृत आर्थिक सङ्केत तथा 
वगीकरण र लेखा ढाुँिामा सबैको जानकारीका लार्ग प्रकाशन गनजि 
पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोस्जम थवीकृत आर्थिक सङ्केत तथा 
वगीकरण र लेखा ढाुँिामा सजिार तथा पररमाजिन गनि आवश्यक देखेमा 
प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले सजिार तथा पररमाजिन गनजिपने ढाुँिा 
तयार गरी आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालयको सहमर्त र्लई 
महालेखा परीक्षकबाट थवीकृत गराउनज पनेछ।  

(५) उपदफा (२) बमोस्जम थवीकृत लेखा ढाुँिा र आर्थिक 
सङ्केत तथा वगीकरण कायािन्वयनको सभबन्िमा कज नै दद्वर्विा देस्खएमा 
थपष्ट गने स्जभमेवारी प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयको हजनेछ।  

२२.  कारोबारको लेखा: (१) प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले प्रदेश सस् ित 
कोषको अर्तररक्त र्वर्नयोजन, राजथव, िरौटी, प्रदेश सरकारलाई नेपाल 
सरकारको थवीकृर्तमा प्रा त हजने वदेैस्शक अनजदान, ऋण सहायता, 
लगानी र अन्य कारोबारको एकीकृत लेखा तयार गरी राख् नज पनेछ।  

(२) र्वर्नयोजन, राजथव तथा िरौटीका अर्तररक्त अन्य सबै 
प्रकारका कारोबार र र्नयमानजसार बजेटमा समावेश भएका वा नभएका 
जजनसजकै सहायता वा स्रोतबाट भएको खििको लेखा सभबस्न्ित 
कायािलयले तयार गनजि पनेछ।  
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(३) लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले मातहत कायािलयबाट 
र्वर्नयोजन, राजथव, िरौटी लगायत सबै र्वत्तीय र्ववरण र्लई प्रदेशको 
एकीकृत र्वत्तीय र्ववरण र एकीकृत र्हसाब तयार गरी तोर्कएको 
समयर्भर प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयलाई उपलव्ि गराउनज पनेछ।  

(४) प्रदेश स्थथत मन्रालय तथा सो मातहतका कायािलयको 
सभपस्त्त र दार्यत्त्वको लेखाङ्कन एवं प्रर्तवदेन गने दार्यत्त्व लेखा 
उत्तरदायी अर्िकृतको हजनेछ। लेखा उत्तरदायी अर्िकृतबाट प्रा त 
र्ववरणको आिारमा प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले प्रदेशको एकीकृत 
र्वत्तीय र्ववरण तयार गनेछ।  

(५) प्रदेशर्भरका सबै सरकारी कारोबारको एकीकृत र्वत्तीय 
र्ववरण तयार गरी आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालय, महालेखा 
र्नयन्रक कायािलय र महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गनजि प्रदेश लेखा 
र्नयन्रक कायािलयको कतिव्य हजनेछ।  

२३.  राजथव दास्खला र राजथव लेखा: (१) प्रिर्लत कानून बमोस्जम प्रदेश 
सरकारलाई प्रा त हजने राजथव तथा सरकारी रकम कायािलयमा प्रा त 
भएपर्छ तोर्कए बमोस्जम सरकारी कारोबार गने बङै्कमा दास्खला गनजि 
पनेछ। 

(२) सरकारी कारोबार गने थवीकृर्त प्रा त बैङ्कमा जभमा हजन 
आएको राजथव सोही ददन सस् ित कोषमा दास्खला गनजि पनेछ। कज नै 
काबू बार्हरको पररस्थथर्त परी सो ददन राजथव दास्खला हजन नसकेमा 
सोको भोर्लपल्ट सस् ितकोषमा दास्खला गनजि पनेछ।  

(३) उपदफा (२) र्वपरीत सरकारी कारोबार गनि थवीकृर्त 
प्रा त कज नै बङै्कले सस् ित कोषमा राजथव दास्खला नगरेको पाइएमा प्रदेश 
लेखा र्नयन्रक कायािलयको र्सफाररसमा नेपाल राष्ट्र बङै्कले दश ददनसभम 
र्ढलो गरेको भए दश प्रर्तशत जररबाना गरी सो राजथव दास्खला गनि 
लगाउनज पनेछ र सोभन्दा बढी र्ढलो गरेकोमा पन्र प्रर्तशत जररबाना 
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गरी नगद दास्खला गनि लगाई त्यथता बैङ्कको इजाजत रद्द गने तफि  
कारबाही गनि सक्नेछ।  

(४) राजथवको लगत तथा लेखा राख् ने, र्हसाब र्भडान गने, 
र्वत्तीय र्ववरण तयार पाने, लेखा परीक्षण गराउने उत्तरदार्यत्त्व कायािलय 
प्रमजखको हजनेछ।  

२४.  नगद, स्जन्सी दास्खला र लेखा: (१) स्जभमेवार व्यस्क्तले आफ्नो स्जभमामा 
आएको सरकारी नगद सभपस्त्तको हकमा सोही ददन वा त्यसको 
भोर्लपल्ट र स्जन्सी मालसामानको हकमा सात ददनर्भर तोर्कएको 
थथानमा दास्खला गरी से्रथता खडा गनजि पनेछ।  

(२) आफ्नो स्जभमामा आएको सरकारी नगद सभपस्त्त सोही 
ददन वा त्यसको भोर्लपल्ट तोर्कएको थथानमा दास्खला नगरेको पाइएमा 
सभबस्न्ित मन्रालय, तालजक कायािलय वा र्वभागीय प्रमजखले त्यथतो 
स्जभमेवार व्यस्क्तलाई दश ददनसभम र्ढलो गरेको भए दश प्रर्तशत 
जररबाना समेत गरी सो रकम दास्खला गनि लगाउने, दश ददनभन्दा बढी 
र्ढलो गरेकोमा सावाुँ रकमको दश प्रर्तशत जररबाना गरी नगद दास्खला 
गनि लगाई कसूरको मारा अनजसार प्रिर्लत कानून बमोस्जम र्वभागीय 
कारबाही समेत गनि गराउन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जजनसजकै कज रा लेस्खएको भए तापर्न 
दास्खला गनजिपने नगद बङै्क र कायािलय बीिको दजरी समेतलाई र्विार 
गरी प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले नगद दास्खला गने भयाद तोक्न 
सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोस्जमको भयादर्भर स्जभमेवार व्यस्क्तले 
नगद तथा स्जन्सी दास्खला गरेको से्रथता खडा गनि नसकेमा त्यसको 
मनार्सव कारण खजलाई एक तह मार्थको अर्िकारी समक्ष भयाद थपको 
लार्ग अनजरोि गनि सक्नेछ। यसरी अनजरोि भै आएमा एक तह मार्थको 
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अर्िकारीले मनार्सव कारण देखेमा एकैपटक वा पटक पटक गरी 
बढीमा तीस ददन सभमको भयाद थप गनि सक्नेछ।  

 (५) उपदफा (4) बमोस्जम थर्पएको भयादर्भर पर्न 
स्जभमेवार व्यस्क्तले से्रथता खडा नगरेमा एक तह मार्थको अर्िकारीले 
उक्त व्यस्क्तलाई कलमै र्पच्छे र्वगोको दश प्रर्तशतसभम जररबाना गनि 
सक्नेछ।  

२५.  लेखा दास्खला गने: (१) प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले तोर्कएको 
अवर्िर्भर प्रत्येक आर्थिक वषिको प्रदेश सस् ित कोषको अर्तररक्त 
र्वर्नयोजन, राजथव, िरौटी, वैदेस्शक अनजदान र ऋण सहायता तथा 
लगानीको लेखा र आर्थिक वषिको एकीकृत लेखा एवं र्वत्तीय र्ववरण 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालय, महालेखा र्नयन्रक कायािलय 
र महालेखा परीक्षकको कायािलय समक्ष दास्खला गनजि पनेछ।  

(२) लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले मातहत कायािलय समेतको 
प्रत्येक आर्थिक वषिको सभपूणि आय-व्ययको एकीकृत र्वत्तीय र्ववरण 
तयार गरी तोर्कएको अवर्िर्भर प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलय र 
महालेखा परीक्षकको कायािलय समक्ष पेश गनजि पनेछ।  

(३) स्जभमेवार व्यस्क्तले कारोबारको लेखा र सभबस्न्ित 
कागजात तोर्कएको कायािलयमा वा लेखापरीक्षक समक्ष तोर्कएको 
अवर्िर्भर तोर्कए बमोस्जम दास्खला गनजि पनेछ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोस्जम लेखा दास्खला गनि नसक्ने 
मनार्सब कारण देखाई भयाद थपको लार्ग अनजरोि गररएमा एक तह 
मार्थको अर्िकारीले बढीमा तीस ददनसभमको भयाद थर्पददन सक्नेछ।  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गन ेऐन, २०७७ द्वारा संशोर्ित। 
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तर यसरी भयाद थप गदाि महालेखा परीक्षकको कायािलयमा 
एकीकृत लेखा दास्खला गने समय अवर्ि प्रभार्वत नहजने गरी गनजि पनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जम थप गररएको भयादर्भर पर्न लेखा 
दास्खला नगने स्जभमेवार व्यस्क्तलाई एक तह मार्थको अर्िकारीले पर्हलो 
पटकको लार्ग प्रत्येक कलममा एक सय रूपैयाुँको दरले र दोस्रो 
पटकमा प्रत्येक कलमको लार्ग दजइि सय रूपैयाुँको दरले जररबाना गनि 
सक्नेछ र सोभन्दा पर्न िेरै पटक सोही त्यही गैरस्जभमेवारी दोहोर् याएमा 
प्रिर्लत कानून बमोस्जम र्वभागीय कारबाही समेत गनि सर्कनेछ।  

(६) तोर्कएको अवर्िर्भर महालेखा परीक्षकको कायािलयमा 
लेखा तथा र्वत्तीय र्ववरण दास्खला गराउन नसकी मनार्सब मार्फकको 
कारण देखाई लेखा उत्तरदायी अर्िकृत वा स्जभमेवार व्यस्क्तले भयाद 
थपको लार्ग अनजरोि गरेमा महालेखा परीक्षक वा र्नजले तोकेको 
अर्िकारीले कारण हेरी बढीमा पैँतीस ददन सभमको भयाद थप गनि 
सक्नेछ।  

(७) उपदफा (६) बमोस्जम भयाद थपको माग नगरेमा वा थप 
भएको भयादर्भर पर्न लेखा र र्वत्तीय र्ववरण दास्खला नगरेमा महालेखा 
परीक्षकले स्जभमेवार व्यस्क्त, कायिरत कायािलयका लेखा उत्तरदायी 
अर्िकृतलाई र लेखा उत्तरदायी अर्िकृत भए र्नजभन्दा एक तह मार्थको 
अर्िकारीलाई लेखा दास्खला गनि गराउन र्नदेशन ददन सक्नेछ र त्यथतो 
र्नदेशनको पालना गनजि र्नदेशन पाउनेको कतिव्य हजनेछ।  

(८) उपदफा (७) बमोस्जम र्नदेशन ददुँदा पर्न लेखा तथा 
र्वत्तीय र्ववरण दास्खला नगरेमा प्रिर्लत कानून बमोस्जम र्वभागीय 
कारबाही समेत गनि सर्कनेछ।  

(९) राजथव, नगदी, स्जन्सी तथा िरौटी दास्खला गने तथा 
त्यसको लेखा अर्भलेख अद्यावर्िक रूपमा राख् ने सभबन्िी अन्य 
कायिर्वर्ि तोर्कए बमोस्जम हजनेछ।  
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२६.  एकीकृत र्वत्तीय र्ववरण तयार गने: (१) प्रदेश सस् ित कोष एवं अन्य 
सरकारी कोषहरुको एकीकृत वार्षिक र्वत्तीय र्ववरण तयार गने 
स्जभमेवारी प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयको हजनेछ। 

(२) आफ्नो कायिक्षेरर्भरका कायािलयहरुको सङ्घीय र प्रदेश 
सरकारबाट प्रा त भएको अनजदान, राजथव बाुँडफाुँटबाट प्रा त रकम, 
आन्तररक आय तथा ऋण र अनजदान समेतको र्ववरण र आफ्नो 
क्षेरर्भरका थथानीय तहको आर्थिक कारोबारको छजिाछज िै र एकीकृत 
र्ववरण तयार गरी आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालय र महालेखा 
र्नयन्रक कायािलयमा पठाउने स्जभमेवारी सभबस्न्ित प्रदेश लेखा 
र्नयन्रक कायािलयको हजनेछ। 

(३) आफ्नो कायिक्षेर र्भरका कायािलयहरुको सङ्घीय र प्रदेश 
सरकारबाट प्रा त भएको अनजदान, राजथव बाुँडफाुँटबाट प्रा त रकम, 
आन्तररक आय तथा ऋण र अनजदान समेतको र्ववरण र थथानीय तहको 
आर्थिक कारोबारको छजिाछज िै र एकीकृत र्ववरण तयार गरी प्रदेश लेखा 
र्नयन्रक कायािलयमा पठाउने स्जभमेवारी सभबस्न्ित कोष तथा लेखा 
र्नयन्रक कायािलयको हजनेछ। 

(४) थथानीय तहर्भरका कायािलयहरुको सङ्घीय र प्रदेश 
सरकारबाट प्रा त भएको अनजदान, राजथव बाुँडफाुँटबाट प्रा त रकम, 
आन्तररक आय तथा ऋण र अनजदान समेतको र्ववरण देस्खने गरी 
एकीकृत र्ववरण तयार गरी सभबस्न्ित प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलय 
र कोष तथा लेखा र्नयन्रक कायािलयमा पठाउने स्जभमेवारी सभबस्न्ित 
थथानीय तहको हजनेछ।  

(५) आ-आफ्नो कायिक्षेरर्भरको र्वत्तीय र्ववरण पेश नगने तथा 
लेखा परीक्षण नगराउने कायािलय तथा थथानीय तहलाई प्रवाह हजने 
अनजदान रकम रोक् का राख् न सर्कनेछ।  



 

25 
 

(६) प्रदेशले तयार गने र्वत्तीय प्रर्तवेदन नेपाल सरकारबाट 
थवीकृत मापदण्ड बमोस्जम हजनेछ।  

२७. हार्न, नोक्सानी असजल उपर गररने: यस ऐन बमोस्जम राख् नपने 
कारोबारको लेखा ठीकसुँग नराखेको कारणबाट प्रदेश सरकारलाई कज नै 
र्कर्समको हार्न, नोक्सानी तथा क्षर्त हजन गएमा त्यसरी पनि गएको 
हार्न, नोक्सानी तथा क्षर्तपूर्ति स्जभमेवार व्यस्क्तबाट सरकारी बाुँकी सरह 
असजल उपर गररनेछ।  

पररच्छेद- ६ 

भ्रमण खिि 
२८. भ्रमणमा खटाउने: सरकारी कामको र्सलर्सलामा कज नै पदार्िकारी तथा 

कमििारीलाई थवेदश वा र्वदेशमा काज खटाउन सर्कनेछ।  

२९. दैर्नक तथा भ्रमण भत्ता: सरकारी कामको र्सलर्सलामा कज नै पदार्िकारी 
तथा कमििारीलाई थवेदश वा र्वदेशमा काज खटाउुँदा भ्रमण खिि 
र्नयमावलीमा तोर्कए बमोस्जम दैर्नक भत्ता तथा भ्रमण भत्ता प्रदान 
गररनेछ।  

पररच्छेद- ७ 

आन्तररक र्नयन्रण तथा लेखा परीक्षण 

३०. आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली: (१) प्रदेश तहका सब ै लेखा उत्तरदायी 
अर्िकृतहरुले आफ्नो र मातहतका सबै सरकारी कायािलयहरुबाट 
सभपादन गररने कायिहरु र्मतव्ययी, प्रभावकारी र कायि दक्षतापूणि ढङ्गबाट 
सभपादन गनि तथा र्वत्तीय प्रर्तवेदन प्रणालीलाई र्वश्वासनीय बनाउन 
प्रिर्लत कानून बमोस्जम सभपादन गनजि पने कामको प्रकृर्त अनजसार 
आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली तयार गरी यो ऐन प्रारभभ भएको एक 
वषिर्भर लागू गररसक्नज पनेछ। 



 

26 
 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली 
सभबन्िी ढाुँिा र कायिर्वर्ि प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले तोके 
बमोस्जम हजनेछ। 

(३) आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली कायािन्वयनको अनजगमन 
सभबस्न्ित लेखा उत्तरदायी अर्िकृतबाट हजनेछ। 

३१. आन्तररक र्नयन्रण सर्मर्त: (१) दफा ३० बमोस्जमको आन्तररक 
र्नयन्रण प्रणालीको कायािन्वयनका लार्ग प्रत्येक र्नकायमा देहाय 
बमोस्जमको आन्तररक र्नयन्रण सर्मर्त रहनेछ।  

(क)  सभबस्न्ित र्नकायको लेखा उत्तरदायी  

 अर्िकृत वा प्रमजख         -अध्यक्ष  

(ख)  सभबस्न्ित र्नकायको प्रशासन वा  

 योजना महाशाखा/शाखा प्रमजख   -सदथय  

(ग)  अध्यक्षले तोकेको सभबस्न्ित र्नकायमा  

 कायिरत र्वषय क्षेरसुँग सभबस्न्ित  

 रा.प. दद्वतीय शे्रणीको अर्िकृत  -सदथय 

(घ)  प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयको  

 कभतीमा राजपरांर्कत अर्िकृत  

 प्रर्तर्नर्ि     -सदथय 

(ङ)  सभबस्न्ित र्नकायको आर्थिक प्रशासन  

 प्रमजख      - सदथय-सस्िव 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको सर्मर्तले आफ्नो र्नकाय र 
अन्तगितबाट सभपादन गररने कायिहरु प्रिर्लत कानून बमोस्जम र्नयर्मत 
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तररकाले, दक्षतापूणि एवं र्मतव्ययी रूपमा सभपादन गरी नर्तजा उन्मजख 
गराउने, र्वत्तीय जोस्खम न्यूनीकरण गने, र्वत्तीय प्रर्तवेदनलाई 
र्वश् वसनीय बनाउने तथा लेखा परीक्षणबाट कायम भएका बरेुजज 
फर्छ्यौट गरी गराई आन्तररक र्नयन्रण प्रणालीलाई सजदृढ एवं प्रभावकारी 
बनाउन आवश्यक कायिहरु सभपादन गराउने छ।  

३२. आन्तररक लेखा परीक्षण: (१) प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलय वा सो 
कायािलयले तोकेको कायािलयबाट प्रदेश सरकार अन्तगितका 
कायािलयहरु तथा थथानीय तहको आर्थिक कारोबारको र्नयर्मतता, 
र्मतव्यर्यता, कायिदक्षता र प्रभावकाररताको आिारमा प्रत्येक िौमार्सक 
समाप्त भएको एक मर्हनार्भर आन्तररक लेखा परीक्षण गनजि पनेछ।  

(२) आफ्नो कायािलयको आन्तररक लेखा परीक्षण गराउने 
स्जभमेवारी सभबस्न्ित कायािलय प्रमजखको हजनेछ।  

(३) आन्तररक लेखापरीक्षकको काम, कतिव्य र अर्िकार 
देहाय बमोस्जम हजनेछ:- 

(क) आन्तररक लेखापरीक्षकले सभबस्न्ित र्नकायको 
उदे्दश्य अनजरूपका र्निािररत कायिसभपादनसुँग 
सभबस्न्ित कारोबारको गस्णतीय शजद्धता र कानून 
पररपालनाको पूणि परीक्षण गनजि पनेछ। सभबस्न्ित 
र्नकायको कायि सभपादनका िममा पररिालन 
भएको स्रोतको नर्तजामूलक उपयोग एवं 
प्रभावकाररता सभबन्िमा जोस्खम र्वश् लेषणमा 
आिाररत भई लेखाजोखा गरी सजझाव गने र 
अबलभबन गररएका आन्तररक र्नयन्रण प्रणाली 
लगायतका नीर्तगत एवं प्रर्ियागत पक्षहरुको 
व्यवथथापकीय अभ्यासका सभबन्िमा लेखाजोखा 
गरी सजझाव प्रथतजत गनजि पनेछ।  
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(ख)  खण्ड (क) बमोस्जम परीक्षण गदाि साविजर्नक 
र्वत्तीय जवाफदेर्हता र पारदस्शिताको प्रवद्धिन गदै 
सभबस्न्ित र्नकायको आन्तररक र्नयन्रण 
प्रणालीको सजदृढीकरण तथा आर्थिक अनजशासनको 
पररपालनमा सहयोग पजर् याउने गरी प्रर्तवेदन गनजि 
आन्तररक लेखापरीक्षकको कतिव्य हजनेछ। 

(ग)  आन्तररक लेखा परीक्षण प्रयोजनका लार्ग 
सभबस्न्ित र्नकायको आर्थिक कारोबार र सोसुँग 
सभबस्न्ित अर्भलेख तथा र्नणियहरु र्नरीक्षण, 
परीक्षण तथा जाुँि पड्ताल गनि पाउने अर्िकार 
आन्तररक लेखापरीक्षकलाई हजनेछ।  

(घ) आन्तररक लेखापरीक्षकले तोर्कए बमोस्जम 
आन्तररक लेखा परीक्षण गरी देस्खएको व्यहोरा 
खजलाई सजझाव सर्हतको प्रर्तवदेन गनजि पनेछ। 

(४) आन्तररक लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाउने र आन्तररक 
लेखा परीक्षण गने र्नकायप्रर्त स्जभमेवार रही आफ्नो काम कतिव्य र 
अर्िकार प्रयोगको र्सलर्सलामा सदािाररता, वथतजर्नष्ठता, गोपनीयता, 
सक्षमता सर्हत तोर्कए बमोस्जमका अन्य आिरण पालना गनजि पनेछ। 
साथै आन्तररक लेखापरीक्षकले लेखा परीक्षणको र्सलर्सलामा 
जानकारीमा आएको कज नै सूिना वा तथ्य लेखा परीक्षण प्रर्तवेदनमा 
समावेश गने बाहेक अन्य कज नै पर्न रूपमा कसैलाई उपलव्ि गराउनज 
हजुँदैन। 

(५) आन्तररक लेखापरीक्षकले आफ्नो कायिसभपादनका िममा 
यस ऐन बमोस्जमको अर्िकार प्रयोग गरी आन्तररक लेखा परीक्षण गरेकै 
आिारमा र्नज उपर कज नै कानूनी कारबाही िलाउने छैन। तर आन्तररक 
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लेखापरीक्षकले अनजस्ित कायि गरेको वा वदर्नयतपूविक कायिसभपादन 
गरेको प्रमास्णत भएमा प्रिर्लत कानून बमोस्जमको कारबाही वा 
अर्भयोजन गनि बािा पजगेको मार्नने छैन। 

(६) आन्तररक लेखा परीक्षण प्रर्तवेदनमा समावेश भएका 
व्यहोरा अस्न्तम लेखा परीक्षण हजनज अगावै फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण 
गराई अस्न्तम लेखापरीक्षक समक्ष प्रथतजत गनजि पनेछ। अस्न्तम लेखा 
परीक्षण हजुँदा प्रथतजत हजन आएका आन्तररक लेखा परीक्षणका 
सजझावहरुको सभबन्िमा कारण सर्हत हटाइएकोमा बाहेक अन्य 
सजझावहरुलाई अस्न्तम लेखापरीक्षकले आफ्नो सजझावमा प्रथतजत गनजि 
पनेछ।  

(७) प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले आन्तररक 
लेखापरीक्षणलाई थवतन्र, र्नश्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन आन्तररक लेखा 
परीक्षण र आर्थिक प्रशासन सञ्चालनका लार्ग न्यूनतम अवर्ि तोर्क 
अलग अलग कमििारी खटाउने व्यवथथा गनि सक्नेछ।  

(८) प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले यस ऐन बमोस्जम भएको 
आन्तररक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रर्तवेदन तयार गरी 
आर्थिक मार्मला तथा योजना मन्रालय माफि त मजख्यमन्री समक्ष पेश 
गनजि पनेछ। यथतो प्रर्तवदेन मजख्यमन्री तथा मस्न्रपररषदको कायािलयले 
साविजर्नक गनजि पनेछ।  

३३. अस्न्तम लेखा परीक्षण: (१) प्रत्येक कायािलयले सबै प्रकारका आय-
व्यय तथा कारोबारको तोर्कए बमोस्जमको लेखा र र्वत्तीय र्ववरण पेश 
गरी महालेखा परीक्षकको कायािलयबाट अस्न्तम लेखा परीक्षण गराउनज 
पनेछ। 

(२) महालेखा परीक्षकले अस्न्तम लेखा परीक्षण गदाि आन्तररक 
लेखा परीक्षणको प्रर्तवेदनलाई समेत आिार र्लनज पनेछ। 



 

30 
 

३४.  कारोबारको लेखा तथा र्ववरण दास्खला गनजि पने: (१) कायािलयको 
सरकारी आय-व्यय तथा सरकारी सभपस्त्तको लेखा आकस्थमक रूपमा 
र्नरीक्षण गदाि वा आन्तररक वा अस्न्तम लेखा परीक्षणको र्सलर्सलामा 
सोर्िएको प्रश्नको जवाफ वा माग गररए बमोस्जमको लेखा तथा र्ववरण 
तोर्कएको भयादर्भर दास्खला गनजि सभबस्न्ित अर्िकृत वा स्जभमेवार 
व्यस्क्तको कतिव्य हजनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम तोर्कएको भयादर्भर काम सभपन्न 
गनि नसर्कने भई मनार्सब मार्फकको कारण सर्हत भयाद थपको लार्ग 
अनजरोि गरेमा र त्यथतो कारण मनार्सब देस्खएमा सो प्रश्न सोिनी गने 
वा र्ववरण माग गने अर्िकारी वा र्नकायले माग बमोस्जम मनार्सब 
मार्फकको भयाद थप गररददन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम ददइएको भयादर्भर 
सोर्िएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरीएको लेखा पेश गनि नसक्ने 
अर्िकृत वा स्जभमेवार व्यस्क्तले बेरुजज वा कैर्फयतमा देस्खएको रकम 
व्यहोनजि पनेछ।  

(४) लेखा तथा र्वत्तीय र्ववरण पेश नगने प्रदेश संवैिार्नक 
अङ्ग तथा र्नकायको लेखा उत्तरदायी अर्िकृतलाई सभबस्न्ित संवैिार्नक 
अङ्ग र र्नकायका प्रमजखले, प्रदेश मन्रालय तथा प्रदेश थतरको सस्िवालय 
तथा आयोगको लेखा उत्तरदायी अर्िकृतलाई सभबस्न्ित मन्रीले र 
अन्यको हकमा लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले प्रत्येक कलममा एकसय 
रूपैयाुँसभम जररबाना गनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जम जररबाना गदाि पर्न लेखा तथा 
र्वत्तीय र्ववरण दास्खला नगरेमा प्रिर्लत कानून बमोस्जमका अन्य 
कारबाही समेत गनजि पनेछ।  

३५.  लेखा परीक्षणको प्रारस्भभक प्रर्तवेदन उपरको कारबाही: (१) आन्तररक 
लेखा परीक्षण प्रर्तवदेनमा औलँ्याइएका बरेुजजका सभबन्िमा महालेखा 
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परीक्षकको कायािलयबाट डोर आउनजपवूि वा सो बेरुजजको सूिना पाएको 
पैँतीस ददन र्भर बरेुजज फर्छ्यौट गरी से्रथता अद्यावर्िक गनजि पनेछ।  

(२) महालेखा परीक्षकको कायािलयबाट लेखा परीक्षण भई 
प्रारस्भभक प्रर्तवदेनमा औलँ्याइएका बरेुजजका सभबन्िमा सो बरेुजजको 
सूिना प्रा त भएको पैँतीस ददनर्भर सभबस्न्ित कायािलयले तोर्कए 
बमोस्जम फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण गरी महालेखा परीक्षकको 
कायािलयलाई जानकारी गराउनज पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम भयादर्भर प्रारस्भभक प्रर्तवदेनमा 
उस्ल्लस्खत व्यहोरा फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण गराउन नसक्ने मनार्सब 
मार्फकको कारण भएमा स्जभमेवार व्यस्क्तले कारण समेत उल्लेख गरी 
भयाद थपको लार्ग महालेखा परीक्षकको कायािलय समक्ष अनजरोि गनि 
सक्नेछ। त्यथतो अनजरोि भई आएमा महालेखा परीक्षकको कायािलयले 
मनार्सव मार्फकको भयाद थप गरी ददन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम थप गरीददएको भयादर्भर पर्न 
प्रारस्भभक प्रर्तवेदनमा उस्ल्लस्खत व्यहोरा फर्छ्यौट वा सभपरीक्षण 
नगराएमा महालेखा परीक्षकले लेखा उत्तरदायी अर्िकृतलाई जानकारी 
गराउने र त्यसरी प्रा त हजन आएको जानकारी बमोस्जमको कारबाही 
गने स्जभमेवारी लेखा उत्तरदायी अर्िकृतको हजनेछ। लेखा उत्तरदायी 
अर्िकृतले कारबाही नगरेमा महालेखा परीक्षकले र्वभागीय मन्री वा 
राज्य मन्रीलाई जानकारी गराउनज पनेछ।  

(५) यस दफा बमोस्जम फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण हजन नसकेको 
प्रारस्भभक प्रर्तवेदनको व्यहोरा महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक 
प्रर्तवेदनमा समावेश गनेछ।  

३६. लेखा परीक्षण प्रर्तवेदनको लगत राख् ने: (१) आन्तररक तथा अस्न्तम 
लेखा परीक्षण प्रर्तवदेनमा औल्याइएका र्नयर्मत गनजि पने तथा असजल 
उपर गनजि पने भनी ठहर् याएको बरेुजजको लगत सभबस्न्ित कायािलयमा 
राख् नज पनेछ। 
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(२) प्रदेशथतरको केन्रीय र्नकायले आफ्नो र मातहतका सबै 
कायािलयहरुको बरेुजजको प्रादेस्शक लगत राख् नज पनेछ। बेरुजजको 
अर्भलेख अद्यावर्िक गरी प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयमा पठाउने 
कतिव्य लेखा उत्तरदायी अर्िकृतको हजनेछ। प्रदेश लेखा र्नयन्रक 
कायािलयले यसरी प्रा त बरेुजजको एकीकृत लगत राख् ने व्यवथथा 
र्मलाउनज पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको लगत राख्दा आन्तररक तथा 
अस्न्तम लेखा परीक्षण प्रर्तवेदनको लगत अलग अलग रूपमा राख् नज 
पनेछ।  

(४) दफा ३२ को उपदफा (६) बमोस्जम फर्छ्यौट तथा 
सभपरीक्षण भएको आन्तररक लेखा परीक्षणको बेरुजज तथा दफा ३६ 
बमोस्जम फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण भएको अस्न्तम लेखा परीक्षणको 
बेरुजजको र्ववरण लगतमा अद्यावर्िक गरी अस्न्तम लेखा परीक्षण हजुँदा 
परीक्षण गनजि गराउनज पनेछ।  

३७.  बेरुजज फर्छ्यौट गने गराउने: (१) लेखा परीक्षणबाट औल्याइएका बेरुजज 
सभबन्िमा प्रमाण पेश गरी वा र्नयर्मत गरी गराई वा असजल उपर गरी 
फर्छ्यौट गने दार्यत्त्व सभबस्न्ित कायािलय प्रमजख र आर्थिक प्रशासन 
शाखा प्रमजखको हजनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम बेरुजज फर्छ्यौट हजन नसकेमा सो 
बेरुजज कायम हजने आर्थिक कारोबार गने पदार्िकारीहरु र कारोबारमा 
संलग्न व्यस्क्तबाट असजल उपर गरी फर्छ्यौट गनजि पनेछ। 

(३) आन्तररक वा अस्न्तम लेखा परीक्षण हजुँदा सरकारी नगदी 
वा स्जन्सी मालसामानको लगत छजट गरेको देस्खएमा तत्काल लगत 
अद्यावर्िक गनि लगाउने र सरकारलाई हार्न, नोक्सानी भएको देस्खएमा 
त्यसको सूिना प्रा त हजनासाथ सभबस्न्ित कायािलय प्रमजख वा र्वभागीय 
प्रमजखले त्यथतो हार्न, नोक्सानी भएको रकम असजल गरी कसूरको मारा 
अनजसार र्वभागीय कारबाही समेत गनजि पनेछ।  
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(४) उपदफा (३) बमोस्जम सूिना प्रा त भएपर्छ पर्न कारबाही 
नगने अर्िकारीलाई प्रदेश संवैिार्नक अङ्ग तथा र्नकायको हकमा 
सभबस्न्ित प्रदेश संवैिार्नक अङ्ग तथा र्नकायको प्रमजख, मन्रालय तथा 
प्रदेशथतरको सस्िवालय तथा आयोगको हकमा सभबस्न्ित मन्रालयको 
र्वभागीय मन्री वा राज्यमन्री, र्वभाग वा र्वभाग सरहको अस्थतत्व र 
क्षेरार्िकार भएको कायािलयको हकमा सभबस्न्ित मन्रालयको सस्िव 
र कायािलयको हकमा सभबस्न्ित तालजक कायािलयको प्रमजखले प्रत्येक 
कलममा एकसय रूपैयाुँसभम जररबाना गनेछ।  

(५) यस दफा बमोस्जम बेरुजज फर्छ्यौट गरे नगरेको सभबन्िमा 
र्नयर्मत अनजगमन गरी प्रिर्लत कानून बमोस्जम फर्छ्यौट गनि लगाउने 
दार्यत्त्व सभबस्न्ित लेखा उत्तरदायी अर्िकृतको हजनेछ। 

३८. बेरुजज फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण: (१) लेखा परीक्षणको प्रर्तवेदनमा 
दशािइएका बरेुजज र्नयर्मत, असजल उपर तथा सभपरीक्षण गरी फर्छ्यौट 
गने गराउने स्जभमेवारी सभबस्न्ित लेखा उत्तरदायी अर्िकृतको हजनेछ। 

(२) असजल उपर गनजि पने तथा र्तनजि बजझाउनज पने भनी 
औलं्याइएको बरेुजज बाहेक अन्य बरेुजजहरुको हकमा प्रिर्लत कानून 
बमोस्जम पजर् याउनज पने रीत नपजगेको तर सरकारी नगदी स्जन्सीको हार्न, 
नोक्सानी नभएको पजष्ट्याईं गने मनार्सब कारण सर्हतको प्रमाण प्रा त 
भएमा तोर्कए बमोस्जमको कायिर्वर्ि अपनाई सभबस्न्ित लेखा उत्तरदायी 
अर्िकृतबाट र्नयर्मत, फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण हजनेछ। 

(३) महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रर्तवदेनमा औलं्याइएका 
बेरुजजहरुको सभबन्िमा प्रदेश सभाको साविजर्नक लेखा सर्मर्तमा र्लस्खत 
जवाफ ददने, सर्मर्तको बैठकमा उपस्थथत हजने र छलफलमा भाग र्लई 
सो सभबन्िमा आफ्नो प्रर्तर्िया व्यक्त गने तथा बरेुजज फर्छ्यौट सभबन्िी 
काम कारबाही गने गराउने उत्तरदार्यत्त्व लेखा उत्तरदायी अर्िकृतको 
हजनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोस्जम प्रदेश सभाको साविजर्नक लेखा 
सर्मर्तमा छलफल भई प्रदेश सभामा पेश गरेको सजझाव प्रदेश सभाबाट 
थवीकृत भए बमोस्जम कायािन्वयन गने गराउने कतिव्य सभबस्न्ित लेखा 
उत्तरदायी अर्िकृतको हजनेछ। 

(५) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम भएको कायिको अनजगमन 
महालेखा परीक्षकको कायािलयले गनेछ। 

(६) बेरुजज फर्छ्यौट सभबन्िी अन्य कायिर्वर्ि तोर्कए बमोस्जम 
हजनेछ। 

३९.  बेरुजज फर्छ्यौट सर्मर्त: (१) सामान्य प्रकृयाबाट फर्छ्यौट हजन नसकेका 
बेरुजजहरु फर्छ्यौट गनि समय समयमा प्रदेश साविजर्नक लेखा सर्मर्त र 
महालेखा परीक्षकको राय र्लई प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपरमा सूिना 
प्रकास्शत गरी देहायका व्यस्क्त सदथय रहने एक बरेुजज फर्छ्यौट सर्मत 
गठन गनि सक्नेछ:- 

(क)  प्रदेश साविजर्नक लेखा सर्मतले  

 तोकेको सर्मर्तको सदथय     -अध्यक्ष 

(ख)  महालेखा परीक्षकले तोकेको नायव  
 महालेखा परीक्षक वा र्नदेशक      -सदथय 
(ग)  सस्िव, आर्थिक मार्मला तथा योजना 
  मन्रालय वा र्नजले तोकेको कभतीमा  
 राजपरार्ङ्कत दद्वतीय शे्रणीको अर्िकृत   -सदथय 

(घ)  नेपाल िाटिडि एकाउण्टेण्ट संघले  

 मनोनयन गरेको िाटिडि एकाउण्टेण्ट  

 एक जना      -सदथय  
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(ङ)  प्रदेश लेखा र्नयन्रक             -सदथय-सस्िव  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम गदठत बेरुजज फर्छ्यौट सर्मर्तको 
कायिक्षेर प्रदेश सरकारले तोकददए बमोस्जम हजनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम गदठत बेरुजज फर्छ्यौट सर्मर्तले 
बेरुजज फर्छ्यौट गदाि अपनाउनज पने कायिर्वर्ि तोकददए बमोस्जम हजनेछ। 

४०. बेरुजज फर्छ्यौट सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्िकार: दफा ३९ बमोस्जम 
गदठत बेरुजज फर्छ्यौट सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्िकार देहाय 
बमोस्जम हजनेछ:- 

(क)  लेखापरीक्षणबाट औलँ्याइएको मथयौट र्हनार्मना वा 
असजल उपर गनजि पने ठहररएको बेरुजज बाहेक सामान्य 
र्नयर्मत प्रर्ियाबाट फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण हजन 
नसकेका कज नै प्रदेश संवैिार्नक अङ्ग तथा र्नकाय, 
मन्रालय, सस्िवालय, र्वभाग, अदालत वा कायािलय 
अन्तगितका बेरुजज सभवस्न्ित प्रदेश संविैार्नक अङ्ग 
तथा र्नकाय, मन्रालय वा सस्िवालयबाट फर्छ्यौटको 
र्नर्मत्त र्सफाररस भई आएमा औस्ित्यको आिारमा 
त्यथतो बेरुजज र्नयर्मत वा र्मन्हा गरी बेरुजजको लगत 
किा गने।  

(ख)  खण्ड (क) बमोस्जम फर्छ्यौटको र्नर्मत्त सर्मर्तमा 
र्सफाररस भई आएका बेरुजज फर्छ्यौट गनि नर्मल्ने 
भएमा सभबस्न्ित प्रदेश संवैिार्नक अङ्ग तथा र्नकाय, 
मन्रालय वा सस्िवालयलाई बरेुजज रकम र्नयर्मत वा 
असजल उपर गनि लेखी पठाउने।  



 

36 
 

पररच्छेद- ८ 

र्वत्तीय स्जभमेवारी र जवाफदेर्हता 
४१. काम, कतिव्य, अर्िकार र स्जभमेवारी: लेखा उत्तरदायी अर्िकृत, 

स्जभमेवार अर्िकृत, र्वभागीय प्रमजख, प्रदेश लेखा र्नयन्रक, कोष तथा 
लेखा र्नयन्रक कायािलयका प्रमजख, कायािलय प्रमजख तथा आर्थिक प्रशासन 
शाखा प्रमजख एवं स्जन्सीमा काम गने अर्िकारीको काम, कतिव्य, 
स्जभमेवारी तोर्कए बमोस्जम हजनेछ।  

४२. स्जभमेवार व्यस्क्त जवाफदेही हजने: (१) स्जभमेवार व्यस्क्तले यस ऐन 
बमोस्जम राख् नज पने प्रत्येक कारोबारको र्ववरण थपष्ट देस्खने गरी प्रिर्लत 
कानूनले तोके बमोस्जमको रीत पजर् याई लेखा तयार गरी अद्यावर्िक 
राख् नज पनेछ।  

(२) आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गदाि मातहत कायािलयले प्रिर्लत 
कानूनको पालना गरे नगरेको सभबन्िमा आवश्यकता अनजसार रेखदेख, 
जाुँिबजझ तथा र्नरीक्षण गने र मातहत कायािलयको र्हसाव केन्रीय 
र्हसाबमा समावेश गराई जाुँिबजझ गने गराउने उत्तरदार्यत्त्व लेखा 
उत्तरदायी अर्िकृतको हजनेछ।  

(३) लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले उपदफा (२) बमोस्जम 
रेखदेख, जाुँिबजझ तथा र्नरीक्षण गदाि वा लेखा परीक्षण हजुँदा प्रिर्लत 
कानूनद्वारा र्निािररत प्रर्िया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कज नै 
कैर्फयत गरेको देस्खन आएमा स्जभमेवार व्यस्क्तले त्यसको जवाफदेहीता 
वहन गनजि पनेछ।  

(४) कज नै मनार्सब कारणले आर्थिक कारोबार सभबन्िी काममा 
अर्नयर्मत हजन गएमा स्जभमेवार व्यस्क्तले तोर्कएको अवर्िर्भर अर्िकार 
प्रा त अर्िकारी समक्ष कारण खजलाई र्नयर्मत गराउनको लार्ग पेश 
गरेमा अर्िकार प्रा त अर्िकारीले तोर्कएको भयादर्भर सो सभबन्िमा 
आवश्यक र्नणिय गररददनज पनेछ।  
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तर मनार्सब कारण नभई लेखा सभबन्िी काममा अर्नयर्मतता 
हजन आएको देस्खन आएमा अर्िकार प्रा त अर्िकारीले स्जभमेवार 
व्यस्क्तलाई पर्हलो पटक पाुँि सय रूपैयाुँ र त्यसपर्छ पजन: दोहोररन 
आएमा पटकै र्पच्छे एक हजार रूपैयाुँ जररबाना गरी प्रिर्लत कानून 
बमोस्जम र्वभागीय कारबाही समेत गनि सक्नेछ।   

(५) उपदफा (४) बमोस्जम र्नणिय ददनज पने अर्िकारीले 
तोर्कएको भयादर्भर र्नणिय नददएमा र्नजलाई एक तह मार्थको 
अर्िकारीले पर्हलो पटक पाुँि सय रूपैयाुँ र सोही अर्िकारीबाट पजन: 
अको पटक त्यथतो कायि दोहोररन गएमा एक हजार पाुँि सय रूपैयाुँ 
जररबाना गनजि पनेछ।  

(६) उपदफा (२) बमोस्जम रेखदेख, जाुँिबजझ तथा र्नरीक्षण 
हजुँदा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयम बमोस्जम र्निािररत 
प्रर्िया पूरा नगरी कारोबार गरेको देस्खन आएमा वा अन्य कज नै कैर्फयत 
देस्खन आएमा जाुँि गनि पठाउने तालजक कायािलय वा र्वभागीय प्रमजखले 
कलमै र्पच्छे दजइि सय रूपैयाुँ जररबाना गने सक्नेछ। एउटै स्जभमेवार 
व्यस्क्तलाई तीन पटकभन्दा बढी जररबाना भइसकेपर्छ पजन: त्यथतो कायि 
दोहोररन आएमा कलमै र्पच्छे पाुँि सय रूपैयाुँ जररबाना गरी प्रिर्लत 
कानून बमोस्जम र्वभागीय कारबाही समेत गनजि पनेछ। 

(७) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयम बमोस्जम लेखा 
राखे नराखेको, लेखा दास्खला गरे गरेको र लेखा परीक्षण गराए 
नगराएको सभबन्िमा समय समयमा जाुँि, र्नरीक्षण गरी आन्तररक 
र्नयन्रण र रेखदेख गने स्जभमेवारी संवैिार्नक अङ्ग तथा र्नकायको 
हकमा सभबस्न्ित संवैिार्नक अङ्ग तथा र्नकायको प्रमजख, मन्रालय तथा 
प्रदेश थतरको सस्िवालय तथा आयोगको हकमा सभबस्न्ित मन्रालयका 
र्वभागीय मन्री वा राज्यमन्री, र्वभाग वा र्वभाग सरहको अस्थतत्व र 
क्षेरार्िकार भएको कायािलयको हकमा सभबस्न्ित मन्रालयको सस्िव 
र कायािलयको हकमा सभबस्न्ित तालजक कायािलयको र्वभागीय प्रमजखको 
हजनेछ। 
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४३. सरकारी नगदी स्जन्सी दजरुपयोग एवं मथयौट भएमा कारबाही गररने: 
(१) कायािलयको सरकारी तहर्बल तथा स्जन्सी भण्डार आन्तररक लेखा 
परीक्षण वा अस्न्तम लेखा परीक्षण गदाि वा कज नै तवरले जाुँि हजुँदा मथयौट 
वा दजरुपयोग भएको देस्खन आएमा सभबस्न्ित कायािलय प्रमजख वा तालजक 
कायािलय वा तोर्कएको अर्िकारीले प्रिर्लत कानून बमोस्जम त्यथतो 
मथयौट वा दजरुपयोग गने उपर आवश्यक कारबाही गनजि गराउनज पनेछ।  

(२) अस्न्तम लेखा परीक्षण गदाि सरकारी तहर्बल तथा स्जन्सी 
भण्डारको कज नै रकम वा स्जन्सी मथयौट भएको देस्खएमा महालेखा 
परीक्षकको कायािलयले आफ्नो राय साथ प्रिर्लत कानून बमोस्जम त्यथतो 
मथयौट गने व्यस्क्त उपर कारबाही िलाउन सभबस्न्ित कायािलय प्रमजख 
वा र्वभागीय प्रमजख समक्ष लेखी पठाउनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम जाुँिबजझ गदाि वा उपदफा (२) 
बमोस्जम कारबाहीका लार्ग लेखी आएको अवथथामा सभबस्न्ित 
अर्िकारीले कारबाही नगरेमा त्यथतो अर्िकारीलाई र्वभागीय प्रमजखले र 
र्वभागीय प्रमजखले कारबाही नगरेको भए लेखा उत्तरदायी अर्िकृतको 
हकमा र्वभागीय मन्री वा राज्य मन्रीले र प्रदेश संवैिार्नक अङ्ग तथा 
र्नकायका प्रशासकीय प्रमजखको हकमा संवैिार्नक अङ्ग तथा र्नकायका 
प्रमजखले पाुँि सय रूपैयाुँसभम जररबाना गरी प्रिर्लत कानून बमोस्जम 
र्वभागीय कारबाही समेत गनि सक्नेछ।  

(४) महालेखा परीक्षकलाई लेखा सभबन्िी काम यथासमयमा 
भएको छैन भने्न लागेमा र्नजले सो सभबन्िी कागजात स्झकाई जाुँि गनि 
लगाउन सक्नेछ र त्यसरी जाुँि गदाि केही रजटी वा कैर्फयत देस्खन 
आएमा आवश्यक कारबाहीका लार्ग सभबस्न्ित तालजक कायािलय समक्ष 
पठाउने छ। यसरी लेखी आएकोमा सभबस्न्ित कायािलयले पर्न तजरुन्तै 
आवश्यक कारबाही गनजि पनेछ। 
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४४. सरकारी िनमाल वा सभ पर्तको संरक्षण गनजि र तोर्कएको काममा मार 
लगाउनज पने: (१) कायािलयमा प्रा त हजन आएको सभपूणि नगदी स्जन्सीको 
संरक्षणको प्रवन्ि र्मलाउनज स्जभमेवार व्यस्क्तको कतिव्य हजनेछ। 
कायािलयमा प्रा त हजन आएको रकम तोर्कएको काममा मार खिि गनि 
पाइनेछ। तोर्कएको काममा बाहेक अन्य काममा खिि गरेको देस्खएमा 
स्जभमेवार व्यस्क्तबाट त्यथतो खिि रकम असजल उपर गरी र्वभागीय 
कारबाही समेत गनि सर्कनेछ।  

(२) व्यस्क्तगत प्रयोगमा ल्याइएको वा प्रयोग गनि ददइएको 
सरकारी स्जन्सी, िनमाल र सभ पर्तमा हजन गएको सबै प्रकारको क्षर्त र 
नोक्सानी रकम प्रयोग गनि ददने र्लने दजवैबाट असजल उपर गररनेछ। 

४५. जवाफदेही बहन गनजि पने: (१) साविजर्नक जवाफदेहीको पद िारण 
गरेको व्यस्क्तले ददएको आदेश वा र्नदेशनमा भएको वा र्नज आफैँ ले 
गरेका कारोबारका सभबन्िमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको 
र्नयमावली बमोस्जम स्जभमवारी बहन गनजि पनेछ।  

(२) यस ऐन वा प्रिर्लत कानून बमोस्जमका कारोबारसुँग 
सभबस्न्ित कागजात तयार गने, जाुँि गने, पेश गने र र्सफाररस गने 
कमििारी तथा पदार्िकारीले आफूले सभपादन गरेको काम र सोसुँग 
सभबस्न्ित कारोबारको स्जभमेवारी र जवाफदेही बहन गनजि पनेछ।  

४६. र्वत्तीय प्रर्तवेदन साविजर्नक गनजि पने: यस ऐन र अन्य प्रिर्लत कानून 
बमोस्जम सभबस्न्ित कायािलयले तयार गनजि पने र्वत्तीय प्रर्तवेदनहरु 
त्यथतो प्रर्तवेदन तयार गनि तोर्कएको समयावर्ि समाप्त भएको र्मर्तले 
सात ददनर्भर र्वद्यजतीय वा अन्य उपयजक्त माध्यमबाट साविजर्नक गनजि 
पनेछ। 

४७. सरकारी सभपस्त्तको स्जभमा, त्यसको अर्भलेख र संरक्षण: (१) प्रदेश 
कायािलयमा रहेको नगद, बैङ्क मौज्दात, िेक र त्यसको से्रथता, िरौटी 
र त्यसको से्रथता र राजश् वको लेखा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमजखको 
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स्जभमा रहनेछ। स्जन्सी मालसामान तथा तत्सभबन्िी से्रथता स्जन्सी हेनि 
तोर्कएको कमििारीको स्जभमामा रहनेछ। राजश् वको लगत र त्यस 
सभबन्िी अन्य कागजातहरु कायािलय प्रमजखले तोकेको कमििारीको 
स्जभमामा रहनेछ। 

(२) लगत खडा गरी रास्खएको सरकारी स्जन्सी मालसामान 
हार्न, नोक्सानी नहजने गरी संरक्षण गने र र्तनीहरुको राम्रो संभार गरी 
वा िालू अवथथामा राख् ने उत्तरदार्यत्त्व सभबस्न्ित कायािलय प्रमजखको 
हजनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जमको काम गने स्जभमेवारी सभबस्न्ित 
कायािलय प्रमजखले आफ्नो जवाफदेहीतामा आफूभन्दा मजर्नका अन्य 
कमििारीलाई लगाउन सक्नेछ। 

४८. स्जन्सी मालसामानको अर्भलेख तयार गने: (१) कायािलय प्रमजखले 
आफ्नो कायािलयमा रहेको र खरीद गरी वा नगरी वा कज नै प्रकारले 
हथतान्तरण भई वा वथतजगत सहायता वा अन्य कज नै प्रकारबाट प्रा त 
हजन आएको स्जन्सी मालसामानको र्ववरण र मूल्य समेत खजलाई स्जन्सी 
र्कताबमा सात ददनर्भर आभदानी बाुँिी से्रथता खडा गरी अद्यावर्िक 
गरी राख् नज पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लगत तयार गने र लगत 
बमोस्जमको स्जन्सी मालसामान स्जभमा र्लने अर्भभारा कायािलय प्रमजखले 
स्जन्सी हेनि तोकेको कमििारीको हजनेछ। 

(३) प्रार्वर्िक काममा प्रयोगमा ल्याइने स्जन्सी मालसामानको 
हकमा उपदफा (१) बमोस्जम लगत तयार गदाि सभबद्ध प्रार्वर्िक 
कमििारीबाट जाुँि गराई के कथतो अवथथामा त्यथतो मालसामान प्रा त 
भएको हो प्रमास्णत गराई सो कज राको कैर्फयत जनाई लगत खडा गनजि 
पनेछ। 
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(४) कायािलयमा मौज्दात रहेका मालसामानमध्ये पजरानो 
मालसामानको मूल्य कारणवश खजल्न नसकेको अवथथामा तोर्कए 
बमोस्जमको सर्मर्तले तोर्कए बमोस्जमको प्रर्िया पूरा गरी मूल्य कायम 
गराई राख् नज पनेछ। 

(५) वैदेस्शक सहायताबाट प्रा त हजने मालसामानको व्यवथथा 
तोर्कए बमोस्जम हजनेछ। 

४९. सरकारी सभपस्त्तको अर्भलेख राख् ने तथा प्रर्तवदेन तयार गने: (१) 
प्रत्येक कायािलयले आफ्नो स्जभमामा रहेको घर जग्गा, सवारी सािन 
लगायत स्जन्सी मालसामानको लगत र्नयर्मत रूपमा अद्यावर्िक गरी 
राख् नज पनेछ। त्यथतो लगतको वार्षिक रूपमा तालजक कायािलयमा र 
प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयमा आर्थिक वषि समाप्त भएको पैँतीस 
ददनर्भर प्रर्तवेदन गनजि पनेछ। प्रा त प्रर्तवेदनको आिारमा प्रदेश लेखा 
र्नयन्रक कायािलयले प्रदेश सरकारी कायािलयको सभपस्त्तको अर्भलेख 
तोर्कए बमोस्जम अद्यावर्िक गनजि पनेछ। 

 (२) तालजक कायािलय, र्वभाग, मन्रालय, संवैिार्नक र्नकायले 
उपदफा (1) बमोस्जम प्रा त प्रर्तवेदन र आफ्नो कायािलय समेतको 
स्जन्सी प्रर्तवेदन एकीकृत रूपमा तयार गरी भार मसान्तर्भर प्रदेश लेखा 
र्नयन्रक कायािलयमा पठाउनज पनेछ। 

 (३) प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले उपदफा (2) 
बमोस्जम प्रा त प्रर्तवेदन अध्ययन गरी एकीकृत स्जन्सी प्रर्तवेदन तयार  
गरी मजख्यमन्री तथा मस्न्रपररषद्को कायािलय र आर्थिक मार्मला 
तथा योजना मन्रालयमा आस्श्वन मसान्तर्भर पठाउनज पनेछ।  

(४) स्जन्सी र्नरीक्षण गने, ममित संभार गने र प्रर्तवेदन गने 
लगायतको अन्य व्यवथथा तोर्कए बमोस्जम हजनेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोर्ित।  
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पररच्छेद- ९ 
बरबजझारथ, र्ललाम र्बिी तथा र्मन्हा 

५०. बरबजझारथ: (१) कमििारी सरुवा वा बढजवा हजुँदा वा अवकास प्रा त गदाि 
वा लामो अवर्ि काजमा वा र्बदामा रहुँदा आफ्नो स्जभमामा रहेको नगदी 
स्जन्सी वा सरकारी कागजात भयाद तोर्कएकोमा तोर्कएको भयादर्भर र 
भयाद नतोर्कएकोमा एक्काइिस ददनर्भर तोर्कए बमोस्जम बरबजझारथ गरी 
तोर्कएको ढाुँिामा बरबजझारथको प्रमाणपर र्लनज पनेछ।  

(२) कज नै मनार्सब कारणले उपदफा (१) बमोस्जमको 
भयादर्भर बरबजझारथ गनि नसकेमा भयादर्भर बरबजझारथ गनि नसर्कएको 
कारण खोली सभबस्न्ित तालजक कायािलयमा र्नवेदन ददई र्नकासा भई 
आए बमोस्जम गनजि पनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोस्जम बरबजझारथ हजन नसकेमा 
सभबस्न्ित लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले समय र्निािरण गरी त्यसरी 
र्निािरण गररएको समयर्भर आवश्यक जाुँिबजझ गराउन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम जाुँिबजझ गदाि लापरबाही गरी 
बरबजझारथ गनि बाुँकी राखे स्जभमेवार लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले पाुँि 
सय रूपैयाुँसभम जररबाना गरी मनार्सब भयाद ददई बरबजझारथ गनि 
लगाउने छ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जम ददएको भयादर्भर पर्न बरबजझारथ 
नगने व्यस्क्त बहालवाला कमििारी भए प्रिर्लत कानून बमोस्जम र्नजको 
तलव भत्ता रोक् का राखी र वहाल टजटेको व्यस्क्त भए र्नजको र्नवृत्तभरण 
वा उपदान रोक् का राखी एवं र्नवृत्तभरण, उपदान नपाउने वा उपदान 
र्लइसकेको व्यस्क्त भए प्रहरीद्वारा पिाउ गनि लगाइि बरबजझारथ गनि 
लगाइनेछ। सभबस्न्ित र्नकायबाट पिाउका लार्ग अनजरोि भई आएमा 
सभबस्न्ित सजरक्षा र्नकायले पिाउ गनजि पनेछ। 

(६) समयमा बरबजझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, 
स्जन्सी वा िनमालमा कज नै नोक्सानी भएमा नोक्सानी भएको रकम र 
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सोही बराबरको र्वगो रकम प्रिर्लत नेपाल कानून बमोस्जम सभबस्न्ित 
व्यस्क्तबाट असजल उपर गररनेछ।  

(७) बरबजझारथ गने अन्य प्रर्िया तोर्कए बमोस्जम हजनेछ। 
५१. र्ललाम र्बिी: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयम बमोस्जम 

स्जन्सी र्नरीक्षण गदाि टजटफज ट तथा बेकभमा भई काम नलाग्ने भनी 
प्रर्तवेदनमा उल्लेख भएको मालसामानहरु कायािलय प्रमजखले आवश्यक 
जाुँिबजझ गदाि र्ललाम र्बिी गनजिपने भनी ठहर् याइएको मालसामान 
तोर्कए बमोस्जमको कायिर्वर्ि अपनाई र्ललाम र्विी गनजि पनेछ।  

५२. र्मन्हा ददने: यस ऐनमा अन्यर जजनसजकै कज रा लेस्खएको भए तापर्न यो 
ऐन अन्तगित उठ्न नसकेको सरकारी बाुँकी रकम, प्राकृर्तक प्रकोप, 
दजघिटना वा आफ्नो काबू बार्हरको पररस्थथर्तले गदाि तथा सजख्खाजती 
भई वा स्खइएर सडेर गई वा अन्य कारणबाट सरकारी हार्न, नोक्सानी 
हजन गएको वा कानून बमोस्जम र्ललाम बढाबढ हजुँदा पर्न नउठेको वा 
उठ्ने स्थथर्त नदेस्खएकोमा तोर्कए बमोस्जम र्मन्हा ददन सर्कनेछ।  

पररच्छेद- १० 
सरकारी बाुँकी असजल उपर 

५३. र्नयर्मत प्रर्ियाबाट फर्छ्यौट नभएको बेरुजज सरकारी बाुँकीको रूपमा 
रहने: (१) आन्तररक तथा अस्न्तम लेखा परीक्षणबाट मथयौट तथा 
र्हनार्मना भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३४ र ३५ बमोस्जम 
र्नयर्मत, असजल, फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण हजन नसकेमा त्यथतो बेरुजज 
रकम स्जभमेवार व्यस्क्तबाट असजल उपर गनजि पनेछ।  

(२) असजल उपर गनजिपने देस्खएको रकम पाुँि वषिसभम प्रयास 
गदाि पर्न र्नयर्मत, असजल, फर्छ्यौट तथा सभपरीक्षण हजन नसकेको 
बेरुजजलाई सरकारी बाुँकीको रूपमा लगत कथन प्रदेश लेखा र्नयन्रक 
कायािलयमा लेखी पठाउनज पनेछ। साथै सोको सूिना स्जभमेवार 
व्यस्क्तलाई समेत ददई प्रिर्लत कानून बमोस्जम असजल उपर गराउनज 
पनेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोस्जम र्ववरण प्रा त भएपर्छ सरकारी 
बाुँकीको रूपमा लगत कसी तोर्कए बमोस्जम असजल उपर गने काम 
प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयको हजनेछ। सरकारी बाुँकीको रूपमा 
लगत कायम गररएको बेरुजजको र्ववरण असजल उपरको लार्ग सभबस्न्ित 
लेखा उत्तरदायी अर्िकृतले तोर्कए बमोस्जम कज मारी िोक तथा केन्रीय 
तहर्सल कायािलयमा पठाउनज पनेछ।  

५४.  बेरुजज रकम जायजेथाबाट असजल उपर हजने: दफा ५३ को उपदफा (३) 
बमोस्जम लगत कसी असजल उपरका लार्ग प्रा त भएको बेरुजज रकम 
प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले सभबस्न्ित व्यस्क्तको जायजेथाबाट 
सरकारी बाुँकी सरह असजल उपर गनेछ।  

५५.  बेरुजज रकम असजल उपर गने काम, कतिव्य र अर्िकार: (१) यो ऐन 
र अन्य प्रिर्लत कानून बमोस्जम स्जभमेवार व्यस्क्तबाट असजल उपर गनजि 
पने रकम तथा प्रदेश सरकारसुँग गरेको शतिनामा अनजसार बजझाउन पने 
रकम नबजझाएको र सरकारी नगदी तथा स्जन्सी सभ पर्त र्हनार्मना गनि 
व्यस्क्तबाट असजल उपर गनजिपने रकम असजल उपर गने दार्यत्त्व प्रदेश 
लेखा र्नयन्रक कायािलयको हजनेछ।  

(२) यो ऐन प्रारभभ हजुँदाका वखत उक्त कायािलयको लगतमा 
कायम रहेको प्रदेश अन्तगितको असजल उपर गनजि पने रकम असजल उपर 
गनि लेखी आएमा प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले असजल उपर गनजि 
पनेछ।  

 (३) उपदफा (१) र (२) मा लेस्खएदेस्ख बाहेक प्रिर्लत 
कानून बमोस्जम प्रदत्त अर्िकार प्रयोग गरी अििन्यार्यक र्नकाय वा 
अर्िकारीबाट भएको फैसला बमोस्जमको दण्ड जररबाना र्तनजि बजझाउनज 
पने दार्यत्त्व भएको व्यस्क्तले त्यथतो दण्ड जररबाना नर्तरे नवजझाएमा 
सभबस्न्ित अििन्यार्यक अर्िकारी वा त्यथतो अििन्यार्यक र्नकायको 
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प्रमजखले त्यथतो दण्ड जररबानाको र्ववरण उल्लेख गरी दण्ड जररबाना 
असजल उपर गनिका लार्ग त्यथतो र्ववरण सर्हत प्रा त हजन आएमा 
सभबस्न्ित व्यस्क्तबाट फैसला बमोस्जमको दण्ड जररबाना सरकारी बाुँकी 
सरह असजल उपर गरी सस् ितकोषमा जभमा गनजि पनेछ।  

(४) असजल उपर गनजिपने ठहरी लगत कर्सएको बेरुजज वा दण्ड 
जररबाना नर्तरे नबजझाएमा त्यथतो बरेुजज वा दण्ड जररबाना असजल उपर 
गनजिपदाि अपनाउनज पने अन्य कायिर्वर्ि तोर्कए बमोस्जम हजनेछ।  

(५) उपदफा (३) बमोस्जम असजल उपर गनजिपने दण्ड जररबाना 
असजल उपर भएपर्छ सभबस्न्ित कायािलयले त्यसको र्ववरण सभबस्न्ित 
लेखा उत्तरदायी अर्िकृत तथा सभबस्न्ित अििन्यार्यक र्नकायको प्रमजख 
समेतलाई ददनज पनेछ।  

(६) असजल उपर गनजिपने बरेुजज रकमको कज ल लगतको दश 
प्रर्तशतभन्दा बढी असजल उपर भएमा सो दश प्रर्तशतभन्दा बढी जर्त 
असजल उपर भएको छ त्यसको दश प्रर्तशतमा नबढाई वा प्रर्तव्यस्क्त 
वा संथथालाइि दश हजार रूपैयाुँभन्दा बढी नहजने गरी बेरुजज असजल उपर 
गने कायिमा संलग्न कमििारी, व्यस्क्त वा संथथालाई पजरथकार ददन 
सर्कनेछ।  

पररच्छेद- ११ 
र्वर्वि 

५६. सजाय: (१) यस ऐनको र्वर्भन्न दफामा सजायको व्यवथथा गररएकोमा 
बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयमहरुको उल्लंघन 
गरेमा र्नजलाई दफा ४१ बमोस्जमको अर्िकारीले पाुँि सय रूपैयाुँसभम 
जररबाना गनि सक्नेछ।  

 
 केही प्रदेश ऐन संशोिन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोर्ित। 
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(२) यस ऐन बमोस्जम सजाय तथा जररबाना गनि पनेमा कज नै 
अर्िकारीले सजाय तथा जररबाना नगरेमा त्यथतो अर्िकारीलाई एक तह 
मार्थको अर्िकृतले पर्हलो पटक िेतावनी र दोश्रो पटकदेस्ख पाुँिसय 
रूपैयाुँसभम जररबाना गनि सक्नेछ।  

५७. जररबाना र्मन्हा वा कम गनि सर्कने: यस ऐनमा उस्ल्लस्खत व्यवथथा 
अनजसार कज नै सजायको आदेश भएकोमा त्यथतो सजाय गनि नपने भनी 
मनार्सब मार्फकको कारण खोली त्यथतो सजायको आदेश ददएको 
र्मर्तले पन्र ददनर्भर सजाय ददने अर्िकारी समक्ष र्लस्खत र्नवेदन 
ददएमा सजायको आदेश ददने अर्िकारीलाई त्यथतो कारण मनार्सब 
लागेमा पर्हले गरेको जररबाना र्मन्हा वा कम गनि सक्नेछ।  

५8. पजनरावेदन: यो ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको र्नयम बमोस्जम कज नै 
जररबाना वा बरेुजज र्तनजि बजझाउनज पने र्नणिय भएमा सो र्नणिय उपर स्ित्त 
नबजझेमा स्ित्त नबजझ्ने व्यस्क्त वा कमििारीले त्यथतो र्नणिय पाएको पन्र 
ददनर्भर सजाय गने अर्िकारीभन्दा एक तह मार्थको अर्िकारी समक्ष 
पजनरावेदन गनि सक्नेछ र त्यसरी पजनरावदेन परेमा पजनरावेदन सजने्न 
अर्िकारीले ददएको र्नणिय अस्न्तम हजनेछ। 

५९. आर्थिक प्रशासनको सञ्चालन: आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गनि प्रदेश लेखा 
सभबन्िी जनशस्क्तको पररिालन र व्यवथथापन गने स्जभमेवारी प्रदेश 
लेखा र्नयन्रक कायािलयको हजनेछ।  

६०. आर्थिक कायिर्वर्ि सभबन्िी मागिदशिन: यस ऐनमा अन्यर जजनसजकै कज रा 
लेस्खएको भए तापर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक कायिर्वर्ि सभबन्िी कानून 
बनाउुँदा संर्विान तथा सङ्घीय आर्थिक कायिर्वर्ि ऐनको प्रर्तकूल नहजने 
गरी बनाउनेछ।  

६१. र्वद्यजतीय प्रर्वर्िको प्रयोग गने: (१) यस ऐन बमोस्जम सभपादन गनजि पने 
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आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन एवं प्रर्तवदेनका लार्ग आवश्यकता 
अनजसार र्वद्यजतीय प्रणालीको उपयोग गनि सर्कनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमका आर्थिक कारोबार व्यवथथापन 
प्रणालीहरु प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले र्वकास गरी आर्थिक 
मार्मला तथा योजना मन्रालयबाट थवीकृत गराउनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम र्वकास भएको प्रणालीमा समावेश 
नभएको वा पयािप्त नभएको कज नै प्रणाली र्वकास गनजि पने भएमा तोर्कए 
बमोस्जम प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयको थवीकृर्त र्लनज पनेछ। 

(४) यस दफा बमोस्जम र्वकास गररएका प्रणालीबाट उत्पाददत 
हजने सूिनाहरु प्रमाणीकरणका लार्ग र्वद्यजतीय हथताक्षरको प्रयोग गनि 
सर्कनेछ।  

(५) आर्थिक कारोबार व्यवथथापनसुँग अन्तर सभबस्न्ित अन्य 
प्रणालीहरुको र्वकास र अन्तर आवद्धता सभबन्िी अन्य व्यवथथा तोर्कए 
बमोस्जम हजनेछ। 

६२. अर्िकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोस्जम कज नै र्नकाय वा अर्िकारीलाई 
प्रा त अर्िकारमध्ये तोर्कए बमोस्जम बाहेकका अर्िकार अन्य कज नै 
र्नकाय वा अर्िकारीले प्रयोग गने गरी प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ।  

६३. र्नयम ब नाउने अर्िकार: यो ऐनको उदे्दश्य कायािन्वयन गनि प्रदेश 
सरकारले आवश्यक र्नयम बनाउन सक्नेछ।   

६४. प्रिर्लत कानून बमोस्जम हजने: यो ऐन र यस ऐन अन्तगित वनेका र्नयमहरुमा 
लेस्खएका कज राहरुमा सोही बमोस्जम र अरुमा प्रिर्लत कानून बमोस्जम 
हजनेछ। 
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