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आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि ऐि, २०७६ को दफा ६५ ले ददएको अर्िकार 
प्रर्ोग गरी िेपाल सरकारले देहार्का र्िर्महरू बिाएको छ। 

 

पररच्छेद-१  
प्रारशभिक 

  
1. संशिप्त िाम र प्रारभि: (१) र्ी र्िर्महरूको िाम "आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् 

उत्तरदावर्त्ि र्िर्मािली, २०७७" रहेको छ। 
(२) र्ो र्िर्मािली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ। 

2. पररिाषा: विषर् िा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा र्स र्िर्मािलीमा,- 
(क) "अर्िकारप्राप्त अर्िकारी" िन्नाले र्स र्िर्मािली बमोशजम खर्ि गिे िा 

सोको लार्ग र्िकासा ददिे अर्िकार पाएको अर्िकारी सभझि ुपछि र सो 
िब्दले कार्म मकुार्म िा आर्थिक कारोबार समेत गिे गरी र्िर्मत्त िई 
काम गिे अर्िकारीलाई समेत जिाउँछ। 

(ख) "एकीकृत वित्तीर् वििरण" िन्नाले केन्रीर्स्तरको कार्ािलर्बाट प्राप्त 
वित्तीर् वििरण, कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त हिु े
शजल्लागत वििरण, प्रदेि लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र स्थािीर् तहबाट 
प्राप्त वििरण, िेपाल सरकारलाई प्राप्त हिुे िैदेशिक सहार्ता, आन्तररक 
ऋण तथा लगािी सभबन्िी वििरण समेतको आिारमा महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले एकीकृत गरी िावषिक रूपमा तर्ार गिे वििरण सभझि ुपछि। 

(ग) "ऐि" िन्नाले आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि ऐि, २०७६ 
सभझि ुपछि। 

(घ) "कार्िक्रम" िन्नाले र्िशित उद्देश्र् प्रार्प्तको लार्ग सञ्चालि हिुे र्िशित 
अिर्िको कार्िक्रम सभझि ु पछि र सो िब्दले िावषिक विकास 
कार्िक्रमलाई समेत जिाउँछ। 

(ङ) "केन्रीर् र्िकार्" िन्नाले िपेाल सरकारको मन्रालर्, संिैिार्िक र्िकार्, 
आर्ोग, सशर्िालर् र िेपाल सरकारको केन्रीर्स्तरको कार्िसञ्चालि गिे 
र्िकार् सभझि ुपछि। 
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(र्) "खर्ि िीषिक" िन्नाले खर्िको आिार िीषिक, मूल िीषिक तथा उपिीषिक 
सभझि ुपछि। 

(छ) "दातपृि" िन्नाले दिपिीर् िा बहपुिीर् सभझौतािारा िेपाल सरकारलाई 
िैदेशिक सहार्ता (ऋण िा अिदुाि) उपलब्ि गराउिे विदेिी सरकार िा 
अन्तरािविर् िा विदेिी सङ घ, संस्था सभझि ुपछि। 

(ज) "िरौटी रकम" िन्नाले कुिै काम टुङ्गो िलागेसभमको लार्ग राशखएको 
सरुिण जमाित रकम (ररटेन्सि मर्ि िा अिेष्ट मर्ि) िा सो बापतको 
र्बड बण्ड िा परफरमेन्स बण्ड सभझि ु पछि र सो िब्दले अन्र् कुिै 
कारणले सरुिण राख्न ु पिे िई सो बापत िरौटी खातामा राशखएको 
रकमलाई समेत जिाउँछ। 

(झ) "बजेट मागिदििि" िन्नाले ऐिको दफा ८ बमोशजम र्ोजिा आर्ोगले 
तर्ार गरेको बजेट तजुिमा सभबन्िी मागिदििि तथा ढाँर्ा सभझि ुपछि। 

(ञ) "बजेट सर्मर्त” िन्नाले र्िर्म १४ बमोशजमको बजेट सर्मर्त सभझि ु
पछि। 

(ट) "मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा" िन्नाले तीि िषिको समवष्टगत वित्त खाका, 
बजेट तथा कार्िक्रमको खाका र िर्तजाको खाका समािेि िएको खर्ि 
संरर्िाको खाका सभझि ुपछि। 

(ठ) "राविर् स्रोत अिमुाि सर्मर्त” िन्नाले र्िर्म १२ बमोशजमको राविर् स्रोत 
अिमुाि सर्मर्त सभझि ुपछि। 

(ड) "लगती राजस्ि" िन्नाले असलु गिुि पिे ििी लगत राशखएको राजस्ि 
सभझि ुपछि। 

(ढ) "लेखापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्रण सर्मर्त” िन्नाले ऐिको दफा ३२ 
को उपदफा (१) बमोशजमको लेखापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्रण 
सर्मर्त सभझि ुपछि। 

(ण) "िस्तगुत सहार्ता” िन्नाले दातपृिबाट प्राप्त िएको सभपशत्त िा शजन्सी 
मालसामाि सभझि ु पछि र सो िब्दले दातपृि आफैँ ले र्िमािण गरी 
हस्तान्तरण गरेको शस्थर सभपशत्त (टिि की) लाई समेत जिाउँछ। 

(त)   "वििागीर् प्रमखु" िन्नाले केन्रीर् र्िकार् िा सो अन्तगित रहेको वििाग 
िा वििाग सरहको अशस्तत्ि र कार्ििेर रहेको बजेट अशततर्ारी ददि े
केन्रीर्स्तरको कार्ािलर्को प्रमखु सभझि ुपछि। 

(थ) "सरकारी कारोबार गिे बैङ्क" िन्नाले र्िर्म ८ बमोशजम सरकारी कारोबार 
गिि तोवकएको बैङ्क सभझि ुपछि। 

(द)   "सरकारी बाँकी" िन्नाले ऐिको दफा ४७ बमोशजम िेपाल सरकारले 
असलु गिुि पिे ििी लगत राशखएको रकम सभझि ुपछि। 

(ि) "सरकारी रकम" िन्नाले ऐि, र्स र्िर्मािली तथा अन्र् प्रर्र्लत कािूि 
बमोशजम िेपाल सरकार, प्रदेि सरकार िा स्थािीर् तहलाई राजस्िको 
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रूपमा िा अन्र् कुिै वकर्समबाट प्राप्त हिुे र सङ्घीर् सशञ्चत कोष, प्रदेि 
सशञ्चत कोष िा स्थािीर् सशञ्चत कोषबाट खर्ि हिुे रकम सभझि ुपछि। 

(ि)    "साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्" िन्नाले साििजर्िक वित्त 
व्र्िस्थापिको लार्ग िेपाल सरकारले र्लिे िैदेशिक ऋण र िेपाल 
सरकार, प्रदेि सरकार तथा स्थािीर् तहले र्लिे आन्तररक ऋणको 
व्र्िस्थापि गिि अथि मन्रालर् मातहत रहिे गरी िेपाल सरकारले 
स्थापिा गरेको कार्ािलर् सभझि ुपछि। 

(प)  "सोझै िकु्तािी" िन्नाले वििेष िा इभप्रषे्ट खातामा रहेको रकमबाट खर्ि 
गररिे िा सभबशन्ित आर्ोजिा िा कार्िक्रमको सभझौता अिसुार 
दातपृिबाट सभबशन्ित व्र्शक्त, फमि, संस्था, कभपिी िा आपूर्तिकतािलाई 
सोझै िकु्तािी ददिे िा दातपृिले सोझै िकु्तािी गिे कार्ि सभझि ुपछि। 

(फ) "हसबली राजस्ि" िन्नाले पटके रूपमा कुिै िलु्क, दस्तरु, र्ललाम 
र्बक्री, बोलपर फाराम र्बक्री जस्ता िीषिकमा प्राप्त हिुे लगत िराशखएको 
राजस्ि सभझि ुपछि। 

 
पररच्छेद-२ 

सङ घीर् सशञ्चत कोषको सञ्चालि र एकीकृत वित्तीर् वििरण 

3. सङ घीर् सशञ्चत कोषको प्रर्ोग: सङ घीर् सशञ्चत कोषको प्रर्ोग सालबसाली रूपमा जारी हिुे 
सङ घीर् विर्िर्ोजि ऐि, सङ घीर् पेश्की खर्ि ऐि, सङ घीर् पूरक विर्िर्ोजि ऐि तथा अन्र् 
प्रर्र्लत सङ घीर् कािूि बमोशजम हिुेछ। 

4. सङ घीर् सशञ्चत कोषको सञ्चालि: (१) सङ घीर् सशञ्चत कोष सञ्चालि गिि महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजमका खाताहरू रहिेछि।् 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको खाता महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले िेपाल राि 
बैङ्कको सहमर्तमा तोके बमोशजम सो बैङ्क िा ‘क’ िगिको कुिै बैङ्कमा खोर्लिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको खाताको सञ्चालि महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् िा 
सो कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले गिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) बमोशजमको खातामा आर्थिक िषिको अन्त्र्मा बाँकी रहेको 
रकमको व्र्िस्थापि महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले गिेछ। 

(५) सङ घीर् सशञ्चत कोषको लेखा िगदमा आिाररत, दोहोरो लेखा प्रणालीको 
र्सद्धान्त र िेपाल सरकारबाट स्िीकृत लेखामाि बमोशजम राशखिछे। 

(६) सङ घीर् सशञ्चत कोषको वहसाब र्मलाि गिे र्सलर्सलामा सभबशन्ित खातामा 
आर्थिक िषिको अन्त्र्मा रहेको मौज्दात रकम सङ घीर् सशञ्चत कोष र्मलाि खातामा 
स्थािान्तरण (ट्रान्सफर) गरी लेखाङ्कि गिि सवकिेछ। 

(७) सङ घीर् कािूि बमोशजम स्थापिा हिुे वििाज्र् कोषको खाता सञ्चालि सभबन्िी 
व्र्िस्था र प्रवक्रर्ा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोके बमोशजम हिुेछ। 
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5. सङ घीर् सशञ्चत कोषबाट र्िकासा र हस्तान्तरण: (१) सङ घीर् विर्िर्ोजि ऐि िा सङ घीर् 
पेश्की खर्ि ऐि प्रारभि िएपर्छ स्िीकृत बजेट वििरणको अिीिमा रही महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम एकल खाता कोष प्रणालीमाफि त सभबशन्ित कार्ािलर्को 
िकु्तािी आदेिको आिारमा कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सङ घीर् सशञ्चत कोषबाट 
िकु्तािी र्िकासा ददिेछ। 

(२) सङ घीर् विर्िर्ोजि ऐि बमोशजम अन्तर-सरकारी वित्तीर् हस्तान्तरण अन्तगित 
िेपाल सरकारले प्रदेि तथा स्थािीर् तहलाई उपलब्ि गराउिे अिदुाि रकम सभबशन्ित कोष 
तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्माफि त हस्तान्तरण हिुेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि उपर्िर्म (२) बमोशजम 
िेपाल सरकारबाट प्रदेि र स्थािीर् तहमा वित्तीर् हस्तान्तरण गदाि सभबशन्ित कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले िकु्तािी आदेि तर्ार तथा स्िीकृत गरी हस्तान्तरण गिेछ। 

6. खाता खोल्ि स्िीकृर्त र्लि ु पिे: (१) सङ घीर् विर्िर्ोजि ऐि बमोशजम कुिै कार्ािलर्को 
लार्ग विर्िर्ोशजत बजेट िकु्तािी र्िकासा गिे प्रर्ोजि बाहेक अन्र् प्रर्ोजिको लार्ग कुिै 
कार्ािलर्को िाममा खाता खोल्ि ुपरेमा िा सरकारी कारोबार गिि स्िीकृर्त प्राप्त ििएको कुिै 
बैङ्कमा खाता खोल्ि ुपरेमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को पूिि स्िीकृर्त र्लि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम खाता खोल्ि स्िीकृर्तको लार्ग माग िई आएमा 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले िेपालर्िरको हकमा िपेाल राि बैङ्कले तोकेको “क”  िगिको 
बैङ्कमा र विदेिशस्थत िेपाली र्िर्ोगको हकमा त्र्स्तो मलुकुको केन्रीर् बैङ्कबाट स्िीकृर्त प्राप्त 
बैङ्कमा खाता खोल्िे गरी स्िीकृर्त ददि सक्िेछ। 

7. खाता सञ्चालि तथा िकु्तािी आदेि प्रमाशणत गिे: (१) सङ घीर् सशञ्चत कोषबाट रकम 
िकु्तािी र्िकासा गिे प्रर्ोजिको लार्ग कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को िाममा खोर्लि े
एकल खाताको सञ्चालि कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रमखु िा र्िजले तोकेको 
सोही कार्ािलर्को एक जिा कमिर्ारी र र्िजले तोकेको सो कार्ािलर्का कमिर्ारीहरू मध्रे् 
अको एक जिा कमिर्ारीको संर्कु्त दस्तखतबाट गिुि पिेछ। 

तर त्र्सरी कमिर्ारी तोक्दा आन्तररक लेखापरीिणको लार्ग तोवकएको कमिर्ारीबाट 
खाता सञ्चालि गिे गरी तोक्ि ुहुँदैि। 

(२) कार्ािलर्को विर्िर्ोजि¸िरौटी तथा विविि रकम िकु्तािी र्िकासाको लार्ग 
िकु्तािी आदेि पठाउँदा िा र्िर्म ६ बमोशजम कुिै कार्ािलर्को िाममा छुटै्ट खाता खोर्लएको 
रहेछ ििे त्र्स्तो खाताको सञ्चालि गदाि सो कार्ािलर्को प्रमखु िा र्िजले तोकेको कमिर्ारी र 
आर्थिक प्रिासि िाखाको प्रमखु िा र्िजले तोकेको लेखा समूहको कमिर्ारीको संर्कु्त 
दस्तखतबाट गिुि पिेछ।  

(३) उपर्िर्म (१) िा (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि त्र्स्तो िकु्तािी 
आदेि िा खाता सञ्चालिको लार्ग लेखा समूहको दरबन्दी ररक्त िएको िा दरबन्दी िरहेको 
अिस्थामा कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजले तोकेको कमिर्ारी र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले तोवकददएको लेखा समूहको कमिर्ारीको संर्कु्त दस्तखतबाट त्र्स्तो खाताको 
सञ्चालि गिि सवकिेछ। 
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(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले लेखा समूहको 
कमिर्ारी अिाि िई सो समूहको कमिर्ारी तोक्ि िसकेको अिस्थामा कार्ािलर् प्रमखु िा 
र्िजले तोकेको कमिर्ारी र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोकेको सभबशन्ित 
कार्ािलर्को अन्र् कुिै कमिर्ारीको संर्कु्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालि गिुि पिेछ। 

(५) उपर्िर्म (१) बमोशजमको खाता सञ्चालिको लार्ग सभबशन्ित शजल्लाको प्रमखु 
शजल्ला अर्िकारी र उपर्िर्म (२) बमोशजमको खाता सञ्चालिको लार्ग सभबशन्ित कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रमखुले खाता सञ्चालि गिे कमिर्ारीको दस्तखत िमूिा प्रमाशणत 
गिुि पिेछ।  

(६) प्रदेि र स्थािीर् तहको कार्ािलर्को लार्ग बैङ्क खाता खोल्िे स्िीकृर्त महालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले ददिेछ। त्र्स्तो खाता सञ्चालिको लार्ग प्रदेिको हकमा प्रदेि लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रमखु र स्थािीर् तहको हकमा सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को प्रमखुले खाता सञ्चालि गिे कमिर्ारीको दस्तखत िमूिा प्रमाशणत गिुि पिेछ। 

(७) र्स र्िर्ममा उशल्लशखत कुराको अर्तररक्त खाता सञ्चालि सभबन्िी अन्र् 
कार्िविर्ि महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्ििािरण गरे बमोशजम हिुेछ। 

8. सरकारी कारोबार गिे बैङ्क: (१) बैङ्कले महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को परामििमा सरकारी 
कारोबार गिे िाशणज्र् बैङ्क तोक्िछे। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम तोवकएको बैङ्कले महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
तोवकददए बमोशजम एक बैङ्कबाट अको बैङ्क िा एक बैङ्क खाताबाट अको बैङ्क खातामा सरकारी 
रकम स्थािान्तरण गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम तोवकएको बैङ्कले सरकारी कारोबार सञ्चालि गिि 
आिश्र्क पिे रकमको लार्ग कोषको व्र्िस्था र्मलाउि ुपिेछ।  

9. सेिा िलु्क र्लि िपाउि:े (१) र्िर्म ८ को उपर्िर्म (2) बमोशजम एक बैङ्कबाट अको 
बैङ्कमा िा एउटा बैङ्क खाताबाट अको बैङ्क खातामा सरकारी रकम स्थािान्तरण गदाि बैङ्कले 
त्र्सरी रकम स्थािान्तरण गरे बापत कुिै वकर्समको सेिा िलु्क र्लि पाउिे छैि। 

(२) िेपाल सरकारबाट िकु्तािी हिुे रािसेिकको पाररश्रर्मक, कार्ािलर्को पािी, 
र्बजलुी, टेर्लफोि र सञ्चार महसलु जस्ता उपर्ोर्गता (र्वुटर्लटी) िकु्तािी, सामाशजक सरुिा 
ित्ता िा कार्ािलर्ले िकु्तािी गिुि पिे राजस्ि जभमा गदाि प्रर्र्लत कािूि बमोशजम अिमुर्त 
प्राप्त िकु्तािी सेिाप्रदार्कले कुिै सेिा िलु्क र्लिे रहेछ िि े त्र्स्तो सेिा िलु्क िेपाल 
सरकारले व्र्होिेछ। 

(३) र्स र्िर्ममा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि कुिै व्र्शक्त, फमि, 
संस्था िा कभपिीले राजस्ि खातामा रकम जभमा गिे प्रर्ोजिको लार्ग त्र्स्तो व्र्शक्त, फमि, 
संस्था िा कभपिीको खाता रहेको बैङ्कबाट राजस्ि खाता रहेको बैङ्कमा रकम स्थािान्तरण गदाि 
िा प्रर्र्लत कािूि बमोशजमको कुिै िकु्तािी उपकरणको माध्र्मबाट राजस्ि रकम जभमा 
गदाि िा सरकारी कार्ािलर्ले िकु्तािी ददँदा िकु्तािी सेिाप्रदार्कले कुिै सेिा िलु्क र्लिे रहेछ 
ििे त्र्स्तो सेिा िलु्क सो रकम जभमा गिे िा िकु्तािी पाउिे व्र्शक्त, फमि, संस्था िा 
कभपिीले व्र्होिुि पिेछ। 
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10. एकीकृत वित्तीर् वििरण पठाउि ुपिेेः (१) स्थािीर् तहले ऐिको दफा ४ को उपदफा (१) 
बमोशजम तर्ार गरेको एकीकृत वित्तीर् वििरण असोज मसान्तर्िर सभबशन्ित प्रदेि लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर् र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) प्रदेि लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले ऐिको दफा ४ को उपदफा (2) बमोशजम 
तर्ार गरेको एकीकृत वित्तीर् वििरण काशत्तक पन्र गतेर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा 
पठाउि ुपिेछ। 

(३) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले ऐिको दफा ५ को उपदफा (५) बमोशजम 
तर्ार गरेको वििरण पसु पन्र गतेर्िर अथि मन्रालर् र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा 
पठाउि ुपिेछ।  

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम प्राप्त वििरण अथि मन्रालर्ले आफ्िो िेबसाइट िा 
अन्र् माध्र्ममाफि त साििजर्िक गिुि पिेछ। 

 
पररच्छेद-३ 

राजस्ि र व्र्र्को अिमुाि 
11. मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा तजुिमा प्रवक्रर्ा र समर् सीमा: (१) र्ोजिा आर्ोगले ऐिको दफा 

६ बमोशजम मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िाको खाका तर्ार गदाि आर्थिक अििुासि, 
कार्ािन्िर्ि िमता, विर्िर्ोजि कुिलता र समवष्टगत आर्थिक स्थावर्त्ि कार्म हिेु 
गरी समवष्टगत वित्त खाका, बजेट खाका र िर्तजा खाका समािेि गरी माघ 
मसान्तर्िर तर्ार गिुि पिेछ। 

(२) केन्रीर् र्िकार्ले उपर्िर्म (१) बमोशजमको मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िाको 
खाकाको आिारमा देहार्का वििरण समािेि गरी मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा तर्ार गरी 
फागिु मसान्तर्िर र्ोजिा आर्ोग र अथि मन्रालर्मा पठाउि ुपिेछ:- 

(क) आर्ोजिा िा कार्िक्रमको वक्रर्ाकलापगत वििरण, प्रर्त एकाइ लागत, 
कार्ािन्िर्ि अिर्ि र अपेशित प्रर्तफल, 

(ख)  तीि आर्थिक िषिको आर्ोजिा िा कार्िक्रमगत अिमुार्ित िावषिक बजेट, 
(ग)  गत आर्थिक िषिको र्थाथि खर्ि र र्ालू आर्थिक िषिको विर्िर्ोजि सवहतको 

बजेट खाका, 
(घ)  तीि आर्थिक िषिमा हार्सल हिुे अपेशित प्रर्तफल, असर र प्रिािसवहतको 

िर्तजा खाका। 
(३) र्स र्िर्म बमोशजम तर्ार गररएको मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा सभबन्िी वििरण 

सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्ले मन्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा प्रविष्ट गिुि पिेछ। 
12. राविर् स्रोत अिमुाि सर्मर्त: (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोशजमको राविर् स्रोत 

अिमुाि सर्मर्तको संरर्िा देहार् बमोशजम हिुछे:- 
(क) उपाध्र्ि, र्ोजिा आर्ोग -संर्ोजक 
(ख) सदस्र् (समवष्टगत आर्थिक िेर हेिे), र्ोजिा आर्ोग -सदस्र् 
(ग) गिििर, िेपाल राि बैङ्क  -सदस्र् 
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(घ) सशर्ि, अथि मन्रालर् -सदस्र् 
(ङ) महालेखा र्िर्न्रक, महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् -सदस्र् 
(र्) सदस्र्-सशर्ि, र्ोजिा आर्ोग  -सदस्र्-सशर्ि 

(२) राविर् स्रोत अिमुाि सर्मर्तको बैठक आिश्र्कता अिसुार सो सर्मर्तको 
संर्ोजकले तोकेको र्मर्त, स्थाि र समर्मा बस्िछे। 

(३) राविर् स्रोत अिमुाि सर्मर्तको बैठक सभबन्िी कार्िविर्ि सो सर्मर्त आफैँ ले 
र्ििािरण गरे बमोशजम हिुछे। 

13. राविर् स्रोत अिमुाि सर्मर्तको अन्र् काम, कतिव्र् र अर्िकार: (१) राविर् स्रोत अिमुाि 
सर्मर्तको अन्र् काम, कतिव्र् र अर्िकार देहार् बमोशजम हिुेछ:- 

(क) िेपाल सरकार, प्रदेि र स्थािीर् तहको खर्ि, राजस्ि, िैदेशिक सहार्ता 
र आन्तररक ऋण पररर्ालिको ितिमाि अिस्था, बजेट कार्ािन्िर्िको 
समीिा गरी उपलब्ि हिु सक्िे स्रोतको आकँलि गिे, 

(ख) आिर्िक र्ोजिा, मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा र सरकारको िीर्त तथा 
कार्िक्रमको आिारमा आगामी तीि आर्थिक िषिको खर्िको आिश्र्कता 
आकँलि गिे,  

(ग) सभिाव्र् आर्थिक िवृद्ध, राजस्ि र अन्र् स्रोत पररर्ालिको पररदृश्र्, 
समवष्टगत आर्थिक तथा वित्तीर् स्थावर्त्िको शस्थर्त र बजेट तथा 
कार्िक्रम कार्ािन्िर्िको अिस्था समेत विश्लषेण गिे, 

(घ) राविर् तथा अन्तरािविर् आर्थिक अिस्थाको विश्लषेण गरी त्र्सबाट 
राजस्ि, िैदेशिक सहार्ता र आन्तररक ऋण पररर्ालिमा पिि सक्िे 
प्रिाि आकँलि गिे, 

(ङ) राजस्ि, िैदेशिक सहार्ता र आन्तररक ऋण पररर्ालिको आकँलिको 
आिारमा सङ घ, प्रदेि र स्थािीर् तहमा प्राप्त हिु सक्िे कुल राविर् 
स्रोत अिमुाि र खर्िको आिश्र्कता बीर् सन्तलुि र्मलाउि,े 

(र्) स्रोत अिमुाि तथा खर्िको सीमा र्ििािरण गरी सो समेतको आिारमा 
मध्र्मकालीि समवष्टगत वित्त खाका तर्ार गिे, 

(छ) कुल खर्िको सीमार्िर मन्रालर्गत खर्िको सीमा बाँडफाँट गदाि िेपाल 
सरकारको राविर् तथा अन्तरािविर् प्रर्तबद्धता, राविर् प्राथर्मकता, 
िागररकको जीििस्तर तथा रोजगारीमा िृवद्ध, गररबीको न्रू्िीकरणतफि  
बढी स्रोत सरु्िशित गिे, 

(ज) स्रोत अिमुाि तथा खर्ि सीमा र्ििािरण सभबन्िी प्रर्तिेदि तर्ार गरी अथि 
मन्रालर्मा पठाउि।े 

(२) राविर् स्रोत अिमुाि सर्मर्तले स्रोतको अिमुाि गदाि जिसङ्खतर्ा र जिसाङ शतर्क 
बिािटको विश्लषेण समेतका आिारमा गिुि पिेछ। 
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(३) राविर् स्रोत अिमुाि सर्मर्तले स्रोतको अिमुाि गदािको अिस्थािन्दा बजेट 
तजुिमाको अिस्थामा फरक पररशस्थर्त र्सजििा िएमा स्रोत र खर्िको सीमा पिुरािलोकि गिि 
सक्िेछ। 

14. बजेट सर्मर्त: ऐिको दफा ९ को उपदफा (५) बमोशजम केन्रीर् र्िकार्को कार्िक्रम तथा 
बजेट तजुिमा सभबन्िी कार्िको समन्िर् गिि तथा खर्िको मापदण्ड र्ििािरण गिि देहार् 
बमोशजमको बजेट सर्मर्त रहिेछ:- 

(क) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा र्िजले तोकेको  
राजपरावङ्कत प्रथम शे्रणीको अर्िकृत - अध्र्ि 

(ख) प्रमखु, र्ोजिा तथा बजेट महािाखा - सदस्र् 
(ग) वििागीर् प्रमखु, मातहत वििाग - सदस्र्  
(घ) प्रमखु, आर्थिक प्रिासि िाखा - सदस्र्  
(ङ) प्रमखु, र्ोजिा िाखा - सदस्र्-सशर्ि 

15. बजेट सर्मर्तको काम र कतिव्र्: (१) बजेट सर्मर्तको काम र कतिव्र् देहार् बमोशजम 
हिुेछ:- 

(क) ऐिको दफा ८ बमोशजम र्ोजिा आर्ोगबाट प्राप्त बजेट मागिदिििको 
आिारमा आफ्िो केन्रीर् र्िकार् र अन्तगितको कार्ािलर्को लार्ग 
मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा र बजेट तथा कार्िक्रम तर्ार गरी र्ोजिा 
आर्ोग र अथि मन्रालर्मा पठाउि,े 

(ख) ऐिको दफा २४ बमोशजम अथि मन्रालर्को सहमर्तमा आफ्िो केन्रीर् 
र्िकार् अन्तगितको खर्िको मापदण्ड (िभसि) र्ििािरण गिे, 

(ग) आफ्िो केन्रीर् र्िकार्बाट कार्ािन्िर्ि गररिे आर्ोजिा िा कार्िक्रमको 
प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको एकाइगत लागत अिमुाि तर्ार गिे तथा त्र्स्तो 
अिमुाि पररमाजिि गिे, 

(घ) मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िाको वििरण मन्रालर्गत बजेट सूर्िा 
प्रणालीमा प्रविष्ट गिे, गराउि,े 

(ङ) अथि मन्रालर्मा हिु े बजेट छलफलमा आफ्िो केन्रीर् र्िकार्को 
तफि बाट िाग र्लिे िा िाग र्लि सर्मर्तको कुिै पदार्िकारीलाइि तोक्िे। 

(२) बजेट सर्मर्तले केन्रीर् र्िकार् अन्तगितको कार्िक्रम तथा बजेट प्रस्ताि गदाि 
सभबशन्ित र्िकार्को कार्ििेरर्िरको िेरगत र्ोजिासँग आबद्ध िएको, उच्र् प्रर्तफल प्राप्त 
हिुे र खर्िमा र्मतव्र्वर्ता कार्म हिुे गरी प्रस्ताि गिुि पिेछ। 

(३) बजेट सर्मर्तले आफ्िो बैठकको सञ्चालि तथा बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा 
सभबन्िी कार्िविर्ि आफैँ  र्ििािरण गिेछ।  

16. बजेट तजुिमा प्रवक्रर्ा: (१) केन्रीर् र्िकार्ले ऐिको दफा ८ बमोशजम र्ोजिा आर्ोगबाट 
बजेट मागिदििि प्राप्त िएपर्छ सोको अिीिमा रही आफ्िो कार्ािलर् िा र्िकार्को उद्देश्र् 
अिरुूपको लक्ष्र् र्ििािरण गरी सोको आिारमा अिसूुर्ी-१ बमोशजमको ढाँर्ामा िावषिक बजेट 
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तथा कार्िक्रम र र्ोजिा आर्ोगले तोकेको ढाँर्ामा मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा तजुिमा गिुि 
पिेछ। 

(२) केन्रीर् र्िकार्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम बजेट मागिदििि प्राप्त िएको सात 
ददिर्िर सो मागिदिििमा उशल्लशखत बजेट सीमाको अिीिमा रही आफ्िो कार्ािलर्को आगामी 
आर्थिक िषिको लार्ग बजेट तथा कार्िक्रम र मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा प्रस्ताि गरी पठाउि 
अिर्ि तोकी मागिदििि तथा ढाँर्ासवहत मातहतको कार्ािलर्लाई लेखी पठाउि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम बजेट मागिदििि प्राप्त िएपर्छ प्रत्रे्क कार्ािलर्ले 
आफ्िो कार्ािलर्को उद्दशे्र् अिरुूपको लक्ष्र् र्ििािरण गरी सोको आिारमा अिसूुर्ी-१ 
बमोशजमको ढाँर्ामा िावषिक बजेट तथा कार्िक्रम र र्ोजिा आर्ोगले तोकेको ढाँर्ामा 
मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा तजुिमा गरी तालकु मन्रालर् िा र्िकार्मा पठाउि ुपिेछ। 

(४) कार्ािलर्ले बजेट तजुिमा गदाि िैदेशिक सहार्ताबाट सञ्चालि गररि ेकार्िक्रम िा 
आर्ोजिाको हकमा विदेिी सहार्ता सभझौता िइसकेको िा अथि मन्रालर्बाट सहमर्त प्राप्त 
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको लार्ग मार बजेट प्रस्ताि गिुि पिेछ। 

(५) कार्ािलर्ले बजेट प्रस्ताि गदाि आफ्िो कार्ािलर्बाट राजस्ि उठ्ि ेिएमा सोको 
अिमुाि समेत पेि गिुि पिेछ। 

(६) कार्ािलर्ले बजेट तजुिमा गदाि राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा प्रविष्ट िएको, र्ोजिा 
आर्ोगबाट कार्ािन्िर्िको लार्ग स्िीकृत िएको र अथि मन्रालर्बाट स्रोत सरु्िशिततासवहत 
सहमर्त ददइएको बहिुषीर् आर्ोजिाको रूपमा कार्ािन्िर्ि गररिे आर्ोजिाको लार्ग 
आिश्र्क रकम प्रस्ताि गिुि पिेछ। 

(७) कार्ािलर्ले िावषिक बजेट तथा कार्िक्रमको कार्ािन्िर्ि तार्लका बिाउँदा 
कार्ािन्िर्ि गररि े आर्ोजिा िा कार्िक्रमको पूिि तर्ारी अिस्था, खररद विर्ि छिौट, 
प्राविर्िक तथा अन्र् जििशक्त व्र्िस्थापि, लागत अिमुाि तर्ार गिे तथा बोलपर आह्वाि 
गिे जस्ता कार्ि प्रथम रैमार्सक अिर्िर्िर सभपन्न गिे गरी बजेट प्रस्ताि गिुि पिेछ। 

(८) कार्ािलर्ले बजेट तजुिमा गदाि आगामी आर्थिक िषिमा कार्ािन्िर्ि गररिे 
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको लक्ष्र् र कुल लागत, गत आर्थिक िषिसभमको प्रगर्त, र्ालू आर्थिक 
िषिको लक्ष्र् र छ मवहिासभमको प्रगर्त वििरण बजेटमा समािेि गिुि पिेछ। 

(९) कार्ािलर्ले र्स र्िर्म बमोशजम बजेट तथा कार्िक्रम र मध्र्मकालीि खर्ि 
संरर्िा पठाउँदा सोसाथ अिसूुर्ी-२ बमोशजमको ढाँर्ामा कार्ािलर्को र्ालू आर्थिक िषिको 
पवहलो छ मवहिासभमको प्रगर्त वििरणसमेत पठाउि ुपिेछ। 

(१०) उपर्िर्म (३) बमोशजम मातहतको कार्ािलर्बाट बजेट तथा कार्िक्रम र 
मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा खाका प्राप्त िएपर्छ लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले उपर्िर्म (१) 
बमोशजम तजुिमा गरेको र मातहत कार्ािलर्बाट प्राप्त बजेट तथा कार्िक्रम र मध्र्मकालीि 
खर्ि संरर्िाको विश्लषेण तथा जाँर् गरी बजेट मागिदििि र आिर्िक र्ोजिा अिरुूप 
उपलशब्िमूलक िए िा ििएको र्कीि गरी त्र्स्तो बजेट तथा कार्िक्रम स्िीकृत गरी अथि 
मन्रालर् र र्ोजिा आर्ोगमा पठाउि ुपिेछ।  



 

10 

 

(११) उपर्िर्म (१०) बमोशजम लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले बजेट तथा कार्िक्रम 
स्िीकृत गदाि प्राप्त बजेट सीमाबाट प्रर्तबद्धता रकम र िकु्तािी हिु बाँकी र्सशजित दावर्त्िको 
लार्ग पगु्िे रकम छुट्याएर मार अन्र् कार्िक्रमको लार्ग बजेट स्िीकृत गिुि पिेछ। 

(१२) उपर्िर्म (१०) बमोशजम स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रम पठाउँदा बजेट 
मागिदिििको आिारमा रैमार्सक वििाजिसवहत मन्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमाफि त 
पठाउि ुपिेछ। 

(१३) केन्रीर् र्िकार्ले वित्तीर् हस्तान्तरण अन्तगितको सिति अिदुाि रकमको 
प्रस्ताि गदाि र्ालू कार्िक्रमको र्िरन्तरता, त्र्स्तो खर्िको आिश्र्कता, पषु्ट ट्याइँ र 
कार्िसभपादिको आिारमा गिुि पिेछ। 

(१४) ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम बजेट तजुिमा गदाि बजेट तथा कार्िक्रममा 
छलफल गिे, बजेट तथा कार्िक्रम स्िीकृत गिे, बजेट तथा कार्िक्रम पठाउिे र बजेट तथा 
कार्िक्रम मन्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमाफि त प्रविष्ट गिे जस्ता कार्ि बजेट मागिदिििमा 
तोवकददएकोमा सोही बमोशजम र ितोवकएकोमा अथि मन्रालर्ले तोवकददएको समर् सीमार्िर 
सभपन्न गिुि पिेछ। 

(१५) िेपाल सरकारले पूरक बजेट पेि गिुि पिे अिस्था परी बजेट तजुिमा 
सभबन्िमा कुिै र्िदेिि ददएमा केन्रीर् र्िकार्ले सोही बमोशजम गिुि पिेछ। 

17. िैदेशिक सहार्ता बजेटमा समािेि गिुि पिे: (१) केन्रीर् र्िकार्ले आफ्िो बजेट तथा 
कार्िक्रमसँग सभबशन्ित िैदेशिक सहार्ताको सभझौता बमोशजम प्राप्त हिुे िगद तथा िस्तगुत 
सहार्तालाइि िावषिक बजेट तथा कार्िक्रममा समािेि गिुि पिेछ। 

(२) िैदेशिक सहार्ताबाट सञ्चार्लत आर्ोजिाले िावषिक कार्िक्रम तर्ार गरी तालकु 
वििाग र मन्रालर्मा पठाउँदा दातपृिसँग िएको िैदेशिक सहार्ता सभझौताको विर्िन्न 
िीषिकमा उशल्लशखत रकममध्रे् र्ालू आर्थिक िषिको अन्त्र्सभममा खर्ि हिुे र आगामी 
आर्थिक िषिको लार्ग बाँकी रहिे रकमको वििरण अिसूुर्ी-३, अिसूुर्ी-४, अिसूुर्ी-५ र 
अिसूुर्ी-६ बमोशजमको ढाँर्ामा पठाउि ुपिेछ। त्र्स्तो वििरणमा उशल्लशखत रकम िैदेशिक 
सहार्ता प्रदाि गिे दातपृिको सहार्ता वििरण बमोशजम हिु ुपिेछ। 

(३) एउटै िैदेशिक सहार्ता सभझौता अन्तगित प्राप्त िएको िैदेशिक सहार्ता 
एकिन्दा बढी र्िकार्ले उपर्ोग िा खर्ि गिे िएमा अथि मन्रालर्ले सभबशन्ित केन्रीर् 
र्िकार्सँग परामिि गरी त्र्स्तो िैदेशिक सहार्ता उपर्ोग िा खर्ि गिे र्िकार्मध्रे्बाट एउटा 
र्िकार्को प्रमखुलाइि शजभमेिारी तोक्ि ु पिेछ। त्र्सरी शजभमेिारी तोवकएकोमा त्र्स्तो 
र्िकार्को प्रमखुले र ितोवकएको िए त्र्स्ता र्िकार्मध्रे् सबैिन्दा बढी सहार्ता उपर्ोग गिे 
र्िकार्को प्रमखुले िैदेशिक सहार्ताको उपर्ोग तथा खर्ि सभबन्िी सभपूणि वििरण समािेि 
गरी उपर्िर्म (२) बमोशजम पठाउि ुपिेछ। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम प्राप्त वििरणको आिारमा अथि मन्रालर्ले िैदेशिक 
सहार्ता उपर्ोग गिे सबै र्िकार्को उपशस्थर्तमा बजेट छलफल गिुि पिेछ। 
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18. अथि मन्रालर्ले बजेट तथा कार्िक्रमलाई अशन्तम रूप ददिे: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम 
सबै केन्रीर् र्िकार्बाट बजेट तथा कार्िक्रम प्राप्त िएपिात अथि मन्रालर्ले आिश्र्क 
छलफल तथा विश्लषेण समेत गरी बजेट तथा कार्िक्रमलाई अशन्तम रूप ददिछे। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम बजेट तथा कार्िक्रमलाई अशन्तम रूप ददँदा अथि 
मन्रालर्ले मलुकुको आर्थिक शस्थर्त विर्ार गरी सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार् र र्ोजिा 
आर्ोगसँग छलफल गरी बजेट वििरणमा आिश्र्क थपघट गिि सक्िेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम अथि मन्रालर्ले बजेट वििरणमा आिश्र्क थपघट 
गदाि सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्लाई सोही बमोशजम कार्िक्रम समार्ोजि गिि लगाउि ुपिेछ। 

19. खर्िको मापदण्ड: (१) अथि मन्रालर्ले ऐिको दफा १० बमोशजम बजेट विर्िर्ोजि 
गदाि त्र्स्तो बजेट खर्ि गिे मापदण्ड (िभसि) समेत बिाउि ुपिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) को प्रर्ोजिको लार्ग प्रत्रे्क केन्रीर् र्िकार्ले आफूले सभपादि 
गिे काम कारबाहीको प्रकृर्त अिसुार अथि मन्रालर्ले तजुिमा गरेको मापदण्डको प्रर्तकूल 
िहिुे गरी सो मन्रालर्को सहमर्तमा एकीकृत िा छुट्टाछुटै्ट खर्िको मापदण्ड (िभसि) बिाउि 
सक्िेछ। 

20. सभिावित दावर्त्िको अर्िलेख: (१) प्रर्र्लत सङ घीर् कािूि बमोशजम र्सशजित आर्थिक 
दावर्त्ि, अदालतको र्िणिर् िा आदेिबाट िेपाल सरकारले व्र्होिुि पिे सभिावित आर्थिक 
दावर्त्ि िा िैदेशिक सहार्ता अन्तगित सञ्चार्लत आर्ोजिा िा सोबाट र्सजििा िएको दावर्त्ि 
बापतको रकमको अर्िलेख महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले राख्न ुपिेछ। 

(२) िेपाल सरकारले दातपृिसँग गरेको सशन्ि, सभझौता बमोशजम कुिै िलु्क िा 
दस्तरु सभबन्िी दावर्त्ि र्सजििा िएकोमा सोको जािकारी सभबशन्ित मन्रालर्ले महालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा ददि ु पिेछ। सो बाहेक अन्र् दावर्त्ि सभबन्िी अर्िलेख साििजर्िक 
ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्ले राख्न ुपिेछ। 

(३) अथि मन्रालर्ले िेपाल सरकारको तफि बाट जमाित बसी उपलब्ि गराएको 
ऋणको सभझौताको एक प्रर्त अर्िलेख राख्न ेप्रर्ोजिको लार्ग त्र्स्तो सभझौता िएको तीस 
ददिर्िर साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(४) िेपाल सरकारले दातपृिसँग गरेको सशन्ि, सभझौताको एक प्रर्त अर्िलेख राख्न े
तथा दावर्त्ि िकु्तािी गिे प्रर्ोजिको लार्ग सभबशन्ित मन्रालर्ले त्र्स्तो सशन्ि िा सभझौता 
सभपन्न िएको तीस ददिर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(५) उपर्िर्म (३) र (४) बमोशजम अर्िलेख राखी सोको रैमार्सक वििरण सो 
अिर्ि समाप्त िएको सात ददिर्िर र िावषिक वििरण आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतीस 
ददिर्िर अथि मन्रालर्मा पठाउि ुपिेछ। 

21. प्रर्तबद्धता रकमको वििरण: (१) कार्ािलर्ले र्िर्म १६ बमोशजम बजेट तजुिमा गदाि 
विगत र र्ालू आर्थिक िषिमा सभझौता िई बाँकी दावर्त्िमध्रे् आगामी आर्थिक िषिमा 
सभझौता अिसुार खर्ि हिेु प्रर्तबद्धता (कन्ट्याक्च्र्अुल अशब्लगेसि) रकम र्कीि गरी 
सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्मा अिसूुर्ी-७ बमोशजमको ढाँर्ामा पठाउि ुपिेछ। 
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तबद्धता रकमको वििरणको आिारमा केन्रीर् 
र्िकार्ले अिसूुर्ी-८ बमोशजमको ढाँर्ामा मन्रालर् िा र्िकार्गत प्रर्तबद्धताको एकीकृत 
वििरण तर्ार गरी बजेट छलफलको क्रममा अथि मन्रालर्मा पेि गिुि पिेछ। 

(३) केन्रीर् र्िकार्ले आगामी िषिको बजेट प्रस्ताि गदाि सो आर्थिक िषिमा खर्ि हिुे 
प्रर्तबद्धतालाई बजेट विर्िर्ोजि गररसकेपर्छ मार अन्र् कार्िक्रममा बजेट प्रस्ताि गिुि 
पिेछ। 

(४) कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तबद्धता रकमको िावषिक वििरण 
आर्थिक िषि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्िर सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र 
तालकु कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(५) केन्रीर् र्िकार्ले उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तबद्धता रकमको वििरणको 
आिारमा एकीकृत वििरण तर्ार गरी आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवहिार्िर महालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(६) उपर्िर्म (५) बमोशजमको वििरणको आिारमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
िेपाल सरकारको प्रर्तबद्धता रकमको िावषिक वििरण तर्ार गिुि पिेछ। 

(७) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले उपर्िर्म (५) बमोशजम वििरण िपठाउि े
केन्रीर् र्िकार्को वििरण अथि मन्रालर्मा पठाउि ुपिेछ। अथि मन्रालर्ले पर्ािप्त आिार र 
कारण र्बिा वििरण िपठाउिे केन्रीर् र्िकार्को बाँकी बजेट िा थप बजेट र्िकासा रोक्का 
गिि सक्िेछ। 

22. बजेट र्िकासा, खर्ि तथा लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण पेि गिुि पिे: सङ घीर् संसदमा राजस्ि र 
व्र्र्को अिमुाि साथ पेि गिे प्रर्ोजिको लार्ग केन्रीर् र्िकार्ले र्ालू आर्थिक िषिको 
फागिु मवहिासभमको बजेट, खर्ि तथा लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण तर्ार गरी रै्त मवहिार्िर अथि 
मन्रालर्मा पेि गिुि पिेछ। 

23. समवष्टगत आर्थिक पररलक्ष्र्को प्रिेपण: (१) अथि मन्रालर्ले ऐिको दफा १६ को अिीिमा 
रही र्ोजिा आर्ोगसँग परामिि गरी आिर्िक र्ोजिा, मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा, वित्तीर् र 
बजेट संरर्िा समेतको आिारमा देहार्को समवष्टगत आर्थिक पररलक्ष्र्को िावषिक र 
मध्र्मकालीि प्रिेपण गिेछेः- 

(क) आर्थिक िृवद्धदर,  
(ख) मरुास्फीर्त, 
(ग) बर्त तथा लगािी, 
(घ) मौदरक, वित्तीर् तथा पूजँी बजारको अिस्था, 
(ङ) िैदेशिक व्र्ापार,  
(र्) राजस्ि पररर्ालि, 
(छ) साििजर्िक ऋण, 
(ज) लगािी, राजस्ि, बजेट घाटा र कुल ऋणको कुल गाहिस््र् 

उत्पादिसँगको अिपुात, 
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(२) अथि मन्रीले आर्थिक िषिको आर्-व्र्र्को अिमुाि सङ घीर् संसदमा पेि गदाि 
उपर्िर्म (१) बमोशजमको समवष्टगत आर्थिक पररलक्ष्र्को प्रिेपण समेत प्रस्ततु गिुि पिेछ। 

24. आर्ोजिाको िगीकरण: (१) िेपाल सरकारले ऐिको दफा १७ बमोशजम आर्ोजिाको 
िगीकरण गदाि आिर्िक र्ोजिा तथा िरेगत िीर्त, रणिीर्त तथा िेपाल सरकारले अिलभबि 
गरेको समग्र विकास िीर्त समेतको आिारमा गिुि पिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम आर्ोजिा िगीकरण गिे आिार तथा मापदण्ड र्ोजिा 
आर्ोगको र्सफाररसमा िेपाल सरकारबाट स्िीकृत िए बमोशजम हिुेछ। 

(३) प्रदेि तथा स्थािीर् तहले सञ्चालि गिे आर्ोजिाको िगीकरण गदाि उपर्िर्म 
(१) र (२) मा उल्लेख गररएको अर्तररक्त प्रदेिको विकास िीर्त तथा र्ोजिा, सभबशन्ित 
प्रदेि कािूि र अन्तर-सरकारी वित्त पररषद्को र्िणिर् समेतलाई आिार र्लि ुपिेछ। 

(४) िेपाल सरकारले र्स र्िर्म बमोशजम आर्ोजिाको िगीकरण गदाि प्रदेि र 
स्थािीर् तहको आर्ोजिा बैङ्कसँग समेत सामञ्जस्र्ता हिु ेगरी प्रदेि समन्िर् पररषद को समेत 
रार् सझुाि र्लि सक्िेछ। 

25. आर्ोजिाको वििरण पठाउि ुपिे: केन्रीर् र्िकार्ले र्िर्म १६ बमोशजम िावषिक बजेट तथा 
कार्िक्रम र मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िाको वििरण पठाउँदा केन्रीर् र्िकार् आफैँ ले िा 
मातहतको कार्ािलर् िा आर्ोजिामाफि त पाँर् िषिसभममा कार्ािन्िर्ि गररिे आर्ोजिाको 
वििरण राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा समािेि गिि र्ोजिा आर्ोग र अथि मन्रालर्मा पठाउि ु
पिेछ। 

26. राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा प्रविष्ट गिे: (१) र्िर्म २५ बमोशजम आर्ोजिाको वििरण प्राप्त 
िएपर्छ र्ोजिा आर्ोगले मन्रालर् तथा र्िकार्गत रूपमा आर्ोजिाको िगीकरण, 
प्राथर्मकीकरण िा पिुेः प्राथर्मकीकरण गरी प्राथर्मकता र्ििािरण गिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा समािेि गिे प्रर्ोजिको लार्ग 
र्ोजिा आर्ोगले उपर्कु्त विद्यतुीर् प्रणाली (अिलाइि र्सस्टम) को व्र्िस्था गिि सक्िेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको प्रणालीमा प्रदेि र स्थािीर् तहले समेत आफूले 
कार्ािन्िर्ि गिे आर्ोजिाको वििरण, प्रगर्त अिस्था लगार्त र्ोजिा आर्ोगले तोकेको अन्र् 
वििरण प्रविष्ट गिुि पिेछ। 

(४) र्ोजिा आर्ोगले राविर् आर्ोजिा बैङ्क सभबन्िी मापदण्ड बमोशजम आर्ोजिाको 
प्राथर्मकीकरण िा पिुेः प्राथर्मकीकरण गरी मन्रालर्गत प्राथर्मकता सूर्ीको आिारमा राविर् 
आर्ोजिा बैङ्कमा आर्ोजिा प्रविवष्ट गिेछ। 

(५) राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा समािेि ििएको आर्ोजिाको लार्ग बजेट विर्िर्ोजि 
गिि पाइिे छैि। 

(६) र्ोजिा आर्ोगले प्रदेि र स्थािीर् तहमाफि त कार्ािन्िर्ि गररिे आर्ोजिाको 
पवहर्ाि, िगीकरण, मूल्र्ाङ्कि, छिौट तथा प्राथर्मकीकरण र पिुेः प्राथर्मकीकरण सभबन्िमा 
आिश्र्क आिार तथा मापदण्ड तर्ार गिेछ। 
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(७) र्ोजिा आर्ोगले प्रदेि र स्थािीर् तहमाफि त कार्ािन्िर्ि गररिे आर्ोजिाको 
िगीकरण गदाि आर्ोजिाको आिश्र्कता तथा लागतको आिारमा छुट्टाछुटै्ट िगीकरण गिि 
सक्िेछ। 

(८) र्ोजिा आर्ोगले प्रदेि र स्थािीर् तहमा आर्ोजिा बैङ्कको स्थापिा गिि तथा 
आर्ोजिाको पवहर्ाि, मूल्र्ाङ्कि, छिौट तथा प्राथर्मकीकरण गिि आिश्र्क सहजीकरण 
गररददि सक्िेछ। 

27. सर्मर्त िा उपसर्मर्त गठि गिि सक्िे: (१) ऐिको दफा १७ बमोशजम आर्ोजिा िगीकरण, 
प्राथर्मकीकरण िा पिुेः प्राथर्मकीकरणको र्सफाररस गिुिअशघ र्ोजिा आर्ोगले आर्ोजिा 
िगीकरणको आिार तथा मापदण्ड तजुिमा, आर्ोजिा मूल्र्ाङ्कि, छिौट तथा प्राथर्मकीकरण र 
राविर् आर्ोजिा बैङ्क सभबन्िी कार्ि गिि आर्ोगको उपाध्र्िको संर्ोजकत्िमा आिश्र्कता 
अिसुार सर्मर्त िा आर्ोगको कुिै सदस्र्को संर्ोजकत्िमा उपसर्मर्त गठि गिि सक्िछे। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम सर्मर्त िा उपसर्मर्त गठि गदाि त्र्स्तो सर्मर्त िा 
उपसर्मर्तमा आर्ोजिासँग सभबशन्ित प्रदेिको पदार्िकारी र प्रदेि आर्थिक मार्मला तथा 
र्ोजिा मन्रालर्को सशर्िलाई समेत समािेि गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम सर्मर्त िा उपसर्मर्तको काम, कतिव्र् तथा कार्िविर्ि 
सो सर्मर्त िा उपसर्मर्त गठि गदािको बखत र्ोजिा आर्ोगले तोवकददए बमोशजम हिुेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

बजेट र्िकासा, खर्ि र र्िर्न्रण 
28. बजेट अशततर्ारी तथा र्िकासाेः (१) सङ घीर् विर्िर्ोजि ऐि िा सङ घीर् पेश्की खर्ि ऐि 

प्रारभि िएपर्छ सो ऐि बमोशजम विर्िर्ोजि िएको मन्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणाली 
(एलएमर्बआइएस) मा प्रविष्ट िएको रकम खर्ि गिे अशततर्ारी स्ितेः अर्िकारप्राप्त 
अर्िकारीलाई िएको मार्ििछे। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम सङ घीर् विर्िर्ोजि ऐि िा सङ घीर् पेश्की खर्ि ऐि 
प्रारभि हुँदाका बखत मन्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा प्रविष्ट िएको कार्िक्रम सो आर्थिक 
िषिमा कार्ािन्िर्ि गििको लार्ग स्ितेः स्िीकृत िएको मार्ििेछ। 

(३) अथि मन्रालर्ले सङ घीर् विर्िर्ोजि ऐि िा सङ घीर् पेश्की खर्ि ऐि प्रारभि 
िएको तीि ददिर्िर सबै केन्रीर् र्िकार्मा बजेट कार्ािन्िर्ि सभबन्िी मागिदििि पठाउि ु
पिेछ। 

(४) केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले ऐिको दफा १८ को उपदफा (२) बमोशजम 
अशततर्ारी पठाउँदा उपर्िर्म (३) बमोशजम प्राप्त बजेट कार्ािन्िर्ि सभबन्िी मागिदििि समेत 
संलग्ि गरी पठाउि ुपिेछ। 

(५) ऐिको दफा १८ को उपदफा (४) बमोशजम एक केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले 
अको केन्रीर् र्िकार्को सशर्िलाइि खर्ि गिे अशततर्ारी प्रदाि गदाि स्िीकृत िावषिक 
कार्िक्रमसवहत अशततर्ारी ददि ुपिेछ। 
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(६) उपर्िर्म (४) िा (५) बमोशजम बजेट तथा कार्िक्रम र अशततर्ारी प्राप्त िएपर्छ 
सभबशन्ित कार्ािलर्ले कार्िक्रम सञ्चालि तथा बजेट खर्ि गिे कार्ितार्लका, मार्सक खर्ि 
अिमुाि वििरण, िावषिक खररद र्ोजिा तथा प्रर्तबद्धतासवहतको वििरण तर्ार गरी तालकु 
कार्ािलर् र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ। 

(७) उपर्िर्म (६) बमोशजमको वििरण प्राप्त िएपर्छ कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले मार्सक खर्ि अिमुाि वििरणको सीमार्िर रही सभबशन्ित कार्ािलर्लाइि 
आिश्र्कता अिसुार िकु्तािी र्िकासा ददिेछ। 

(८) उपर्िर्म (७) बमोशजमको मार्सक खर्ि अिमुािको सीमार्िरको रकमले कुिै 
मवहिामा िपगुि्े िएमा कार्ािलर्ले त्र्स्तो खर्ि अिमुाि अद्यािर्िक गरी कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(९) कार्ािलर्ले आफ्िो िाममा विर्िर्ोजि िएको रकम खर्ि गिुि अशघ त्र्स्तो रकम 
िकु्तािी पाउिे व्र्शक्त िा फमिको िाममा िकु्तािी र्िकासाको लार्ग एकल खाता कोष प्रणाली 
िा िेपाल सरकारबाट स्िीकृत प्रणाली बमोशजम िकु्तािी आदेि तर्ार गरी कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(१०) उपर्िर्म (९) बमोशजम कार्ािलर्बाट रीतपूििकको िकु्तािी आदेि प्राप्त 
िएपर्छ कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर्को विर्िर्ोजि, राजस्ि, 
िरौटी र प्रर्र्लत कािूि बमोशजम स्थापिा िएको कार्िसञ्चालि कोष अन्तगित िए गरेको 
सभपूणि कारोबारको मार्सक फाँटिारी समेतको आिारमा सभबशन्ित कार्ािलर्को स्िीकृत 
बजेटर्िर रही िकु्तािी आदेिमा उशल्लशखत व्र्शक्त िा फमिको िाममा िकु्तािी र्िकासा गिुि 
पिेछ। 

तर अथि मन्रालर्, तालकु मन्रालर् िा वििागबाट बजेट रकम र्िकासा रोक्का 
िएकोमा फुकुिा ििएसभम त्र्स्तो रकम र्िकासा ददि ुहुँदैि। 

(११) उपर्िर्म (१०) बमोशजम िकु्तािी र्िकासा ददँदा िैदेशिक सहार्ता समािेि 
िएको र्ोजिाको सभबन्िमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट तोकेको कार्िविर्ि अिसुार 
र्िकासा ददि ुपिेछ। 

(१२) अथि मन्रालर्ले सालबसाली प्रकृर्तको बाहेक वििेष प्रकारको पटके कार्िक्रम 
िा आर्ोजिाको लार्ग कुिै सरकारी िा गैरसरकारी कार्ािलर्, सङ्गदठत सङ घ, संस्था िा 
संस्थािलाई बजेटमा समािेि िएको रकम र्िकासा ददँदा सभबशन्ित मन्रालर्माफि त ददि ु
पिेछ। 

(१३) केन्रीर् र्िकार्ले र्स र्िर्म बमोशजम प्रदाि गरेको अशततर्ारीको जािकारी 
अथि मन्रालर्, महालेखा परीिकको कार्ािलर्, महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबशन्ित 
कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई समेत ददि ुपिेछ। 

29. िगद र्ोजिा तजुिमा गिुि पिे: अथि मन्रालर्ले िेपाल सरकारको िगद 
आिश्र्कतालाई विश्लषेण गरी बजेट कार्ािन्िर्िको लार्ग िगद व्र्िस्थापि गिि 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्, साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर् र िेपाल राि 
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बैङ्कको समन्िर्मा आिर्िक िगद र्ोजिा (वपररर्ोर्डक क्यास प्लाि) तजुिमा गिुि 
पिेछ। 

30. आर्थिक िषि समाप्त हिु ु अशघ िकु्तािी र्िकासा बन्द गिुि पिे: (१) कार्ािलर्ले विर्िर्ोजि 
ऐिले विज िहिुे ििी तोकेको िीषिकको रकम बाहेक िकु्तािी ददि ुपिे अन्र् रकम आर्थिक 
िषि समाप्त हिुिुन्दा कभतीमा सात ददि अगािै िकु्तािी ददई र्िकासा र खर्िको लेखा 
अद्यािर्िक गरी िकु्तािी र्िकासा बन्द गिुि पिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको अिर्ि समाप्त िएपर्छ कार्ािलर्लाई कार्िक्रम 
संिोिि िई थप बजेट प्राप्त िएमा, खर्िको स्रोत पररितिि िएमा िा अर्त आिश्र्क काम 
परी खर्ि गिुि परेमा त्र्स्तो खर्ि पषु्टट्याईँ गिे र्बल, िरपाई, बजेट थप िएको प्रमाण र अन्र् 
कागजातसवहत कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेि गरी िकु्तािी र्िकासा माग गिि 
सवकिछे। त्र्सरी िकु्तािी र्िकासा माग िइआएमा कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
प्राप्त र्बल, िरपाई र सोसाथ संलग्ि कागजात परीिण गदाि िकु्तािी र्िकासा ददि आिश्र्क 
देखेमा सभबशन्ित व्र्शक्त िा फमिको िाममा िकु्तािी र्िकासा ददि ुपिेछ। 

तर कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्बल, िरपाई र संलग्ि अन्र् कागजात 
परीिण गदाि िकु्तािी र्िकासा ददि िर्मल्िे देखेमा सो कुरा जिाइि िकु्तािी आदेि सभबशन्ित 
कार्ािलर्मा वफताि पठाउि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि वहसाब र्मलाि गिे तथा 
खर्ि लेखी राजस्ि खातामा रकम जभमा गिे प्रर्ोजिमा बाहेक आर्थिक िषिको अशन्तम ददि 
िकु्तािी र्िकासा ददइिे छैि। 

(४) कोष तथा लेखा र्िर्न् रक कार्ािलर्बाट असार मसान्तसभम जारी िएको रे्क 
िा विद्यतुीर् कोषको िकु्तािी कुिै कारणले पन्र ददिर्िर िसावटएमा िा िकु्तािी पाउिकेो 
खातामा रकम जभमा ििएमा सभबशन्ित कार्ािलर्बाट र्िकासा र खर्ि घटाई िकु्तािी 
आदेिसवहत साउि एक्काईस गतेर्िर कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र्िकासा र खर्ि 
समार्ोजिको लार्ग पठाउि ुपिेछ। 

(५) कार्ािलर्ले उपर्िर्म (४) बमोशजम र्िकासा र खर्ि घटाइसकेपर्छ िावषिक 
आर्थिक वििरण तर्ार गरी प्रमाशणत गििको लार्ग सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ। 

(६) उपर्िर्म (१) बमोशजम कार्ािलर्ले लेखा अद्यािर्िक राखे िा िराखेको र 
आिश्र्क वििरण तर्ार गरे िा िगरेको सभबन्िमा सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले र्िरीिण गिि सक्िेछ। र्सरी र्िरीिण गदाि लेखा अद्यािर्िक राखेको िदेशखएमा 
तरुुन्त अद्यािर्िक गिि लगाई सोको जािकारी तालकु कार्ािलर् र महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

(७) प्रदेि तथा स्थािीर् तहको विर्िर्ोजि ऐिले विज िहिु े ििी तोकेको खर्ि 
िीषिकको हकमा बाहेक अन्र् बजेट िीषिक अन्तगित पिे िकु्तािी ददि ुपिे रकम आर्थिक िषि 
समाप्त हिुिुन्दा सात ददि अगार्ड िकु्तािी ददई लेखा अद्यािर्िक गरी िकु्तािी र्िकासा बन्द 
गिुि पिेछ। 
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(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम प्रदेि तथा स्थािीर् तहले लेखा अद्यािर्िक गरी खाता 
बन्द गरे िा िगरेको सभबन्िमा सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले अिगुमि 
गिि सक्िेछ। त्र्सरी अिगुमि गदाि लेखा अद्यािर्िक गरी िकु्तािी र्िकासा बन्द िगरेको 
पाइएमा कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित प्रदेि िा स्थािीर् तहलाई त्र्स्तो 
लेखा अद्यािर्िक गिि र िकु्तािी र्िकासा बन्द गिि लगाउि सक्िछे। 

(९) कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि ददिर्िर 
िकु्तािी हिु बाँकी रे्कको वििरण सभबशन्ित बैङ्कमा पठाउि ुपिेछ। बैङ्कले कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट प्रमाशणत वििरण अिसुारको रे्कको मार िकु्तािी ददि ुपिेछ। 

(१०) स्थािीर् तहले आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि ददिर्िर िकु्तािी हिु बाँकी 
रे्कको वििरण सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले त्र्स्तो वििरण प्राप्त िएकै ददि प्रमाशणत गरी सभबशन्ित बैङ्कमा 
पठाउि ुपिेछ।  

(११) स्थािीर् तहले बैङ्कमा खाता खोल्िे र बन्द गिे सभबन्िमा कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले ददएको सझुाि कार्ािन्िर्ि गिुि पिेछ। 

31. कार्िसभपादि करार तथा परुस्कृत गिे मापदण्ड: (१) ऐिको दफा १९ को उपदफा (५) 
बमोशजम गररिे कार्िसभपादि करारमा देहार्का विषर्हरू उल्लेख गिुि पिेछेः- 

(क) कार्ािलर्को उद्देश्र्, 
(ख) उद्देश्र् प्रार्प्तको लार्ग सभपादि गिुि पिे कार्ि तथा कार्ािलर्बाट प्रदाि 

गररिे सेिा, 
(ग) स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रम र सो अिसुार गररि ेवक्रर्ाकलाप, 
(घ) हार्सल गिुि पिे उपलशब्ि, प्रत्रे्क उपलशब्िको अङ्क िार र उपलशब्ि 

अिसुारको प्राप्त अङ्क, 
(ङ) कार्िसभपादिको समर् सीमा, 
(र्) सभपाददत कामको गणुस्तर तथा अिगुमि सूर्क, 
(छ) कार्िसभपादि प्रर्तिेदि, 
(ज) अन्र् आिश्र्क कुराहरू। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको करार गिे पदार्िकारीले कार्िसभपादि करार 
बमोशजम स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गदाि कार्िर्ोजिा तर्ार गरी शजभमेिार 
पदार्िकारी तोकी त्र्स्तो कार्िर्ोजिा कार्ािन्िर्ि गिुि िा गराउि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको कार्िसभपादि करार कार्ािन्िर्ि िए िा ििएको 
सभबन्िमा मूल्र्ाङ्कि गदाि सभपूणि वक्रर्ाकलाप िा उपलशब्िलाइि कुल एक सर् अङ्क कार्म 
गरी असी िा सोिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिेलाई उत्कृष्ट, पैसठ्ठी िा सोिन्दा बढी असीिन्दा कम 
अङ्क प्राप्त गिेलाई सन्तोषजिक, पर्ास िा सोिन्दा बढी पैसठ्ठीिन्दा कम अङ्क प्राप्त गिेलाई 
सामान्र् र पर्ासिन्दा कम अङ्क प्राप्त गिेलाई कमजोर कार्िसभपादि गरेको मािी मूल्र्ाङ्कि 
गिुि पिेछ। 
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(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम मूल्र्ाङ्कि गदाि विकास आर्ोजिा िा कार्िक्रम सञ्चालि 
गिे केन्रीर् र्िकार्को कार्िसभपादि करार गिे पदार्िकारीले आफू मातहत सञ्चार्लत 
आर्ोजिा िा कार्िक्रमहरूमध्रे्बाट उत्कृष्ट ठहररएका आर्ोजिा िा कार्िक्रम सञ्चालि गिे 
कार्ािलर् प्रमखुहरूमध्रे् िषिमा एक जिालाई पच्र्ीस हजार रूपैर्ाँसभमको रकम परुस्कार 
स्िरूप उपलब्ि गराउि सक्िछे। त्र्सरी परुस्कार उपलब्ि गराउँदा कार्िसभपादिमा 
कार्ािलर् प्रमखु बाहेक अन्र् कमिर्ारीको समेत उत्कृष्ट र्ोगदाि रहेको पाइएमा त्र्स्तो 
परुस्कार सो कार्ािलर्का बढीमा तीि जिा कमिर्ारीलाई दामासाहीले प्रदाि गिि सवकिेछ। 

(५) उपर्िर्म (३) बमोशजम मूल्र्ाङ्कि गदाि मिार्सब कारण बेगर पर्ासिन्दा कम 
अङ्क प्राप्त गिे आर्ोजिा िा कार्ािलर् प्रमखुलाइि कार्िसभपादि करार गिे पदार्िकारीले 
करारको िति बमोशजम वििागीर् कारबाही समेत गिि सक्िेछ। 

32. रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सभबन्िी व्र्िस्था: (१) ऐिको दफा २० को उपदफा (२) 
बमोशजम सभबशन्ित सशर्िले रकमान्तर गदाि िावषिक कार्िक्रममा बािा िपिे गरी रकमान्तर 
गरी मन्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा अद्यािर्िक गिुि पिेछ। 

तर पवहलो रैमार्सक अिर्ि समाप्त ििएसभम र बजेट विर्िर्ोजि ििएको खर्ि 
िीषिकमा रकमान्तर गिि पाइिे छैि। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम रकमान्तर गरेको जािकारी महालेखा परीिकको 
कार्ािलर्, अथि मन्रालर् र सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

(३) ऐिको दफा २० को उपदफा (२) बमोशजम रकमान्तर गिि पाउिे सीमािन्दा 
बढी रकम रकमान्तर गिुि पिे िएमा कार्ािलर्ले रकमान्तर गिुि पिे कारणसवहत सभबशन्ित 
सशर्िबाट र्िणिर् गराइि स्िीकृर्तको लार्ग अथि मन्रालर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम रकमान्तर िा स्रोतान्तरको लार्ग अिरुोि िई आएमा 
अथि मन्रालर्ले आिश्र्कता अिसुार त्र्स्तो रकम रकमान्तर गिि सक्िेछ। त्र्सरी 
रकमान्तर गरेको रकम तत्काल मन्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा अद्यािर्िक गरी सोको 
जािकारी सभबशन्ित कार्ािलर् र महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

(५) अथि मन्रालर्ले बजेट कार्ािन्िर्ि गिि स्रोतको व्र्िस्थापिको लार्ग कुिै 
िीषिक िा उपिीषिकमा विर्िर्ोशजत रकम एक स्रोतबाट अको स्रोतमा स्रोतान्तर गिि सक्िेछ। 
र्सरी स्रोतान्तर गरेको जािकारी सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार् र महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

(६) आर्थिक िषि समाप्त िइसकेपर्छ सभझौता बमोशजम िैदेशिक स्रोतको रकम प्राप्त 
ििएको कारणबाट िेपाल सरकारको स्रोतबाट कुिै रकम खर्ि िएकोमा लेखा उत्तरदार्ी 
अर्िकृतले त्र्स्तो िैदेशिक स्रोतको रकम प्राप्त हिु िसक्िाको कारणसवहत वहसाब र्मलािको 
लार्ग अथि मन्रालर्मा लेखी पठाउि ुपिेछ। त्र्सरी लेखी आएमा अथि मन्रालर्ले त्र्स्तो 
रकमको स्रोतान्तर गरी वहसाब र्मलाि तथा बेरुज ुकार्म िएकोमा त्र्स्तो बेरूज ुफरफारक 
गिे प्रर्ोजिको लार्ग महालेखा र्िर्न्रकको कार्ािलर्मा लेखी पठाउि ुपिेछ। 

(७) उपर्िर्म (६) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि र्ो र्िर्मािली प्रारभि 
हिुिुन्दा पाँर् िषि अगार्डको प्राप्त हिु िसक्िे िैदेशिक स्रोततफि को स्रोतान्तर सभबन्िी बेरुज ु
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वहसाब र्मलाि र फरफारख गिे प्रर्ोजिको लार्ग महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले स्रोतान्तर 
गिि सक्िेछ। 

(८) र्स र्िर्ममा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि अथि मन्रालर्ले ऐि, 
सङ्घीर् विर्िर्ोजि ऐि तथा र्स र्िर्मािलीको अिीिमा रही कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्लाइि रकमान्तर गिि सक्िे गरी अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गरेकोमा सोही बमोशजम हिुेछ।  

33. कार्िक्रम संिोिि गिि सवकिे: (१) स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रम अन्तगितको कुिै कार्िक्रम 
कार्ािन्िर्ि गिि िसवकि ेिएमा िा स्िीकृत कार्िक्रमर्िरको अन्र् कुिै वक्रर्ाकलापमा खर्ि 
गिुि पिे अिस्था िएमा सभबशन्ित कार्ािलर्ले त्र्स्तो कार्िक्रम सभपन्न गिि िसक्िकुो कारण 
तथा िर्ाँ कार्िक्रम सञ्चालि गिुि पिे आिार उल्लेख गरी कार्िक्रम संिोिि गििको लार्ग 
तालकु केन्रीर् र्िकार्मा लेखी पठाउि पिेछ। त्र्सरी लेखी पठाउँदा आिर्िक र्ोजिा तथा 
कार्िक्रमको उद्दशे्र्, लक्ष्र् र स्िीकृत बजेट अिकूुल हिु ेगरी पठाउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम लेखी आएमा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले सङ घीर् 
विर्िर्ोजि ऐिको पररर्िर्िर रही आिश्र्कता तथा औशर्त्र् समेतको आिारमा कार्िक्रम 
संिोिि गरी मन्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा अद्यािर्िक गिि लगाउि ु पिेछ। त्र्सरी 
कार्िक्रम संिोिि गरेको जािकारी र्ोजिा आर्ोग, अथि मन्रालर् र सभबशन्ित कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

34. बजेट रोक्का िा र्िर्न्रण गिि िा समपिण गराउि सक्िे: (१) ऐिको दफा २१ बमोशजम अथि 
मन्रालर्ले बजेट रोक्का, र्िर्न्रण िा समपिण सभबन्िमा गरेको र्िणिर्को जािकारी तरुून्त 
सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत र महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाइि ददि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम अथि मन्रालर्बाट बजेट समपिणको सूर्िा प्राप्त िएको 
पन्र ददिर्िर सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले सो सूर्िा बमोशजम बजेट समपिण गरेको 
जािकारी अथि मन्रालर् र महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाइि ददि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको जािकारी प्राप्त िएपर्छ लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले 
समपिणको लार्ग लेखी आएको बजेटबाट खर्ि हिुे गरी दावर्त्ि र्सजििा िइसकेको िा आर्थिक 
िषिको बाँकी अिर्िमा थप बजेट खर्ि हिुे सरु्िशित िएमा सो हदसभमको बजेट रोक्का िगिि 
तथा समपिण िगराउिको लार्ग पषु्टट्याईंसवहत अथि मन्रालर्मा तरुून्त लेखी पठाउि ुपिेछ।  

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम लेखी आएमा अथि मन्रालर्ले खर्िको आिश्र्कता र 
औशर्त्र् हेरी बजेट रोक्का, र्िर्न्रण िा समपिण सभबन्िी र्िणिर्मा पिुवििर्ार गिि सक्िछे। 

35. रैमार्सक प्रगर्त वििरण पेि गिे: (१) बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गिे प्रत्रे्क 
कार्ािलर्ले अिसूुर्ी-२ बमोशजमको ढाँर्ामा रैमार्सक प्रगर्त वििरण तर्ार गरी केन्रीर् 
र्िकार् र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) केन्रीर् र्िकार्ले बजेट िीषिकको आिारमा रैमार्सक प्रगर्त वििरण तर्ार गरी 
अथि मन्रालर् र र्ोजिा आर्ोगमा पठाउि ुपिेछ।  

36. बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि प्रगर्त समीिा गिे: (१) र्िर्म ३५ बमोशजम रैमार्सक 
प्रगर्त वििरण प्राप्त िएपर्छ केन्रीर् र्िकार्ले त्र्सको िौर्तक र वित्तीर् पिको कार्ािलर्गत 
र केन्रीर् र्िकार्गत समीिा गिेछ। 
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम समीिा गदाि प्रगर्त कम िएको देशखएमा सोको कारण 
पवहर्ाि गरी सिुारको लार्ग र्ाल्ि ुपिे कदम समेत उल्लेख गिुि पिेछ। 

(३) केन्रीर् र्िकार्को सशर्ि िा प्रिासकीर् प्रमखुले बजेट तथा कार्िक्रम अिसुार 
प्रगर्त िए िा ििएको मूल्र्ाङ्कि गरी बािा अड्काउ परेको िए सो फुकाई ददि ेर र्िदेिि 
ददि ुपिे िए सो समेत ददि ुपिेछ। 

(४) र्िर्म ३५ बमोशजम प्रगर्त वििरण िपठाउि े कार्ािलर् प्रमखुलाई लेखा 
उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐि बमोशजम कारबाही गिि सक्िछे। 

(५) अथि मन्रालर्ले कुल प्रगर्त वििरणको आिारमा िावषिक बजेटको अिििावषिक 
समीिा गरी प्रर्तिेदि प्रकािि गिेछ। 

37. अिगुमि तथा मूल्र्ाङ्कि प्रर्तिेदि साििजर्िक गिे: ऐिको दफा २३ बमोशजम बजेट तथा 
कार्िक्रमको अिििावषिक तथा िावषिक प्रगर्त मूल्र्ाङ्कि प्रर्तिेदि साििजर्िक गदाि अथि 
मन्रालर्ले आफ्िो िेबसाइटमाफि त िा अन्र् माध्र्मबाट गिि सक्िेछ। 

38. अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले बाहेक अरुले बजेट खर्ि गिि िहिु:े (१) अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले 
बाहेक अरु कसैले पर्ि बजेट खर्ि गिे आदेि ददि िा खर्ि स्िीकृत गिि हुँदैि। 

(२) अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले देहार्का कुराको र्कीि गरी बजेट खर्ि गिि िा खर्ि 
गिे र्िकासा ददि ुपिेछेः- 

(क)  स्िीकृत िावषिक बजेट तथा कार्िक्रम र सभबशन्ित खर्ि िीषिकमा परेको 
र खर्ि गिि बाँकी रहेको,  

(ख)  आर्ोजिाको सभबन्िमा िए सो आर्ोजिा स्िीकृत िएको, 
(ग)  िैदेशिक स्रोतबाट खर्ि व्र्होिे िएमा त्र्स्तो स्रोत प्राप्त िएको िा सो 

सभबन्िी सभझौता प्रिािकारी िएको। 
तर सभझौता प्रिािकारी िई िसकेको िए तापर्ि त्र्स्तो सभझौता 

अिसुार पूििगामी खर्ि िैदेशिक स्रोतबाट व्र्होिे िएमा खर्ि गिे आदेि 
ददि िा खर्ि स्िीकृत गिि सवकिेछ। 

39. सरकारी रकम खर्ि गिे कार्िविर्ि: (१) कार्ािलर् प्रमखुले सरकारी रकम खर्ि गदाि बजेट 
तथा कार्िक्रमको सीमार्िर रही खर्ि गिुि पिेछ।  

(२) कार्ािलर्ले र्ालू आर्थिक िषिको विर्िर्ोशजत बजेटले िखाभिे र बढी खर्ि हिुे 
गरी दावर्त्ि र्सजििा गिुि हुँदैि। 

(३) कार्ािलर्ले सरकारी रकम खर्ि गदाि अर्िकारप्राप्त अर्िकारीबाट स्िीकृर्त गराई 
खर्ि गिुि पिेछ।  

(४) स्िीकृत बजेटर्िर परेको तर कुिै कारणिि अर्िकारप्राप्त अर्िकारीको स्िीकृर्त 
र्बिा कुिै रकम खर्ि गरेकोमा अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले त्र्सरी खर्ि गरेको कारण मिार्सब 
देखेमा कारण जिाई त्र्स्तो खर्ि समथिि गररददि सक्िेछ। 

(५) र्स र्िर्मािली बमोशजम सरकारी रकम खर्ि गदाि त्र्स्तो खर्ि पवुष्ट गिे र्बल, 
िरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्ि हिु ुपिेछ। र्बल, िरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्ि गिि 
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िसवकिे काममा िएको फुटकर खर्िको हकमा खर्ि गिे अर्िकारीले प्रमाशणत गरी 
अर्िकारप्राप्त अर्िकारीिारा स्िीकृत गराई राख्न ुपिेछ। 
स्पष्टीकरणेः र्स उपर्िर्मको प्रर्ोजिको लार्ग “फुटकर खर्ि” िन्नाले एकपटकमा दईु हजार 
रूपैर्ाँसभम र सोिन्दा कमको र्ातार्ात खर्ि, ढुिािी खर्ि र र्स्तै र्बल, िरपाई पेि हिु 
िसक्िे स-सािा काममा िएको फुटकर खर्ि सभझि ुपछि।  

(६) िेपाल सरकारले स्िीकृत गरेको मापदण्डको आिारमा तोवकएको वििषे खर्ि िा 
िाशन्त सरुिा तथा गपु्तर्र सभबन्िी कामको र्बल, िरपाई पेि गिि उशर्त िहिुे खर्ि िेपाल 
सरकारले स्िीकृत गरेको मापदण्ड बमोशजम खर्ि गरी िपेाल सरकारले तोकेको अर्िकारीबाट 
स्िीकृत गराई राख्न ुपिेछ।  

 (७) सरकारी र्िकार्बाट कुिै तालीम, सेर्मिार, गोष्ठी, कार्ििाला जस्ता 
कार्िक्रमको लार्ग रकम खर्ि गदाि त्र्स्तो कार्िक्रमको लागत अिमुाि अर्िकारप्राप्त 
अर्िकारीबाट स्िीकृत िएको हिु ुपिेछ। 

(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम स्िीकृत कार्िक्रम अिसुार सञ्चार्लत तालीम, सेर्मिार, 
गोष्ठी, कार्ििाला जस्ता कार्िक्रम सभपन्न िइसकेपर्छ त्र्स्तो कार्िमा िएको खर्ि, खररद 
गररएको मालसामािको वििरण तथा र्बल, िरपाईसवहत कार्िक्रममा उपशस्थत तथा 
कार्िक्रमबाट लािाशन्ित व्र्शक्तको सङ्खतर्ा र उपशस्थर्त समेत समािेि गरी प्रर्तिेदि तर्ार 
गरी अर्िकारप्राप्त अर्िकारीबाट स्िीकृत गराउि ुपिेछ। 

(९) स्िीकृत बजेटको विविि रकमबाट खर्ि गिे गरी र्ििािररत िएको काममा बाहेक 
स्िीकृत िावषिक कार्िक्रममा िपरेको अन्र् आिश्र्क कार्ि तथा अर्तर्थ सत्कारमा एकपटकमा 
पन्र हजार रूपैर्ाँसभम सभबशन्ित सशर्ि, दि हजार रूपैर्ाँसभम वििागीर् प्रमखु र पाँर् हजार 
रूपैर्ाँसभम कार्ािलर् प्रमखुको स्िीकृर्त र्लई खर्ि गिि सवकिछे। 

(१०) शजभमेिार व्र्शक्तले सरकारी रकमको खर्ि लेख्न ुअशघ त्र्स्तो रकम खर्ि गिि 
िा िकु्तािी ददि आिश्र्क र्बल, िरपाइि र कागजात संलग्ि िए िा ििएको तथा संलग्ि 
कागजात अिसुार िकु्तािी ददि रीत पगेु िा िपगेुको जाँर् गिुि पिेछ। 

(११) सरकारी रकम खर्ि गदाि िा कुिै आर्थिक कारोबार गदाि कार्ािलर् प्रमखुले 
सरकारी रकमको वहिार्मिा, हार्ि िोक्सािी िा लापरबाही हिु िपाउि ेगरी सरकारी सभपशत्त, 
िगद, शजन्सी सरुशित राख्न उशर्त प्रबन्ि र्मलाउि ुपिेछ। 

 (१२) कार्ािलर् प्रमखुले कुिै बजेट उपिीषिकमा विर्िर्ोशजत रकम अपर्ािप्त छ र 
सो रकम खर्ि िगरेमा सरकारी हार्ि िोक्सािी हिु े िा सरकारी काममा बािा पिे देखेमा 
सोको स्पष्ट कारण खलुाई सोही उपिीषिकको अको खर्ि उपिीषिकको मौज्दात रकमबाट खर्ि 
गिि सक्िेछ। त्र्सरी खर्ि िएको रकम र्िर्म ४३ बमोशजम र्िर्र्मत गराउिे दावर्त्ि खर्ि 
गिे अर्िकारीको हिुेछ। 

 (१३) उपर्िर्म (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि उपर्िर्म (१५) मा 
उशल्लशखत खर्ि िीषिकमा र्ालू िषिको बजेटले िखामेको खर्ि व्र्होिुि पिे उशर्त आिार र 
पर्ािप्त कारण िएमा सभबशन्ित कार्ािलर्ले संलग्ि र्बल, िरपाई बमोशजमको रकम आगामी 
िषिमा िकु्तािी ददिे गरी महालेखा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा िकु्तािी ददि बाँकीको वििरण 
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तर्ार गरी आर्थिक िषि समाप्त िएको सात ददिर्िर कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट 
प्रमाशणत गराई राख्न ुपिेछ। 

(१४) उपर्िर्म (१३) बमोशजम िकु्तािी ददि बाँकीको वििरण आर्थिक वििरणको 
साथमा संलग्ि गरी तालकु कार्ािलर्, सभबशन्ित मन्रालर्, कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर् र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा समेत पठाउि ुपिेछ। 

(१५) उपर्िर्म (१४) बमोशजम दावर्त्ि र्सजििा िई िकु्तािी ददि बाँकीको 
वििरणमा समािेि िएको खर्ि रकममध्रे् देहार्को खर्िको िकु्तािी ददि बाँकी रहेमा र्ालू 
आर्थिक िषिको सभबशन्ित बजेट रकमबाट िकु्तािी ददि पगु्िे देशखएमा मन्रालर्गत बजेट 
सूर्िा प्रणालीमा प्रविष्ट गराई सभबशन्ित कार्ािलर्ले िकु्तािी ददि सक्िछे:- 

(क)  तलब (स्िीकृत दरबन्दीको), 
(ख)  महङ्गी ित्ता र स्थािीर् ित्ता, 
(ग)  सरुिा भ्रमण खर्ि, 
(घ)  घर िाडा, 
(ङ)  पोिाक, खाद्यान्न, औषर्ि उपर्ार, र्बरामी र बन्दीको र्सिा, 
(र्)  सेिा र्ििृत्त सवुििा, 
(छ)  स्िीकृत िावषिक कार्िक्रममा समािेि िएको कुिै व्र्शक्त, फमि, संस्था िा 

कभपिीसँग िएको सभझौता बमोशजमको रकम। 
40. सरकारी सभपशत्तको हस्तान्तरण, आर्थिक सहार्ता तथा अिदुाि: (१) सरकारी सभपशत्त तथा 

घर, जग्गा कुिै सरकारी कार्ािलर्लाई हस्तान्तरण गिुि परेमा िा एउटा कार्ािलर्को 
िाममा रहेको घर, जग्गा अको कार्ािलर्लाइि हस्तान्तरण गिुि परेमा त्र्स्तो घर, 
जग्गा िा सभपशत्तसँग सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्को सहमर्त र्लइि अथि मन्रालर्को 
र्सफाररसमा िेपाल सरकारबाट र्िणिर् गराइि हस्तान्तरण गिि सवकिेछ। 

(२) बजेट िीषिक तथा उपिीषिकमा विर्िर्ोशजत रकम देहार् बमोशजम आर्थिक 
सहार्ता िा अिदुािको रुपमा खर्ि गिि अथि मन्रालर्को सहमर्त आिश्र्क पिे छैि:- 

(क) विपद व्र्िस्थापि जस्ता कार्िमा गहृ मन्रालर् िा िेपाल सरकारबाट 
िएको र्िणिर् अिसुार खर्ि गिि िा आर्थिक सहार्ता ददि, 

(ख) विद्यालर्, विश्वविद्यालर् र राविर् तथा अन्तरािविर् सङ घ, संस्थालाई आर्थिक 
सहार्ता ददि ेसभबन्िमा िेपाल सरकारबाट िएको र्िणिर् अिसुार खर्ि गिि, 

(ग) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िा िपेाल सरकारले र्िणिर् गरेर आर्थिक सहार्ता 
िा अिदुाि ददिे ििी तोवकददएको रकम िकु्तािी गिि, 

(घ) स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिसुार लशित समूहलाई वितरण गररि े
मालसामाि (बीउ र्बजि, बोट र्बरुिा, दोपार्ा, र्ौपार्ा आदद) वितरण गिि। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको िगद िा िस्तगुत आर्थिक सहार्ता ददिलाई बजेट 
पेि गदाि र्थासभिि लक्ष्र्, कार्िक्रम, लागत अिमुाि र कुि र्िर्म िा र्िणिर्बाट कसलाई 
कसरी वितरण गररिे हो सो प्रष्ट खोली पेि गिुि पिेछ। 
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(४) उपर्िर्म (२) बमोशजम िेपाल सरकारबाट हिुे सबै प्रकारको िकु्तािी सभबशन्ित 
व्र्शक्त िा संस्थाको बैङ्क खातामा जभमा हिुे गरी गिुि पिेछ। 

(५) कार्ािलर्ले उपर्िर्म (२) बमोशजम कुिै सङ घ िा संस्थालाई ददएको रकम जिु 
कामको लार्ग ददइएको हो सो काममा लक्ष्र् अिसुार खर्ि गरे िा िगरेको र त्र्स्तो रकमको 
कािूि बमोशजम लेखापरीिण िए िा ििएको कुराको अिगुमि गरी िावषिक वििरण तर्ार 
गरी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र अथि मन्रालर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(६) आर्थिक सहार्ता तथा अिदुाि ददँदा र्ोजिा, कार्िक्रम र र्थासभिि लागत 
समेत खलुाई ददि ुपिेछ। 

41. सरकारी रकम खर्ि गदाि सरु्िशित हिुपुिे विषर्: अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले सरकारी रकम 
खर्ि गदाि देहार्का विषर् सरु्िशित िएको एवकि गरी खर्ि गिुि पिेछ:-  

(क) विर्िर्ोजि ऐि बमोशजम सेिा तथा कार्िमा खर्ि गिि विर्िन्न िीषिकमा 
स्िीकृत िएको रकम सो सेिा तथा कार्िको र्िर्मत्त स्िीकृत सीमार्िर 
रहेको, 

(ख) आर्थिक कारोबार प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िएको र खर्िको लार्ग 
आिश्र्क प्रमाण पगेुको, 

(ग)  स्िीकृत लेखामाि पालिा गररएको, स्िीकृत ढाँर्ा अिरुूप लेखा राशखएको र 
प्रर्तिेदि पेि िएको, 

(घ)  िगदी िा शजन्सी तथा अन्र् सरकारी सभपशत्तको हार्ि िोक्सािी र दरुूपर्ोग 
हिु िपाउिे गरी आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालीको अिसुरण गररएको, 

(ङ)  सरकारी ऋण, जमाित तथा र्ििेप प्राप्त िए िा ििएको,  
(र्)  कुिै काम अिािश्र्क रूपमा दोहोरो हिुे गरी विर्िन्न कमिर्ारी िा केन्रीर् 

र्िकार्बाट िगररएको,  
(छ)  उपलब्ि स्रोत, सािि तथा सभपशत्तको समशुर्त उपर्ोग िएको र सभपशत्त 

हार्ि िोक्सािी िहिुे गरी सभिार तथा संरिणको उशर्त व्र्िस्था गरेको, 
(ज)  कार्िक्रम अिसुार र्ििािररत समर्र्िर प्रगर्त िएको, कामको गणुस्तर र 

पररमाण समेत सन्तोषजिक िएको, 
(झ)  स्िीकृत लागत र खर्िको सीमार्िर रही कार्िक्रम सञ्चालि गररएको।  

42. िैदेशिक सहार्ताको िोिििाि: (१) िेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्ि गरी दातपृिबाट 
िोिििाि र्लि ुपिे िैदेशिक सहार्ताबाट सञ्चार्लत आर्ोजिाको सभबन्िमा अथि मन्रालर्ले 
सभबशन्ित मन्रालर्को र्सफाररस र दातपृिसँग िएको सभझौताको आिारमा प्रत्रे्क 
आर्ोजिाले खर्ि गरेको रकम िोिििाि िा सोझै िकु्तािी माग गिे अर्िकारी तोवकददिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम िोिििाि िा सोझै िकु्तािी माग गिे अर्िकारी 
तोवकएपर्छ र्िजले आर्ोजिा प्रमखु र आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको संर्कु्त दस्तखतबाट 
कारोबार सञ्चालि हिुे गरी आिश्र्क व्र्िस्था र्मलाउि ुपिेछ।  

(३) सभबशन्ित आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले िैदेशिक सहार्ता िोिििािको लार्ग खर्िको 
फाँटिारीसवहत आिश् र्क कागजात मवहिा िकु्ताि िएको सात ददिर्िर िोिििाि माग गिे 
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अर्िकारीको कार्ािलर्मा उपलब्ि गराउि ुपिेछ र िोिििाि हिुे गरी गरेको खर्ि रकमको 
प्रर्र्लत कािूिको अर्तररक्त सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिसुार लेखा राख्न ुपिेछ। 

(४) प्रदेि िा स्थािीर् तहबाट कार्ािन्िर्ि हिुे गरी िैदेशिक सहार्ता रकमको 
व्र्िस्था िएकोमा सभबशन्ित प्रदेि िा स्थािीर् तहले उपर्िर्म (३) बमोशजमको खर्िको 
फाँटिारीसवहत आिश् र्क कागजात मवहिा समाप्त िएको सात ददिर्िर िोिििाि माग गिे 
अर्िकारीको कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(५) िैदेशिक सहार्ता िोिििाि माग गदाि सभबशन्ित अर्िकारीले देहार् बमोशजम गिुि 
पिेछ:- 

(क)  मातहतको कार्ािलर् िा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि एकाइबाट सभझौता 
बमोशजम के कस्तो रकम खर्ि गिि सक्िे िा िसक्ि,े के कस्तो रकम 
खर्ि गरेमा दातपृिबाट िोिििाि हिु सक्िे िा िसक्िे सभबन्िी जािकारी, 
आिश्र्क पिे कागजात र िेपाल सरकार तथा दातपृिको स्रोततफि को 
बजेट अिपुात खर्ि गिे कार्ािलर्मा पठाउि,े 

(ख) मातहतको कार्ािलर् िा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि एकाइबाट िोिििाि माग 
गिि आिश्र्क पिे खर्िको फाँटिारीको अर्तररक्त अन्र् आिश्र्क वििरण 
िा कागजात समर् सीमा तोकी माग गिे, 

(ग) खण्ड (ख) बमोशजम प्राप्त खर्िको फाँटिारी र अन्र् आिश्र्क वििरण 
रुज ुगरी िोिििाि हिुपुिे रकम र्ििािरण गरी तीस ददिर्िर सभबशन्ित 
दातपृिसँग िोिििाि माग गिे, त्र्सरी िोिििाि माग गरेको वििरणको 
एक प्रर्त महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र ऋणको हकमा साििजर्िक ऋण 
व्र्िस्थापि कार्ािलर्मा पठाउिे र न्रू्ितम माग सीमाङ्क (थ्रसेहोल्ड) 
पगेुपर्छ िोिििाि माग गरी पठाउि,े 

(घ) आर्ोजिाले मातहतको कार्ािलर् िा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि एकाइबाट 
िोिििाि हिुे गरी गरेको खर्ि, दातपृिसँग िोिििाि माग गरेको, िोिििाि 
माग हिु बाँकी, िोिििाि प्राप्त िएको, िोिििाि प्राप्त हिु बाँकी आदद र 
सोझै िकु्तािी माग दरखास्त र िकु्तािीको अर्िलेख राखी महालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा िएको अर्िलेखसँग प्रत्रे्क तीि मवहिामा र्िडाउि,े  

(ङ) िैदेशिक स्रोततफि को सोझै िकु्तािी खर्ि र िस्तगुत सहार्ता रकम 
िकु्तािी िएको जािकारी प्राप्त हिुासाथ एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट 
गिि कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा िकु्तािी आदेि पठाउि,े  

तर वित्तीर् व्र्िस्था अन्तगितको सोझै िकु्तािी खर्ि रकमको वििरण 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्मा 
पठाउि ुपिेछ। 

(र्) गत आर्थिक िषिको िैदेशिक स्रोततफि को िोिििाि र सोझै िकु्तािीको 
एकीकृत वित्तीर् वििरण असोज मसान्तर्िर महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा पेि गिे,  
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(छ) मातहतका कार्ािलर् िा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि एकाइलाइि दातपृिबाट 
िोिििाि हिु सक्िे रकम मार खर्ि गिि र्िदेिि ददि।े 

(६) आर्ोजिा िा कार्िक्रम प्रमखुले िैदेशिक सहार्ता िोिििािको शस्थर्तको 
सभबन्िमा अिसूुर्ी-९ बमोशजमको ढाँर्ामा रैमार्सक रूपमा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत समि 
वििरण पेि गिुि पिेछ।  

(७) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले उपर्िर्म (६) बमोशजम प्राप्त वििरणको आिारमा 
िैदेशिक सहार्ता िोिििािको शस्थर्तको र्िर्र्मत अिगुमि गरी सो सभबन्िी िावषिक वििरण 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।  

(८) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले प्रत्रे्क आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवहिार्िर 
लेखापरीिण ििएको वित्तीर् वििरण (अिअ्र्डटेड प्रोजेक्ट वफिाशन्सर्ल स्टेटमेन्ट) तर्ार गरी 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट प्रमाशणत गराइि सभबशन्ित दातपृि समि पठाउि ुपिेछ। 

(९) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले अशन्तम लेखापरीिण िएको वित्तीर् वििरण (अर्डटेड 
प्रोजेक्ट फाइिाशन्सर्ल स्टेटमेन्ट) सभझौतामा तोवकएकोमा सोही अिर्िर्िर र सभझौतामा 
ितोवकएकोमा आर्थिक िषि समाप्त िएको छ मवहिार्िर सभबशन्ित दातपृि समि पठाउि ु
पिेछ। 

(१०) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले िैदेशिक सहार्ताबाट सञ्चार्लत आर्ोजिाको 
िाममा ऋण र अिदुािको छुट्टाछुटै्ट वििेष खाता खोली उक्त खाताको आभदािी र खर्िको 
से्रस्ता मार्सक रूपमा बैङ्क वििरणसँग र्िडाई लेखा अद्यािर्िक गरी त्र्स्तो खाताको 
कारोबारको मार्सक फाँटिारी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(११) र्स र्िर्म बमोशजम राख्न ुपिे से्रस्ता तथा अर्िलेख िराखेको, िोिििाि िहिु े
वकर्समको (इिइर्लशजबल) रकम खर्ि गरेको र र्ििािररत समर्र्िर िोिििाि िमागेको कारण 
िोिििाि हिु िसकी िेपाल सरकारलाइि कुिै हार्ि िोक्सािी िएको हदसभम सभबशन्ित 
कार्ािलर् प्रमखु र आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखु शजभमेबार हिुेछ। 

(१२) र्स र्िर्मािली बमोशजम िोिििाि माग गिे अर्िकारीले र्िर्र्मत रूपमा 
िैदेशिक सहार्ता िोिििाि माग गरे िा िगरेको तथा त्र्स्तो िोिििािको अद्यािर्िक अर्िलेख 
राखे िा िराखेको सभबन्िमा महालेखा र्िर्न्रकको कार्ािलर्ले र्िर्र्मत अिगुमि गिुि, 
गराउि ुपिेछ। 

43. खर्ि गरेको रकम र्िर्र्मत हिु सक्िे: (१) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम खर्ि गिे, गराउिे गरी 
बजेट विर्िर्ोजि ििएको िा बजेट िीषिकमा रकम िए पर्ि अपर्ािप्त िएको खर्ि रकम िा 
र्िर्म 3९ को उपर्िर्म (१२) बमोशजम िएको खर्ि रकम सभबशन्ित सशर्िको र्सफाररसमा 
अथि मन्रालर्ले रकमान्तर िा स्रोतान्तर गरी िा थप र्िकासा ददई र्िर्र्मत गररददि सक्िेछ।  

(२) कार्ािलर् प्रमखुले र्िर्म 3९ को उपर्िर्म (१२) बमोशजम खर्ि स्िीकृत गरेमा 
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुले सोही बमोशजम खर्ि जिाई त्र्सरी खर्ि िएको सात ददिर्िर 
कार्ािलर् प्रमखुबाट र्िणिर् गराइि त्र्स्तो खर्ि र्िर्र्मत गिि सभबशन्ित वििाग िा मन्रालर्मा 
पेि गिुि पिेछ। 
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(३) कुिै बजेट िीषिक अन्तगितको रकम खर्ि गदाि पर्ािप्त र मिार्सब कारणले 
रकमान्तर सभबन्िी प्रवक्रर्ा पूरा िगरी खर्ि गरेकोमा र्ालू बजेटको सभबन्िमा सभबशन्ित 
सशर्िले र पूजँीगत बजेटको सभबन्िमा सभबशन्ित सशर्िको र्सफाररसमा अथि मन्रालर्ले 
मिार्सब देखेमा रकमान्तर िा स्रोतान्तर गरी र्िर्र्मत गररददि सक्िेछ। 

(४) स्िीकृत बजेटबाट खर्ि गिुि पिे काममा खर्ि गदाि र्स र्िर्मािली बमोशजम 
परु् र्ाउि ुपिे रीत िपरु् र्ाई वििेष पररशस्थर्तमा खर्ि गरेको र सभबशन्ित मन्रालर्ले जाँर् गदाि 
त्र्स्तो खर्ि गरेको कारणबाट िेपाल सरकारलाई कुिै हार्ि िोक्सािी ििएको िा हिुसक्िे 
हार्ि िोक्सािी जोर्गएको र थप आर्थिक व्र्र्िार समेत िपरेको देशखएमा त्र्स्तो खर्ि लेखा 
उत्तरदार्ी अर्िकृतले र्िर्र्मत गररददि सक्िछे। 
स्पष्टीकरणेः र्स उपर्िर्मको प्रर्ोजिको लार्ग "वििेष पररशस्थर्त" िन्नाले तत्काल खर्ि िगदाि 
सरकारी हार्ि िोक्सािी हिु,े बढी दस्तरु र्तिुि पिे, थप आर्थिक व्र्र्िार व्र्होिुि पिे जस्तो 
अिस्था सभझि ुपछि। 

(५) र्स र्िर्मािली बमोशजम लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट खर्ि र्िर्र्मत िएको 
जािकारी महालेखा परीिकको कार्ािलर् र सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

(६) अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले र्स र्िर्मािली बमोशजम र्िर्र्मत गरेको खर्िलाइि र्स 
र्िर्मािली बमोशजम रीत परु् र्ाइि खर्ि गरेको मार्ििेछ। 

(७) र्स र्िर्म बमोशजम खर्ि र्िर्र्मत हिु िसकेमा त्र्सत्ो खर्िको सभबन्िमा खर्ि 
गिे िा गराउि ेअर्िकारी शजभमेिार हिुेछ। 

44. विकास सर्मर्तको खर्ि गिे अर्िकार: (१) विकास सर्मर्त ऐि, २०१३ बमोशजम गठि िएको 
विकास सर्मर्तलाइि िेपाल सरकारले कािूि बमोशजम ददएको अिदुाि िा कुिै रकम खर्ि गिे 
िा गराउिे अर्िकार हिुेछ।  

(२) विकास सर्मर्तले िेपाल सरकारलाइि थप आर्थिक दावर्त्ि पिे कुिै विषर्मा खर्ि 
गिुि िा खर्िको दावर्त्ि र्सजििा गिुिअशघ अथि मन्रालर्को सहमर्त र्लि ुपिेछ। 

45. वित्तीर् हस्तान्तरणको रकम वफताि गिे: (१) सङ घीर् सशञ्चत कोषबाट प्रदेि तथा स्थािीर् 
तहमा िएको वित्तीर् हस्तान्तरणको रकममध्रे् सभबशन्ित आर्थिक िषिर्िर खर्ि ििई जिुसकैु 
खातामा बाँकी रहेको सिति अिदुाि, समपूरक अिदुाि र वििषे अिदुािको रकम सोही 
आर्थिक िषिर्िर सभबशन्ित प्रदेि तथा स्थािीर् तहले सङ घीर् सशञ्चत कोषमा वफताि गिुि 
पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम कुिै कारणिि सोही आर्थिक िषिर्िर रकम वफताि गिि 
िसकेमा आर्थिक िषि समाप्त िएको एक मवहिार्िर वफताि गररसक्ि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको अिर्िर्िर समेत रकम वफताि हिु िआएमा वफताि 
हिु िआए बराबरको रकम अथि मन्रालर्ले प्रर्र्लत सङ घीर् कािूि बमोशजम सभबशन्ित 
प्रदेि तथा स्थािीर् तहलाई हस्तान्तरण गिे समािीकरण अिदुाि िा राजस्ि बाडँफाँटको 
रकमबाट कट्टा गिेछ। 



 

27 

 

46. अन्तर-सरकारी अशततर्ारी: (१) प्रदेि िा स्थािीर् तहमाफि त कुिै आर्ोजिा तथा 
कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गिे गरी र्िणिर् िएमा सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले प्रदेि िा स्थािीर् तहलाई सङ घीर् र्िकार्को एकाइको रूपमा कार्ािलर् 
कोड उपलब्ि गराइि एकल खाता कोष प्रणाली अिसुार आर्थिक कारोबार सञ्चालि 
गिे गरी त्र्स्तो कार्िक्रमको िकु्तािी र्िकासा ददिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम िकु्तािी र्िकासा िएको रकम प्रदेि िा स्थािीर् तहको 
सशञ्चत कोषमा आभदािी बाँध्ि पाइिे छैि। 

(३) अन्तर-सरकारी अशततर्ारी बमोशजम कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गिे कार्ािलर्ले 
त्र्स्तो अशततर्ारी अिसुार िएको खर्िको मार्सक, रैमार्सक र िावषिक प्रर्तिेदि महालेखा 
परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा र्स र्िर्मािली बमोशजम अशततर्ारी ददिे र्िकार्मा पठाउि ु
पिेछ। 

पररच्छेद-५ 
पेश्की ददिे र फस्र्ौट गिे कार्िविर्ि  

   
47. पेश्की ददिे र फस्र्ौट गिे: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम कुिै व्र्शक्त िा संस्थाले सरकारी 

कामको लार्ग पेश्की र्लि ुपदाि कुि कामको लार्ग के कर्त रकम र्ावहिे हो त्र्सको र्कीि 
वििरण खलुाइि सभबशन्ित कार्ािलर्मा र्ििेदि ददि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्राप्त र्ििेदिसाथ संलग्ि वििरणको आिारमा कार्ािलर् 
प्रमखुले सभबशन्ित कामको लार्ग आिश्र्क पिे रकमिन्दा बढी िहिु े गरी पेश्की ददि ु
पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम पेश्की ददँदा पेश्की माग गिे व्र्शक्त कमिर्ारी बाहेक 
अन्र् व्र्शक्त िए त्र्स्तो व्र्शक्तको बाब,ु आमा, पर्त िा पत् िीको िाम थर, स्थार्ी तथा 
अस्थार्ी ठेगािा, सभपकि  फोि िभबर, मोबाइल िभबर र इमेल ठेगािा तथा संस्थाको हकमा 
त्र्स्तो संस्था र संस्था प्रमखुको िाम, ठेगािा, सभपकि  फोि िभबर, फ्याक्स िभबर र संस्थाको 
इमेल ठेगािा जस्ता आिश्र्क वििरण खलुाई पेश्की ददि ुपिेछ। 

(४) उपर्िर्म (२) बमोशजम पेश्की र्लिे व्र्शक्त िा संस्थाले काम सभपन्न िएको 
पन्र ददिर्िर आफूले सभपन्न गरेको कामको सभबन्िमा खर्ि प्रमाशणत गिे आिश्र्क र्बल, 
िरपाई र कागजातसवहतको प्रर्तिेदि सभबशन्ित कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ। 

(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ कार्ािलर्ले आिश्र्क जाँर्बझु 
गरी सात ददिर्िर त्र्स्तो पेश्की फस्र्ौट गररसक्ि ुपिेछ। 

(६) उपर्िर्म (५) बमोशजम पेश्की फस्र्ौट िएकोमा सोको जािकारी सात ददिर्िर 
सभबशन्ित पेश्की र्लिे पिलाई ददि ुपिेछ। 

(७) उपर्िर्म (५) बमोशजम पेश्की फस्र्ौट गदाि पेश्कीिन्दा बढी रकम खर्ि हिु 
गएको र त्र्स्तो रकम ऐि, र्स र्िर्मािली िा अन्र् प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वफताि िकु्तािी 
ददि ु पिे देशखए तापर्ि स्िीकृत कार्िक्रमर्िर र्ालू आर्थिक िषिको विर्िर्ोशजत बजेटबाट 
िकु्तािी गिि अपगु हिु ेिएमा ददएको पेश्की फस्र्ौट गरी त्र्सरी अपगु िएको रकम िकु्तािी 
ददि बाँकीको वििरणमा प्रमाशणत गरी राख्न ुपिेछ।  
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(८) उपर्िर्म (५) बमोशजमको अिर्िर्िर पेश्की फस्र्ौट हिु िसक्िे िएमा सोको 
कारणसवहतको जािकारी सात ददिर्िर सभबशन्ित पेश्की र्लिे व्र्शक्त िा संस्थालाई ददि ु
पिेछ। 

48. दैर्िक तथा भ्रमण खर्ि पेश्की: (१) स्िीकृत भ्रमण आदेि िा र्िणिर् बमोशजम सरकारी 
कामको र्सलर्सलामा िेपालर्िर िा विदेि भ्रमणमा काजमा खवटिे सरकारी कमिर्ारी र अन्र् 
व्र्शक्तलाई सभबशन्ित कार्ािलर्ले भ्रमण खर्ि सभबन्िी प्रर्र्लत कािूि बमोशजम पाउिे दैर्िक 
तथा भ्रमण खर्ि र अन्र् रकम िए सो समेत वहसाब गरी पेश्की ददि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम पेश्की र्लि ेकमिर्ारी िा व्र्शक्तले भ्रमणबाट आफ्िो 
कार्ािलर् िा स्थािमा फकेको िा भ्रमण कार्ि पूरा गरेको र्मर्तले पन्र ददिर्िर भ्रमण 
प्रर्तिेदिसवहत फाँटिारी पेि गरी पेश्की फस्र्ौट गिुि पिेछ। 

49. मालसामाि खररद सभबन्िी पेश्की: (१) र्बके्रताबाट सोझै मालसामाि खररद गिि िसवकिे िई 
त्र्स्तो मालसामाि खररद गिि आफ्िो कार्ािलर्को कमिर्ारीलाई पेश्की ददई पठाउि ु पिे 
िएमा अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले कारण उल्लेख गरी पेश्की ददि सक्िछे। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम मालसामाि खररद गिि पेश्की रकम बशुझर्लिे 
कमिर्ारीले मालसामाि खररद गरी कार्ािलर्मा फकेको एक्काईस ददिर्िर सो पेश्की रकम 
फस्र्ौट गिि मालसामािसवहत र्बल, िरपाई पेि गिुि पिेछ। 

(३) र्स र्िर्म बमोशजम कमिर्ारीलाई पेश्की ददँदा सामान्र्तर्ा कार्ािलर् प्रमखु र 
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुलाइि ददि ुहुदैँि।  

50. व्र्शक्त, फमि, संस्था िा कभपिीलाई ददइिे पेश्की: (१) कार्ािलर्ले मालसामाि खररद गिि, 
सेिा उपलब्ि गराउि िा र्िमािण सभबन्िी कामको लार्ग सरकारी कमिर्ारी बाहेक कुिै 
व्र्शक्त, फमि, संस्था िा कभपिीलाई पेश्की ददँदा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम बैङ्क जमाित र्लि ु
पिेछ। 

(२) पेश्की ददि ु पिे गरी खररद सभझौता गदाि काम पूरा हिुपुिे ििी तोवकएको 
भर्ादर्िर काम पूरा ििई पेश्की बाँकी रहि गएमा त्र्स्तो बाँकी पेश्की रकमको भर्ाद 
िाघेको र्मर्तदेशख िावषिक दि प्रर्तितको दरले हिु आउिे ब्र्ाज र साँिा एकमषु्ट बझुाउि ु
पिे कुरा सभझौताको ितिमा उल्लेख गिुि पिेछ। 

(३) कार्ािलर्ले सभझौताको िति अिसुार ददइिे पेश्की र भ्रमणको र्िर्मत्त ददइि े
पेश्की बाहेक र्ालू आर्थिक िषिको अन्त्र्सभममा फस्र्ौट हिु िसक्िे गरी कुिै पेश्की ददि ु
हुदैँि। 

तर कुिै वििेष कारण परी पेश्की िददई िहिुे िएमा कार्ािलर् प्रमखुले एक तह 
मार्थको पदार्िकारीबाट स्िीकृत गराई पेश्की ददि सक्िछे। 

(४) र्स पररच्छेदमा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि आर्थिक िषिको 
अन्त्र्सभममा बजेट विज हिु िददिे उद्दशे्र्ले कसैलाई पेश्की ददि, त्र्स्तो रकम अन्र् 
कोषमा जभमा गिि, स्िदेिी व्र्शक्त, फमि, संस्था िा कभपिीले स्थािीर्स्तरमा िकु्तािी हिुे गरी 
प्रर्ततपर खोल्ि, साििजर्िक संस्थािमा लगािी गिि िा प्रदेि तथा स्थािीर् तहमा रकम 
हस्तान्तरण गिि पाइि ेछैि। 
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तर सभझौता बमोशजम बैङ्क जमाित र्लई प्रर्र्लत कािूि बमोशजम पेश्की ददि र्स 
र्िर्मले बािा परु् र्ाएको मार्ििे छैि।  

51. पेश्की रकम असलु गररिे: (१) सरकारी रकम पेश्की र्लिे सरकारी कमिर्ारी िा अन्र् 
जिुसकैु व्र्शक्तले र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ादर्िर पेश्की फस्र्ौटको लार्ग आिश्र्क 
कागजात पेि िगरेमा त्र्स्तो पेश्की रकममा भर्ाद िाघेको र्मर्तले िावषिक दि प्रर्तितको 
दरले ब्र्ाज समेत लगाई असलु गररिछे। 

(२) र्स र्िर्मािली बमोशजम कुिै कमिर्ारीले र्लएको पेश्की फस्र्ौट गिि र्ििािररत 
भर्ादर्िर आिश्र्क कागजात िबझुाएमा कार्ािलर् प्रमखुले त्र्स्तो कमिर्ारीको तलब, ित्ता 
रोक्का गिि िा र्िजले पाउिे मार्सक तलब िा अन्र् सवुििाबाट कट्टा गरी त्र्स्तो पेश्की असलु 
गरी फस्र्ौट गिि सक्िेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजम पेश्की फस्र्ौट गिि िसवकएमा कार्ािलर्ले 
पेश्की फस्र्ौट िगिे व्र्शक्त, फमि, संस्था िा कभपिीको िाम साििजर्िक गरी ब्र्ाजसवहत 
सरकारी बाँकी सरह असलु गिि सभबशन्ित र्िकार्मा लेखी पठाउि ुपिेछ।  

52. फस्र्ौट हिु बाँकी रकमको लेखा र बरबझुारथ: (१) सरकारी कामकाजको लार्ग पेश्की 
ददएको रकम सोही आर्थिक िषिर्िर फस्र्ौट हिु िसकेमा कार्ािलर् प्रमखुले त्र्सरी फस्र्ौट 
हिु बाँकी रहेको पेश्की रकम, पेश्की र्लिेको िाम थर, स्थार्ी तथा अस्थार्ी ठेगािा, 
सभपकि  फोि िभबर, मोबाइल िभबर र इमेल ठेगािा सवहत कुि काम बापत पेश्की 
ददएको हो सो समेत खलुाई अको आर्थिक िषिमा शजभमेिारी सारी प्रमाशणत गिुि पिेछ।  

(२) कार्ािलर् प्रमखु आफू सरुिा, बढुिा िा अिकाि िइि िा अन्र् कुिै कारणले 
कार्ािलर् छोड्ि ुपरि् ेिएमा र्िजले कार्ािलर्बाट फस्र्ौट गिि बाँकी पेश्की रकमको वििरण 
तर्ार गरी हालिालालाई बरबझुारथ गिुि पिेछ। 

(३) कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम ददएको पेश्कीको भर्ाद िाघेको र भर्ाद 
ििाघेको छुट्टाछुटै्ट अर्िलेख राख्न ु पिेछ। केन्रीर् र्िकार्ले सोको एकीकृत लगत बिाई 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ। 

(४) लेखापरीिण गिे र्िकार्ले फस्र्ौट हिु बाँकी पेश्की रकमलाई आन्तररक तथा 
अशन्तम लेखापरीिणको प्रर्तिेदिमा समािेि गिुि पिेछ। 

तर र्िर्मािसुार भर्ाद ििाघेको पेश्की रकमलाई बेरुज ुमार्ििे छैि।  
(५) कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक लेखापरीिण गदाि पेश्कीको 

शजभमेिारी सारे िा िसारेको र भर्ादर्िर पेश्की फस्र्ौट गरे िा िगरेको समेत हेरी 
लेखापरीिण प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिेछ। 

53. पेश्कीको फाँटिारी पठाउि ु पिे: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम पेश्की फस्र्ौट िए िा 
ििएको जािकारी ददि र पेश्की फस्र्ौट समर्मा गराउि पेश्कीको सूर्ी तर्ार गरी आर्थिक 
प्रिासि िाखा प्रमखुले मवहिा समाप्त िएको तीि ददिर्िर कार्ािलर् प्रमखु समि पेि गिुि 
पिेछ। त्र्स्तो सूर्ी प्राप्त िएपर्छ कार्ािलर् प्रमखुले सोको समीिा गरी फस्र्ौट सभबन्िी 
कार्ि गिुि, गराउि ुपिेछ। 
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(२) कार्ािलर्ले सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालकु वििाग, 
केन्रीर् र्िकार्मा प्रत्रे्क मवहिा व्र्र्तत िएको सात ददिर्िर पेश्कीको फाँटिारी पठाउि ु
पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम पेश्कीको फाँटिारी प्राप्त िएपर्छ सभबशन्ित वििाग, 
केन्रीर् र्िकार्ले पेश्कीको लगत राखी र्िर्मािसुार पेश्की फस्र्ौट िए िा ििएको अिगुमि 
गिुि पिेछ। 

54. पेश्कीको भर्ाद थप गिि सक्ि:े कसैले र्स पररच्छेदमा तोवकएको भर्ादर्िर पेश्की फस्र्ौट 
गिि िसक्िे मिार्सब कारण खलुाई र्ििेदि ददएमा कार्ािलर् प्रमखुले बढीमा पन्र ददिसभमको 
भर्ाद थप गररददि सक्िछे। 

55. िरौटी बापतको पेश्की फरफारक गिुि पिे: (१) र्ो र्िर्मािली प्रारभि हुँदाका बखत 
कार्ािलर्ले टेर्लफोि, िारा, विद्यतु र र्स्तै अन्र् सवुििा उपर्ोग गरे बापत त्र्स्तो सवुििा 
उपलब्ि गराउिे कुिै र्िकार्मा राखेको िरौटी रकम र्तिुि पिे रकमबाट र्िर्र्मत रूपमा 
कट्टा गरी वहसाब र्मलाि गरी फरफारक गिुि पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम फरफारक गरेको िरौटी बापतको पेश्कीको जािकारी 
तालकु कार्ािलर् र सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा ददि ुपिेछ। 

  

पररच्छेद-६ 

कारोबारको लेखा 
56. लेखाको र्सद्धान्त, आिार र ढाँर्ा: (१) विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी तथा अन्र् सरकारी 

कारोबारको लेखा िगदमा आिाररत दोहोरो लेखा प्रणालीको र्सद्धान्त बमोशजम राख्न ुपिेछ।  
(२) उपर्िर्म (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि महालेखा र्िर्न्रक 

कार्ािलर्ले कुिै र्िशित कारोबारको सभबन्िमा लेखाको मान्र् र्सद्धान्त बमोशजम छुटै्ट लेखा 
राख्न ेगरी तोक्ि सक्िेछ। 

(३) कार्ािलर्ले सरकारी कारोबारको लेखा रातदा कार्िसञ्चालिस्तरको लेखा र 
केन्रीर्स्तरको लेखा छुट्टाछुटै्ट राख्न ुपिेछ। 

(४) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले कुिै कारोबारको सभबन्िमा आिश्र्कता र 
संस्थागत िमताको विश्लषेण गरी सिुाररएको िगदमा आिाररत लेखा प्रणाली (मोर्डफाइड 
क्यास बेस एकाउशण्टङ्ग र्सस्टम) िा सिुाररएको प्रोदिािी लेखा प्रणाली (मोर्डफाइड एक्र्र्अुल 
एकाउशण्टङ्ग र्सस्टम) िा प्रोदिािी लेखा प्रणाली (एक्र्र्अुल एकाउशण्टङ्ग र्सस्टम) लागू गिि 
सक्िेछ। 

(५) ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम राशखि े लेखाको ढाँर्ा, आर्थिक सङ्कते िा 
िगीकरण सभबन्िमा कुिै दिवििा िएमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्ििािरण गरे बमोशजम 
हिुेछ। 

57. कारोबारको लेखा: (१) ऐिको दफा २६ बमोशजम कार्ािलर्ले लेखा रातदा सो लेखा प्रमाशणत 
गिे र्बल, िरपाई तथा अन्र् कागजात र्सलर्सलाबद्ध रूपमा राख्न ुपिेछ।  

(२) िकु्तािी िा पेश्की फस्र्ौटको लार्ग पेि हिुे प्रत्रे्क र्बल, िरपाई र सोसाथ 
संलग्ि अन्र् कागजातमा खर्ि गिे व्र्शक्तले तर्ार गरी महालेखा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा 
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पेि गिुि पिेछ। त्र्सरी पेि हिु आएको र्बल, िरपाई तथा अन्र् कागजातलाई खर्ि स्िीकृत 
गिे अर्िकारीले रकम िकु्तािी ददि ुिा फस्र्ौट गिुि अशघ प्रमाशणत गिुि पिेछ।  

(३) ऐिको दफा २६ को उपदफा (२) बमोशजम बजेटमा समािेि ििएको 
कारोबारको अर्िलेख महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोकेको ढाँर्ामा राख्न ुपिेछ। 

(४) िैदेशिक सहार्तामा सञ्चार्लत आर्ोजिाको हकमा स्िीकृत लेखा ढाँर्ाको 
अर्तररक्त महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोके बमोशजमको सहार्क लेखा समेत राख्न ुपिेछ। 

(५) िस्तगुत सहार्ता, सोझै िकु्तािी, टिि की सहार्ताको वहसाबको लेखा राख्न ेर 
तत्सभबन्िी वििरण पेि गिे तररका महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोके बमोशजम हिुेछ। 

(६) कार्ािलर्ले राख्न ुपिे लेखा दरुुस्त राखे िा िराखेको तथा िगद मौज्दात ठीक 
िए िा ििएको सभबन्िमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले जिुसकैु बखत र्िरीिण गिि 
सक्िेछ। त्र्सरी र्िरीिण गदाि कुिै कैवफर्त देशखएमा सोको प्रर्तिेदि सो कार्ािलर्को 
सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्मा पठाउि ुपिेछ। 

(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम कैवफर्त सवहतको प्रर्तिेदि प्राप्त िएमा सभबशन्ित 
केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले सभबशन्ित कार्ािलर्लाई देहार् बमोशजम गरी िा गिि लगाई 
त्र्सको जािकारी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछेः- 

(क) िगदी िा शजन्सी मालसामािको लगत कार्म गिि छुट िएकोमा तीि 
ददिर्िर लगत कार्म गिि लगाउि,े 

(ख) िगदी िा शजन्सी मालसामािको लगत फरक गरी िपेाल सरकारलाई 
हार्ि िोक्सािी पारेकोमा लगत दरुुस्त गिि लगाई पन्र ददिर्िर 
िोक्सािी िएको रकम असलु उपर गिे, 

(ग) खण्ड (ख) बमोशजम असलु हिु िसकेमा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम 
सरकारी बाँकी सरह असलु गिि सभबशन्ित र्िकार्मा लेखी पठाउि।े 

(८) कारोबारको लेखा सभबन्िमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले ददएको र्िदेििको 
पालिा गिुि सबै कार्ािलर् प्रमखुको कतिव्र् हिुछे। 

58. राजस्ि दाशखला र राजस्िको लेखा: (१) राजस्ि उठाउि े कार्ािलर्ले करदाता िा 
सेिाग्राहीबाट प्राप्त गरेको राजस्ि िा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िेपाल सरकारलाइि प्राप्त िएको 
राजस्ि महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को िाममा सरकारी कारोबार गिे बैङ्कमा खोर्लएको 
राजस्ि खाता (ििअ्परेवटि रेर्िन्रू् एकाउण्ट) मा जभमा गिुि पिेछ। 

तर प्रर्र्लत कािूि बमोशजम प्रदेि र स्थािीर् तहमा बाँडफाँट हिुे राजस्ि रकम 
वििाज्र् कोषमा दाशखला गिुि पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम राजस्ि खातामा जभमा िएको रकम महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले सशञ्चत कोष वहसाब र्मलाि गदाि स्थािान्तरण गिे बाहेक अन्र् प्रर्ोजिको लार्ग 
रकम शझक्ि पाइिे छैि। 

(३) कार्ािलर्ले करदाताबाट बैङ्कमा जभमा हिु आएको बैङ्क िौर्र र िगद सङ्कलि 
गरी बैङ्कमा दाशखला गरेको बैङ्क िौर्रको वििरण छुट्टाछुटै्ट खातामा प्रविष्ट गरी महालेखा 
परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा लेखा राख्न ुपिेछ। 
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(४) र्स र्िर्ममा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि कार्ािलर्ले पाँर् हजार 
रूपैर्ाँसभमको राजस्ि करदाता िा सेिाग्राहीबाट िगदै बशुझर्लि सक्िछे। त्र्सरी बशुझर्लएको 
राजस्ि उपर्िर्म (१) बमोशजमको खातामा दैर्िक रूपमा जभमा गरी बैङ्क दाशखला वििरणमा 
प्रविष्ट गिुि पिेछ। 

(५) कार्ािलर्ले करदाता िा सेिाग्राहीबाट रे्क िा राफाफ्टको रूपमा प्राप्त िएको 
राजस्ि सभबशन्ित बैङ्कबाट राजस्ि खातामा जभमा िएको िौर्र प्राप्त िएपर्छ मार आभदािी 
जिाउि ुपिेछ। 

(६) कार्ािलर्मा िगद िा बैङ्क िौर्रको रूपमा प्राप्त िएको जिुसकैु राजस्ि रकमको 
अर्ििार्ि रूपमा आभदािी रर्सद काटी सभबशन्ित खातामा आभदािी जिाउि ुपिेछ। 

(७) बेरुज ुकार्म िएको रकम असलु िएमा त्र्स्तो रकम बेरूज ुकार्म िएको 
कार्ािलर्को िाममा उपर्िर्म (१) बमोशजमको खातामा जभमा गिुि पिेछ। र्सरी बेरुज ु
रकम असलु हुँदा राजस्ितफि को बेरुज ुिए राजस्िको सभबशन्ित िीषिकमा, विदेिशस्थत िेपाली 
र्िर्ोग तथा अन्र् र्िकार्बाट रकम वफताि आएमा र्िकासा वफताि, प्रदेि र स्थािीर् तहबाट 
रकम वफताि आएमा अिदुाि वफताि र अन्र् कारोबारको बेरुज ुिए बेरुज ुिीषिकमा लेखाङ्कि 
गिुि पिेछ। 

(८) राजस्ि िौर्रको भर्ाद एक िषिसभम कार्म रहिेछ। एक िषिर्िर सेिा 
िर्लएमा िा राजस्ि वफताि िर्लएमा िा राजस्ि वफतािको कारबाही िरुु िगरेमा कार्ािलर्ले 
उक्त िौर्रबाट सेिा ददि र त्र्स्तो राजस्ि वफताि गिि सक्िे छैि। त्र्स्तो राजस्ि सङ्ख घीर् 
सशञ्चत कोषमा स्ित: दाशखला िएको मार्ििेछ। 

(९) उपर्िर्म (८) बमोशजम सङ्ख घीर् सशञ्चत कोषमा दाशखला िएको राजस्ि कुिै 
कारणबाट वफताि गिुि पिे िएमा अथि मन्रालर्बाट बजेट र्िकासा गरी वफताि गिि सवकिछे।  

(१०) िेपाल सरकारले करदाताको वहत र सवुििाका लार्ग विद्यतुीर् िकु्तािी 
प्रणालीको माध्र्मबाट सरकारी राजस्ि सङ्कलि, लेखाङ्कि तथा प्रर्तिेदिलाई व्र्िशस्थत गिि 
आिश्र्क व्र्िस्था गिि सक्िेछ।  

(११) बैङ्कले राजस्ि रकम विद्यतुीर् माध्र्मबाट सङ्कलि र प्रविवष्ट गदाि कुिै रवुट 
िएमा बैङ्क आफैँ ले सोही ददि त्र्स्तो वििरण संिोिि गिि सक्िेछ। 

(१२) विद्यतुीर् माध्र्मबाट सङ्कलि तथा प्रविवष्ट गररएको राजस्िको वििरण 
कार्ािलर्ले सेिा ददििुन्दा पवहले संिोिि गिुि पिे िएमा सभबशन्ित कार्ािलर्ले सेिा िददएको 
र्कीि गरी त्र्स्तो रकम, रकम जभमा गरेको र्मर्त र कार्ािलर् कोड बाहेक अन्र् वििरण 
सभबशन्ित कार्ािलर्ले संिोिि गिि सक्िछे। 

(१३) विद्यतुीर् माध्र्मबाट प्रविवष्ट गररएको राजस्ि वििरणमा कार्ािलर् कोड 
संिोिि गिुि पिे िएमा आफ्िो कार्ििेरर्िरको कार्ािलर् कोड िए सभबशन्ित कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र फरक कार्ििेरर्िरको कार्ािलर् कोड िए महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले संिोिि गिि सक्िेछ। 

तर त्र्स्तो राजस्ि रकम र सोको दाशखला र्मर्त संिोिि गिि पाइि ेछैि। 
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(१४) उपर्िर्म (१२) िा (१३) बमोशजम राजस्ि वििरण िा कार्ािलर् कोडमा 
संिोिि गदाि सामान्र्तर्ा िौर्रको भर्ादर्िर त्र्स्तो िौर्र बमोशजमको सेिा ददि ु िन्दा 
अगािै संिोिि गिि सवकिछे।सो अिर्िपर्छ िौर्रमा संिोिि हिुे छैि। 

तर,  
(क) आर्थिक िषि समाप्त िइसकेपर्छ संिोिि गिुि पिे िएमा िदौ मसान्तसभम 

संिोिि गिि सवकिेछ। 
(ख) आर्थिक िषि समाप्त िइसकेको भर्ादर्िरको राजस्ि िौर्रको आिारमा िदौ 

मसान्त पर्छ सेिा ददि ुपिे िएमा सभबशन्ित कार्ािलर्ले र्िणिर् गरी सेिा 
ददि ुपिेछ। 

(१५) कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम कुिै सेिा प्रदाि गििको लार्ग जभमा गिि 
लगाएको सभबशन्ित सेिाग्राहीको राजस्िको िौर्रमा त्र्स्तो सेिा प्रदाि गरेको व्र्होरा जिाइि 
ददि ुपिेछ। 

59. राजस्ि लेखा अद्यािर्िक गिे: कार्ािलर्ले र्िर्म ५८ बमोशजम राजस्िको आभदािी जिाउँदा 
जिुसकैु माध्र्मबाट राजस्ि प्राप्त गरेको िए तापर्ि त्र्स्तो राजस्ि स्िीकृत राजस्ि िगीकरण 
र व्र्ातर्ा बमोशजम लगती राजस्ि तथा हसबली राजस्ि आभदािी दाशखल गरी गोश्वारा िौर्र 
तर्ार गरी दोहोरो लेखा प्रणालीको र्सद्धान्त अिसुार राजस्ि लेखा अद्यािर्िक गिुि पिेछ। 

60. राजस्ि असलुीको समीिा गिुि पिे: (१) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम राजस्ि सङ्कलि गिे 
मन्रालर्ले आफ्िो मातहतका कार्ािलर्बाट िएको राजस्ि असलुीको प्रगर्त समीिा 
रैमार्सक अिर्ि सभपन्न िएको एक मवहिार्िर गिुि पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) को प्रर्ोजिको लार्ग राजस्ि सङ्कलि गिे कार्ािलर्ले र्िर्र्मत 
रूपमा पेि गिुि पिे वििरणको अर्तररक्त महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले कुिै वििरण माग 
गरेमा त्र्स्तो वििरण सो कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।  

61. कार्ािलर् प्रमखुले र्िरीिण गिुि पिे: कार्ािलर् प्रमखुले प्रत्रे्क मवहिा राजस्ि उठ्ि छुट िए 
िा ििएको र राजस्ि लेखा तथा दाशखलाको र्िरीिण गरी राजस्ि वहिार्मिा िए िा ििएको 
र र्िर्म ५९ बमोशजम लगती राजस्ि तथा हसबली राजस्िको लेखा रहे िा िरहेको र्िरीिण 
गरी सोको अर्िलेख अद्यािर्िक गिि लगाउि ुपिेछ।  

  
पररच्छेद-७ 

िरौटी सभबन्िी व्र्िस्था 
62. िरौटी रकम जभमा गिे: (१) कार्ािलर्ले देहार्को कुिै कामको लार्ग िरौटीको रूपमा 

रकम जभमा गिि लगाउि सक्िेछ:- 
(क) िेपाल सरकारलाई बझुाउि ुपिे राजस्ि अर्ग्रम रूपमा बझुाउि,  
(ख) िेपाल सरकारलाई बझुाउि ुपिे राजस्ि कर्त बझुाउि ुपिे िने्न र्िणिर् िहुँदै 

त्र्स्तो राजस्ि रकम अर्ग्रम रूपमा बझुाउि, 
(ग) सभबशन्ित कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िरौटी राख्न ु पिे ििी 

तोकेकोमा त्र्स्तो िरौटी रकम दाशखल गिि। 
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(२) उपर्िर्म (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि प्रर्र्लत कािूिमा िरौटी 
सभबन्िमा छुटै्ट व्र्िस्था िएको रहेछ ििे सोही बमोशजम हिुेछ। 

63. िरौटी खाता: (१) र्िर्म ६2 बमोशजम कार्ािलर्को िाममा प्राप्त हिुे िरौटी रकम कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को िाममा रहेको एकल कोष िरौटी खातामा जभमा गिुि पिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको िरौटी खातामा रकम जभमा गदाि सभबशन्ित व्र्शक्त 
िा संस्थाले बैङ्कले तोके बमोशजम र्ार प्रर्त िौर्र िरी बैङ्क दाशखला गिुि पिेछ। 

(३) विद्यतुीर् माध्र्मबाट िरौटी रकम जभमा गदाि कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम 
सबै वििरण खलुाइि जभमा गिुि पिेछ। 

(४) र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को स्िीकृर्तमा कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को िाममा िैदेशिक मरुामा िरौटी 
खाता खोल्ि सवकिेछ। 

तर त्र्स्तो खाता िेपाल राि बैङ्कमा मार खोल्ि ुपिेछ। 
(५) उपर्िर्म (२), (३) िा (४) बमोशजम जभमा िएको िरौटी रकमको सभबशन्ित 

कार्ािलर्ले आभदािी रर्सद काटी आभदािी जिाउि ुपिेछ। 
64. िरौटी कारोबारको लेखा: (१) कार्ािलर्ले आफ्िो िामबाट एकल कोष िरौटी खातामा जभमा 

गरेको िरौटी रकमको गोश्वारा िरौटी खाता र व्र्शक्तगत िरौटी खाता अद्यािर्िक गरी राख्न ु
पिेछ।  

(२) कार्ािलर्ले िरौटीको लेखा अद्यािर्िक राखी एक आर्थिक िषिमा बाँकी रहेको 
िरौटी अको आर्थिक िषिको लार्ग शजभमेिारी सािुि पिेछ। त्र्सरी शजभमेिारी सादाि प्रत्रे्क िषि 
िरौटी रकमको छुटै्ट बैङ्क िगदी वकताब समेत राखी कुि काम बापत िरौटी जभमा हिु 
आएको हो सो व्र्होरा समेत खलुाइि सािुि पिेछ। 

(३) बोलपर जमाित, कार्िसभपादि जमाित, पेश्की जमाित र अन्र् जमाित 
बापतको िरौटीको लेखा महालेखा र्िर्न्रकको कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजमको ढाँर्ामा 
राख्न ुपिेछ।  

65. िरौटी जफत गिे: (१) र्िर्म ६2 बमोशजम कुिै प्रर्ोजिको लार्ग राशखएको िरौटी त्र्स्तो 
काम पूरा िगरेको कारणले प्रर्र्लत कािूि िा करारको ितििामा बमोशजम जफत गिुि पिे 
िएमा कार्ािलर् प्रमखुले र्िणिर् गरी त्र्स्तो िरौटी िा जमाितको रकम जफत गिुि पिेछ। 

(२) र्िर्म 6६ बमोशजम िरौटी रकम वफताि पाउिे व्र्शक्तबाट कुिै सरकारी बाँकी 
रकम असलु गिुि पिे िएमा त्र्स्तो रकम र्िजले वफताि पाउिे िरौटी रकमबाट कट्टा गरी 
असलु गरी सोको जािकारी सभबशन्ित व्र्शक्तलाई ददि ुपिेछ। 

66. िरौटी रकम वफताि: (१) कार्ािलर्मा जभमा गरेको िरौटी र्िर्म ६५ बमोशजम जफत िा 
कट्टा िहिु े िा र्िर्म ६७ बमोशजम राजस्ि दाशखला िहिुे िएमा त्र्स्तो िरौटी रकम 
सभबशन्ित व्र्शक्तले वफताि पाउिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम िरौटी रकम वफताि र्लिको लार्ग प्रर्र्लत कािूिमा 
अिर्ि तोवकएकोमा सोही अिर्िर्िर र अिर्ि ितोवकएकोमा जिु कामको लार्ग िरौटी 
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राशखएको हो सो काम समाप्त िएको र्मर्तले एक िषिर्िर िरौटी रकम जभमा गरेको 
प्रमाणसवहत सभबशन्ित व्र्शक्तले िरौटी जभमा गरेको कार्ािलर्मा र्ििेदि ददि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम प्राप्त र्ििेदि जाँर्बझु गदाि कार्ािलर्को अर्िलेख र 
र्ििेदिको व्र्होरा रूज ुिएमा कार्ािलर्ले त्र्स्तो िरौटी रकम सभबशन्ित व्र्शक्तलाइि वफताि 
ददि ुपिेछ। 

67. िरौटी रकम राजस्िमा दाशखला गिुि पिे: (१) जिु प्रर्ोजिको लार्ग िरौटी राशखएको हो सो 
काम पूरा िई प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िा करारको ितििामा बमोशजम िरौटी रकम राजस्ि 
खातामा दाशखला गिुि पिे िएमा शजभमेिार व्र्शक्तले प्रर्र्लत कािूि िा करारको ितििामामा 
भर्ाद तोवकएकोमा सोही भर्ादर्िर र भर्ाद ितोवकएको िएमा तीस ददिर्िर र्िणिर् गरी 
दाशखला गिुि पिेछ। 

(२) न्र्ावर्क िा अििन्र्ावर्क र्िकार्मा रहेको िरौटी वफताि पाउिे ठहर िएको एक 
िषिसभम सभबशन्ित व्र्शक्त वफताि माग्ि िआएमा एक िषि पगेुपर्छ त्र्स्तो िरौटी रकम वफताि 
र्लि आउि ु ििी त्र्स्तो र्िकार्ले पन्र ददिको भर्ाद ददई कुिै राविर्स्तरको दैर्िक 
पर्रकामा सूर्िा प्रकािि गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको भर्ादर्िर त्र्स्तो िरौटी रकम वफताि र्लि िआएमा 
राजस्ि खातामा जभमा गरी वहसाब र्मलाि गिुि पिेछ। 

 (४) न्र्ावर्क तथा अििन्र्ावर्क र्िकार्मा मदु्दाको वकिारा ििएसभम िा सरकारी 
र्िकार्मा जिुसकैु प्रर्ोजिको लार्ग रहेको िरौटी बापतको जेथाजमािीको त्र्स्तो जेथाजमािी 
र्लिे र्िकार्ले छुटै्ट लगत तर्ार गरी आिश्र्क संरिण समेत गिुि पिेछ।  

(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम अर्िलेख राशखएको जेथाजमािी त्र्स्तो मदु्दामा िएको 
फैसला िा र्िणिर् अशन्तम हुँदा जफत हिुे ठहरेमा एक िषिर्िर प्रर्र्लत कािूि बमोशजम 
र्ललाम बढाबढको माध्र्मबाट र्बक्री गरी प्राप्त हिुे रकम राजस्ि खातामा दाशखल गिुि 
पिेछ। 

68. िरौटी रकम राजस्िमा आभदािी बाँध्ि:े देहार्को कुिै अिस्थामा कार्ािलर्ले िरौटी रकम 
राजस्ि खातामा आभदािी बाँध्ि ुपिेछेः- 

(क)  र्िर्म ६५ बमोशजम िरौटी रकम जफत िा कट्टा िएको, 
(ख) र्िर्म ६६ मा उशल्लशखत अिर्िर्िर िरौटी रकम वफताि र्लि िआएको, 
(ग)  बैङ्क खातामा रकम जभमा िएको तर कार्ािलर्को िरौटी खातामा लेखाङ्कि 

ििएको,  
(घ)  कसले के बापत िरौटी राखेको हो िने्न कुरा स्पष्ट ििई बैङ्कको खातामा 

रहेको, िा  
(ङ)  कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को िाममा रहेको िरौटी खातामा 

सभबशन्ित कार्ािलर्को िाममा रहेको बैङ्क वििरण (स्टेटमेण्ट) मा बढी 
देशखएको। 

69. िरौटी रकम अन्र् कामको र्िर्मत्त खर्ि गिि िहिुे: (१) िरौटी बापत प्राप्त िएको रकम 
प्रर्र्लत कािूिमा उल्लेख गररएको काममा बाहेक अन्र् काममा खर्ि गिुि हुँदैि। 
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(२) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िरौटीबाट खर्ि गिि सवकिे व्र्िस्था िएकोमा कोष 
तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर्को िाममा छुटै्ट िरौटी खाता खोली 
जभमा गिे व्र्िस्था र्मलाउि सक्िेछ। 

70. िरौटी रकमको वहसाब र्मलाि गिे: (१) कार्ािलर्ले आफ्िो िाममा एकल कोष खातामाफि त 
कारोबार िएको वििरण प्राप्त गरी से्रस्ता बाँकी रकम र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्को अर्िलेखमा रहेको सभबशन्ित कार्ािलर्को िाममा बैङ्कमा बाँकी रहेको रकम 
मार्सक रूपमा र्िडाई वहसाब र्मलाि गिुि पिेछ। सभबशन्ित कार्ािलर्को िरौटीको वििरण 
उपलब्ि गराउिे शजभमेिारी सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को हिुेछ। 

(२) कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले एकल कोष खातामा रहेको िरौटीको 
वहसाब बैङ्कको वििरणसँग मार्सक रूपमा र्िडाई अद्यािर्िक गिुि पिेछ।  

(३) र्ो र्िर्मािली प्रारभि हुँदाका बखत कुिै कार्ािलर्को से्रस्तामा जभमा िएको 
िरौटी रकम िन्दा बैङ्क मौज्दात रकम कम िएमा सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्ले र्ो र्िर्मािली 
प्रारभि िएको एक िषिर्िर छािर्बि गरी वहसाब र्मलाि गिुि पिेछ। 

71. अशस्तत्िमा िरहेको कार्ािलर् िा आर्ोजिाको िरौटी खाता: (१) कुिै कार्ािलर् खारेज हुँदा 
िा कुिै आर्ोजिा सभपन्न हुँदाका बखत िरौटी रकम बाँकी रहि गएमा सो कार्ािलर् िा 
आर्ोजिाले िरौटी रकम र िरौटी राख्न े व्र्शक्त िा संस्थाको िाम, ठेगािासवहत सभबशन्ित 
केन्रीर् र्िकार्ले तोके बमोशजम सो कार्ािलर् िा आर्ोजिाको दावर्त्ि र शजभमेिारी र्लि े
कार्ािलर् िा आर्ोजिामा बझुाउि ुपिेछ। त्र्सरी बशुझर्लि ेकार्ािलर् िा आर्ोजिाले सोको 
अर्िलेख राखी खारेज िएको कार्ािलर् िा सभपन्न आर्ोजिाको अर्िलेखबाट लगत कट्टा गिुि, 
गराउि ुपिेछ। 

(२) र्ो र्िर्मािली प्रारभि हुँदाका बखत अशस्तत्िमा िरहेको र अन्र् कुिै 
कार्ािलर्मा दावर्त्ि हस्तान्तरण ििएको कार्ािलर्को िाममा रहेको िरौटी रकम कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले िाम थर, ठेगािा खलेुको हकमा िरौटी वफताि गिि पैंतीस ददिको 
समर् ददई साििजर्िक सूर्िा प्रकािि गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको सूर्िामा उशल्लशखत अिर्िर्िर प्रमाण सवहत र्ििेदि 
ददएमा र त्र्स्तो र्ििेदिको व्र्होरा र कार्ािलर्को अर्िलेख दरुूस्त िएमा कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले त्र्स्तो िरौटी रकम सभबशन्ित व्र्शक्तलाइि वफताि गिुि पिेछ। त्र्सरी 
सूर्िा गदाि कसैको माग दािी पेि ििएको िा िाम थर, ठेगािा िखलेुकोमा त्र्स्तो रकम 
कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्िर्म ६८ बमोशजम राजस्िमा आभदािी बाँध्ि ुपिेछ। 

72. सरकारी कार्ािलर्ले िरौटी राख्न:े कुिै सरकारी कार्ािलर्ले कुिै र्िकार्मा िरौटी राख्न ुपिे 
िएमा आफूले राखेको िरौटीको वििरण अिसूुर्ी-१० बमोशजमको ढाँर्ामा अर्िलेख राख्न ु
पिेछ।  

पररच्छेद-८ 
वित्तीर् वििरण तथा प्रर्तिेदि  

73. मार्सक तथा िावषिक वििरण पेि गिे: (१) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले मवहिा समाप्त िएको सात 
ददिर्िर खर्िको फाँटिारी, फस्र्ौट हिु बाँकी पेश्कीको वििरण, राजस्ि र िरौटीको वििरण, 
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राजस्िको बैङ्क वहसाबको वििरण, िरौटीको वहसाब र्मलाि वििरण र सभपशत्त तथा 
प्रर्तबद्धताको वििरण सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा रहेको अर्िलेखसँग 
रुज ु गरी तालकु कार्ािलर्मा पठाउि ु पिेछ। त्र्सरी वििरण पठाउँदा बेरूजकुो मार्सक 
वििरण समेत समािेि गरी पठाउि ुपिेछ। 

(२) िैदेशिक सहार्ता समािेि िएको आर्ोजिाको हकमा सभबशन्ित आर्ोजिा िा 
कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम वििरण पठाउँदा िस्तगुत सहार्ता, सोझै िकु्तािी, टिि 
की, प्राविर्िक र अन्र् सहार्ताको अर्तररक्त िोिििाि हिुे रकम, खर्ि िीषिक, दातपृि, 
स्रोतको प्रकार र िकु्तािी विर्ि समेतको वििरण खलु्िे गरी तालकु कार्ािलर्मा पठाउि ु
पिेछ। 

(३) शजभमेिार व्र्शक्तले आर्थिक िषि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्िर उपर्िर्म (२) 
बमोशजमको विषर् समेत समािेि गरी कार्ािलर्को विर्िर्ोजि¸  राजस्ि¸  िरौटी, पेश्की बाँकी 
वििरण, िकु्तािी हिु बाँकीको वििरण, अन्र् कोषको िावषिक वित्तीर् वििरण र सभपशत्त तथा 
दावर्त्िको वििरण तर्ार गरी सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट प्रमाशणत िएको आर्थिक वििरण सात ददिर्िर तालकु 
कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

74. शजल्लागत वित्तीर् वििरण: (१) कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले शजल्लाशस्थत 
कार्ािलर्लाई ददएको िकु्तािी र्िकासाको आिारमा बजेट िीषिक र कार्ािलर्को वििरण 
छुदट्टि ेगरी प्रत्रे्क केन्रीर् र्िकार्को िेपाल सरकारको स्रोत, िैदेशिक सहार्ताको िकु्तािी 
र्िकासाको वििरण, राजस्ि¸ िरौटी, अन्र् कोष तथा सभपशत्त र प्रर्तबद्धताको छुट्टाछुटै्ट 
अर्िलेख तर्ार गरी सोको प्रर्तिेदि आर्थिक िषि समाप्त िएको दईु मवहिार्िर महालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको वििरण पठाउँदा बजेटमा समािेि िएको तर 
िकु्तािी र्िकासा ददि ु िपिे र्िर्म ७3 को उपर्िर्म (२) बमोशजमको िस्तगुत सहार्ता, 
सोझै िकु्तािी, टिि की, प्राविर्िक र अन्र् सहार्ताको अर्तररक्त िोिििाि हिुे रकम, खर्ि 
िीषिक, दातपृि¸ स्रोतको प्रकार र िकु्तािी विर्ि समेत खलुाई पठाउि ुपिेछ। 

(३) कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्िर्म ७3 को उपर्िर्म (३) बमोशजम 
प्राप्त वित्तीर् वििरणमा िावषिक बजेट, रकमान्तर, र्िकासा, खर्ि, बाकँी रकम, राजस्ि¸  िरौटी 
र अन्र् कोषको कारोबार समेत रुज ु गरी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको 
समर्र्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र केन्रीर् लेखा राख्न ेतालकु कार्ािलर्मा पठाउि ु
पिेछ। 

75. केन्रीर् लेखा तथा वित्तीर् वििरण: (१) केन्रीर् र्िकार्ले केन्रीर् लेखा रातदा िावषिक बजेट, 
स्रोतान्तर, रकमान्तर, र्िकासा, खर्ि, िस्तगुत सहार्ता, सोझै िकु्तािी, टिि की, प्राविर्िक र 
अन्र् सहार्ता तथा िोिििाि हिुे रकमको दातपृि, स्रोतको प्रकार, िकु्तािी विर्ि समेत खलु्ि े
गरी लेखा राख्न ु पिेछ। त्र्सरी लेखा रातदा राजस्ि, िरौटी, अन्र् कारोबार, सभपशत्त तथा 
प्रर्तबद्धताको समेत केन्रीर् लेखा राख्न ुपिेछ। 
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम लेखा राख्न े प्रर्ोजिको लार्ग मातहतका कार्ािलर्ले 
केन्रीर् लेखा राख्न ेतालकु कार्ािलर्मा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको समर्र्िर 
ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजमको वित्तीर् वििरण पठाउि ुपिेछ। 

(३) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐिको दफा २६ को उपदफा (४) बमोशजम तर्ार 
गरेको वििरण र मातहत कार्ािलर् समेतको आर् व्र्र्को केन्रीर् लेखा तथा वित्तीर् वििरण 
तर्ार गरी असोज मसान्तर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम प्राप्त हिु आएको केन्रीर् लेखा तथा वित्तीर् वििरणको 
आिारमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले ऐिको दफा २९ को उपदफा (१) बमोशजम 
केन्रीर् लेखाको एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गरी काशत्तक पन्र गतेर्िर महालेखा 
परीिकको कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(५) मन्रालर् र केन्रीर् र्िकार्ले र्ालू आर्थिक िषिको बजेट कार्ािन्िर्िको 
अिििावषिक मूल्र्ाङ्किको लार्ग पसु मवहिासभमको आभदािी तथा खर्िको वििरण माघ पन्र 
गतेर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(६) मन्रालर् र केन्रीर् र्िकार्ले र्ालू आर्थिक िषिको बजेट कार्ािन्िर्िको शस्थर्त 
मूल्र्ाङ्किको लार्ग िैिाख पन्र गतेर्िर संिोर्ित अिमुाि तर्ार गरी महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा पठाउि ु पिेछ। त्र्स्तो वििरणको आिारमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
एकीकृत वििरण तर्ार गरी िैिाख मसान्तर्िर अथि मन्रालर्मा पेि गिुि पिेछ। 

76. आर्थिक कारोबारको िावषिक प्रर्तिेदि: (१) कार्ािलर्ले आर्थिक िषिर्िर िएको िगदी, शजन्सी 
तथा अन्र् आर्-व्र्र्को आर्थिक कारोबारको िावषिक प्रर्तिेदि अिसूुर्ी-११ बमोशजमको 
ढाँर्ामा तर्ार गरी आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतालीस ददिर्िर सभबशन्ित कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले आफ्िो अर्िलेखसँग रूज ुगरी कुिै रार् प्रर्तवक्रर्ा िए सो समेत उल्लेख गरी एक 
मवहिार्िर सभबशन्ित कार्ािलर्को तालकु वििाग, केन्रीर् र्िकार् र महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

77. साििजर्िक ऋण तथा लगािीको लेखाङ्कि र प्रर्तिेदि: (१) साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि 
कार्ािलर्ले िेपाल सरकारको ऋण तथा लगािीको लेखा वििरण तथा प्रर्तिेदि मार्सक, 
रैमार्सक तथा िावषिक रूपमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र अथि मन्रालर्मा पेि गिुि 
पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको मार्सक प्रर्तिेदि मवहिा समाप्त िएको सात ददिर्िर, 
रैमार्सक प्रर्तिेदि सो अिर्ि समाप्त िएको सात ददिर्िर र िावषिक प्रर्तिेदि आर्थिक िषि 
समाप्त िएको पैंतीस ददिर्िर पेि गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिमा ऋण सभबन्िी कारोबारको उल्लेख गदाि 
कारोबार िएको ददिमा कार्म रहेको विर्िमर् दरमा िेपाली मरुा र सभझौता अिसुारको 
विदेिी मरुा तथा दातपृि समेत उल्लेख गिुि पिेछ। विर्िमर् दर र्कीि हिु िसकेमा 
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प्रर्तिेदि अिर्िको अशन्तम ददि कार्म रहेको विर्िमर् दर अिसुार िेपाली मरुा उल्लेख गरी 
प्रर्तिेदि पेि गिि सवकिछे। 

(४) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिमा लगािी सभबन्िी कारोबार उल्लेख गदाि 
प्रर्तिेदि अिर्िमा िेरगत, र्िकार्गत र स्रोतगत रूपमा िरे्र तथा ऋण लगािी, लािांि 
तथा व्र्ाज प्रार्प्त, साँिा वफताि, समार्ोजि थपघट र कुल लगािी उल्लेख गिुि पिेछ। 

(५) सभझौता बमोशजम दातपृिलाइि आिर्िक रूपमा उपलब्ि गराउि ुपिे प्रर्तिेदि 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले उपलब्ि गराउिेछ। 

78. सभपशत्तको लेखाङ्कि तथा प्रर्तिेदि: (१) कार्ािलर्ले आफूले खररद गरेको, र्िमािण गरेको िा 
अन्र् कुिै माध्र्मबाट प्राप्त गरेको र्ल अर्ल मालसामाि तथा सभपशत्तको लेखा त्र्स्तो 
मालसामाि तथा सभपशत्तको खररद मूल्र्को आिारमा राख्न ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम अर्िलेख रातदा एक पटक प्रर्ोग िइसकेपर्छ पिुेः 
सोही रूपमा प्रर्ोगमा आउि िसक्िे, सामान्र्तर्ा एक िषििन्दा बढी अिर्ि वटकाउ िहिुे िा 
प्रर्त एकाइ मूल्र् पाँर् हजार रुपैर्ाँसभम पिे मालसामाि तथा सभपशत्तलाई खर्ि िएर जािे र 
एक िषििन्दा बढी अिर्ि वटकाउ हिुे िा प्रर्त एकाइ मूल्र् पाँर् हजार रुपैर्ाँिन्दा बढी रकम 
पिे मालसामाि तथा सभपशत्तको लेखा खर्ि िएर िजािे खातामा अर्िलेख राख्न ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि एक पटक प्रर्ोग 
िइसकेपर्छ पिुेः सोही रूपमा प्रर्ोगमा आउि िसक्ि ेपाँर् हजार रूपैर्ाँिन्दा बढी मूल्र्को 
मालसामाि तथा सभपशत्तलाई कार्ािलर् प्रमखुले त्र्स्तो मालसामाि तथा सभपशत्तको प्रकृर्त िा 
प्रर्ोगको अिस्था खलुाइि र्िणिर् गरी खर्ि िएर जािे खातामा अर्िलेख राख्न सक्िछे।  

(४) उपर्िर्म (१) बमोशजम मालसामाि तथा सभपशत्त खररद मूल्र् कार्म गदाि 
आफैँ ले खररद गरेकोमा र्बल िा मूल्र् खलेुको कागज बमोशजम र अन्र् कार्ािलर् िा 
र्िकार्बाट प्राप्त िएकोमा त्र्सरी प्राप्त हुँदाका बखत मूल्र् खलुाइएकोमा सो मूल्र्मा ढुिािी 
खर्ि̧  जडाि खर्ि̧  बीमा खर्ि तथा िन्सार महसलु लगार्तका अन्र् खर्ि समािेि हिुे गरी 
मूल्र् कार्म गिुि पिेछ। 

(५) कार्ािलर्ले कुिै मालसामाि तथा सभपशत्त प्राप्त हुँदा त्र्स्तो सभपशत्तको मूल्र् 
िखलेुको िएमा र्िर्म ९६ बमोशजम त्र्स्तो मालसामाि तथा सभपशत्तको मूल्र् कार्म गरी 
लेखा राख्न ुपिेछ। 

(६) केन्रीर् र्िकार्ले आफ्िो र मातहतको कार्ािलर्को सभपशत्त तथा दावर्त्िको 
अर्िलेख राखी िावषिक वििरण असोज मसान्तर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ु
पिेछ। 

(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम प्राप्त वििरणको आिारमा महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले काशत्तक मसान्तर्िर िेपाल सरकारको सभपशत्त तथा दावर्त्िको एकीकृत वििरण 
तर्ार गरी महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ। 

79. बोडि, सर्मर्त िा अन्र् संस्थाले लेखा तथा वििरण पेि गिुि पिे: (१) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम 
स्थापिा िा गठि िएको बोडि, सर्मर्त िा र्स्तै प्रकृर्तका अन्र् संस्थाले िेपाल सरकारबाट 
कुिै अिदुाि प्राप्त गरेको िए आफ्िो संस्थाको आर्थिक प्रिासि सभबन्िी र्िर्मािली िा 
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विर्िर्मािलीमा उल्लेख िएकोमा सोही बमोशजम र ििएकोमा र्स र्िर्मािली बमोशजम 
त्र्स्तो अिदुाि, आफ्िो आन्तररक आभदािी िा अन्र् र्िकार्बाट प्राप्त रकम समेत समािेि 
गरी आभदािी र खर्िको रैमार्सक र िावषिक वििरण तर्ार गिुि पिेछ। त्र्सरी तर्ार गरेको 
रैमार्सक वििरण सो अिर्ि समाप्त िएको सात ददिर्िर र िावषिक वििरण आर्थिक िषि समाप्त 
िएको पैंतीस ददिर्िर सभबशन्ित मन्रालर्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) केन्रीर् र्िकार्ले उपर्िर्म (१) बमोशजमको वििरणको आिारमा प्रर्र्लत 
लेखामाि बमोशजम बजेट प्रणाली बावहरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) साििजर्िक र्िकार् समेतको 
आभदािी, खर्ि, अिदुाि लगार्तका विषर् समािेि गरी िक्साङ्कि (भर्ावपङ्ग) गिे र सोको 
आिारमा िावषिक एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गरी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र 
महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम िावषिक वििरण पठाउँदा र्िेःिति बाहेकको अन्र् अिदुाि 
रकम सोही आर्थिक िषिर्िर खर्ि हिु िसकी बाँकी रहेको िए त्र्स्तो रकम िेपाल 
सरकारलाई वफताि गरी सोको वििरण समेत संलग्ि गिुि पिेछ।  

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम वफताि गिुि पिे रकम वफताि िगरेमा िेपाल सरकारले 
त्र्स्तो रकम सो आर्थिक िषिमा उपलब्ि गराउिे अिदुाि रकमबाट कट्टा गररिेछ। 

80. साििजर्िक संस्थािको वित्तीर् प्रर्तिेदि: (१) साििजर्िक संस्थािले सभपशत्त र दावर्त्िको 
अर्तररक्त िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिदुाि, िेर्र तथा ऋण लगािी, आन्तररक आभदािी, 
खर्िको वित्तीर् वििरण तथा असलु उपर गिुि पिे बेरुजकुो वििरण तर्ार गरी सभबशन्ित 
मन्रालर् र अथि मन्रालर्मा आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवहिार्िर पेि गिुि पिेछ। 
र्स्तो वििरणको आिारमा अथि मन्रालर्ले साििजर्िक संस्थािको िावषिक शस्थर्त समीिा गरी 
प्रर्तिेदि प्रकािि गिेछ। 

(२) िेपाल सरकारले साििजर्िक संस्थािमा िरे्र तथा ऋण लगािी िा िरे्र 
विर्ििेि गदाि सभबशन्ित साििजर्िक संस्थािको सभपकि  मन्रालर्को र्सफाररस तथा त्र्स्तो 
संस्थािको वित्तीर् अिस्था र व्र्ािसावर्क र्ोजिाको आिारमा गिेछ।  

(३) साििजर्िक संस्थािले िपेाल सरकारबाट िएको िेर्र तथा ऋण लगािी आर्थिक 
िषि समाप्त िएको र्ार मवहिार्िर सभबशन्ित मन्रालर् र साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि 
कार्ािलर्सँग वहसाब समार्ोजि गिुि पिेछ। 

 
पररच्छेद-९ 

आन्तररक र्िर्न्रण तथा लेखापरीिण 
  
81. आन्तररक र्िर्न्रण सभबन्िी व्र्िस्था: (१) मन्रालर् र केन्रीर् र्िकार्ले आफ्िो र मातहत 

कार्ािलर्बाट सभपादि गररिे कार्ि, प्रदाि गररि े सेिा तथा स्िीकृत कार्िक्रम बमोशजमको 
वक्रर्ाकलाप र्मतव्र्वर्ता, कार्िदिता, प्रिािकाररता र जोशखमरवहत ढङ्गबाट सभपादि गिि, 
वित्तीर् प्रर्तिेदि प्रणालीलाई विश्वसिीर् बिाउि तथा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम कार्िसभपादि 
गिि कामको प्रकृर्त अिसुारको आन्तररक र्िर्न्रण प्रणाली तर्ार गरी र्ो र्िर्मािली प्रारभि 
िएको र्मर्तले एक िषिर्िर लागू गिुि पिेछ। 
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको आन्तररक र्िर्न्रण प्रणाली तर्ार गदाि कार्ािलर्को 
कामको प्रकृर्त अिसुार र्िर्न्रणको िातािरण, सभिावित जोशखम, र्िर्न्रणको उपार्, सूर्िा 
र सञ्चार, अिगुमि गिे र्िकार् र विर्ि लगार्तका विषर् समेट्ि ुपिेछ। 

(३) आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालीको ढाँर्ा र कार्िविर्ि ऐिको दफा ६५ को उपदफा 
(२) बमोशजम महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले बिाएको ददग्दिििमा उल्लेख िए बमोशजम 
हिुेछ। 

(४) आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालीको अिगुमि गिि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले 
शजभमेिार अर्िकारी तोकी अिगुमि गिे र सोको प्रर्तिेदि ददिे व्र्िस्था र्मलाउि ुपिेछ। 

(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम प्राप्त प्रर्तिेदि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले लेखापरीिण 
तथा आन्तररक र्िर्न्रण सर्मर्तमा पेि गिि लगाउि ुपिेछ। 

(६) र्स र्िर्मािली बमोशजम मातहतको कार्ािलर्बाट सभपादि गररिे कार्ि, प्रदाि 
गररिे सेिा तथा स्िीकृत कार्िक्रम बमोशजमको वक्रर्ाकलाप र्मतव्र्वर्ता, कार्िदिता, 
प्रिािकाररता र जोशखमरवहत ढङ्गबाट सभपादि गरे िा िगरेको विषर्मा केन्रीर् र्िकार्ले 
िषिको कभतीमा दईु पटक अिगुमि गिुि पिेछ।  

(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम अिगुमि गदाि कुिै कैवफर्त देशखएमा तालकु 
कार्ािलर्ले त्र्स्तो कैवफर्त सिुारको लार्ग सभबशन्ित कार्ािलर्लाई आिश्र्क र्िदेिि ददि 
सक्िेछ। 

82. लेखापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्रण सर्मर्तको बैठक सभबन्िी कार्िविर्ि: (१) लेखापरीिण 
तथा आन्तररक र्िर्न्रण सर्मर्तको बैठक आिश्र्कता अिसुार बस्ि सक्िेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको बैठकमा लेखापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्रण 
सर्मर्तले आफ्िो केन्रीर् र्िकार् िा सो अन्तगितको कार्ािलर्बाट आन्तररक र्िर्न्रण 
प्रणालीको पररपालिा िए िा ििएको सभबन्िमा मूल्र्ाङ्कि गिुि पिेछ। त्र्सरी मूल्र्ाङ्कि गदाि 
कुिै विषर् सिुार गिुि पिे देशखएमा सो विषर् खलुाई अविलभब सिुार गिि सभबशन्ित 
कार्ािलर् प्रमखुलाई र्िदेिि ददि ुपिेछ।  

(३) लेखापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्रण सर्मर्तको बैठक सभबन्िी अन्र् कार्िविर्ि 
सो सर्मर्त आफैँ ले र्ििािरण गरे बमोशजम हिुेछ। 

83. आन्तररक लेखापरीिक खटाउिे: (१) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले कार्ािलर्को आन्तररक 
लेखापरीिण गिि लेखा समूहमा कार्िरत कभतीमा राजपर अिवङ्कत प्रथम शे्रणीको कमिर्ारीलाई 
र्ार िषिको लार्ग आन्तररक लेखापरीिक तोक्िेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम आन्तररक लेखापरीिक तोक्दा राजपरावङ्कत कमिर्ारी िए 
दईु िषि र राजपर अिवङ्कत प्रथम शे्रणीको कमिर्ारी िए तीि िषि सेिा अिर्ि पूरा िएको हिु ु
पिेछ।  

(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजम महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक 
लेखापरीिक तोक्दा एउटा कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को आन्तररक लेखापरीिण  
अको कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट गराउिे गरी तोक्ि सक्िेछ। 
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(४) आन्तररक लेखापरीिकलाई तोवकएको अिर्िमा सरुिा गदाि आन्तररक 
लेखापरीिककै रूपमा कामकाज गिे गरी बाहेक लेखापालि िा अन्र् कार्ि गिे गरी सरुिा 
गररिे छैि। 

(५) र्स र्िर्ममा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि आन्तररक लेखापरीिक 
तोकेको कमिर्ारीले तोवकएको शजभमेिारी पूरा िगरेमा िा शजभमेिारी पूरा गिि असमथि िएमा 
महालेखा र्िर्न्रकले कारण जिाई आन्तररक लेखापरीिकको शजभमेिारीबाट जिुसकैु बखत 
हटाउि सक्िेछ। 

84. आन्तररक लेखापरीिण सभबन्िी अन्र् कार्िविर्िेः (१) कार्ािलर् प्रमखुले आफ्िो कार्ािलर्को 
विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी, आभदािी तथा खर्ि िा सभपशत्त तथा दावर्त्ि र प्रर्र्लत कािूि 
बमोशजम खडा िएको कार्िसञ्चालि िा अन्र् साििजर्िक कोषको लेखा आन्तररक 
लेखापरीिणको लार्ग खवटएको आन्तररक लेखापरीिकलाई उपलब्ि गराउि ुपिेछ। 

(२) विदेिशस्थत िेपाली र्िर्ोगको आन्तररक लेखापरीिणको लार्ग महालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले कारोबारको प्रकृर्त र पररमाणको आिारमा आन्तररक लेखापरीिक 
खटाउि सक्िछे। 

(३) कुिै आर्ोजिा िा वित्तीर् जोशखम देशखएको िेरमा वििेषज्ञ समेतको सेिा र्लई 
आन्तररक लेखापरीिण गिुि पिे देशखएमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आिश्र्कता अिसुार 
वििेषज्ञ तोवकददि सक्िेछ। त्र्सरी वििषेज्ञ तोवकएकोमा आन्तररक लेखापरीिकले सोको 
प्रर्तिेदि सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत समि र महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेि 
गिुि पिेछ। आन्तररक लेखापरीिकले आफ्िो आन्तररक लेखापरीिण प्रर्तिेदि पेि गदाि 
त्र्स्तो प्राविर्िक प्रर्तिेदि समेत समािेि गिुि पिेछ। 

(४) प्रदेि तथा स्थािीर् तह िा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम स्थापिा िएको कुिै बोडि, 
सर्मर्त िा र्स्तै प्रकृर्तका अन्र् संस्थाबाट आन्तररक लेखापरीिणको लार्ग अिरुोि िई 
आएमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक लेखापरीिण गिि सभबशन्ित कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई तोक्ि सक्िेछ। 

(५) र्स पररच्छेदमा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि अन्तर-सरकारी 
अशततर्ारी अन्तगित िएको र्िकासा खर्िको आन्तररक लेखापरीिण सभबशन्ित अशततर्ारी ददि े
र्िकार्को आन्तररक लेखापरीिकले गिेछ। 

(६) आन्तररक लेखापरीिकले आन्तररक लेखापरीिण गदाि देहार्का कुराको जाँर् 
गिुि पिेछ:- 

(क)  कार्ािलर्मा हिुे विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी, सभपशत्त तथा अन्र् सरकारी 
कोषको आभदािी तथा खर्ि र त्र्सको लेखाङ्कि प्रर्र्लत कािूििारा 
र्ििािररत प्रवक्रर्ा अिरुूप िए िा ििएको, 

(ख)  कार्ािलर्को वित्तीर् साििको उपर्ोग र्मतव्र्र्ी तररकाले दितापूििक 
प्रिािकारी रूपमा िए िा ििएको,  

(ग) तोवकएको समर्मा पेश्की फस्र्ौट िए ििएको र फस्र्ौट हिु बाँकी 
पेश्की रहे िा िरहेको,  
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(घ)  कार्ािलर्को स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिरुूप लक्ष्र् प्रार्प्त गरे िा 
िगरेको,  

(ङ)  कार्ािलर्को वित्तीर् प्रर्तिेदिले आर्थिक कारोबारको सही र र्थाथि 
शर्रण प्रस्ततु गरे िा िगरेको, 

(र्)  आन्तररक र्िर्न्रण प्रणाली पर्ािप्त रहे िा िरहेको, 
(छ) र्िर्म ६१ बमोशजम कार्ािलर् प्रमखुले र्िरीिण गरे िा िगरेको। 

(७) आन्तररक लेखापरीिकले ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम विर्ार गिुि पिे 
विषर्हरुको रुज ु सूर्ी (रे्कर्लष्ट) तर्ार गरी सोको आिारमा आन्तररक लेखापरीिण गिुि 
पिेछ। 

(८) आन्तररक लेखापरीिकले लेखापरीिण सभपन्न गरी लेखापरीिण वटपोट, 
रे्कर्लष्ट र अन्र् वििरण कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् प्रमखु समि पेि गिुि पिेछ। 
त्र्स्तो वििरणको आिारमा आन्तररक लेखापरीिक र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् 
प्रमखुले संर्कु्त रूपमा आन्तररक लेखापरीिण प्रर्तिेदि तर्ार गरी सभबशन्ित कार्ािलर् र 
सोको तालकु कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ।  

(९) तालकु कार्ािलर्ले आफू मातहत कार्ािलर्ले उपर्िर्म (८) बमोशजम प्राप्त 
प्रर्तिेदिमा उशल्लशखत सझुाि कार्ािन्िर्ि गरे िा िगरेको र कुिै बेरूज ुकार्म िएकोमा 
त्र्स्तो बेरुज ुसमर्मै फस्र्ौट गरे िा िगरेको सभबन्िमा अिगुमि गिुि पिेछ।  

(१०) कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आफ्िो कार्ििेरर्िरको कार्ािलर्को 
आन्तररक लेखापरीिण सभपन्न गरी सोको िावषिक प्रर्तिेदि िदौ मसान्तर्िर महालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।  

(११) आन्तररक लेखापरीिकले आन्तररक लेखापरीिण गदाि महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले बिाएको आर्ारसंवहताको पालिा गिुि पिेछ। 

(१२) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक लेखापरीिणको प्रिािकाररता 
अर्ििृवद्ध गिि आर्ारसंवहता पालिा िए िा ििएको तथा आन्तररक लेखापरीिण सभबन्िी 
कार्ि तोवकएको समर्मा सभपादि िए िा ििएको र्िर्र्मत रूपमा अिगुमि गिुि पिेछ। 

(१३) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१०) बमोशजमको प्रर्तिेदिको 
आिारमा वित्तीर् जोशखम विश्लषेण गदाि कुिै कार्ािलर्को पिु: आन्तररक लेखापरीिण गिि 
आिश्र्क देशखएमा आन्तररक लेखापरीिक खटाई पिुेः आन्तररक लेखापरीिण गराउि 
सक्िेछ। 

(१४) उपर्िर्म (१०) बमोशजमको आन्तररक लेखापरीिण प्रर्तिेदिमा 
िऔलं्र्ाइएको तर उपर्िर्म (१२) बमोशजम अिगुमि िा उपर्िर्म (१३) बमोशजम पिुेः 
आन्तररक लेखापरीिण गदाि िा अशन्तम लेखापरीिण हुँदा बाध्र्ात्मक रुपमा पालिा गिुि पिे 
कुराहरु पालिा िगरेको िा साििािीपूििक आन्तररक लेखापरीिण िगरेको देशखएमा 
सभबशन्ित आन्तररक लेखापरीिकलाई ऐि तथा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम कारबाही हिुेछ। 

85. आन्तररक लेखापरीिणबाट देशखएको कैवफर्त तथा बेरूज ु फस्र्ौट गिे: (१) कार्ािलर्ले 
आन्तररक लेखापरीिण प्रर्तिेदिमा औलं्र्ाइएको कैवफर्त सभबन्िमा रैमार्सक प्रर्तिेदिको 
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हकमा अको रैमार्सक अिर्िर्िर तथा िावषिक प्रर्तिेदिको हकमा अशन्तम लेखापरीिण हिु ु
अगािै आिश्र्क प्रमाण संलग्ि गरी र्िर्र्मत गिुि पिे िए र्िर्र्मत गराइि बेरूज ुफस्र्ौट गिुि, 
गराउि ुपिेछ। त्र्सरी बेरूज ुफस्र्ौट गरेपर्छ सोको जािकारी तालकु कार्ािलर् र कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

(२) कार्ािलर् प्रमखु आफैँ ले र्िर्र्मत गिि िसक्िे बेरुजलुाई र्िर्र्मत गििको लार्ग 
तत्सभबन्िी आिश्र्क वििरण तथा कागजातसवहत तालकु कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम वििरण तथा कागजात प्राप्त िएपर्छ तालकु कार्ािलर्ले 
त्र्स्तो बेरूज ु र्िर्र्मत गिुि पिे देशखएमा र्िर्र्मत गररददि ु पिेछ। र्िर्र्मत हिु िसक्ि े
देशखएमा सोको कारण जिाइि सभबशन्ित कार्ािलर्मा वफताि पठाउि ुपिेछ।  

(४) कार्ािलर्ले आन्तररक लेखापरीिणबाट देशखएको व्र्होरा, कार्म िएको बेरूज ु
र फस्र्ौट हिु बाँकी रहेको बेरूजकुो वििरण अशन्तम लेखापरीिक समि पेि गिुि पिेछ। 

(५) कार्ािलर्ले अशन्तम लेखापरीिण िई प्रर्तिेदि प्राप्त िएको पन्र ददिर्िर 
आन्तररक लेखापरीिण र अशन्तम लेखापरीिण गदाि देशखएको बेरुजकुो तलुिात्मक वििरण 
अद्यािर्िक गरी अिसूुर्ी-१२ बमोशजमको ढाँर्ामा राख्न ुपिेछ।  

86. लेखापरीिण गराएपर्छ मार रमािा ददिे: (१) आर्थिक कारोबार गिे कार्ािलर् प्रमखु र 
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको कुिै मवहिाको आन्तररक लेखापरीिण िहुँदै सरुिा िएमा 
र्िज कार्िरत रहेको अिर्िको आन्तररक लेखापरीिण गराई माग िएको जिाफ िा प्रमाण 
पेि गिि लगाई हालिालालाई िा हालिालालाई बझुाउिे गरी मातहत कमिर्ारीलाई बझुाई 
बरबझुारथ गरेपर्छ मार रमािा ददि ुपिेछ। बझु्िलेे पर्ि सो बमोशजम बशुझर्लि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको अिस्था परी आन्तररक लेखापरीिणको लार्ग अिरुोि 
िएमा सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तत्काल आन्तररक लेखापरीिण 
गररददि ु पिेछ। बरबझुारथ गिुि पिे व्र्शक्तले से्रस्ता तर्ार गरी आन्तररक लेखापरीिणको 
लार्ग सात ददिर्िर पेि गरी आन्तररक लेखापरीिणबाट र्िस्केको बेरूजकुो जिाफ समेत 
सात ददिर्िर ददि ुपिेछ। 

(३) र्स र्िर्म बमोशजम आन्तररक लेखापरीिण गराउि वििेष कारणिि असमथि 
िई रमािा ददिपुिे अिस्था र्सजििा िएमा एक तह मार्थको स्िीकृर्त र्लएर मार रमािा ददि ु
पिेछ।  

(४) आन्तररक लेखापरीिण िगिे, िगराउिे, से्रस्ता पेि िगिे र जिाफ ददि 
आलटाल गिे कमिर्ारीलाइि सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले वििागीर् कारबाही गिि 
सक्िेछ।  

87. लेखापरीिणको प्रारशभिक प्रर्तिेदि उपरको कारबाही: ऐिको दफा ३७ बमोशजम महालेखा 
परीिकको कार्ािलर्बाट प्रारशभिक प्रर्तिेदिमा औलं्र्ाइएको बेरुज ु सभबन्िमा सूर्िा प्राप्त 
िएको पैंतीस ददिर्िर सभबशन्ित कार्ािलर्ले देहार् बमोशजम फस्र्ौट गरी महालेखा 
परीिकको कार्ािलर् समि पेि गिुि पिेछेः- 
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(क) प्रारशभिक प्रर्तिेदिमा उल्लेख िएको बेरूजमुध्रे्बाट पेश्की फस्र्ौट 
ििएको कारणले कार्म िएको बेरुज,ु असलु उपर गिुि पिे बेरुज ु र 
र्िर्र्मत गिुि पिे बेरुज ुछुट्याउिे,  

(ख)  खण्ड (क) बमोशजम छुट्याएको बेरूजमुध्रे् पेश्की बेरूज ुर असलु उपर 
गिुि पिे बेरूजकुो हकमा सभबशन्ित व्र्शक्तलाइि तरुून्त त्र्स्तो पेश्की 
फस्र्ौट गिि र असलु उपर गिे बेरूजकुो हकमा जो जसबाट असलु 
उपर गिुि पिे हो सभबशन्ित व्र्शक्तलाइि तत्काल त्र्स्तो रकम दाशखल 
गिि लगाउिे,  

(ग) खण्ड (क) बमोशजमको र्िर्र्मत गिुि पिे बेरूजकुो हकमा त्र्स्तो बेरूज ु
र्िर्र्मत गिि आिश्र्क पिे प्रमाण संलग्ि गरी शजभमेिार व्र्शक्तबाट 
र्िर्र्मत गराउिे,  

(घ)  खण्ड (ख) र (ग) बमोशजम बेरूज ुफस्र्ौट िएको कुरा प्रमाशणत हिुे 
सक्कल िा प्रमाशणत वििरण तथा कागजात सभपरीिणको लार्ग महालेखा 
परीिकको कार्ािलर्समि पेि गिे,  

(ङ) खण्ड (क) बमोशजमका बाहेक अन्र् बेरुजकुो हकमा त्र्स्तो बेरूज ुहिु ु
िपिे कुिै कारण िए सोको मिार्सब आिार र कारण तथा त्र्स्तो 
आिार र कारणलाइि पवुष्ट गिे कागजात सवहत बेरूज ु कार्म िगिि 
महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा लेखी पठाउिे र सोको जािकारी 
तालकु कार्ािलर्लाइि समेत ददि।े 

88. बेरूजकुो लगत राख्न:े (१) कार्ािलर्ले महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट प्राप्त 
लेखापरीिण प्रर्तिेदिमा औलं्र्ाइएको बेरूजकुो लगत अिसूुर्ी-१३ बमोशजमको 
ढाँर्ामा राख्न ुपिेछ। 

(२) अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ िा उपर्िर्म (१) बमोशजम लगत 
राखेपर्छ आन्तररक लेखापरीिणको लगत कार्म हिुे छैि। 

(३) केन्रीर् र्िकार्ले आफ्िो र मातहतको कार्ािलर्को बेरूजकुो लगत रातदा 
फस्र्ौट िएको तथा अशन्तम लेखापरीिणबाट थप िई आएको बेरूज ुवििरण समेत समािेि 
गरी असलु, र्िर्र्मत र पेश्की बेरुजकुो फस्र्ौट अङ्क र बाँकी अङ्क खलुाई अिसूुर्ी-१४ 
बमोशजमको ढाँर्ामा वििरण तर्ार गरी अद्यािर्िक गरी राख्न ु पिेछ। र्सरी तर्ार िएको 
बेरुज ु लगतको आिारमा कार्ािलर्ले बेरुज ु फस्र्ौटको र्ौमार्सक कार्िर्ोजिा बिाई 
कार्ािन्िर्ि गिुि पिेछ। 

89. र्िर्र्मत गरी बेरूज ुफस्र्ौट तथा फरफारख गिे: (१) कार्ािलर्को िाममा कार्म िएको 
बेरूजमुध्रे् प्रर्र्लत कािूि बमोशजम परु् र्ाउि ुपिे रीत िपगेुको तर सरकारी िगदी शजन्सीको 
हार्ि िोक्सािी ििएको कुराको पषु्टट्याइ ँगिे पर्ािप्त आिार र कारण सवहत कार्ािलर् प्रमखुले 
त्र्स्तो खर्ि र्िर्र्मत गरी बेरूज ु फस्र्ौट तथा फरफारख गररददि सभबशन्ित वििागीर् 
प्रमखुको र्सफाररस सवहत लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत समि लेखी पठाउि ुपिेछ।  
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम लेखी आएमा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले आिश्र्कता 
अिसुार लेखापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्रण सर्मर्तमा छलफल गराइि सो सर्मर्तको 
र्सफाररस समेतको आिारमा त्र्स्तो बेरूज ुर्िर्र्मत गिि सक्िेछ। 

(३) कार्ािलर् प्रमखुले र्स र्िर्म बमोशजम र्िर्र्मत िई फस्र्ौट िएको बेरुजकुो 
लगत कट्टा गिि महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा लेखी पठाउि ुपिेछ।  

(४) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले महालेखा परीिकको प्रारशभिक प्रर्तिेदिमा असलु 
उपर गिुि पिे ििी औलं्र्ाइएको बेरुज ु र्िर्र्मत गिुि पिे बेरुज ुहो ििी ठहर् र्ाएमा त्र्स्तो 
बेरूजलुाई र्िर्र्मत हिुे बेरूज ुकार्म गररददि महालेखा परीिकबाट िावषिक प्रर्तिेदि पेि 
हिुिुन्दा अगार्ड र्िज समि लेखी पठाउि सक्िेछ। 

(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम लेखी आएको व्र्होरा मिार्सब देशखएमा महालेखा 
परीिकले त्र्स्तो बेरुजलुाई र्िर्र्मत गिुि पिे बेरुजमुा कार्म गररददि सक्िेछ। 

(६) ऐिको दफा ४० बमोशजम फस्र्ौट तथा फरफारख हिु िसकी बाँकी रहेको 
बेरूज ुलेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐिको दफा ४२ बमोशजमको बेरूज ुफस्र्ौट सर्मर्तमा पेि 
गरी फस्र्ौट गराउि ुपिेछ।  

(७) ऐिको दफा ४२ बमोशजमको बेरूज ुफस्र्ौट सर्मर्तबाट फस्र्ौट गिे र्िणिर् 
िएको र कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्बाट असलु फस्र्ौट िएको बेरूजकुो 
जािकारी लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले महालेखा परीिकको कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

(८) स्थािीर् तहको लेखापरीिण प्रर्तिेदिबाट कार्म िएको बेरुजकुो सभबन्िमा 
सभबशन्ित स्थािीर् तहबाट फस्र्ौट र फरफारक िएको तथा बाँकी बेरुजकुो अद्यािर्िक 
वििरण महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

90. असलु गरी बेरूज ु फस्र्ौट तथा फरफारख गिे: (१) महालेखा परीिकको लेखापरीिण 
प्रर्तिेदिमा असलु उपर गिुि पिे ििी उल्लेख गररएको बेरूज ु रकम कार्ािलर् प्रमखुले 
सभबशन्ित व्र्शक्त िा संस्थालाइि एक्काईस ददिर्िर दाशखला गिि र्लशखत जािकारी गराउि ु
पिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको अिर्िर्िर सभबशन्ित व्र्शक्त िा संस्थाले बेरुज ुरकम 
दाशखला गिि असमथि िई मिार्सब कारणसवहत बेरूज ु रकम दाशखला गिि थप अिर्ि माग 
गरेमा कार्ािलर्ले बढीमा एक्काईस ददिसभमको अिर्ि थप गररददि सक्िेछ।  

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम थवपएको अिर्िर्िर बेरूज ु रकम दाशखला िगरेमा 
कार्ािलर्ले सभबशन्ित व्र्शक्त िा संस्थाले सरकारी र्िकार्बाट कुिै रकम िकु्तािी पाउि ेरहेछ 
ििे त्र्स्तो रकमबाट कट्टा गरी ददि सभबशन्ित र्िकार्लाइि लेखी पठाउि ुपिेछ। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम रकम कट्टा गिि लेखी आएमा त्र्स्तो रकम कट्टा गरी 
सभबशन्ित कार्ािलर्मा पठाइददि ुसभबशन्ित र्िकार्को कतिव्र् हिुेछ। 

(५) उपर्िर्म (१) िा (३) बमोशजम बेरूज ुअसलु हिु िसकेमा कार्ािलर्ले बेरूज ु
रकम दाशखला गिि सभबशन्ित व्र्शक्त िा संस्थाको िाममा पैंतीस ददिको साििजर्िक सूर्िा 
जारी गरी बेरूज ुफस्र्ौट गराउि ुपिेछ। 
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(६) कसैले उपर्िर्म (५) बमोशजमको अिर्िर्िर बेरूज ुरकम दाशखल गिि िसकी 
वकस्ताबन्दीमा बेरूज ु रकम बझुाउिको लार्ग र्लशखत अिरुोि गरेमा लेखा उत्तरदार्ी 
अर्िकृतले कार्ािलर्को र्सफाररसमा बढीमा छ मवहिासभमको अिर्िर्िर बेरूज ुरकम बझुाउि े
गरी वकस्ता र्ििािरण गररददि सक्िेछ। 

(७) र्स र्िर्म बमोशजम असलु िई फस्र्ौट िएको बेरुज ु लगत कट्टाको लार्ग 
कार्ािलर् प्रमखुले महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा लेखी पठाउि ुपिेछ। 

(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम लगत कट्टाको लार्ग अिरुोि िई आएमा महालेखा 
परीिकको कार्ािलर्ले त्र्स्तो बेरूजकुो लगत कट्टा गरी सभबशन्ित कार्ािलर्लाई जािकारी 
ददि ुपिेछ। 

(९) लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले कार्ािलर्स्तर र केन्रीर्स्तरमा रहेको बेरूजलुाई 
असलु गिुि पिे, र्िर्र्मत गिुि पिे र पेश्की बाँकी बेरुजकुो रूपमा छुट्याई लगत अद्यािर्िक 
गिुि, गराउि ुपिेछ। 

(१०) र्स र्िर्म बमोशजमको प्रवक्रर्ाबाट बेरूज ुरकम असलु उपर गिि िसवकएमा 
लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐिको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोशजम कुमारी र्ोक तथा 
केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लगत कस्ि पठाउँदा अिसूुर्ी-१5 बमोशजमको ढाँर्ामा पठाउि ु
पिेछ। 

91. साििजर्िक लेखा सर्मर्तको प्रर्तिेदि बमोशजम बेरूज ु फस्र्ौट गिे कार्िविर्ि: (१) ऐिको 
दफा ४१ को उपदफा (३) बमोशजम प्रर्तर्िर्िसिाबाट स्िीकृत साििजर्िक लेखा सर्मर्तको 
प्रर्तिेदि बमोशजम बेरूजकुो लगतबाट हटाउि ु पिे िएमा सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी 
अर्िकृतले आफ्िो मन्रालर् िा र्िकार् अन्तगितको बेरुजकुो लगतबाट हटाउि त्र्स्तो 
प्रर्तिेदि प्राप्त िएको बीस ददिर्िर महालेखा परीिक समि अिरुोि गिुि पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम अिरुोि िई आएमा महालेखा परीिकले दि ददिर्िर 
लगत कट्टा गरी सोको जािकारी साििजर्िक लेखा सर्मर्त र सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी 
अर्िकृतलाई ददि ुपिेछ। 

92. बेरूज ुफस्र्ौट सर्मर्तबाट बेरूज ुफस्र्ौट गिे कार्िविर्ि: (१) बेरूज ुफस्र्ौटको लार्ग ऐिको 
दफा ४२ बमोशजमको बेरुज ुफस्र्ौट सर्मर्तमा र्सफाररस िई आएको बेरुजकुो सभबन्िमा 
छलफल गिि सो सर्मर्तले सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत र अन्र् शजभमेिार व्र्शक्तलाई 
सो सर्मर्तको बैठकमा बोलाउि सक्िछे। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम छलफल िइसकेपर्छ बेरुज ुफस्र्ौट सर्मर्तले उशर्त 
ठािेमा त्र्स्तो बेरुज ुर्िर्र्मत गररददि सक्िछे। त्र्सरी बेरूज ुर्िर्र्मत गरेको जािकारी सो 
सर्मर्तले सभबशन्ित मन्रालर् र महालेखा परीिकको कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम बेरुज ुर्िर्र्मत िएको जािकारी प्राप्त िएपर्छ महालेखा 
परीिकले त्र्स्तो बेरूजकुो लगत कट्टा गरी त्र्सको जािकारी बेरुज ु फस्र्ौट सर्मर्त र 
सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई ददि ुपिेछ। 

(४) बेरूज ु फस्र्ौट सर्मर्तले आफ्िो बैठक सभबन्िी कार्िविर्ि आफैँ  र्ििािरण 
गिेछ। 
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93. बेरूज ु फस्र्ौट अिगुमि सर्मर्त: (१) कार्ािलर्ले गरेको बेरूज ु फस्र्ौटको अिगुमि गरी 
बेरूज ु फस्र्ौट सभबन्िी कामकारबाहीमा प्रिािकाररता ल्र्ाउि देहार् बमोशजमको बेरूज ु
फस्र्ौट अिगुमि सर्मर्त रहिेछ:-  

(क) मतुर् सशर्ि, िेपाल सरकार                     -अध्र्ि 
(ख) सशर्ि, अथि मन्रालर्                          -सदस्र् 
(ग) महालेखा र्िर्न्रक, महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्     -सदस्र् 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तको काम, कतिव्र् र अर्िकार देहार् बमोशजम 
हिुेछ:-  

(क) मन्रालर्, केन्रीर् र्िकार्, वििाग िा कार्ािलर्ले गरेको बेरूज ु
फस्र्ौट सभबन्िी कामकारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्र्ाङ्कि गिे, 

(ख) कार्म िएको बेरूज ुकम फस्र्ौट गिे िा फस्र्ौट िगिे मन्रालर्, 
केन्रीर् र्िकार् िा वििागको प्रमखुलाई सर्मर्तमा उपशस्थत गराई 
छलफल गिे, 

(ग) कार्म िएको बेरूज ुफस्र्ौट िगिे िा िगराउि ेकार्ािलर् प्रमखु र 
कमिर्ारीलाई मूल्र्ाङ्किको आिारमा कारबाहीको लार्ग सभबशन्ित 
मन्रालर्लाई र्िदेिि ददिे र र्सरी ददइएको र्िदेिि मार्थ कारबाही 
िगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत उपर वििागीर् कारबाहीको 
लार्ग िेपाल सरकार समि र्सफाररस गिे, 

(घ) सभबशन्ित मन्रालर्, केन्रीर् र्िकार् िा वििागलाई बेरूज ु फस्र्ौट 
गिि आिश्र्क र्िदेिि ददि ेर बेरूज ुफस्र्ौट सभबन्िी कारबाही िरुु 
गरे िा िगरेको िा असलु उपर गिुि पिे ििी ठहर् र्ाएको बेरूज ु
तोवकएको समर्र्िर असलु उपर गरे िा िगरेको तथा कुमारी र्ोक 
तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा पठाए िा िपठाएको सभबन्िमा 
अिगुमि गिे, 

(ङ) बेरूज ु फस्र्ौट सभबन्िी कामकारबाहीको सभबन्िमा प्रत्रे्क तीि 
मवहिामा सभबशन्ित मन्रालर्, केन्रीर् र्िकार् िा वििागबाट असलु 
उपर िा र्िर्र्मत िएको र पेश्की बेरुजकुो अङ्क समेत खलुाई प्रगर्त 
वििरण माग गरी अिसूुर्ी-१४, अिसूुर्ी-१6 र अिसूुर्ी-१7 
बमोशजमको ढाँर्ामा अथि मन्रालर्, प्रिािमन्री तथा मशन्रपररषद्को 
कार्ािलर् र सङ्घीर् संसदको साििजर्िक लेखा सर्मर्तमा पेि गिे। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तको बैठक सो सर्मर्तको अध्र्िले तोकेको 
र्मर्त, समर् र स्थािमा आिश्र्कता अिसुार बस्िेछ।  

(4) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तको सशर्िालर् अथि मन्रालर्मा रहिेछ।  
(5) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले सर्मर्तको सशर्िालर्को र्िर्र्मत कामकाज 

गिि र बेरुज ुअङ्क बढी हिुे केन्रीर् र्िकार्मा बेरुज ुफर्छ्यौट सभबन्िी कार्ि गििको लार्ग 
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अथि मन्रालर्को सहमर्तमा स्िीकृत अस्थार्ी दरबन्दीमा विषर् वििषेज्ञसवहत आिश्र्कता 
अिसुार करारमा कमिर्ारी र्िर्कु्त गिि सक्िेछ। 

(६) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले आफ्िो बैठक सभबन्िी कार्िविर्ि आफैँ  
र्ििािरण गिेछ। 

 
पररच्छेद-१० 

सरकारी सभपशत्तको शजभमा, लगत र संरिण 
  
94. सरकारी सभपशत्तको शजभमा र संरिण: (१) कार्ािलर्मा रहेको िगद, बैङ्क मौज्दातको वििरण, 

िकु्तािी आदेि, रे्क बकु, िरौटी र राजस्िको से्रस्ता आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको 
शजभमामा रहिेछ।  

(२) राजस्िको लगत र त्र्स सभबन्िी अन्र् कागजात कार्ािलर् प्रमखुले आफ्िै 
रेखदेखमा कुिै कमिर्ारीको शजभमामा राख्न सक्िछे। 

(३) शजन्सी मालसामाि तथा तत्सभबन्िी से्रस्ता िण्डार िाखा प्रमखुको शजभमामा 
रहिेछ। 

(4) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजम कुिै कमिर्ारीको शजभमामा रहेको सरकारी 
सभपशत्तको वहिार्मिा िहिुे गरी लगत से्रस्तासवहत त्र्सको संरिण गिे कतिव्र् त्र्स्तो सभपशत्त 
शजभमा र्लिे कमिर्ारी र सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमखुको हिुेछ। 

95. सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको लगत तर्ार गिे: (१) कार्ािलर् प्रमखुले आफ्िो 
कार्ािलर्मा रहेको र खररद गरी िा िगरी, कुिै प्रकारले हस्तान्तरण िई िा िस्तगुत सहार्ता 
िा अन्र् कुिै प्रकारबाट प्राप्त हिु आएको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको वििरण र मूल्र् 
समेत खलुाई सभपशत्त तथा शजन्सी वकताबमा सात ददिर्िर आभदािी बाँिी लगत अद्यािर्िक 
गिुि, गराउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम लगत तर्ार गिे र लगत बमोशजमको सभपशत्त तथा 
शजन्सी मालसामाि कार्ािलर् प्रमखुको रेखदेखमा िण्डार िाखा प्रमखुले शजभमा र्लि ुपिेछ। 
िण्डार िाखा प्रमखु ििएको कार्ािलर्मा र्स्तो शजभमेिारी कार्ािलर् प्रमखुले तोकेको 
कमिर्ारीको हिुछे। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम लगत अद्यािर्िक गदाि प्रविर्िजन्र् कुिै सभपशत्त तथा 
शजन्सी मालसामािको हकमा सभबशन्ित कार्ािलर्को प्राविर्िक कमिर्ारीबाट जाँर् गराई के 
कस्तो अिस्थामा त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि प्राप्त िएको हो प्रमाशणत गराई सो 
कुरा कैवफर्त जिाई लगत खडा गिुि पिेछ। 

96. मूल्र् िखलेुको सभपशत्त तथा शजन्सीको मूल्र् कार्म गिे: (१) सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामािको मूल्र् खलेुकोमा सोही बमोशजम से्रस्ता राख्न ुपिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि कार्ािलर्मा मूल्र् 
िखलेुको कुिै सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि िएमा कार्ािलर् प्रमखुले र्ो र्िर्मािली प्रारभि 
िएको एक िषिर्िर मूल्र् िखलेुको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र् कार्म गरी 
त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको से्रस्ता अद्यािर्िक गिुि पिेछ। 
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(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम मूल्र् कार्म गदाि देहार्को विषर्लाई आिार र्लि ुपिेछ:-  
(क) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि खररद िा प्राप्त िएको समर्मा खररद 

गररएको समाि प्रकृर्तको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको कार्ािलर्मा 
रहेको मूल्र्, 

(ख) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि खररद िा प्राप्त िएको समर्मा खररद 
गररएको समाि प्रकृर्तको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको अन्र् 
कार्ािलर्मा कार्म रहेको मूल्र्, 

(ग) त्र्स्तो प्रकृर्तको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्बक्री गिे र्बके्रताबाट 
प्राप्त तत्कार्लि समर्को मूल्र्,  

(घ) सभबशन्ित विषर्को प्राविर्िकले र्सफाररस गरेको तत्कार्लि समर्को मूल्र्, 

(ङ) राजस्ि छुट गरी खररद िा िन्सार जारँ्पास िएको िस्तकुो मूल्र्मा छुट 
िएको राजस्ि समेत समािेि गरी कार्म िएको मूल्र्।  

(४) उपर्िर्म (२) िा (३) बमोशजम मूल्र् कार्म गदाि कार्ािलर् प्रमखुले र्िणिर् गरी 
कार्म गिि सक्िछे। 

(५) उपर्िर्म (२), (३) िा (४) बमोशजम मूल्र् कार्म गिि िसवकएमा मन्रालर्, 
केन्रीर् र्िकार् र वििागको हकमा सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार् िा वििागको प्रमखुले तोकेको 
कभतीमा राजपरावङ्कत दितीर् शे्रणी िा सो सरहको अर्िकृत कमिर्ारी, एक जिा प्राविर्िक 
कमिर्ारी, महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को अर्िकृत प्रर्तर्िर्ि र िण्डार िाखा प्रमखु रहेको 
सर्मर्त गठि गरी सो सर्मर्तको र्सफाररस र सो बाहेक अन्र् कार्ािलर्को हकमा सभबशन्ित 
कार्ािलर् प्रमखु, सभबशन्ित शजल्ला प्रिासि कार्ािलर्को अर्िकृत प्रर्तर्िर्ि, कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि र कार्ािलर् प्रमखुले तोकेको प्राविर्िक कमिर्ारी समेत रहेको 
सर्मर्त गठि गरी सो सर्मर्तले र्ििािरण गरेको मूल्र्लाइि िै त्र्स्तो सभपशत्त िा शजन्सीको मूल्र् 
मार्ििेछ।  

97. िैदेशिक सहार्ताबाट प्राप्त हिुे सभपशत्त तथा शजन्सी व्र्िस्था: (१) िैदेशिक सहार्ता सभबन्िी 
सभझौतामा िस्तगुत सहार्ता समािेि िएकोमा अथि मन्रालर्ले त्र्सको प्रर्तर्लवप सभझौता 
िएको तीस ददिर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र सभबशन्ित र्िकार्मा पठाउि ुपिेछ। 

(२) कार्ािलर् िा आर्ोजिाले िैदेशिक सहार्ता अन्तगित प्राप्त सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामाि िा अन्र् कुिै प्रकारको िस्तगुत सहार्ताको वििरण र मूल्र् खलुाई त्र्स्तो 
सहार्ता प्राप्त िएको सात ददिर्िर आभदािी बाँध्ि ुपिेछ। 

(३) सभबशन्ित कार्ािलर्ले िैदेशिक सहार्ता सभबन्िी सभझौता अन्तगित प्राप्त िएको 
िस्तगुत सहार्तामा राजस्ि छुट ददइएको िएमा सोको व्र्होरा सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामाि दाशखला प्रर्तिेदि फाराममा पर्ि जिाउि ुपिेछ। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम राजस्ि छुट ददई कुिै आर्ोजिा िा कार्ािलर्को 
काममा व्र्शक्त िा संस्थाले सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि पैठारी गिि स्िीकृर्त ददएको िए 
त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि पैठारीको लगत सभबशन्ित आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले 
राख्न ुपिेछ। 
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(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम पैठारी िएको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि 
हस्तान्तरण िई िेपाल सरकारको स्िार्मत्िमा आएमा त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामािको वििरण आर्ोजिा िा कार्ािलर्को सहार्क शजन्सी खातामा प्रर्ोग गिेको िाम 
थर, ठेगािा खलुाई राख्न ुपिेछ। 

(६) िस्तगुत सहार्ता अन्तगित कुिै एक आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले सभपशत्त तथा 
शजन्सी मालसामाि प्राप्त गरी विर्िन्न आर्ोजिा िा कार्ािलर्मा त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामाि हस्तान्तरण गिुि पिे िएमा त्र्सरी हस्तान्तरण गिुि अशघ त्र्स्तो सभपशत्त तथा 
शजन्सी मालसामािको वििरण, प्रर्त एकाइ मूल्र्, प्राप्त र्मर्त र िन्सार महसलु छुट सवुििा िए 
सो समेत खलुाइि लगत तर्ार गिुि पिेछ। 

(७) िैदेशिक सहार्ता अन्तगित प्राप्त सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र् विदेिी 
मरुामा उल्लेख िएको रहेछ ििे दाशखला गदािको ददिको विर्िमर् दर (र्बक्री दर) को 
आिारमा िेपाली मरुा कार्म गरी आभदािी बाँध्ि ुपिेछ। 

98. खारेज िएको कार्ािलर्को सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको शजभमा र्लिे: (१) कुिै 
कार्ािलर् खारेज िा गार्ििे र्िणिर् िएकोमा सार्बकिाला कार्ािलर्को प्रमखुले त्र्स्तो र्िणिर्मा 
र्मर्त तोवकएको िएमा सोही र्मर्तर्िर र र्मर्त ितोवकएको िएमा र्िणिर् िएको पैँतीस ददिर्िर 
सभपशत्तको वििरण तर्ार गरी हालिालालाई हस्तान्तरण गिुि पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम खारेज िएको िा गार्िएको कार्ािलर् कार्म रहेको 
ददिसभमको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मौज्दात र ममित सभिार, र्ललाम, र्मिाहा गिुि 
पिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको पररमाण र मूल्र् समेत खलुाई त्र्स्तो कार्ािलर् खारेज 
िएको िा गार्िएको र्मर्तले पैंतीस ददिर्िर सभबशन्ित मन्रालर्ले प्रर्तिेदि तर्ार गरी िा 
गिि लगाई त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको शजभमा र्लिे ददिे व्र्िस्था र्मलाउि ु
पिेछ। 

99. सरकारी सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको र्िरीिण: (१) कार्ािलर् प्रमखुले र्स र्िर्मािली 
बमोशजम लगत खडा गरी अर्िलेख राशखएको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मौजदुा 
अिस्थाको सभबन्िमा िषिमा कभतीमा एक पटक आफैँ  िा त्र्स्तो मालसामाि शजभमा र्लि े
कमिर्ारी बाहेक अन्र् कमिर्ारीको िेततृ्िमा कभतीमा तीि सदस्र्ीर् सर्मर्त गठि गरी सो 
सर्मर्तबाट र्िरीिण गरी गराइि महालेखा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा सभपशत्त तथा शजन्सी 
र्िरीिण प्रर्तिेदि र्लि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिमा देहार्का कुरा खलुाउि ुपिेछ:- 
(क) सभपशत्त तथा शजन्सी वकताबमा आभदािी बाँर्िएको सभपशत्त तथा शजन्सी 

मालसामािको सङ्खतर्ा र मौजदुा अिस्था, 
(ख) सभपशत्त तथा शजन्सी वकताबमा आभदािी िबाँर्िएको सभपशत्त तथा 

शजन्सी मालसामाि फेला परेमा सोको सङ्खतर्ा र मौजदुा अिस्था, 
(ग) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको संरिण र सभिार िए िा ििएको 

व्र्होरा, 
(घ) ममित सभिार गिुि पिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको वििरण,  
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(ङ) टुटफुट तथा बेकभमा िई पिुेः प्रर्ोग गिि िसवकि,े ममित गरी पिुेः 
प्रर्ोग गिि सवकिे िए तापर्ि सामािको पाटिपजुाि िपाइिे र ममित गदाि 
उक्त सामािको बजार मूल्र्को पच्र्ीस प्रर्तित िन्दा बढी खर्ि हिु े
िा प्रविर्ि परुािो िएको कारण प्रर्ोग गदाि कार्िकुिलता घट्िे 
अिस्था िए िा ििएको व्र्होरा, 

(र्) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको प्रर्ोग िए िा ििएको, हार्ि 
िोक्सािी िए िा ििएको र हार्ि िोक्सािी िएको िए कसको 
लापरबाहीबाट िएको हो सोको वििरण, 

(छ) एकै वकर्समको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि मध्रे् गत िषि उपर्ोग 
िएको पररमाण र र्ालू आर्थिक िषिमा खररद गररएको पररमाणको 
तलुिात्मक वििरण, 

(ज) सभपशत्त तथा शजन्सी र्िरीिण सभबन्िमा महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्ले तोवकददएको अन्र् कुरा। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिबाट आभदािी बाँध्ि छुट िएको कुिै 
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि रहेको देशखएमा कार्ािलर् प्रमखुले त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामािको मूल्र् र वििरण खलुाई आभदािी बाँध्िे र त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामािको ममित सभिार, संरिण र र्ललाम र्बक्री गिुि, गराउि ुपिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ कार्ािलर् प्रमखुले त्र्स्तो 
प्रर्तिेदिको एक प्रर्त तालकु कार्ािलर्मा पठाउि ु पिेछ। तालकु कार्ािलर्ले त्र्स्तो 
प्रर्तिेदिको विषर्मा एक मवहिार्िर कुिै र्िदेिि ददएमा कार्ािलर् प्रमखुले सो समेतलाई 
विर्ार गरी र सो अिर्िर्िर कुिै र्िदेिि प्राप्त ििएमा र्ललाम र्बक्री गिुि पिे सभपशत्त तथा 
शजन्सी मालसामािको हकमा र्िर्म 10६ बमोशजम र्ललाम र्बक्री गिे र ममित सभिार गिुि 
पिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको हकमा तीि मवहिार्िर ममित सभिार गररसक्ि ुपिेछ।  

 (५) कार्ािलर्को आिश्र्कता िन्दा बढी हिुे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि 
खररद गिुि, गराउि ुहुँदैि। कार्ािलर्को आिश्र्क िन्दा बढी हिुे र प्रर्ोगमा िआउिे सभपशत्त 
तथा शजन्सी मालसामाि िएमा तालकु कार्ािलर्मा प्रर्तिेदि पेि गरी त्र्हाँबाट र्िदेिि प्राप्त 
िए बमोशजम अन्र् कुिै सरकारी कार्ािलर्लाइि हस्तान्तरण गिि सवकिेछ।  

(६) उपर्िर्म (२) को खण्ड (घ) बमोशजम ममित सभिार गिुि पिे ििी उल्लेख 
िएको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको ममित सभिारको लार्ग आिश्र्क पिे रकम बजेट 
तजुिमा गदािको बखत िावषिक बजेटमा समािेि गिे शजभमेिारी सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमखुको 
हिुेछ। 

(७) आन्तररक लेखापरीिणबाट शजन्सी मालसामािको लगत िराखेको, ममित सभिार, 
र्ललाम, र्मिाहा िा बरबझुारथ िगरेको देशखएमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्िरीिण गिि 
सक्िेछ। 

(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले र्िरीिण गदाि 
अर्िर्र्मतता िएको देशखएमा केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले आिश्र्क कारबाही गरी सभपशत्त 
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तथा शजन्सी मालसामािको लगत राख्न, ममित, सभिार, संरिण गिि लगाई कारबाहीको 
अर्िलेख समेत राख्न ुपिेछ। 

100. सरकारी सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको से्रस्ता: प्रत्रे्क कार्ािलर्ले गत आर्थिक िषिको 
मौज्दात, र्ालू आर्थिक िषिमा खररद गरेको तथा हस्तान्तरण िई आएको मालसामाि र 
िस्तगुत सहार्ताको रूपमा प्राप्त िएको मालसामाि समेत उल्लेख गरी कुल सभपशत्त तथा 
शजन्सी मालसामािको पररमाण र मूल्र्, र्ालू आर्थिक िषिमा र्ललाम, र्मिाहा िा हस्तान्तरण 
िई खर्ि िएको पररमाण र मूल्र् तथा बाँकी शजन्सी मालसामािको पररमाण र मूल्र् समेत 
खलुाई शजन्सी मालसामािको से्रस्ता महालेखा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा राख्न ुपिेछ। 

101. सरकारी सभपशत्त तथा शजन्सी मौज्दातको िावषिक वििरण: कार्ािलर्ले सरकारी सभपशत्त तथा 
शजन्सी मौज्दातको िावषिक वििरण तर्ार गरी सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्, वििाग र कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा एक एक प्रर्त पठाउि ुपिेछ। र्स्तो िावषिक वििरण प्राप्त िएपर्छ 
सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्ले एकीकृत िावषिक वििरण तर्ार गरी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् 
र महालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ। 

102. घर, जग्गाको लगत: (१) प्रत्रे्क कार्ािलर्ले कार्ािलर् बसेको सरकारी घर, जग्गा तथा 
कार्ािलर् अन्तगितको सरकारी घर, जग्गाको लगत महालेखा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा 
राख्न ु पिेछ। त्र्स्तो घर, जग्गाको आफ्िो िाममा िा अन्र् कुिै कार्ािलर्को िाममा 
जग्गाििी प्रमाण पजुाि प्राप्त िए िा ििएको व्र्होरा समेत खलुाउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम राशखएको घर, जग्गाको वििरण शजल्ला प्रिासि 
कार्ािलर्, तालकु वििाग, मन्रालर् र सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा 
पठाउि ुपिेछ। 

(३) सरकारी कार्ािलर्को िाममा रहेको जग्गाको जग्गाििी प्रमाण पजुाि र्लि बाँकी 
रहेको िएमा सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमखुले जग्गाििी प्रमाण पजुाि प्राप्त गिे सभबन्िी कारबाही 
अगार्ड बढाउि ुपिेछ। 

 
पररच्छेद-११ 

बरबझुारथ, र्ललाम र्बक्री तथा र्मिाहा 
103. बरबझुारथ: (१) कुिै कमिर्ारी सरुिा, बढुिा िा अिकाि िा अध्र्र्ि र्बदा िा असािारण 

र्बदा जस्ता लामो र्बदामा बस्दा िा अन्र् कुिै कारणले आफू कार्िरत कार्ािलर् छोडी जाँदा 
िा सो कामबाट अलग हुदँा आफ्िो शजभमामा रहेको िगद, शजन्सी मालसामाि, वित्तीर् 
कारोबारको से्रस्ता तथा साििजर्िक खररदसँग सभबशन्ित कागजात र अन्र् सरकारी कागजात, 
बेरूज ुलगत तथा विद्यतुीर् प्रणाली सञ्चालिसँग सभबशन्ित पासिडि िा सोसिकोड, लाइसेन्स र 
अन्र् सङ्केत जस्ता सरकारी सभपशत्त िा से्रस्ता हालिालालाई िा हालिाला ििएमा कार्ािलर् 
प्रमखुले तोकेको कमिर्ारीलाई बरबझुारथ गिुि पिेछ र बशुझर्लिे कमिर्ारीले त्र्स्तो सभपशत्त, 
से्रस्ता तथा सूर्िा तरुुन्त बशुझर्लि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम बरबझुारथ गिे कतिव्र् िएको कमिर्ारी सेिाबाट 
अिकाि र्लइसकेको, िागी पत्ता िलागेको, मतृ्र् ुिएको िा मािर्सक रूपमा अस्िस्थ रहेको 
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र त्र्स्तो कमिर्ारीले गिुि पिे बरबझुारथ र्िजको पररिारको सदस्र्ले गिि र्ाहेमा त्र्स्तो 
पररिारको सदस्र्बाट बशुझर्लि ुपिे व्र्शक्तले कार्ािलर् प्रमखुको रोहबरमा बशुझर्लि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजम बरबझुारथ गरेकोमा से्रस्ता अिसुार कुिै िगद, 
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि अपगु िएको देशखएमा त्र्सरी अपगु िएको िगद, सभपशत्त 
तथा शजन्सी मालसामािको शजभमेिारी सभबशन्ित बरबझुारथ गिे कतिव्र् िएको कमिर्ारीको 
िाममा लगत रहिेछ। 

(४) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजम बरबझुारथ हुँदा िगद, सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामाि, वित्तीर् कारोबारको से्रस्ता तथा साििजर्िक खररदसँग सभबशन्ित कागजात र अन्र् 
सरकारी कागजात हार्ि िोक्सािी िा वहिार्मिा िएको देशखएमा िा उपर्िर्म (३) बमोशजम 
बरबझुारथ गिे कतिव्र् िएको कमिर्ारीले कार्ािलर् प्रमखुले तोकेको समर्ािर्िर्िर र्िजको 
िाममा रहेको िगद, सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि िबझुाएमा त्र्स्तो हार्ि िोक्सािी िा 
वहिार्मिा िएको तथा बरबझुारथ गिि बाँकी िगद, सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि बराबरको 
रकम ऐि तथा अन्र् प्रर्र्लत कािूि बमोशजम असलु उपर गररिेछ। 

(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम असलु गिुि पदाि सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको 
हकमा सोको अिस्था तथा बजार मूल्र् र ह्रास कट्टीलाई समेत विर्ार गरी मूल्र् कार्म 
गररिेछ।  

तर बद र्िर्तपूििक हार्ि िोक्सािी िा वहिार्मिा गरेको देशखएमा त्र्स्तो सभपशत्त तथा 
शजन्सी मालसामािको खररद मूल्र्लाई िै सो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र् कार्म 
िएको मार्ििछे। 

(६) उपर्िर्म (५) बमोशजम मूल्र् कार्म गिे प्रर्ोजिको लार्ग मन्रालर्, केन्रीर् 
र्िकार् िा वििागको हकमा सभबशन्ित कार्ािलर्को प्रमखुले तोकेको अर्िकृत, एक जिा 
प्राविर्िक अर्िकृत र महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को अर्िकृत प्रर्तर्िर्ि रहेको सर्मर्त र सो 
बाहेक अन्र् कार्ािलर्को हकमा सभबशन्ित कार्ािलर्को प्रमखु, सभबशन्ित शजल्ला प्रिासि 
कार्ािलर् र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि रहेको सर्मर्तले मूल्र् कार्म 
गिेछ। 

104. बरबझुारथको प्रमाणपर: (१) र्िर्म १०३ बमोशजम बरबझुारथ गररसकेपर्छ बरबझुारथ गिे 
कमिर्ारीलाई सार्बक कार्ािलर्बाट अिसूुर्ी-१८ बमोशजमको ढाँर्ामा बरबझुारथको प्रमाणपर 
ददि ुपिेछ। 

(२) बरबझुारथ गिे कमिर्ारीले उपर्िर्म (१) बमोशजम प्रमाणपर पेि िगरी 
र्िजलाई हालको कार्ािलर्मा हाशजर हिु जाि रमािा ददि ुहुँदैि र हाशजर गराउिे कार्ािलर्ले 
पर्ि बरबझुारथको प्रमाण िर्लई हाशजर हिु आउिे कमिर्ारीलाइि हाशजर गराउि ुहुँदैि। 

(३) बरबझुारथ गिे व्र्शक्त अिकाि िा अन्र् व्र्होराले सेिाबाट अलग िई प्रर्र्लत 
कािूि बमोशजम र्ििृत्तिरण िा उपदाि पाउिे िएमा उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रमाणपर 
पेि िगरी र्िजले पाउिे र्िितृ्तिरण िा उपदाि सभबन्िी कारबाही गररिे छैि। 
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105. र्लशखत आदेि ििई मालसामाि हस्तान्तरण गिि िहिुे: (१) कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजले 
तोकेको अर्िकारीको र्लशखत आदेि ििई िगदी, शजन्सी िा सरकारी कागजात कसैलाइि 
हस्तान्तरण गिुि िा गराउि ुहुँदैि। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम िगदी, शजन्सी िा सरकारी कागजात हस्तान्तरण गदाि 
महालेखा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ाको हस्तान्तरण फाराम िरी हस्तान्तरण गिुि पिेछ। 
िगदी िा शजन्सी मालसामाि बशुझर्लिे कार्ािलर्ले हस्तान्तरण िई आएको िगदी िा शजन्सी 
मालसामाि शजन्सी खातामा आभदािी बाँिी सोको जािकारी सभबशन्ित कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर् र सार्बक कार्ािलर्लाई ददि ु पिेछ। बशुझर्लिे कार्ािलर्बाट आभदािी 
बाँिेको जािकारी प्राप्त िएपर्छ सार्बक कार्ािलर्ले त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको 
लगत कट्टा गिुि पिेछ। 

(३) कुिै एक कार्ािलर्बाट अको कार्ािलर्मा घोडा र साइकल बाहेकको सिारी 
सािि, र्ाशन्रक उपकरण, औजार लगार्तको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि हस्तान्तरण गिुि 
परेमा त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्लिे र ददिे मन्रालर्को सशर्ि र महालेखा 
र्िर्न्रक रहेको सर्मर्तको र्िणिर्को आिारमा हस्तान्तरण गिुि पिेछ 

106. र्ललाम र्बक्री गिे: (१) र्िर्म ९९ बमोशजम सभपशत्त तथा शजन्सी र्िरीिण गदाि टुटफुट तथा 
बेकभमा िई पिुेः प्रर्ोग गिि िसवकि,े ममित गरी पिुेः प्रर्ोग गिि सवकिे िए तापर्ि 
सामािको पाटिपजुाि िपाइि ेर ममित गदाि उक्त सामािको बजार मूल्र्को पच्र्ीस प्रर्तितिन्दा 
बढी खर्ि हिुे िा प्रविर्ि परुािो िएको कारण प्रर्ोग गदाि कार्िकुिलता घट्िे ििी सभपशत्त 
तथा शजन्सी र्िरीिण प्रर्तिेदिमा उल्लेख िएको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािमध्रे् 
कार्ािलर् प्रमखुले र्ललाम गिुि पिे ििी ठहराएको मालसामाि त्र्स्तो प्रर्तिेदि प्राप्त िएको 
र्मर्तले एक मवहिार्िर र्ललाम र्बक्रीको प्रवक्रर्ा िरुु गिुि पिेछ। 

(२) कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम र्ललाम र्बक्री गिे र्िणिर् गदाि र्िमािण िा 
खररद िएको र्मर्तले सिारी साििको हकमा बीस िषि, कभप्र्टुर, ल्र्ापटप, वप्रन्टर, 
फोटोकपी, सििर लगार्त सूर्िा प्रविर्िजन्र् मालसामािको हकमा पाँर् िषि, फर्ििर्रको 
हकमा दि िषि र अन्र् मेशििरी औजारको हकमा पन्र िषि िन्दा कम अिर्ि िएको 
मालसामाि प्राविर्िकबाट र्िरीिण गराई प्रर्तिेदि र्लएर मार र्ललाम गिुि पिे िा िपिे 
र्कीि गिुि पिेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम र्ललाम र्बक्री गिे र्िणिर् गदाि उपर्िर्म (२) मा 
उशल्लशखत अिर्ििन्दा बढी अिर्िको मालसामािको हकमा कार्ािलर् प्रमखुले िण्डार िाखा 
प्रमखु, आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखु र कार्ािलर्मा उपलब्ि िएसभम सभबशन्ित 
मालसामािको जािकारी राख्न ेकमिर्ारी समेतको रार् र्लि ुपिेछ। 

(४) घर, जग्गा जस्ता शस्थर सभपशत्त िेपाल सरकारको र्िणिर् बेगर र्ललाम र्बक्री 
गिि पाइिे छैि। 

तर परुािो घर ित्काई िर्ाँ बिाउि िा अन्र् कुिै कारणले परुािो घर ित्काउँदा 
र्िशस्कएको सामग्री सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्को स्िीकृर्तमा कार्ािलर् प्रमखुले र्ललाम र्बक्री 
गिि बािा पगेुको मार्िि ेछैि। 
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107. र्ललाम गिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्कि: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम 
र्ललाम र्बक्री गिे प्रर्ोजिको लार्ग सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्कि गिि देहार् 
बमोशजमको एक सर्मर्त रहिेछेः- 

(क) केन्रीर् र्िकार्, वििाग र अन्र् केन्रीर्स्तरको कार्ािलर्को हकमा 
सभबशन्ित र्िकार्को प्रमखुले तोकेको कभतीमा राजपरावङ्कत दितीर् 
शे्रणीको अर्िकृतको संर्ोजकत्िमा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
तोकेको अर्िकृतस्तरको एक जिा प्रर्तर्िर्ि र सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामािको बारेमा जािकारी िएको कुिै सरकारी र्िकार्को विज्ञ 
कमिर्ारी एक जिा,  

(ख) खण्ड (क) मा उशल्लशखत बाहेक अन्र् कार्ािलर्को हकमा सभबशन्ित 
कार्ािलर्को प्रमखु िा र्िजले तोकेको अर्िकृतको संर्ोजकत्िमा 
सभबशन्ित प्रमखु शजल्ला अर्िकारीले तोकेको अर्िकृतस्तरको प्राविर्िक 
कमिर्ारी र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि एक जिा। 

(२) उपर्िर्म (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको प्राविर्िक कमिर्ारी तोक्दा र्थासभिि 
सभबशन्ित सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको ज्ञाि िएको कमिर्ारी तोक्ि ुपिेछ।  

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले वििषे प्रकृर्तको सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामािको हकमा सभबशन्ित विषर्को प्राविर्िकको सहर्ोग र्लई मूल्र्ाङ्कि गिि, गराउि 
सक्िेछ। 

(४) र्ललाम र्बक्री गिे प्रर्ोजिको लार्ग सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्कि 
गदाि अिसूुर्ी-१९ बमोशजमको दररेटबाट घट्दो ह्रास कट्टी विर्ि प्रर्ोग गरी मूल्र् कार्म गिुि 
पिेछ। 

(५) र्िर्म १०६ को उपर्िर्म (२) बमोशजमको अिर्ििन्दा बढी अिर्ि िएको 
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्कि गदाि कार्म िएको परल मूल्र्मा िा र्िर्म ९६ 
बमोशजम कार्म मूल्र्मा उपर्िर्म (४) बमोशजम ह्रास कट्टी गरी हिुे मूल्र् कार्म गिुि 
पिेछ।  

(६) र्िर्म १०६ को उपर्िर्म (२) बमोशजमको अिर्ििन्दा कम अिर्ि िएको 
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र् कार्म गदाि उपर्िर्म (1) बमोशजमको सर्मर्तले 
ह्रास कट्टी पर्छको मूल्र्मा समाि प्रकृर्तको परुािो मालसामाि र्बक्री हिु सक्ि े मूल्र्लाई 
समेत विर्ार गरी न्रू्ितम मूल्र् र्सफाररस गिुि पिेछ। 

(७) र्िर्म १०८ को उपर्िर्म (६) बमोशजम र्ललाम र्बक्री हिु िसकेको अिस्था 
िएमा उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तबाट सो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको पिुेः 
मूल्र्ाङ्कि गराई र्ललाम र्बक्री मूल्र् कार्म गिुि पिेछ। 

(८) िन्सार महसलु र्तरेको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्कि गदाि िन्सार 
महसलु समेत समािेि गरी कार्म हिुे मूल्र्मा ह्रास कट्टी गिुि पिेछ। 

108. र्ललाम र्बक्री गिे विर्ि: (१) र्िर्म १०७ बमोशजम मूल्र् कार्म िएको सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामाि देहार् बमोशजम र्ललाम बढाबढ गरी र्ललाम र्बक्री गिुि पिेछेः- 
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(क) तीि लाख रूपैर्ाँसभम मूल्र् कार्म िएको सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामाि िए सात ददिको भर्ाद ददई र्ललाम र्बक्री गिे 
कार्ािलर्, सभबशन्ित शजल्ला प्रिासि कार्ािलर् तथा कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा सूर्िा टाँस गरेर,  

(ख) तीि लाख रूपैर्ाँिन्दा बढी दि लाख रूपैर्ाँसभम मूल्र् कार्म िएको 
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि िए स्थािीर्स्तरको पर्रकामा पन्र 
ददिको भर्ाद ददई सूर्िा प्रकािि गरेर, 

(ग) दि लाख रुपैर्ाँिन्दा बढी मूल्र् कार्म िएको सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामाि िए राविर्स्तरको पर्रकामा एक्काईस ददिको भर्ाद ददई 
सूर्िा प्रकािि गरेर। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम टाँस िा प्रकािि गररिे सूर्िालाई र्ललाम र्बक्री गिे 
कार्ािलर्को िेबसाइटमा समेत राख्न ुपिेछ। 

 (३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजम टाँस िा प्रकािि गररिे सूर्िामा देहार् 
बमोशजमको वििरण खलुाउि ुपिेछेः- 

(क) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको वििरण, 
(ख) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्, 
(ग) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्ललाम हिुे स्थाि, र्मर्त र समर्, 
(घ) बढाबढ िरुु हिुे न्रू्ितम मूल्र्, 
(ङ) र्ललाम सकार गिि डाँक बोल्ि ुअशघ िै मूल्र्को पाँर् प्रर्तितले हिुे िगद 

िरौटी राख्न ुपिे कुरा र डाँक अङ्क बढ्दै गएमा सोही अिपुातमा िरौटी 
थप गदै जाि ुपिे कुरा, 

(र्) र्ललाम सकार गरेको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि उठाई लैजाि ुपिे 
अिर्ि, 

(छ) अन्र् आिश्र्क कुराहरू। 
(४) र्स र्िर्ममा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि बोलपरबाट र्ललाम 

र्बक्री गिि मिार्सब देशखएमा सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि हेिि सक्िे व्र्िस्था र्मलाई 
उपर्िर्म (१) बमोशजमको भर्ाद ददई बोलपर आह्वाि गिि सवकिछे। र्सरी बोलपर आह्वाि 
गररएकोमा बोल अङ्कको दि प्रर्तितले हिु ेरकम बराबरको बैङ्क जमाित िा िरौटी खातामा 
रकम जभमा गरेको िौर्र बोलपर साथ राख्न ुपिेछ। बोलपर माग गदाि बोलपर खररद र 
दाशखला सभबन्िी कार्ि सभबशन्ित कार्ािलर् र आिश्र्क देशखएमा शजल्लाशस्थत कोष तथा 
लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा समेत गिे व्र्िस्था र्मलाउि ुपिेछ। 

(५) उपर्िर्म (१), (२) िा (४) बमोशजम टाँस िा प्रकाशित िएको सूर्िा बमोशजम 
र्ललाम सकार गिि र्ाहिे व्र्शक्त, फमि, संस्था िा कभपिीले देहार् बमोशजमको रकम र्तरी 
सभबशन्ित कार्ािलर्बाट सो कार्ािलर्को कार्ािलर् प्रमखु िा र्िजले तोकेको कमिर्ारीको 
दस्तखत र कार्ािलर्को छाप लागेको बोलपर फाराम वकनु्न पिेछ:- 
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(क) दि लाख रूपैर्ाँसभम न्रू्ितम मूल्र् कार्म िएको बोलपरको लार्ग एक 
हजार रुपैर्ाँ, 

(ख) दि लाख िन्दा मार्थ जर्तसकैु रकम न्रू्ितम मूल्र् कार्म िएको 
बोलपरको लार्ग दईु हजार रुपैर्ाँ। 

(६) र्स र्िर्म बमोशजम र्ललाम र्बक्री गदाि पवहलो पटक र्ललाम र्बक्री हिु 
िसकेमा उपर्िर्म (१) बमोशजमको भर्ादको आिा भर्ाद ददई पिुेः र्ललाम र्बक्रीको 
कारबाही गिुि पिेछ। 

(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम र्ललाम र्बक्रीको लार्ग पिुेः बोलपर आह्वाि गदाि समेत 
र्बक्री हिु िसकेमा कार्म न्रू्ितम मूल्र्मा िाताििारा सोझै र्बक्री गिि सवकिछे।  

(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम र्बक्री हिु िसकेमा र्िर्म १०७ को उपर्िर्म (१) 
बमोशजमको सर्मर्तबाट पिुेः मूल्र्ाङ्कि गराई कार्म मूल्र्मा िाताििारा सोझै र्बक्री गिि 
सवकिछे। 

(९) उपर्िर्म (८) बमोशजमको प्रवक्रर्ाबाट समेत र्बक्री हिु िसकेमा कार्ािलर् 
प्रमखुले कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि र शजल्ला प्रिासि कार्ािलर्को 
अर्िकृत प्रर्तर्िर्िको रोहिरमा िाताििारा र्ललाम कबोल रकम कार्म गरी सोझै र्बक्री गिुि 
पिेछ। 

(१०) र्स र्िर्ममा अन्र्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि र्ललाम र्बक्री िा 
िाताििारा सोझै र्बक्री समेत हिु िसकेमा त्र्सरी र्बक्री हिु िसकेको सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामाि वििागीर् स्िीकृर्त र्लई गैरिाफामूलक सीप विकास केन्र, प्राविर्िक प्रशििण 
केन्र, कुिै सामदुावर्क िैशिक संस्था िा सामाशजक संस्थालाई हस्तान्तरण गिि सवकिेछ। 

(११) र्स र्िर्म बमोशजम कुिै सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्ललाम र्बक्री िा 
हस्तान्तरण हिु िसकेमा वििागीर् र्िणिर्बाट त्र्स्तो मालसामािको उशर्त व्र्िस्थापि गरी 
लगत कट्टा गिुि पिेछ।  

(१२)  शजन्सी मालसामाि र्ललाम सकार गिे पिले सभबशन्ित कार्ािलर्ले तोकेको 
अिर्िर्िर र्ललाम साकार गदाि कबोल गरेको पूरा रकम िबझुाएमा िा त्र्स्तो रकम बझुाई 
तोवकएको समर्मा मालसामाि िउठाएमा र्िजले राखेको िरौटी जफत गरी जफत रकम 
बराबरसभम घटी कबोल िएको क्रमिेः दोस्रो, तेस्रो िा र्ौथो घटीिालाको कबोल अङ्क 
स्िीकृत गिि सवकिछे।  

(१३) र्स र्िर्मािली बमोशजम सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्ललाम र्बक्री िए 
िा ििएको सभबन्िमा तालकु कार्ािलर्ले िषिको एक पटक र्िरीिण गरी प्रर्तिेदि तर्ार 
गिुि पिेछ। 

(१४) र्िमािण िएको िौर्तक संरर्िा ित्काई सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको 
र्ललाम र्बक्री गदाि ित्काउि लाग्िे खर्ि र र्बक्री गदाि प्राप्त हिु ेरकमको प्रर्त एकाइ लागत 
अिमुाि तर्ार गिुि पिेछ। त्र्सरी ित्काउँदा लाग्िे खर्ििन्दा र्ललामबाट प्राप्त हिुे रकम 
बढी हिु आएमा फरक रकमलाई िै र्ललाम र्बक्री मूल्र् मािी र्ललाम सभबन्िी कारबाही 
गिि सवकिेछ।  



 

59 

 

तर िौर्तक संरर्िा ित्काई सार्बक स्थाि िा पररसरमा िर्ाँ संरर्िा र्िमािण गिुि पिे 
िएमा र्िमािण कार्ि सभबन्िी बोलपरमा त्र्स्तो संरर्िा ित्काउिे कार्िलाई समेत समािेि 
गिुि पिेछ। 

(१५) र्ललाम र्बक्री गिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको प्रकृर्त समेतलाई विर्ार 
गरी आिश्र्कता अिसुार प्र्ाकेज बिाई र्ललाम र्बक्री गिि सवकिेछ। 

(१६) विदेिशस्थत िेपाली र्िर्ोगमा रहेको र्ललाम र्बक्री गिे सभपशत्त तथा शजन्सी 
मालसामािको र्ललाम र्बक्रीबाट प्राप्त हिुे रकम िन्दा र्ललाम र्बक्रीको प्रवक्रर्ामा लाग्िे खर्ि 
बढी हिुे िएमा सोको आिार र कारण खलुाई विदेिशस्थत र्िर्ोगको लार्ग महालेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्ले बिाएको कार्िविर्िमा उल्लेख िए बमोशजम गिुि पिेछ। 

109. जफत िएको मालसामािको मूल्र्ाङ्कि: प्रर्र्लत कािूिमा अन्र्था व्र्िस्था गरेकोमा बाहेक 
जिुसकैु कारणबाट जफत िएको मेशिि, उपकरण िा मालसामािको र्ललाम र्बक्री गदाि 
सभबशन्ित मन्रालर्बाट मूल्र्ाङ्कि सर्मर्त गठि गरी र्स र्िर्मािली बमोशजम मूल्र्ाङ्कि गिुि 
पिेछ। र्सरी सर्मर्त गठि गदाि कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि समेत राख्न ु
पिेछ। 

110. िष्ट गिुि पिे: कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम आफ्िो कब्जामा र्लएको िा आफ्िो 
मौज्दातमा रहेको मालसामािको उपिोग र्मर्त समाप्त िएमा िा अन्र् कुिै कारणबाट उपिोग 
गिि िहिुे प्रमाशणत िएमा र्िर्म १०७ को उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले मरु्लु्का गरी 
त्र्स्तो शजन्सी मालसामाि पिुेः प्रर्ोग गिि िसवकिे गरी साििजर्िक रूपमा िष्ट गिुि पिेछ। 
र्सरी िष्ट गरेपर्छ त्र्स्तो मालसामािको लगत कट्टा गिुि पिेछ। 

111. र्मिाहा सभबन्िी व्र्िस्था: (१) प्राकृर्तक प्रकोप िा दघुिटिाको कारणबाट िर्त िएको 
सरकारी सभपशत्त, से्रस्ता तथा कागजातको मूल्र्ाङ्कि गरी र्मिाहाको र्सफाररस गिि देहार् 
बमोशजमको सर्मर्त रहिेछ:-  

(क) प्रमखु शजल्ला अर्िकारी                               -अध्र्ि 
(ख) प्रमखु, कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्                -सदस्र् 
(ग) प्रमखु, शजल्ला प्रहरी कार्ािलर्                          -सदस्र् 
(घ) प्रमखु शजल्ला अर्िकारीले तोकेको कभतीमा अर्िकृतस्तरको  

सभबशन्ित विषर्को प्राविर्िक कमिर्ारी                   -सदस्र् 
(ङ) सभबशन्ित कार्ािलर्को प्रमखु िा र्िजले तोकेको अर्िकृत, -सदस्र्-सशर्ि  

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले प्राकृर्तक प्रकोप िा दघुिटिाको कारणबाट 
िर्त िएको सरकारी सभपशत्तको िास्तविक िर्तको मूल्र्ाङ्कि गरी मूल्र् समेत खलुाई 
सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार् समि प्रर्तिेदि ददि ुपिेछ। 

(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको प्रर्तिेदिको आिारमा पर्ास लाख मूल्र् 
बराबरसभमको िर्तको हकमा सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले र सोिन्दा बढी रकमको 
हकमा िेपाल सरकारले र्मिाहा ददि सक्िेछ। 
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(४) िेपाल सरकारले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सफ्टिेर्र प्रर्ोग िहिुे अिस्था िएमा 
सभबशन्ित िरेको प्राविर्िकको प्रर्तिेदिको आिारमा केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले र्मिाहा गिि 
सक्िेछ। 

(५) ऐिको दफा ४६ बमोशजम र्मिाहा गदाि उपर्िर्म (३) र (४) मा उल्लेख 
िएदेशख बाहेकको विषर्मा पाँर् लाख रूपैर्ाँसभम सभबशन्ित सशर्िले, पाँर् लाख रुपैर्ाँिन्दा 
बढी दि लाख रुपैर्ाँसभम देहार् बमोशजमको सर्मर्तले र दि लाख रुपैर्ाँिन्दा बढी रकमको 
हकमा सो सर्मर्तको र्सफाररसमा िेपाल सरकारले र्मिाहा ददि सक्िेछ:- 

(क) मतुर् सशर्ि                                     -अध्र्ि 
(ख) सशर्ि, अथि मन्रालर्                              -सदस्र् 
(ग) सशर्ि, सभबशन्ित मन्रालर्                          -सदस्र् 
(घ) महालेखा र्िर्न्रक                                 -सदस्र् 
(ङ) सहसशर्ि, सभबशन्ित मन्रालर् (प्रिासि हेिे)          -सदस्र्- सशर्ि 

(६) उपर्िर्म (५) बमोशजमको सर्मर्तको बैठक सभबशन्ित मन्रालर्बाट र्मिाहाको 
लार्ग र्सफाररस िइआएको तीस ददिर्िर बस्ि ुपिेछ।  

(७) उपर्िर्म (५) बमोशजमको सर्मर्तले आफ्िो बैठक सभबन्िी कार्िविर्ि आफैँ  
र्ििािरण गिेछ। 

 
पररच्छेद-१२ 

सरकारी बाँकी असलु उपर 
112. सरकारी बाँकीको लगत पठाउि ुपिे: (१) ऐिको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोशजम लेखा 

उत्तरदार्ी अर्िकृतले कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा सरकारी बाँकीको लगत 
पठाउँदा अिसूुर्ी-१5 बमोशजमको ढाँर्ामा आिश्र्क वििरण िरी पठाउि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्राप्त लगत जाँर्बझु गदाि उल्लेख गिुि पिे सबै वििरण 
उल्लेख गरेको पाइएमा कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले सात ददिर्िर त्र्स्तो 
सरकारी बाँकीको लगत कसी सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाइि जािकारी ददि ुपिेछ। 
 (३) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्राप्त लगतमा उल्लेख गिुि पिे कुिै वििरण उल्लेख 
ििएको पाइएमा कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले सात ददिर्िर त्र्स्तो वििरण 
उल्लेख गरी पठाउि सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाइि लेखी पठाउि सक्िछे। 

113. कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र अर्िकार: (१) ऐिको दफा 
४९ मा उल्लेख िएको अर्तररक्त कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्को काम, 
कतिव्र् र अर्िकार देहार् बमोशजम हिुेछ:- 

(क) सरकारी बाँकी असलु उपर गिुि पिे व्र्शक्तले कुिै सरकारी र्िकार्बाट 
तलब, ित्ता, र्ििृत्तिरण, उपदाि िा अन्र् कुिै प्रकारको िकु्तािी पाउि े
रहेछ िि ेत्र्स्तो िकु्तािी रोक्का गरी असलु उपर गिुि पिे रकम कट्टा 
गिि िा सभबशन्ित व्र्शक्तको बैङ्क खाता तथा सभपशत्त रोक्का गिि 
सभबशन्ित र्िकार्मा लेखी पठाउि,े 
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(ख) सरकारी बाँकी र्तिुि पिे व्र्शक्त, फमि, संस्था िा कभपिीको िाम र 
बाँकी रकमको लगत प्रत्रे्क िषि अद्यािर्िक गरी सभबशन्ित केन्रीर् 
र्िकार्मा पठाउि,े 

(ग) सरकारी रकम असलु उपर गिुि पिे व्र्शक्त िा र्िजको जमािी बस्ि े
व्र्शक्तले जेथा जमािी ददएको िए त्र्स्तो जार्जेथा खोजतलास गरी 
रोक्का राख्न लगाउि,े 

(घ) कुिै विदेिी िागररक, अन्तरािविर् फमि, संस्था, कभपिीबाट सरकारी 
बाँकी असलु उपर गिुि पिे िएमा सो असलु उपर गिि प्रर्र्लत कािूि 
बमोशजम परराि मन्रालर्माफि त सभबशन्ित विदेिी मलुकु िा र्िकार्मा 
लेखी पठाउिे। 

(२) कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले ऐिको दफा ४२ बमोशजमको 
बेरूज ुफस्र्ौट सर्मर्तको सशर्िालर्को रूपमा समेत काम गिेछ। 

114. सरकारी बाँकी असलु फस्र्ौट गिे प्रवक्रर्ा: (१) कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल 
कार्ािलर्ले र्िर्म ११२ बमोशजम लगत कार्म िएको बेरूज ु रकम बझुाउि सभबशन्ित 
व्र्शक्त िा र्िजको हकिाला िा त्र्स्तो रकम बझुाउि ुपिे संस्था िए त्र्स्तो संस्थाको िाममा 
पैंतीस ददिको भर्ाद ददई सूर्िा पठाउि ुपिेछ।  

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको भर्ादर्िर रकम दाशखला गिि िसकी सोको पर्ािप्त 
कारणसवहत सभबशन्ित व्र्शक्त िा संस्थाले भर्ाद थपको लार्ग माग गरेमा कुमारी र्ोक तथा 
केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले बढीमा तीस ददिसभमको भर्ाद थप गररददि सक्िेछ। 

(३) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजमको भर्ादर्िर समेत रकम दाशखला िगरेमा 
कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले त्र्स्तो व्र्शक्त िा संस्थाले सरकारी र्िकार्बाट 
कुिै रकम िकु्तािी पाउि े िएमा त्र्स्तो रकम कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल 
कार्ािलर्को िाममा जभमा गररददि िा र्िजको िाममा जिुसकैु बैङ्कमा मौज्दात रहेको 
रकमबाट असलु उपर गिि सभबशन्ित बैङ्कमा लेखी पठाउि सक्िछे। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्बाट असलु 
उपरको लार्ग लेखी आएमा सभबशन्ित कार्ािलर् िा बैङ्कले त्र्स्तो रकम कट्टा गरी कुमारी 
र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्को िाममा जभमा गररददि ुपिेछ। कुिै व्र्शक्तले कुमारी 
र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले असलु उपर गिुि पिे रकम हो िने्न जािीजािी त्र्स्तो 
रकम सो कार्ािलर्को िाममा रकम जभमा िगरेमा सो कार्ािलर्ले त्र्स्तो सरकारी कार्ािलर् 
िा बैङ्कको सभबशन्ित कमिर्ारीलाइि प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वििागीर् कारबाही गिि सभबशन्ित 
र्िकार्मा लेखी पठाउि सक्िेछ। 

(५) कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले तोवकददएको भर्ादर्िर आफूले 
र्तिुि बझुाउि ुपिे सरकारी बाँकी रकम िबझुाउिे व्र्शक्त िा संस्थाको जिुसकैु सभपशत्त िा 
जार्जेथाबाट त्र्स्तो रकम असलु गिि सक्िछे।  

(६) उपर्िर्म (५) बमोशजम सरकारी बाँकी असलु गदाि त्र्स्तो व्र्शक्त िा संस्थाको 
िाममा रहेको जार्जेथा रोक्का गिि सभबशन्ित मालपोत कार्ािलर्मा लेखी पठाउि ु पिेछ। 
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त्र्सरी जार्जेथा रोक्का राख्न लेखी आएमा सभबशन्ित मालपोत कार्ािलर्ले त्र्स्तो व्र्शक्तको 
िाममा रहेको जार्जेथा खोजतलास गरी रोक्का राखी सोको जािकारी कुमारी र्ोक तथा 
केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्लाई ददि ुपिेछ। 

(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम जार्जेथा रोक्का िएको जािकारी प्राप्त िए पर्छ कुमारी 
र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले त्र्स्तो जार्जेथाको प्रर्र्लत कािूि बमोशजम 
र्लिर्ल्तीको मूल्र् कार्म गरी पैंतीस ददिको भर्ाद ददई र्सलबन्दी बोलपर िा साििजर्िक 
बढाबढको माध्र्मबाट त्र्स्तो जार्जेथाको र्ललाम र्बक्रीको लार्ग कुिै राविर्स्तरको दैर्िक 
पर्रकामा साििजर्िक सूर्िा प्रकािि गिुि पिेछ। 

(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम र्ललाम र्बक्री गदाि असलु उपर गिुि पिे रकम खाभि 
सक्ि े जर्त मारै जार्जेथाको र्ललाम र्बक्री गिुि पिेछ। जार्जेथा खण्ड खण्ड र्बक्री गिि 
िर्मल्ि ेिई परैु र्ललाम र्बक्री गदाि िा खण्ड खण्ड गरी र्ललाम र्बक्री गदाि समेत असलु 
उपर गिुि पिे रकमिन्दा बढी असलु िएमा बढी िएको जार्जेथा सभबशन्ित व्र्शक्त िा 
संस्थालाई वफताि ददि ुपिेछ।  

(९) उपर्िर्म (७) बमोशजम र्ललाम गदाि दईु पटकसभम र्ललाम सकार हिु 
िसकेमा िा सकार हिु आएको रकम मालपोत कार्ािलर्बाट रशजिेिि प्रर्ोजिको लार्ग 
कार्म िएको न्रू्ितम मूल्र् िन्दा पर्ि कम हिु आएमा िा रकम असलु उपर गिुि पिे 
व्र्शक्त िा संस्थाले बझुाउि ुपिे रकम खाभि िसक्िे िएमा त्र्स्तो जार्जेथा र्िर्म १११ को 
उपर्िर्म (५) बमोशजम गदठत सर्मर्तले र्िणिर् गरी िेपाल सरकारको स्िार्मत्िमा र्लिेछ।  

(१०) उपर्िर्म (९) बमोशजम िेपाल सरकारको स्िार्मत्ि कार्म िएको छ 
मवहिार्िर सभबशन्ित व्र्शक्त िा संस्थाले बझुाउि ुपिे रकम र र्ललाम र्बक्री सभबन्िी सूर्िा 
प्रकािि गदाि लागेको सभपूणि खर्ि रकम समेत दाशखला गरी त्र्स्तो जार्जेथा वफताि माग 
गरेमा िेपाल सरकारले त्र्स्तो जार्जेथा सभबशन्ित व्र्शक्त िा संस्थालाइि वफताि ददि सक्िेछ।  

(११) र्स र्िर्म बमोशजम जार्जेथा र्ललामबाट पर्ि सरकारी बाँकी असलु हिु 
िसकेमा िा सरकारी बाँकी र्तिुि पिे व्र्शक्त िा संस्थाको कुिै जार्जेथा ििएमा र्िजलाइि 
कसैले कुिै जमािी ददएको रहेछ ििे त्र्स्तो जमािी बस्िे व्र्शक्तबाट र्स र्िर्म बमोशजम 
सरकारी बाँकी असलु गिुि पिेछ। त्र्सरी असलु गदाि समेत सरकारी बाँकी असलु हिु 
िसकेमा असलु हिु िसकेको रकमले खामे जर्त सभबशन्ित व्र्शक्त िा संस्थाको प्रमखुलाइि 
शजल्ला अदालतको आदेि र्लइि प्रर्र्लत कािूि बमोशजम कैदमा राखी सरकारी बाकँी रकम 
असलु गिुि पिेछ। 

(१२) उपर्िर्म (११) बमोशजम कुिै व्र्शक्तलाइि सरकारी बाँकी बझुाउि िसकेको 
कारणले कैदमा राशखएकोमा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम र्िजको कैद अिर्ि समाप्त िएपर्छ 
कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले त्र्स्तो सरकारी बाँकी स्ितेः असलु िएको 
मािी लगत कट्टा गिुि पिेछ।  
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पररच्छेद-१३ 
वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि र शजभमेिारी 

115. अथि मन्रीको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि बहि गिे, गराउि े
सभबन्िमा अथिमन्रीको शजभमेिारी देहार् बमोशजम हिुेछ:-  

(क) िेपाल सरकारले अिलभबि गरेको आर्थिक तथा वित्तीर् िीर्तको आिारमा 
आर्थिक िृवद्ध, मरुा स्फीर्त, उत्पादि, रोजगारी, लगािीको शस्थर्त समेत 
विश् लेषण गरी मलुकुमा वित्तीर् स्थावर्त्ि कार्म गिे, गराउि,े 

(ख) वित्त िीर्त तर् गिुिको साथै समवष्टगत आर्थिक पररलक्ष्र्को प्रिेपण गिे, 
(ग) आिर्िक र्ोजिाको कार्ािन्िर्ि गिे, गराउि,े 
(घ) बजेट तजुिमा गिे, गराउिे, 
(ङ) बजेटको राविर् लक्ष्र् तथा स्रोतगत लक्ष्र् पूरा गिे, गराउि,े 
(र्) स्िीकृत बजेट, िीर्त तथा कार्िक्रमको कार्ािन्िर्िको लार्ग िेपाल सरकार, 

प्रदेि र स्थािीर् तहबीर् समन्िर् गिे, अिगुमि तथा आिर्िक समीिा गिे, 
गराउिे, 

(छ) बजेट तथा कार्िक्रमले र्लएको लक्ष्र् र प्रर्तफल प्रार्प्तको लार्ग रणिीर्तक 
कार्िर्ोजिा बिाइि कार्ािन्िर्ि गिे, गराउिे, 

(ज) िैदेशिक सहार्ता पररर्ालि सभबन्िमा विकास साझेदार र अन्तरािविर् वित्तीर् 
सङ घ, संस्थासँग समन्िर्, सहकार्ि र साझेदारीको सभबन्ि विकास गिे, 

(झ) अन्तर-सरकारी वित्तीर् व्र्िस्थापि सभबन्िमा आिश्र्क समन्िर् गिे, 
गराउिे, 

(ञ) वित्तीर् अििुासि कार्म गिे, गराउिे। 
116. वििागीर् मन्रीको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि बहि गिे, 

गराउिे सभबन्िमा वििागीर् मन्रीको शजभमेिारी देहार् बमोशजम हिुेछ:-  
(क) आफ्िो मन्रालर्बाट कार्ािन्िर्ि गिुि पिे आर्ोजिा तथा कार्िक्रम छिौट 

गिे, गराउि,े  
(ख) स्िीकृत आर्ोजिा तथा कार्िक्रमको कार्ािन्िर्िको अिस्थाको बारेमा लेखा 

उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट र्िर्र्मत रूपमा अिगुमि गराउिे, जािकारी र्लिे र 
आिश्र्कता अिसुार मागिर्िदेि गिे,  

(ग) आिर्िक र्ोजिाको आफ्िो मन्रालर्सँग सभबशन्ित विषर् कार्ािन्िर्ि गिे, 
गराउिे, 

(घ) आफ्िो मन्रालर् िा अन्तगितको कार्ािलर्बाट िएको बजेट कार्ािन्िर्ि 
सभबन्िमा िए गरेको कामकारबाहीको मूल्र्ाङ्कि तथा समीिा गिे, गराउिे। 

117. र्ोजिा आर्ोगको उपाध्र्िको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि 
बहि गिे, गराउिे सभबन्िमा र्ोजिा आर्ोगको उपाध्र्िको शजभमेिारी देहार् बमोशजम 
हिुेछ:- 
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(क) अथितन्रको विश्लषेण एिं विकास कार्िक्रम, आर्ोजिा तथा बजेट 
कार्ािन्िर्िको समीिा गिे, गराउिे, 

(ख) राजस्ि, िैदेशिक सहार्ता र आन्तररक ऋण सवहतको राविर् स्रोतको 
अिमुाि गिे,  

(ग) आिर्िक र्ोजिा, िीर्त तथा कार्िक्रमको कार्ािन्िर्िको लार्ग खर्िको 
आिश्र्कता आकँलि गिे, गराउिे,  

(घ) विषर् िरेगत मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा तर्ार गिे तथा गिि लगाउिे र 
समवष्टगत वित्त खाका, बजेट खाका र िर्तजा खाका सवहतको एकीकृत खर्ि 
संरर्िा तर्ार गिे, 

(ङ) खर्िको आिश्र्कता, वित्त अििुासि, कार्ािन्िर्ि िमता, विर्िर्ोजि 
कुिलता र समवष्टगत आर्थिक स्थावर्त्ि समेतको आिारमा विषर्गत 
मन्रालर् र र्िकार्को बजेट सीमा र्ििािरण गिे, 

(र्) विषर् िेरगत मन्रालर् र र्िकार्को कार्िक्रम तथा बजेट छलफलको 
समन्िर् गिे, गराउिे, 

(छ) आिर्िक र्ोजिा, िावषिक कार्िक्रम तथा विकास आर्ोजिाको कार्ािन्िर्िको 
र्िर्र्मत अिगुमि, मूल्र्ाङ्कि तथा समीिा गिे, गराउिे। 

118. संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रमखुको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर् 
उत्तरदावर्त्ि बहि गिे, गराउिे सभबन्िमा संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रमखुको 
शजभमेिारी देहार् बमोशजम हिुेछ:- 

(क) आफ्िो र मातहत कार्ािलर्को र्ोजिा, बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा गिे, 
गराउिे र कार्ािन्िर्िको लार्ग मागिर्िदेि गिे,  

(ख) मातहतका आर्ोजिा िा कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्िर्िको रैमार्सक रूपमा 
मूल्र्ाङ्कि गिे, गराउिे, 

(ग) विर्िर्ोशजत बजेट लशित उद्देश्र् अिरुूप खर्ि हिु िसकेमा सोको शजभमेिारी 
र्लि,े 

(घ) आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालीको जािकारी र्लिे र आिश्र्क र्िदेिि ददि।े 
119. लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि बहि 

गिे, गराउिे सभबन्िमा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको शजभमेिारी देहार् बमोशजम हिुेछ:- 
(क) मातहतको वििागीर् प्रमखु िा अर्िकारीबाट स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रमको 

कार्ािन्िर्ि गिे, गराउि,े  
(ख) बजेट कार्ािन्िर्िको समर्बद्ध उपलशब्ि सूर्कको आिारमा खर्ि गिे, 

कार्िसभपादि करार गिे, प्रगर्त अिगुमि गिे, गराउिे र िर्तजाको आिारमा 
परुस्कृत िा वििागीर् कारबाही गिे, 

(ग) ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न,े राख्न 
लगाउि,े प्रर्तिेदि गिे, गराउि,े आन्तररक र अशन्तम लेखापरीिण िए िा 
ििएको र्िरीिण गिे, गराउिे, 
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(घ) राविर् विकास समस्र्ा समािाि सर्मर्त, मन्रालर्स्तरीर् विकास समस्र्ा 
समािाि सर्मर्तको बैठकबाट िएको र्िणिर् कार्ािन्िर्ि गिे, गराउि,े 

(ङ) मन्रालर् अन्तगितको आर्ोग, सर्मर्त, बोडि, प्रर्तष्ठाि िा संस्थाको आर्थिक 
कारोबारको र्िरीिण, रेखदेख गरी आन्तररक लेखापरीिण तथा अशन्तम 
लेखापरीिण गराउिे र प्रर्तिेदि र्लि,े 

(र्) आफ्िो मातहत केन्रीर् र्िकार्को बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्िर्िको 
मार्सक अिगुमि गरी गराई आिश्र्क र्िदेिि ददि,े मिार्सब कारण बेगर 
लक्ष्र् अिसुार प्रगर्त ििएमा आिश्र्क कारबाही गिे, 

(छ) बजेट कार्ािन्िर्ि सभबन्िमा अथि मन्रालर्बाट जारी िएको मागिदििि तथा 
मापदण्डको पालिा गिे, गराउिे। 

120. आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको काम, कतिव्र् र शजभमेिारी: (१) आर्थिक प्रिासि 
सञ्चालि गिे सभबन्िमा आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको काम, कतिव्र् र शजभमेिारी देहार् 
बमोशजम हिुेछ:-  

(क) आर्थिक कारोबारसँग सभबशन्ित काम र शजभमेिारी बहि गरी र्स 
र्िर्मािली बमोशजम िकु्तािी र्िकासा माग गिे व्र्िस्था र्मलाउि,े 

(ख) र्िकासा िएको रकमको खर्िको वहसाब रीतपूििक राख्न,े खर्िको 
फाँटिारी तथा आर्थिक वििरण तर्ार गिे, त्र्स्तो फाँटिारी तथा आर्थिक 
वििरण कार्ािलर् प्रमखु िा तोवकएको अर्िकृतबाट प्रमाशणत गराई 
समर्मै सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्मा पठाउिे र लेखापरीिण गराउिे, 

(ग) सोिििािको लार्ग आिश्र्क वििरण र्ििािररत समर्र्िरै तर्ार गरी 
सभबशन्ित र्िकार्मा पठाउि,े 

(घ) लेखापरीिणबाट कार्म हिु आएको बेरूजकुो लगत राख्न,े बेरूज ु
फस्र्ौट गिे गराउि े र र्िर्र्मत गिुि पिे विषर्मा आिश्र्क कागजात 
वििरण संलग्ि गरी शजभमेिार व्र्शक्त समि पेि गिे, 

(ङ) आफू सरुिा िा बढुिा िई जाँदा आफ्िो शजभमाको सभपूणि से्रस्ता, िगद 
र बैङ्क मौज्दात, बेरूज ुलगत र अर्िलेख हालिाला िा र्िजलाई बझुाउि े
गरी मातहत कमिर्ारीलाई बरबझुारथ गिे, 

(र्) कार्ािलर्को आर्थिक कारोबारको सभबन्िमा कार्ािलर् प्रमखुलाई रार् 
ददि,े 

(छ) केन्रीर् र्िकार्को आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको हकमा त्र्स्तो 
मन्रालर् िा र्िकार्को केन्रीर् लेखा तर्ार गिे। 

(२) आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुले आर्थिक कारोबार गदाि प्रर्र्लत कािूि बमोशजम 
रीत पगेु िा िपगेुको जाँर्ी रीत पगेुकोमा िकु्तािीको र्िर्मत्त पेि गिे, रीत िपगेुको िा आफ्िो 
रार् िर्लई रीत िपगेुको कुिै कलम सदर िई िकु्तािीको र्िर्मत्त प्राप्त हिु आएमा रीत 
िपगेुको व्र्होरा र्लशखत रूपमा स्पष्ट खलुाई कार्ािलर् प्रमखु समि पेि गरी कार्ािलर् 
प्रमखुको र्लशखत आदेि बमोशजम गिुि पिेछ। 
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(३) आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुले प्रर्र्लत कािूि बमोशजमको प्रवक्रर्ा पगेुको 
िदेशखएको आर्थिक कारोबारको िकु्तािी ददि िा िकु्तािीको र्िर्मत्त पेि गिि िा िकु्तािीको 
र्िर्मत्त र्सफाररस गिुि हुँदैि। आर्थिक कारोबार सञ्चालि तथा िकु्तािी ददि े सभबन्िमा 
कार्ािलर् प्रमखु र आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखु बीर्मा मतिेद िएमा कार्ािलर् प्रमखुको 
र्लशखत र्िणिर् अिसुार गिुि पिेछ। र्स्तो र्िणिर्को जािकारी आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुले 
तालकु कार्ािलर् र सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा तरुुन्त पठाउि ुपिेछ। 

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम मतिेद िएका विषर्मा जाँर्बझु गरी सभबशन्ित कोष 
तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर्लाई आिश्र्क परामिि ददि ु पिेछ। 
त्र्सरी ददइएको परामििको जािकारी सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले 
सभबशन्ित कार्ािलर्को तालकु कार्ािलर् र महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई समेत ददि ु
पिेछ। 

121. कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः ऐि तथा र्स 
र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको अर्तररक्त कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को आर्थिक 
प्रिासि सभबन्िी काम, कतिव्र् र शजभमेिारी देहार् बमोशजम हिुेछ:- 

(क) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रूपमा शजल्लाशस्थत 
कार्ािलर्को आर्थिक कारोबारको रेखदेख, र्िरीिण गिे, कार्ािलर्लाई 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को िीर्त र्िदेिि र प्रर्र्लत कािूिको 
अिीिमा रही रार् सल्लाह ददि,े 

(ख) आफ्िो इलाकार्िर रहेको आर्थिक कारोबार गिे कार्ािलर्को लगत तर्ार 
गरी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को परामििमा कार्ािलर् सङे्कत िभबर 
ददई सोको लगत अद्यािर्िक रूपमा राख्न,े 

(ग) कार्ािलर्बाट विर्िर्ोजि, राजस्ि र िरौटी रकमको आभदािी र खर्िको 
वििरण र्लई त्र्सको शजल्लागत वििरण तर्ार गरी महालेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर्मा पठाउि,े  

(घ) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको िा प्रर्र्लत कािूि िा िेपाल 
सरकारको र्िणिर्बाट कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट आन्तररक 
लेखापरीिण गराउि े गरी तोवकएकोमा त्र्स्तो केन्रीर् र्िकार् समेतको 
राजस्ि, विर्िर्ोजि, िरौटी, शजन्सी र प्रर्र्लत कािूि बमोशजम खडा 
िएको कार्िसञ्चालि कोषको आन्तररक लेखापरीिण गराउि,े 

(ङ) र्स र्िर्मािली बमोशजम कार्ािलर्लाई ददएको अशततर्ारी र बजेट 
बाँडफाँट बमोशजम र्िकासा ददिे रकमको कार्ािलर्गत र गोश्वारा लेखा 
राख्न,े र्िकासा ददिे र र्िकासा ददइएको रकमको वििरण बैङ्कबाट प्रमाशणत 
गराई महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि,े 

(र्) सरकारी कार्ािलर्को लार्ग विर्िर्ोशजत बजेट सभबशन्ित कार्ािलर्ले 
ददएको िकु्तािी आदेि अिसुार िकु्तािी र्िकासा गरी एकल खाता कोष 
सञ्चालि कार्िविर्ि बमोशजम वहसाब राख्न,े  
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(छ) राजस्ि तथा िरौटी लेखा सभबन्िमा आिश्र्कता अिसुार कार्ािलर्को 
र्िरीिण गरी सोको प्रर्तिेदि महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र 
सभबशन्ित कार्ािलर्को तालकु केन्रीर् र्िकार्मा पठाउिे र तत ्
सभबन्िमा प्राप्त र्िदेिि बमोशजम गिे, 

(ज) विर्िर्ोजि लेखा, िगद मौज्दात र बेरूज ुफस्र्ौट सभबन्िमा कार्ािलर्को 
र्िरीिण गरी त्र्स्तो र्िरीिण प्रर्तिेदि महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र 
सभबशन्ित कार्ािलर्को तालकु केन्रीर् र्िकार्मा पठाउिे र तत्सभबन्िमा 
महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त र्िदेिि बमोशजम गिे, 

(झ) कार्ािलर्को र्िरीिण गदाि से्रस्ता दरुुस्त िरहेको िा वहिार्मिा िएको िा 
पेि गिुि पिे प्रर्तिेदि र्िर्र्मत रूपमा पेि िगरेको िा र्स र्िर्मािली 
बमोशजम गिुि पिे अन्र् काम िगरेको पाइएमा कार्ािलर्को िकु्तािी 
र्िकासा, खाता, आर्थिक कारोबार रोक्का गरी तालकु केन्रीर् र्िकार्मा 
जािकारी ददि,े 

(ञ) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रूपमा प्रदेि तथा स्थािीर् 
सशञ्चत कोषको सञ्चालि, लेखाङ्कि प्रर्तिेदि तथा खाता सञ्चालि सभबन्िमा 
आिश्र्क समन्िर् र सहजीकरण गिे तथा परामिि ददि,े  

(ट) महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले समर् समर्मा तोवकददएको अन्र् कार्ि 
गिे। 

122. कार्ािलर् प्रमखुको काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः ऐि र र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख 
िएको अर्तररक्त कार्ािलर् प्रमखुको आर्थिक प्रिासि सभबन्िी काम, कतिव्र् र शजभमेिारी 
देहार् बमोशजम हिुेछ:- 

(क) सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्सँग विर्िर्ोशजत रकम 
िकु्तािी र्िकासा माग गरी सो रकम आभदािी बाँिी स्िीकृत बजेट तथा 
कार्िक्रम र तालकु र्िकार्ले ददएको अशततर्ारीर्िर रही र्स 
र्िर्मािली बमोशजमको रीत परु् र्ाई खर्ि गिे, त्र्सको लेखा राख्न ेिा 
राख्न लगाउिे,  

(ख) आर्ोजिाको सिे, र्डजाइि, लागत अिमुाि तथा कार्िक्रम तर्ार गरी 
स्िीकृत गिुि पिे िए स्िीकृत गराई बजेटमा र्ििािररत गररएको रकम 
र्िर्मािसुार खर्ि गिे र र्ििािररत कार्िक्रम अिसुार समर्मै 
मालसामािको उपलशब्ि र प्राविर्िक िा प्रिासकीर् व्र्िस्था र्मलाई 
कार्िसभपादि गिे, 

(ग) र्स र्िर्मािलीमा उल्लेख िए बमोशजमको अिर्िर्िर राजस्ि, िरौटी, 
विर्िर्ोजि र अन्र् कोषको बैङ्क िा एकल खाता कोषको वहसाब 
वििरणसँग र्िडाई उक्त वििरण सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्रक 
कार्ािलर् र तालकु र्िकार्मा पठाउि,े 
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(घ) र्स र्िर्मािली बमोशजम िावषिक आर्थिक कारोबार प्रर्तिेदि र रैमार्सक 
तथा िावषिक कार्िसभपादि प्रर्तिेदि तर्ार गरी पेि गिे, 

(ङ) र्स र्िर्मािली बमोशजम सभपूणि आर्थिक कारोबार गिे, शजभमेिारी बहि 
गिे र बेरूज ुफस्र्ौट गिे। 

123. महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः आर्थिक प्रिासि सभबन्िमा ऐि 
तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको अर्तररक्त महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को 
काम, कतिव्र् र शजभमेिारी देहार् बमोशजम हिुेछ:- 

(क) राजस्ि, विर्िर्ोजि, िरौटी, ऋण लगािी लगार्त साििजर्िक कोषको 
कारोबारलाई व्र्िशस्थत गिि िगद िा प्रोदिािी (एक्र्र्अुल) मा आिाररत 
लेखाको ढाँर्ा र खाता सूर्ी बिाई महालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट 
स्िीकृत गराई प्रर्ोगमा ल्र्ाउि,े 

(ख) सशञ्चत कोष, आकशस्मक कोष र अन्र् सरकारी कोषको वहसाब राख्न ेर 
राख्न लगाउि,े  

(ग) िेपाल सरकारको विर्िर्ोजि, राजस्ि र िरौटीको केन्रीर् लेखा, 
सहार्ता, अिदुाि, ऋण र व्र्ाज तथा लािािं समेत समािेि गरी 
एकीकृत आर्थिक वििरण बिाउिे र लेखापरीिण गराउिे, 

(घ) विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी, अन्र् सरकारी कोष र शजन्सी मौज्दातको 
पररर्ालि तथा आर्थिक र्िर्मको पररपालि सभबन्िमा आिश्र्कता 
अिसुार कार्ािलर्को र्िरीिण गरी आिश्र्क र्िदेिि ददि,े 

(ङ) र्स र्िर्मािलीको कार्ािन्िर्ि गदाि आर्थिक प्रिासि सभबन्िमा कुिै 
समस्र्ा देशखएमा रार् ददिे, 

(र्) आन्तररक र्िर्न्रण प्रणालीको प्रिािकारी कार्ािन्िर्ि गिे सभबन्िमा 
केन्रीर् र्िकार्सँग समन्िर् र सहजीकरण गिे, 

(छ) आन्तररक लेखापरीिण सभबन्िी मापदण्ड तजुिमा गरी कार्ािन्िर्िमा 
ल्र्ाउि,े 

(ज) वित्तीर् कारोबारसँग सभबशन्ित विषर्मा विद्यतुीर् प्रणालीको विकास गरी 
सञ्चालिमा ल्र्ाउिे। 

124. अथि मन्रालर्को सशर्िको काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्र 
उल्लेख िएको अर्तररक्त अथि मन्रालर्को सशर्िको आर्थिक प्रिासि सभबन्िी काम, कतिव्र् 
र शजभमेिारी देहार् बमोशजम हिुेछेः- 

(क) बजेट तजुिमा तथा कार्ािन्िर्ि गिे सभबन्िमा िीर्तगत मागिदििि र 
र्िदेशिका तजुिमा गरी स्िीकृत गराई कार्ािन्िर्ि गिे, गराउि,े 

(ख) कुिै कार्ािलर्को कुिै रकमको र्िकासा पूरै िा आशंिक रूपले रोक्का 
राख्न ु परेमा र्िकासा रोक्का राखी महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र 
सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्लाई सूर्िा गिे, गराउिे, 
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(ग) कुिै कार्ािलर्को स्िीकृत बजेट बमोशजमको रकममा अपगु रकमको 
व्र्िस्था गिि िा रकमान्तर िा स्रोतान्तर गिुि परेमा सालबसाली 
विर्िर्ोजि ऐिको पररर्िर्िर रही र्िकासा ददिे र त्र्सको जािकारी 
महालेखा परीिकको कार्ािलर् र महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्लाई 
ददि,े 

(घ) बजेटमा र्िददिष्ट राजस्ि र आन्तररक ऋण सङ्कलि गिे, गराउि,े 

(ङ) साििजर्िक खर्िलाई र्मतव्र्र्ी र कुिलतम पररर्ालि गिि आिश्र्क 
मापदण्ड तजुिमा गरी कार्ािन्िर्ि गिे, गराउि,े 

(र्) सङ घीर् सशञ्चत कोषमा हिु े िगद प्रिाहको आिर्िक रूपमा विश्लषेण 
गरी आिश्र्क रणिीर्त तर् गिे, 

(छ) बजेट र्िमािण, कार्ािन्िर्ि तथा साििजर्िक वित्तीर् व्र्िस्थापिसँग 
सभबशन्ित विद्यतुीर् प्रणालीको विकास गरी सञ्चालिमा ल्र्ाउि,े 

(ज) िेपाल सरकारलाई आर्थिक दावर्त्ि पिे गरी र्लइि े िीर्त र कािूि 
तजुिमा गदाि आिश्र्क रार् परामिि उपलब्ि गराउि,े 

(झ) बजेट कार्ािन्िर्िको सभबन्िमा अिगुमि गरी केन्रीर् र्िकार्लाई 
आिश्र्क समन्िर् र सहजीकरण गिे। 

125. साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः ऐि तथा र्स 
र्िर्मािलीमा अन्र्र उल्लेख िएको अर्तररक्त साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर् 
प्रमखुको काम, कतिव्र् र शजभमेिारी देहार् बमोशजम हिुछे:- 

(क) ऋण सभझौता अिसुार िैदेशिक ऋणको साँिा, ब्र्ाज तथा अन्र् िलु्क 
िकु्तािी गिे, वहसाब र्मलाि गिे, गराउि,े 

(ख) आन्तररक तथा िैदेशिक ऋणको अर्िलेख तथा लेखा दरुुस्त राख्न,े 
सोको केन्रीर् वििरण तर्ार गिि मार्सक, रैमार्सक तथा िावषिक 
वििरण महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि,े 

(ग) अथि मन्रालर्बाट स्िीकृत िए बमोशजम िेपाल सरकारको तफि बाट 
िेर्र तथा ऋण लगािी गिे, सहार्क ऋण सभझौता गिे, लेखा राख्न,े 
प्रर्तिेदि गिे,  

(घ) साििजर्िक संस्थािबाट िेपाल सरकारलाई प्राप्त हिु ुपिे साँिा र ब्र्ाज 
समर्मै प्राप्त िए िा ििएको अिगुमि गरी अथि मन्रालर्मा प्रर्तिेदि 
गिे, 

(ङ) साििजर्िक ऋण सभबन्िी अथि मन्रालर्ले तोकेको अन्र् काम गिे।  
126. अर्िर्र्मतता सभबन्िमा र्िणिर् गिुि पिेेः शजभमेिार व्र्शक्तले आफूले गरेको आर्थिक 

कारोबार सभबन्िमा कुिै काममा अर्िर्र्मतता िएको देखेमा त्र्स्तो अर्िर्र्मततालाइि र्िर्र्मत 
गिि त्र्स्तो कारोबार िएको पन्र ददिर्िर कारण खलुाइि ऐिको दफा ५२ को उपदफा (३) 
बमोशजम अर्िकारप्राप्त अर्िकारीसमि पेि गरेमा अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले आफूसमि पेि 
िएको सात ददिर्िर आिश्र्क र्िणिर् ददि ुपिेछ। 
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पररच्छेद-१४ 

विविि 
127. रकम जभमा गिुि पिेेः (१) िेपाल सरकारको आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले उत्पादि गरेको 

मालसामाि सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्ले र्ििािरण गरेको मूल्र्मा त्र्स्तो र्िकार्ले र्ििािरण 
गरेको प्रवक्रर्ा बमोशजम र्बक्री गिुि पिेछ। त्र्सरी गररएको र्बक्रीबाट प्राप्त रकम सङ घीर् 
सशञ्चत कोषमा जभमा गिुि पिेछ। 

(२) सरकारी बजेट विर्िर्ोजिबाट गररएको आर्थिक कारोबारबाट प्राप्त राजस्ि र्स 
र्िर्मािली बमोशजम सङ घीर् सशञ्चत कोषमा जभमा गिुि पिेछ। 

128. िैदेशिक सहार्ता सभझौता: (१) िेपाल सरकारलाइि प्राप्त हिेु िैदेशिक सहार्ताको 
सभबन्िमा िेपाल सरकारको तफि बाट अथि मन्रालर्ले दातपृिसँग सभझौता गिेछ। 

(२) कुिै कार्ािलर्ले दातपृिबाट कुिै वकर्समको िगदी िा िस्तगुत सहार्ता प्राप्त 
गिुि अशघ अथि मन्रालर्को स्िीकृर्त र्लि ुपिेछ। त्र्सरी प्राप्त िएको िा हिुे सहार्तालाई 
कार्ािलर्ले िावषिक बजेट तथा कार्िक्रममा समािेि गरी आभदािी जिाई खर्ि गिुि पिेछ।  

(३) दातपृिसँग िैदेशिक सहार्ता सभझौता गिुि अशघ अथि मन्रालर्ले सभबशन्ित 
मन्रालर्, कािूि, न्र्ार् तथा संसदीर् मार्मला मन्रालर्, परराि मन्रालर् र त्र्स्तो िैदेशिक 
सहार्ताको लेखापरीिण सभबन्िमा प्रर्र्लत कािूिमा िएको िन्दा फरक व्र्िस्था िएमा 
महालेखा परीिकको कार्ािलर्सँग समेत परामिि गिुि पिेछ। 

(४) अथि मन्रालर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम गरेको सभझौताको प्रर्त तीस ददिर्िर 
कािूि, न्र्ार् तथा संसदीर् मार्मला मन्रालर्, परराि मन्रालर्, महालेखा परीिकको 
कार्ािलर्, महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र ऋण सहार्ताको हकमा साििजर्िक ऋण 
व्र्िस्थापि कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। 

129. सूर्िा प्रविर्िको प्रर्ोग: (१) ऐिको दफा ६२ को उपदफा (३) बमोशजम कुिै कार्ािलर्ले 
सभपादि गिुि पिे बजेट तथा लेखा सभबन्िी कार्िलाई व्र्िशस्थत गिि सूर्िा प्रविर्िमा 
आिाररत िा अन्र् कुिै प्रणालीको विकास गिुि पिे िएमा त्र्स्तो कार्ािलर्ले सभबशन्ित 
मन्रालर् िा तालकु कार्ािलर्माफि त महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र अथि मन्रालर्को 
स्िीकृर्त र्लि ुपिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्रणालीको विकास, सञ्चालि र ती प्रणालीको विद्यमाि 
प्रणालीसँगको अन्तर-आबद्धता र सरुिा सभबन्िी व्र्िस्था ऐिको दफा ६५ को उपदफा (२) 
बमोशजम महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले बिाएको कार्िविर्ि बमोशजम हिुेछ। 

(३) सरकारी लेखा सभबन्िी कारोबार गिि महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले स्िीकृर्त 
ददएको बाहेक अन्र् प्रणाली विकास गरी सञ्चालि गिि पाइिे छैि।  

130. आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी आन्तररक र्िदेशिका बिाउि सवकिे: (१) आफ्िो मन्रालर् 
अन्तगित सञ्चार्लत आर्ोजिा िा कार्िसँग सभबशन्ित आर्थिक कारोबारलाई सवु्र्िशस्थत रुपमा 
सञ्चालि गिि त्र्स्तो मन्रालर्ले र्स र्िर्मािलीको अिीिमा रही महालेखा र्िर्न्रक 
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कार्ािलर्माफि त अथि मन्रालर्को सहमर्त र्लई आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी आन्तररक 
र्िदेशिका बिाई लागू गिि सक्िेछ। 

(२) वििेष कािूििारा गदठत संस्था िा प्रदेि तथा स्थािीर् तहले आर्थिक कार्िविर्ि 
तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि सभबन्िी र्िर्मािली िा विर्िर्मािली बिाउँदा र्सको प्रर्तकूल िहिु े
गरी बिाउि ुपिेछ।  

131. अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम अर्िकार प्राप्त अर्िकारीमा र्िवहत 
अर्िकारहरूमध्रे् केही अर्िकार त्र्स्तो अर्िकारको जिाफदेवहता आफूमा रहिे गरी 
र्िजले आफू मातहतको कुिै अर्िकारीलाई प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ।  

तर आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको रार् र्लई र्िणिर् गिुि पिे विषर्को अर्िकार 
प्रत्र्ार्ोजि गदाि आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुिन्दा मार्थल्लो तहको कमिर्ारीलाई गिुि पिेछ। 

(२) उपर्िर्म (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापर्ि र्स र्िर्मािली बमोशजम 
र्मिाहा ददि,े र्ोजिा स्िीकृत गिे, बेरूज ु फस्र्ौट तथा फरफारक गिे र कबरु्लर्तिामा 
संिोिि गिे अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिि सवकिे छैि। 

 (३) उपर्िर्म (२) को प्रर्तकूल िहिुे गरी सभबशन्ित सशर्िले आफ्िो 
उत्तरदावर्त्िमा आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुलाई खाताको सञ्चालि लगार्त आर्थिक प्रिासि 
सभबन्िी अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िछे। 

(४) उपर्िर्म (१) बमोशजम अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिे अर्िकारीले आफूले 
प्रत्र्ार्ोजि गरेको अर्िकारको सभबन्िमा सभबशन्ित अर्िकारीबाट र्िर्र्मत रूपमा जािकारी 
र्लई राख्न ुपिेछ। 

132. रे्कको िकु्तािी अिर्ि: (१) ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम सरकारी कोषबाट िकु्तािीको 
लार्ग जारी गररएको रे्कको िकु्तािी अिर्ि पन्र ददिको हिुेछ। 

(२) बैङ्कले उपर्िर्म (१) बमोशजमको अिर्ि िाघेको रे्कको िकु्तािी ददि ुहुदैँि। 
133. बैठक ित्ता: प्रर्र्लत कािूिमा व्र्िस्था िएको िा लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको र्िणिर् 

बमोशजम गठि िई एक िन्दा बढी र्िकार्को पदार्िकारी समािेि हिुे सर्मर्तको बैठक 
कार्ािलर् समर् अशघ िा पर्छ गिुि परेमा त्र्स्तो बैठकमा उपशस्थत हिुे सदस्र्लाई अथि 
मन्रालर्ले तोके बमोशजमको दरमा बैठक ित्ता ददि सवकिेछ। 

तर प्राविर्िक िा विज्ञको रूपमा सहिागी हिुे सरकारी सेिा बावहरको सदस्र्लाई 
कार्ािलर् समर्मा उपशस्थत िएको िए तापर्ि बैठक ित्ता ददि बािा पिे छैि। 

134. आर्थिक दावर्त्ि पिे विषर्मा अथि मन्रालर्को सहमर्त र्लिपुिे: कार्ािलर्ले स्िीकृत 
विर्िर्ोशजत बजेट बाहेक थप आर्थिक दावर्त्ि र्सजििा हिुे गरी र्िणिर् गदाि िा गराउँदा िा 
त्र्स्तो कुिै कार्ि गिुि पदाि अथि मन्रालर्को पूिि सहमर्त र्लि ुपिेछ। 

135. अिसूुर्ीमा हेरफेर गिि सक्ि:े अथि मन्रालर्ले िेपाल राजपरमा सूर्िा प्रकािि गरी 
अिसूुर्ीमा आिश्र्क हेरफेर गिि सक्िेछ। 

136. खारेजी तथा बर्ाउ: (१) आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्मािली, २०६४ खारेज गररएको छ। 
(२) आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्मािली, २०६४ बमोशजम िए गरेको कामकारबाही र्सै 

र्िर्मािली बमोशजम िए गरेको मार्ििछे। 
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अिसूुर्ी–१ 

(र्िर्म १६ को उपर्िर्म (१) र (३) सँग सभबशन्ित) 

िावषिक बजेट तथा कार्िक्रमको ढारँ्ा 

िेपाल सरकार 

.................. मन्रालर्/र्िकार् 

िावषिक कार्िक्रम 

 

 

 

 

(रकम रु. लाखमा)  

क्र.सं. कार्िक्रम/ 

वक्रर्ाकलाप 

एकाइ 

 

कार्िक्रम/आर्ोजिाको 
कुल वक्रर्ाकलाप 

सभपूणि कार्िमध्रे् गत 

आर्थिक िषिसभमको 
िावषिक लक्ष्र् प्रथम रैमार्सक दोस्रो रैमार्सक तेस्रो रैमार्सक र्ौथो रैमार्सक 

कैवफर्त 
परर
माण 

लागत िार 
सभपन्न 

पररमाण 
खर्ि 

िाररत 

प्रगर्त 
पररमाण िार बजेट पररमाण िार बजेट पररमाण िार बजेट पररमाण िार बजेट पररमाण िार बजेट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ 
पूजँीगत खर्ि अन्तगितका कार्िक्रमहरूेः 

                         

                         

                         

                         

१. आ.ि.:–  

२. बजेट उपिीषिक िं.: 
३. मन्रालर्/र्िकार्: 
४. वििाग/कार्ािलर्: 
५. कार्िक्रम/आर्ोजिाको िाम: 
६. स्थाि:  (क) शजल्ला: 
 (ख) गाउँपार्लका/िगरपार्लकाेः 
 (ग) िडा िं.: 
 

७. कार्िक्रम/आर्ोजिा िरुु िएको र्मर्त: 
८. कार्िक्रम/आर्ोजिा पूरा हिेु र्मर्त: 
९. आर्ोजिा/कार्ािलर् प्रमखुको िाम: 

१०. िावषिक बजेट रु.:  
(क) आन्तररक  (१) िेपाल सरकार: 

(२) संस्था/र्िकार्ेः 
(३) जिसहिार्गता: 

(ख) िैदेशिक (१) ऋण:   (२) अिदुािेः 
(ग) मरुाेः      सटही दरेः 
(घ) दातपृि/संस्था: 

११. कार्िक्रम/आर्ोजिाको कुल लागत: सरुुको    संिोर्ित 

(क) आन्तररक  (१) िेपाल सरकार: 
 (२) संस्था/र्िकार्: 
 (३) जिसहिार्गता: 
(ख) िैदेशिक (१) ऋण:  

 (२) अिदुाि: 
१२. गत आ.ि. सभमको खर्ि रु. (सोझै िकु्तािी र िस्तगुत अिदुाि समेत) 
(क) आन्तररक  (१) िेपाल सरकार: 
 (२) संस्था/र्िकार्:  
 (३) जिसहिार्गता: 
(ख) िैदेशिक (१) ऋण: 
 (२) अिदुाि:  
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(क)  

पूजँीगत खर्ि 
अन्तगितका 
कार्िक्रमहरू
को जभमा 

      

 

                

र्ालू खर्ि अन्तगितका कार्िक्रमहरुेः 
                         

                         

 

र्ालू खर्ि 
अन्तगितका 
कार्िक्रमहरू
को जभमा 

      

 

                

 
र्ालू खर्ितफि  
उपिोग 
खर्िको जभमा 

      

 

                

 
र्ालू खर्ितफि  
सञ्चालि 
खर्िको जभमा 

      

 

                

(ख)  
र्ालू 
खर्ितफि को 
जभमा 

      

 

                

(ग) 
कुल जभमा 
(क+ख) 

      
 

                

 

 कार्ािलर् िा आर्ोजिा प्रमखु: वििागीर् िा र्िकार् प्रमखु: प्रमाशणत गिे: 
 र्मर्त: र्मर्त: र्मर्त: 
फाराम ििे तररका: 
विकास कार्िक्रम तथा आर्ोजिाको प्रत्रे्क आर्थिक िषिमा गररि ेिावषिक कार्िक्रम र्स फारामको ढाँर्ामा तर्ार गिुि पिेछ र स्िीकृत गिे र्िकार्बाट स्िीकृत िएको हिु ुपिेछ। र्ो 
फाराम अशततर्ारी पठाउँदा एक प्रर्त संलग्ि राखी पठाउि ुपिेछ। फाराम ििे तररका र्स प्रकार छ:- 
महल िं. १ क्रमसङ्खतर्ा :  कार्िक्रम िा आर्ोजिाको सभपूणि कार्िहरूको क्रमसङ्खतर्ा लेख्न।े 

महल िं. २ कार्िक्रम/वक्रर्ाकलापहरू : कार्िक्रम िा आर्ोजिाको र्ििािररत उदे्दश्र् हार्सल गिि गररिे िौर्तक कार्िहरू र त्र्स अन्तगितका वक्रर्ाकलापहरू 
िाप्ि सवकिे एकाइहरूमा वििाजि गरी उल्लेख गिे। 

महल िं. ३ एकाइ :  महल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको पररमाण, सङ्खतर्ा आदद जिाउि ेजस्तै: गोटा, घि र्मटर, वकलो र्मटर, जिा, 
प्रर्तित आदद उल्लेख गिे। 



 

74 

 

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल वक्रर्ाकलाप अन्तगित तीि महल रहेका छि:् 

महल िं. ४ पररमाण :  सभपूणि कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरमा सभपन्न गिुि पिे प्रत्रे्क वक्रर्ाकलाप (महल िं. २ मा उशल्लशखत 
वक्रर्ाकलाप) को कुल िौर्तक पररमाण र सङ्खतर्ा आदद उल्लेख गिे। 

महल िं. ५ लागतेः महल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलाप पूरा गिि प्रारशभिक मूल्र्ाङ्कि (एप्राइजल) अिसुार लाग्िे रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. ६ िारेः र्स महलमा प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सो वक्रर्ाकलापको कुल लागतलाई कार्िक्रम िा आर्ोजिाको 
कुल लागतले िाग गरी १०० ले गणुि गिुि पिेछ। 

िार = 

वक्रर्ाकलापको कुल लागत 
x १०० 

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल लागत 

सभपूणि कार्िमध्रे् गत आर्थिक िषिसभमको खर्ि वििरणका लार्ग तीि महल रहेका छि:्- 

महल िं. ७ सभपन्न पररमाणेः  कार्िक्रम िा आर्ोजिा िरुु िएदेशख र्ो कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गररिे िषि िन्दा अशघल्लो िषि (गत आ.ि.) सभम 
सभपन्न गररसकेको सभबशन्ित वक्रर्ाकलापको सभपूणि पररमाण उल्लेख गिे। 

महल िं. ८ खर्िेः  कार्िक्रम िा आर्ोजिा िरुु िएदेशख गत आ.ि. सभम सभबशन्ित वक्रर्ाकलापको लार्ग िएको खर्िको कुल रकम 
उल्लेख गिे।  

महल िं. ९ िाररत प्रगर्त:  गत आ.ि. सभम सभपन्न िइसकेका सभबशन्ित वक्रर्ाकलापहरूको प्रगर्त आर्ोजिा अिर्ििरका लार्ग र्ििािररत िारको 
आिारमा प्रर्तित उल्लेख गिे। िाररत प्रगर्त र्िकाल्दा त्र्स अिर्िसभमको प्रगर्त र कुल वक्रर्ाकलापको अिपुातलाई 
त्र्स वक्रर्ाकलापको र्ििािररत िारले गणुि गिुि पिेछ।  

िाररत प्रगर्त = 

वक्रर्ाकलापको सभपन्न पररमाण 

x सो वक्रर्ाकलापको आर्ोजिा अिर्ििरको कुल िार कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको वक्रर्ाकलापको  

कुल पररमाण 

िावषिक लक्ष्र् अन्तगित तीि महल रहेका छि ्:- 

महल िं. १० पररमाण:  महल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिसुारका पररमाण (सङ्खतर्ा, पररमाण आदद) 
उल्लेख गिे। 

महल िं. ११ िारेः  िावषिक लक्ष्र्तफि  िार र्ििािरण गदाि सो वक्रर्ाकलापको िावषिक पररमाणलाई वक्रर्ाकलापको आर्ोजिा अिर्ििरको 
कुल पररमाणले िाग गरी सो वक्रर्ाकलापको आर्ोजिा अिर्ििरको िारले गणुि गिुि पिेछ।  

िार = 

वक्रर्ाकलापको िावषिक लक्ष्र् (पररमाण) 
x सो वक्रर्ाकलापको आर्ोजिा अिर्ििरको िार 

कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको सो वक्रर्ाकलापको  



 

75 

 

कुल पररमाण 

महल िं. १२ बजेट: स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिसुारका प्रत्रे्क कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापहरू पूरा गिि छुट्याइएको िावषिक कुल रकम 
लेख्न।े 

रैमार्सक वििाजिहरू: 

महल िं. १३, १६, १९ र २२ पररमाणेः प्रथम रैमार्सकसभमको लक्ष्र् महलमा ििुि पदाि िावषिक लक्ष्र्लाई मध्र्िजर राखी प्रथम, दितीर्, ततृीर् र र्ौथो 
रैमार्सक अिर्िमा वििाजि गिुि पिेछ। पररमाणमा उल्लेख िएको पररमाणलाई कार्िर्ोजिा बिाई कुि रैमार्सक 
अिर्िमा के कर्त पररमाण सभपन्न गिि सवकिे हो त्र्सको आिारमा वििाजि गरी राख्न ुपिेछ। 

महल िं. १४, १७, २० र २३ िारेः  रैमार्सक िार र्िकाल्दा कुिै वक्रर्ाकलापको रैमार्सक अिर्िमा सभपन्न गररिे पररमाणलाई वक्रर्ाकलापको िावषिक 
पररमाणले िाग गरी त्र्सलाई वक्रर्ाकलापको िावषिक िारले गणुि गिुि पदिछेः- 

िार = 

रैमार्सक अिर्िमा सभपन्न गररिे पररमाण 
x वक्रर्ाकलापको िावषिक िार 

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको िावषिक वक्रर्ाकलापको कुल पररमाण 

 

महल िं. १५, १८, २१ र २४ बजेटेः  स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिसुारका प्रत्रे्क कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापहरू पूरा गिि छुट्याइएको िावषिक रकमलाई 
(महल िं. १० मा उशल्लशखत) िावषिक पररमाणको अिपुातमा रैमार्सक बजेट वििाजि गिुि पिेछ। 

हरफ (रो) तफि ेः हरफतफि  सबै कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापहरू उल्लेख गररसकेपर्छ जोड जभमा गिुि पिेछ। 

हरफ (क) जभमा:  (१) महल िं. ३, ४, ७, १०, १३, १६, १९ र २२ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको एकाइ र पररमाणको जभमा गिुि 
िपिे। 

(२) महल िं. ५, ६, ८, ९, ११, १२, १४, १५, १७, १८, २०, २१, २३ र २४ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको 
लागत, िार, बजेट र खर्ि रकमको ठाडो जोड गरी हिु आउिे रकम लेख्न।े 

हरफ (ख) र्ालू खर्ि अन्तगितका कार्िक्रमहरू: र्ालू खर्ितफि को कार्िक्रम/वक्रर्ाकलापको समेत पूजँीगत खर्िमा उल्लेख गररए जस्तै विर्िबाट पररमाण, िार र बजेट 
तर्ार गिुि पिे। 

हरफ (ग) कुल जभमाेः  हरफ (क) र हरफ (ख) मा िएको अङ्क जोडेर लेख्न।े 

 

िोट: कुिै वक्रर्ाकलापको िार र्िकाल्दा उपिोग (प्रिासर्िक) खर्िलाई समािेि िगरी पूजँीगत खर्ि र र्ालूतफि का कार्िक्रम खर्िको कुल लागतलाई आिार मान्नु पिेछ। 
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अिसूुर्ी-२ 

(र्िर्म १६ को उपर्िर्म (९) र र्िर्म 3५ को उपर्िर्म (१) सँग सभबशन्ित) 
लक्ष्र् र प्रगर्त वििरणको ढारँ्ा 

 

िेपाल सरकार 

.................. मन्रालर्/र्िकार् 

.......................... कार्ािलर्/आर्ोजिा 
आ.ि. ............... को ................... अिर्िसभमको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण 

बजेट उपिीषिक िं. .......................            (रकम रु. लाखमा) 

क्रम 
सङ्खतर्ा 

कार्िक्रम/ 

वक्रर्ाकलापहरू 

एकाइ 

 

आर्ोजिा अिर्ििरको लक्ष्र् 
(बहिुषीर् आर्ोजिाको हकमा) 

िावषिक लक्ष्र् 

र्स ............ 
अिर्िसभमको लक्ष्र् 

िावषिक प्रगर्त (िौर्तक) 

र्स .......... 
अिर्िसभमको  
िौर्तक प्रगर्त  

(बहिुषीर् आर्ोजिाको 
हकमा) 

र्स ............. 
अिर्िसभमको खर्ि 

कैवफर्त 

पररमाण िार बजेट पररमाण िार बजेट पररमाण िार बजेट पररमाण िार प्रर्तित पररमाण िार प्रर्तित 
रकम 
रु. प्रर्तित  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ 
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(क) पूजँीगत खर्ितफि को 
जभमा  

   

     
 

     

   

 

(ख) 
र्ालू खर्ितफि  
कार्िक्रम खर्िको 
जभमा 

 

   

     
 

     

   

 

(ग) 
र्ालू खर्ितफि  
उपिोग खर्िको 
जभमा 

 

   

     
 

     

   

 

(घ) 
र्ालू खर्ितफि  
सञ्चालि खर्िको 
जभमा 

 

   

     
 

     

   

 

(ङ) कुल खर्ि जभमा 
(क+ख+ग+घ)  

   

     
 

     

   

 

 

र्ोजिा िाखा प्रमखुेः आर्थिक प्रिासि प्रमखुेः  कार्ािलर् प्रमखुेः 

फाराम ििे तररका: 

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको र्ििािररत अिर्िमा गररएको कामको प्रगर्त वििरण तर्ार गिि र्ो फाराम प्रर्ोग गिुि पिेछ। आर्थिक िषिको प्रत्रे्क तीि मवहिा (रैमार्सक), छ मवहिा 
(अिििावषिक) र एक िषि (िावषिक) लाई प्रर्तिेदि अिर्ि मार्ििेछ। प्रर्तिेदि तर्ार गदाि जिु अिर्िको लार्ग तर्ार गिि लार्गएको हो, सो अिर्ि, िीषिक र महलहरूको खाली ठाउँमा 
उल्लेख गिुि पिेछ। सामान्र्तर्ा रैमार्सक लक्ष्र् वििाजि हिु े िएकोले अिििावषिक प्रर्तिेदि पठाउि ु पदाि दोस्रो रैमार्सक अिर्िको पररमाण, िार र बजेटको आिा िाग र प्रथम 
रैमार्सक अिर्िको पररमाण, िार र बजेट जोडी त्र्स अिर्िको लक्ष्र् र्ििािरण गिुि पिेछ। प्रगर्तसँग आबद्ध िएका आर्ोजिा िा कार्ािलर्हरूको तालकु कार्ािलर्मा र कोष तथा लेखा 
र्िर्न्रक कार्ािलर्मा र्ो फाराम बमोशजम प्रगर्त वििरण पठाउि ुपिेछ। र्ो फाराम र्िभि अिसुार ििुि पिेछ:- 

महल िं. १ क्रमसङ्खतर्ा :  आर्ोजिाको सभपूणि कार्िहरूको क्रमसङ्खतर्ा लेख्न।े 

महल िं. २ कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापहरू:  स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिसुारका सबै कार्िक्रम र वक्रर्ाकलापहरू लेख्न।े 

महल िं. ३ एकाइेः  महल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको पररमाण, सङ्खतर्ा आदद जिाउि ेजस्तै: गोटा, घि र्मटर, वकलो र्मटर, जिा, 
प्रर्तित आदद उल्लेख गिे। िावषिक लक्ष्र् अन्तगित तीि महलहरू छि ्। 

महल िं. ४ पररमाण:  कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको कुल पररमाण उल्लेख गिे। 

महल िं. ५ िारेः  र्स महलमा प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सो वक्रर्ाकलापको कुल लागतलाई कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल 
लागतले िाग गरी १०० ले गणुि गिुि पिेछ। 
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िार = 

वक्रर्ाकलापको कुल पररमाण 
x १०० 

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल लागत 

 

महल िं. ६ बजेट :  कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको कुिै वक्रर्ाकलापको कुल लागतलाई उल्लेख गिे। 

महल िं. ७ पररमाण :  महल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिसुारका पररमाण (सङ्खतर्ा, पररमाण आदद) उल्लेख 
गिे। 

महल िं. ८ िारेः  र्स महलमा प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सो वक्रर्ाकलापको कुल लागतलाई कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल 
लागतले िाग गरी १०० ले गणुि गिुि पिेछ। 

िार = 

वक्रर्ाकलापको कुल पररमाण 
x १०० 

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल लागत 

 

महल िं. ९ बजेट :  स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिसुारका प्रत्रे्क कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापहरू पूरा गिि छुट्याइएको रकम लेख्न।े  

र्स .............. अिर्िसभमको लक्ष्र् अन्तगित तीि महलहरू रहेका छि:्  

 र्स .............. अिर्िसभमको लक्ष्र् महलमा ििुि पदाि र्ालू आर्थिक िषिको अशघल्लो ......... अिर्िको पररमाण, िार, बजेट 
समेत जोडी हिु आउिे पररमाण, िार, बजेटको लक्ष्र् लेख्न ुपिेछ।  

 तर प्रथम ......... अिर्िको लक्ष्र्मा अशघल्लो अिर्ि हुँदैि। र्ालू आर्थिक िषिको अशन्तम अिर्िको प्रर्तिेदिमा िावषिक 
लक्ष्र्लाई िै र्स ........... अिर्िसभमको लक्ष्र्मा उल्लेख गिुि पिेछ। 

महल िं. १० पररमाणेः  महल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिसुारका पररमाण (सङ्खतर्ा, पररमाण आदद) मध्रे् 
र्स ........... अिर्िसभमको पररमाण उल्लेख गिुि पिेछ। 

महल िं. ११ िारेः  गत आ.ि. सभम सभपन्न िइसकेका सभबशन्ित वक्रर्ाकलापहरूको प्रगर्त आर्ोजिा अिर्ििरका लार्ग र्ििािररत िारको 
आिारमा प्रर्तित उल्लेख गिुि पिेछ। िाररत प्रगर्त र्िकाल्दा त्र्स अिर्िसभमको प्रगर्त र कुल वक्रर्ाकलापको 
अिपुातलाई त्र्स वक्रर्ाकलापको र्ििािररत िारले गणुि गिुि पिेछ।  

िार = 

वक्रर्ाकलापको प्रर्तिेदि अिर्िको कुल पररमाण 
x १०० 

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको प्रर्तिेदि अिर्िको लागत 
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महल िं. १२ बजेटेः  र्स .............. अिर्िसभमको बजेट उल्लेख गिे।  

र्स ........... अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्त अन्तगित तीि महलहरू रहेका छि ्: 

महल िं. १३ पररमाणेः  र्स आ.ि. मा सभपन्न कार्िको पररमाण उल्लेख गिुि पिेछ। 

महल िं. १४ िारेः  र्स महलमा कुिै वक्रर्ाकलापको र्स आ.ि. को प्रर्तिेदि अिर्िसभम सभपन्न पररमाणलाई िावषिक पररमाणले िाग गरी 
िावषिक िारले गणुि गिुि पिेछ। 

 िार र्िकाल्ि ेसूरेः- 

िार = 

सो अिर्िमा सभपन्न पररमाण 
x वक्रर्ाकलापको िावषिक िार 

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको िावषिक वक्रर्ाकलापको कुल पररमाण 

 

महल िं. १५ प्रर्तितेः  उशल्लशखत प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको र्स ........ अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्तलाई प्रर्तितमा उल्लेख गिुि पिेछ। 

प्रगर्त प्रर्तित = 

सभपन्न पररमाण 
x १०० 

कुल पररमाण 

 

महल िं. १६ पररमाणेः  कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरमा सभपन्न गिुि पिे वक्रर्ाकलापमध्रे् प्रर्तिेदि अिर्िसभम सभपन्न पररमाण उल्लेख गिुि 
पिेछ। 

महल िं. १७ िारेः  कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरमा सभपन्न गिुि पिे वक्रर्ाकलापमध्रे् प्रर्तिेदि अिर्िसभम सभपन्न पररमाणलाई कार्िक्रम िा 
आर्ोजिा अिर्ििरको सो वक्रर्ाकलापको कुल पररमाणले िाग गरी सो वक्रर्ाकलापको आर्ोजिा अिर्ििरको कुल िारले 
गणुि गिुि पिेछ।  

 िार र्िकाल्ि ेसूरेः- 

िार 
= 

र्स अिर्िसभममा सभपन्न पररमाण 
x सो वक्रर्ाकलापको आर्ोजिा अिर्ििरको कुल 
िार कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको सो वक्रर्ाकलापको कुल 

पररमाण 

 

महल िं. १८ प्रर्तितेः  उशल्लशखत प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको र्स ........ अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्तलाई प्रर्तितमा उल्लेख गिुि पिेछ। 
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प्रगर्त प्रर्तित = 

सभपन्न पररमाण 
x १०० 

कुल पररमाण 

र्स .......... अिर्िसभमको खर्ि अन्तगित तीि महलहरू रहेका छि:् 

महल िं. १९ रकम रु.:  महल िं. २ मा उशल्लशखत प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको र्स ......... अिर्िसभमको खर्ि उल्लेख गिुि पिेछ। 

महल िं. २० प्रर्तितेः  महल िं. २ मा उशल्लशखत प्रत्रे्क वक्रर्ाकलापको र्स ......... अिर्िसभमको खर्ि प्रर्तितमा उल्लेख गिुि पिेछ। 

महल िं. २१ कैवफर्तेः  अन्र् कुरा िए खलुाउिे। 

हरफतफि ेः 

हरफतफि  सबै कार्िक्रम/वक्रर्ाकलापहरू उल्लेख गररसकेपर्छ जोड जभमा गिुि पिेछ। 

 

िोट:- १. कुिै वक्रर्ाकलापको िार र्िकाल्दा उपिोग (प्रिासर्िक) खर्िलाई समािेि िगरी पूजँीगत खर्ि र र्ालूतफि का कार्िक्रम खर्िको कुल लागतलाई आिार मान्नु पिेछ। 

 २. र्स फाराम बमोशजम प्रगर्त प्रर्तिेदि तर्ार गदाि िावषिक कार्िक्रम िए िावषिक लक्ष्र्, बजेट र प्रगर्तलाई आिार मािी प्रगर्त प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिेछ। बहिुषीर् 
आर्ोजिाको हकमा आर्ोजिा अिर्ििरको पररमाण, बजेट र प्रगर्त (पररमाण) लाई आिार मािी प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिेछ। 
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अिसूुर्ी-३ 

(र्िर्म १७ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित) 
िैदेशिक सहार्ता (सोिििाि) रकमको वििरणको ढारँ्ा 

 

िेपाल सरकार 
.................. मन्रालर्/र्िकार् 

ऋण र अिदुाि (सोिििाि हिु)े रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि 

आ.ि. ........ को ........... रैमार्सकसभमको अिस्था 
आर्ोजिाको िाम र ठेगािा: 
उपिीषिक िं.: 
संर्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि  टेर्लफोि÷मोबाइल िं.: 
दात ृसंस्था : 
ऋण/अिदुाि िं.: 
ऋण/अिदुाि िरुु हिु ेर्मर्त : 
ऋण/अिदुाि बन्द हिुे र्मर्त :       र्स आ.ि. को स्िीकृत बजेट (सोिििाि हिु ेगरी): 

क्याटोगोरी 
िं. 

 

क्याटोगोरीको 
िाम 

 

.......... मरुा 

विर्िमर् 
दर 

 

िेपाली रुपैर्ा ँ

कैवफर्त 

सभझौतामा 
व्र्िस्था 
िएको 
कुल 
रकम 

 

गत 
आ.ि. 
सभमको 
प्राप्त 

रकम 

 

र्स 
आ.ि. 
मा 
प्राप्त 
रकम 

 

बाकँी 
 

बाकँी 

दरखास्त 
पर 

पेि 
िएकोमा 
प्राप्त हिु 
बाकँी 
रकम 

खर्ि 
िएको 
तर 

दरखास्त 
पर 

पेि गिि 
बाकँी 
रकम 

बाकँी 
ऋण िा 
अिदुाि 
रकम 

र्ालू 
आ.ि.को 
बाकँी 

अिर्िमा 
खर्ि हिु े

अिमुार्ित 
रकम 

१ २ ३ ४ ५ 

६=३-
(४+५) 

७ 

८=६× 

७ 

९ १० 

११ 
=८-

(९+१०) 

१२ 

 

१३ 

             

             

             

             

             

             

 

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुेः   कार्ािलर् िा र्ोजिा प्रमखुेः 

र्मर्तेः   र्मर्तेः 

रष्टव्र्ेः 
(१) र्ो फाराम र्िर्म १७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पिेछ। 

(२) रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददिर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालकु वििाग र केन्रीर् र्िकार्मा पेि गिुि पिेछ। 
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अिसूुर्ी-४ 

(र्िर्म १७ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित) 
िैदेशिक सहार्ता (अर्ग्रम िगद) रकम प्रर्ोगको वििरणको ढारँ्ा 

 

िेपाल सरकार 

.................. मन्रालर्/र्िकार् 

ऋण र अिदुाि (अर्ग्रम िगद सहार्ता) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि 

आ.ि. ......... को ........... रैमार्सकसभमको अिस्था 
 

संर्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि  टेर्लफोि िं.:  दात ृसंस्था : 
ऋण र अिदुाि सङे्कत िं. :       र्ोजिाको िाम र ठेगािा : 
ऋण र अिदुाि िरुु हिु ेर्मर्त :       

ऋण र अिदुाि बन्द हिुे र्मर्त : 

बजेट 

उपिीषिक 

िं. 
 

कार्िक्रमको 
िाम 

 

सभझौतामा 
व्र्िस्था 
िएको 
कुल 

रकम 
(सभझौता 
मरुामा) 

गत आ.ि. 
सभमको प्राप्त 

रकम 

 

र्स आ.ि. मा 
प्राप्त रकम 

बाकँी िेपाली रुपैर्ा ँ
 

सभझौता 
मरुामा 

िेपाली 
मरुामा 

 

सभझौता 
मरुामा 

िेपाली 
मरुामा 

 

सभझौता 
मरुामा 

िेपाली 
मरुामा 

 

गत 
आ.ि. 
सभमको 
खर्ि 
रकम 

 

 

र्स 
आ.ि. 
को 

िावषिक 
बजेट 

र्स 
आ.ि. 
मा 

िएको 
र्िकासा 
रकम 

 

बाकँी 

र्ालू 
आ.ि.को 
बाँकी 

अिर्िमा 
खर्ि हिु े

अिमुार्ित 
रकम 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

८=३-
(४+६) 

९ १० ११ १२ 

१३=(५+७)- 
(१०+१२) 

१४ 

 

              

              

              

              

              

 

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुेः        कार्ािलर् िा र्ोजिा प्रमखु: 
र्मर्त:         र्मर्त: 
 

रष्टव्र्: 
(१) महल िं. ३, ४, ६ र ८ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिरुूपको मरुामा लेख्न ुपिेछ। 

(२) महल िं. ९ मा महल िं. ८ लाई ऋण र अिदुािको प्राप्त गरेको ददिको विर्िमर् दरले गणुि गरी हिु ेरकम लेख्न ुपिेछ। 

(३) महल िं. ५ र ७ मा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा प्राप्त रकम लेख्न ुपिेछ। 

(४) महल िं. १२ मा महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्बाट िएको र्िकासा आदेि रकम लेख्न ुपिेछ। 

(५) र्ो फाराम र्िर्म १७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पिेछ। 

(६) रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददिर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालकु वििाग र केन्रीर् र्िकार्मा पेि गिुि पिेछ। 
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अिसूुर्ी-५ 
(र्िर्म १७ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित) 

िैदेशिक सहार्ता (सोझै िकु्तािी) रकम प्रर्ोगको वििरणको ढारँ्ा 
 

िपेाल सरकार 
.................. मन्रालर्/र्िकार् 

ऋण र अिदुाि रकम सोझै िकु्तािी प्रर्ोगको प्रर्तिेदि 

आ.ि. ........ को ........... रैमार्सकसभमको अिस्था 

आर्ोजिाको िाम र ठेगािा : 
उपिीषिक िं. : 
संर्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि  टेर्लफोि िं. : 
दात ृसंस्था : 
अिदुाि सङे्कत िं. : 
अिदुाि िरुु हिु ेर्मर्त : 
अिदुाि बन्द हिुे र्मर्त : 
 

बजेट 

उपिीषिक 

िं. 
 

कार्िक्रमको 
िाम 

 

........... मरुा 
 

िेपाली रुपैर्ा ँ

सभझौतामा 
व्र्िस्था 
िएको 
कुल 
रकम 

 

गत आ.ि. 
सभमको प्राप्त 

सोझै िकु्तािी 
रकम 

 

र्स आ.ि. 
मा 

प्राप्त सोझै 

िकु्तािी 
रकम 

 

गत आ.ि. 
सभम प्राप्त 

सोझै िकु्तािी 
रकम 

 

र्स आ.ि. को 
सोझै िकु्तािी 
हिुे िावषिक 

बजेट 

 

र्स आ.ि. 
मा 

प्राप्त सोझै 

िकु्तािी 
रकम 

 

र्ालू आ.ि.को बाँकी 
अिर्िमा 

प्राप्त हिु ेअिमुार्ित 
सोझै 

िकु्तािी रकम 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

         

         

         

         

         
 

 

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखु:  कार्ािलर् िा र्ोजिा प्रमखु: 
र्मर्त :  र्मर्त : 
 

 

रष्टव्र्ेः 
(१) महल िं. ३, ४ र ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिरुूपको मरुामा लेख्न ुपिेछ। 

(२)  महल िं. ४ मा र्ोजिा िरुु िएदेशख गत आ.ि. सभमको सोझै िकु्तािी रकम उल्लेख गिुि पिेछ र र्ो व्र्होरा दात ृसंस्थाबाट पवुष्ट 
िएको हिु ुपिेछ। 

(३)  र्ो फाराम र्िर्म १७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पिेछ। 

(४)  रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददिर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालकु वििाग र केन्रीर् र्िकार्मा पेि गिुि पिेछ। 
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अिसूुर्ी-६ 

(र्िर्म १७ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित) 
िैदेशिक सहार्ता (िस्तगुत) प्रर्ोगको वििरणको ढारँ्ा 

 

िपेाल सरकार 
.................. मन्रालर्/र्िकार् 

 

अिदुाि (िस्तगुत सहार्ता) प्रर्ोगको प्रर्तिेदि 

आ.ि. ........ को ........... रैमार्सकसभमको अिस्था 

आर्ोजिाको िाम र ठेगािा : 
उपिीषिक िं. : 
संर्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि  टेर्लफोि िं. : 
दात ृसंस्था : 
अिदुाि सङे्कत िं. : 
अिदुाि िरुु हिु ेर्मर्त : 
अिदुाि बन्द हिुे र्मर्त : 
 

बजेट 

उपिीषिक 

िं. 
 

कार्िक्रमको 
िाम 

 

........... मरुा िेपाली रुपैर्ा ँ
 

सभझौतामा 
व्र्िस्था 
िएको 
कुल 
रकम 

 

गत आ.ि. 
सभममा प्राप्त 

िस्तगुत 
सहार्ता 
रकम 

 

र्स आ.ि. 
मा 
प्राप्त 

िस्तगुत 

सहार्ता 
रकम 

 

गत आ.ि. 
सभममा प्राप्त 

िस्तगुत 
सहार्ता 
रकम 

 

र्स आ.ि. मा 
िस्तगुत 

सहार्ताको 
िावषिक बजेट 

 

र्स आ.ि. 
मा 
प्राप्त 

िस्तगुत 

सहार्ता 
रकम 

 

र्ालू आ.ि.को बाँकी 
अिर्िमा प्राप्त हिु े

अिमुार्ित िस्तगुत 

सहार्ता रकम 

 

         

         

         

         

         

         

 

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखु :      कार्ािलर् िा र्ोजिा प्रमखु : 
र्मर्त :         र्मर्त : 
 

रष्टव्र्ेः 
(१) महल िं. ३, ४ र ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिरुूपको मरुामा लेख्न ुपिेछ। 

(२) महल िं. ४ मा र्ोजिा िरुु िएदेशख गत आर्थिक िषिसभमको प्राप्त िस्तगुत सहार्ता रकम उल्लेख गिुि पिेछ र र्ो व्र्होरा दात ृ
संस्थाबाट पवुष्ट िएको हिु ुपिेछ। 

(३) र्ो फाराम र्िर्म १७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पिेछ। 

(४) रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददिर्िर महालेखा र्िर्न्रक कार्ािलर् र तालकु वििाग र केन्रीर् र्िकार्मा पेि गिुि पिेछ। 
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अिसूुर्ी-७ 

(र्िर्म २१ को उपर्िर्म (१) सँग सभबशन्ित) 

प्रर्तबद्धता रकमको वििरणको ढारँ्ा 
 

िपेाल सरकार 
.................. मन्रालर्/र्िकार् 

........................ कार्ािलर्/आर्ोजिा 
कार्ािलर्गत प्रर्तबद्धता रकमको वििरण 

(सभझौता पिात र्सशजित दावर्त्ि) 

आ.ि. ........................ 

र्स.िं 

आर्ोजिा 
िा 

कार्िक्रमको 
िाम 

बजेट 
उपिीषिक 
िभबर 

खर्ि 
िीषिक 
िभबर 

ठेक्का 
िभबर 
र िाम 

र्िमािण 
व्र्िसार्ी 
सप्लार्सि 

िा 
परामिि 
दाता 

सभझौ
ता 

रकम 

सभझौता 
मध्रे् गत 

िषि 
सभमको 
र्थाथि 
खर्ि 

र्ालू 
आर्थिक 
िषिको 

अिमुार्ित 
खर्ि रकम 

आगामी 
आर्थिक 
िषिको 

अिमुार्ित 
खर्ि रकम 

आगामी आर्थिक 
िषि पर्छका 

आर्थिक िषिको 
अिमुार्ित खर्ि 

रकम 

कैवफर्त 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

 

 

 

 

 

 

 

           

मार्थको वििरण प्रत्रे्क बजेट िीषिक र उपिीषिक अिसुार फरक फरक बिाउि ुपिेछ। 

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखु :       सशर्ि: 
र्मर्त :          र्मर्त : 
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अिसूुर्ी- ८ 

(र्िर्म २१ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित) 
प्रर्तबद्धता रकमको एकीकृत वििरणको ढारँ्ा 

 

िपेाल सरकार 
.................. मन्रालर्/र्िकार् 

........................ कार्ािलर्/आर्ोजिा 
 मन्रालर् िा र्िकार्गत प्रर्तबद्धता रकमको एकीकृत वििरण 

आ.ि. ........................ 

र्स. 
िं 

आर्ोजिा 
िा 

कार्िक्रमको 
िाम 

बजेट 
उपिीषिक 
िभबर 

खर्ि 
िीषि
क 

िभबर 

कुल 
ठेक्का 

सङ्खतर्ा 

कुल 
सभझौता 
रकम 

सभझौता 
मध्रे् गत 
िषिसभम
को 

र्थाथि 
खर्ि 

र्ालू 
आर्थिक 
िषिको 

अिमुार्ित 
खर्ि रकम 

आगामी 
आर्थिक 
िषिको 

अिमुार्ित 
खर्ि रकम 

आगामी आर्थिक 
िषि पर्छका 

आर्थिक िषिको 
अिमुार्ित खर्ि 

रकम 

कैवफर्त 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

मार्थको वििरण बजेट िीषिक र उपिीषिक अिसुार फरक फरक बिाउि ुपिेछ। 

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखु :       सशर्ि: 
र्मर्त :          र्मर्त : 
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अिसूुर्ी-९ 
(र्िर्म ४२ को उपर्िर्म (६) सँग सभबशन्ित) 

िैदेशिक सहार्ता िोिििाि शस्थर्तको वििरणको ढारँ्ा 
 

िेपाल सरकार 
.................. मन्रालर्/र्िकार् 

ऋण िा अिदुाि (सोिििाि) रकमको वििरण 

आ.ि. ........ को ........... रैमार्सकसभमको अिस्था 
 

 

बजेट 

उपिीषिक 
िं. 
 

आर्ोजिाको 
िाम 

 

ऋण 

अिदुाि 

सङे्कत 
िं. 
 

दात ृ

संस्था 
 

कुल 
सभझौता 
रकम 

(कारोबार 
मरुामा)  

 

कुल 
सभझौता 
रकम 
(िेपाली 
मरुामा) 

िेपाली रुपैर्ा ँ
 

कैवफर्त 

 

सोिििाि 
हिुे 
गरी 
िएको 
कुल 
खर्ि 

 

हालसभम 

सोिििाि 
प्राप्त 

 

दरखास्त 
पर 

पेि 
िएको 
तर 

प्राप्त हिु 
बाकँी 

दरखास्त 
पर 

पेि गिि 
बाकँी 

बाकँी 
ऋण 

र 
अिदुाि 

रकम 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

     
 

      

     
 

      

     
 

      

     
 

      

     
 

      

     
 

      

     
 

      

     
 

      

 

 

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखु :       आर्ोजिा प्रमखु : 
र्मर्त :          र्मर्त : 
 

 

रष्टव्र्: 
(१) महल िं. ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिरुूपको मरुामा लेख्न ुपिेछ। 

(२) िेपाली मरुामा कुल सभझौता रकम कार्म गदाि प्रर्तिेदि गिे अिर्िको अशन्तम ददिको विर्िमर् दरलाई आिार मानु्न पिेछ। 

(३) र्ो प्रर्तिेदि रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको तीस ददिर्िर लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतसमि पेि गिुि पिेछ। 
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अिसूुर्ी-१० 

(र्िर्म ७२ सँग सभबशन्ित) 
सरकारी कार्ािलर्ले राख्न ेिरौटी वििरणको अर्िलेखको ढारँ्ा 

 

िेपाल सरकार 
... ... ... ... ... ... मन्रालर्/र्िकार् 

... ... ... ... ... ... ... ... ... कार्ािलर् 

 

सरकारी कार्ािलर्ले राख्न ेिरौटी वििरणको अर्िलेख 

 

र्स.िं. 

िरौटी 
सभबन्िी 
वििरण 

 

िरौटी सङे्कत िं. 
 

िरौटी 
 

िरौटी वफताि/प्राप्त हिु े
अिर्ि 

 

कैवफर्त 

 रकम 
िरौटी बशुझर्लि े
र्िकार्को िाम 

बझेुको र्मर्त 

र रर्सद िं. 

        

 

लगत राख्न अिरुोि गिेेः लगत जिाई प्रमाशणत गिेेः  
कार्ािलर् प्रमखुको िाम, थर:- कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्को अर्िकृतको 
सही:- िाम, थर:- 
र्मर्त:- सही:- 
 र्मर्त:- 
 

 

िोट:- र्ो वििरण रकम बझेुको िरपाईको प्रमाशणत प्रर्तर्लवप संलग्ि गरी दईु प्रर्त कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपिेछ। कोष 
तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्ले एक प्रर्त लगतमा जिाई सभबशन्ित कार्ािलर्लाई वफताि गिुि पिेछ। वििरण महलमा िरौटी खर्ि 
लेतदाको गौश्वारा िौर्रमा िै र्मर्त र सवुििा पाउिे व्र्शक्त िए व्र्शक्तको िाम, पद समेत खलुाउि ुपिेछ। 
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अिसूुर्ी-११ 
(र्िर्म ७६ को उपर्िर्म (१) सँग सभबशन्ित) 
आर्थिक कारोबारको िावषिक प्रर्तिेदिको ढारँ्ा 

 

िेपाल सरकार 
... ... ... ... ... ... मन्रालर्/र्िकार् 

... ... ... ... ... ... ... ... ... कार्ािलर् 

 

आर्थिक िषि ............... को आर्थिक कारोबारको िावषिक प्रर्तिेदि 

 

 

१. लगती राजस्ि (दण्ड, जररबािासवहत) 
(क) लगत 

(१) गत आ.ि. बाट  

(२) र्ालू आ.ि. को 

     जभमाेः (क) (१) + (क) (२) 

(ख) असलुी र लगत कट्टा 

(१) असलुी िई लगत कट्टा 

(२) लगत कट्टा 

जभमाेः (ख) (१) + ख (२) 

(ग) लगत बाँकी (क-ख) 

(घ) असलुी 

(१) कुल असलुी 

(२) राजस्ि खातामा दाशखला 

(३) दाशखला गिि बाँकी 

२. हसबली राजस्ि (लगत बाहेकको विविि आभदािी) 

(क) आभदािी 

(ख) राजस्ि खातामा दाशखला 

(ग) दाशखला गिि बाँकी 

३. कुल राजस्िेः 1(घ)(१) + २(क) 

४. िावषिक बजेट र्िकासा खर्ि र बाँकीेः बजेट उपिीषिक िं.   कार्िक्रम 
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 िावषिक बजेट र्िकासा   खर्ि बाँकी 
 

४.१ स्रोत अिसुार 

(क) िेपाल सरकार 

(ख) िैदेशिक 

(अ) ऋण 

– सोिििाि हिुे 

– िगद 

– सोझै िकु्तािी 

(आ) अिदुाि 

– सोिििाि हिुे 

– िगद 

– सोझै िकु्तािी 

– िस्तगुत सहार्ता 

जभमा: 

४.२ खर्िको िगीकरण: 

(क) उपिोग खर्ितफि  

(ख) पूजँीगत खर्ितफि  

जभमा : 

बाकँी रकम बैङ्क दाशखला रु. 

फस्र्ौट हिु बाँकी पेश्की रु.       

५. पेश्कीेः 

गत आ.ि.को 

र्ालू आ.ि.को 

जभमा : 

फस्र्ौट 

फाँटिारीबाट 
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िगद दाशखलाबाट 

जभमा : 

बाकँी 

भर्ादर्िरको 

भर्ाद िाघेको 

जभमा : 

६. िरौटीेः 

आभदािी 

गत आ.ि. बाट सरेको 

र्ालू आ.ि. को थप 

जभमा: 

खर्ि 

वफताि खर्ि 

सदरस्र्ाहा 

जभमा : 

बाकँी 

७. िकु्तािी गिुि पिे दावर्त्िहरूेः 

गत आ.ि. को 

र्ालू आ.ि. को 

जभमा : 

िकु्तािी िएको 

बाकँी 

जभमा : 

८. म.ले.प. बेरुजेुः 

गत आ.ि. सभमको 

र्िर्र्मत गिे 

असलु गिे 
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जभमा : 

र्ालू आ.ि. सभमको 

र्िर्र्मत गिे 

असलु गिे 

जभमा : 

फस्र्ौट 

र्िर्र्मत गरी 

असलु गरी 

जभमा : 

बाकँी 

र्िर्र्मत गिे 

असलु गिे 

जभमा : 

९. शजन्सी (खप्िे मालसामाि, ििि आदद) जभमा (रु. मा) 

आभदािीेः 

गत आ.ि. बाट सरेको मौज्दात 

र्ालू आ.ि. मा खररद िएको 

सहर्ोगबाट प्राप्त िएको 

अन्र्रबाट हस्तान्तरण िई आएको 

जभमा : 

 खर्िेः 

टुटफुट र्मिाहा 

र्ललाम, र्बक्री 

हस्तान्तरण िई अन्र्र गएको 

जभमा : 

बाकँी रकमेः 
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(ििि र उपकरण, मोटर बस, ट्रक, हेिी इक्िीपमेन्ट आदद एक लाख िन्दा बढी मूल्र् पिे शजन्सी मालसामािको वििरण छुटै्ट 
संलग्ि गिुि पिे) 

जभमा: 

१०. उत्पादि व्र्िसार्को मालसामाि (रकम रु.) 

गत आ.ि. बाट सरेको 

र्ालू आ.ि. को थप 

जभमा : 

र्बक्री िएको 

काममा लागेको 

र्मिाहा िर्त िएको 

जभमा: 

बाकँी (रकम रु.) 

११. कार्ािलर् सामािेः (खर्ि िएर जािे) 

 बाकँी (रकम रु.) 
 

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको     कार्ािलर् प्रमखुको 
िाम, थर :       िाम, थर : 
सही :        सही : 
र्मर्त :        र्मर्त : 
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अिसूुर्ी- १२ 

(र्िर्म ८५ को उपर्िर्म (५) सँग सभबशन्ित) 

बेरुजकुो तलुिात्मक वििरणको ढारँ्ा 
 

िेपाल सरकार 

............. मन्रालर्/वििाग/कार्ािलर् 

कार्ािलर् कोड िं. ............. 
आन्तररक लेखापरीिण र अशन्तम लेखापरीिण गदाि देशखएको बेरुजकुो तलुिात्मक वििरण 

कार्ािलर् सङ्कते िभबरेः- 

आ
र्थ
िक
 ि

षि 

बजे
ट 

उप
िी
षिक

 ि
भब

र 

आ
.ले

.प
. बे

रुज
 ुद

फ
ा ि

भब
र 

आ
.ले

.प
. बे

रुज
कु
ो छ

ोट
क
री 

व्र्
होर

ा र
 

बेरु
जसुँ

ग 
सभ

बश
न्ि

त 
व्र्

शक्त
/सं

स्थ
ाक

ो ि
ाम

  

बेरु
जकु

ो व
क
र्स
म 

(ल
गर्
त/

सैद्ध
ाशन्
तक

) 

आन्तररक लेखापरीिणबाट कार्म 
िएको बेरुज ुरु. 

अशन्तम लेखापरीिण हिुिुन्दा 
अगार्ड फस्र्ौट रु. 

आन्तररक लेखापरीिणबाट कार्म िएको बेरुज ु
अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिेदिमा समािेि िई 

लगत कट्टा िएको रु. 

अश
न्त

म 
लेख

ापर
ीि

ण 
प्रर्त

िेद
िम

ा स
मा
िेि

 
बेरु

ज ु
दफ

ा र
 बे

रुज
कु
ो छ

ोट
क
री 

व्र्
होर

ा 

 कै
वफ

र्त
  

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा
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जभमा                                 

 

तर्ार गिेको दस्तखतेः 
 

जाँर् गिेको दस्तखतेः आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको दस्तखतेः 
 

कार्ािलर् प्रमखुको दस्तखतेः 
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िामेः 
 

िामेः िामेः 
 

िामेः 
 

 
दजािेः 

 

दजािेः दजािेः 
 

दजािेः 
 

 
र्मर्तेः 

 

र्मर्तेः र्मर्तेः 
 

र्मर्तेः 
 

 
तलुिात्मक अर्िलेख फाराम ििे तररकाेः 
प्रत्रे्क कार्ािलर्ले आन्तररक लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको व्र्होरा अशन्तम लेखापरीिण हिुिुन्दा अगार्ड फस्र्ौट ििएको बेरुज ुअशन्तम प्रर्तिदेिमा उल्लेख िए िा ििएको र्कीि गिि बेरुजलुाई केन्रीर् बरेुज ुर कोषतफि को 
बेरुज ुछुट्याई तलुिात्मक अर्िलेख खाता कभप्र्टुरको एक्सल र्सटमा प्रविवष्ट गरी छुट्टाछुटै्ट तर्ार गरी राख्न ुपदिछ।अशन्तम लेखापरीिण िएको पन्र ददिर्िर र्ो फाराम तर्ार गरी बेरुजसुँग आबद्ध कार्ािलर् िा आर्ोजिाको तालकु 

र्िकार्मा र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपदिछ। 

महल िं. १ आर्थिक िषिेः कुि आर्थिक िषिको से्रस्ता लेखापरीिण गदाि बरेुज ुदेशखएको हो सो आर्थिक िषि र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. २ बजेट उपिीषिक िभबरेः बेरुजसुँग सभबशन्ित बजेट उपिीषिक (विर्िर्ोजि/राजस्ि/िरौटी/कार्िसञ् र्ालि कोष/सर्मर्त/अन्र्) िभबर र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ३ आ.ले.प. बेरुज ुदफा िभबरेः आन्तररक लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुजकुो दफा िभबर र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ४ आ.ले.प. बेरुजकुो छोटकरी 
व्र्होरा र बेरुजसुँग सभबशन्ित व्र्शक्त/संस्थाको 
िामेः 

आन्तररक लेखापरीिण प्रर्तिदेिको बेरुज ुदफामा उल्लेख िएको बेरुजकुो छोटकरी व्र्होरा र बेरुजसुँग सभबशन्ित व्र्शक्त/संस्थाको िाम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं.५ बेरुजकुो वकर्सम 

(लगर्त/सैद्धाशन्तक): 

लेखापरीिण प्रर्तिदेिको बेरुज ुदफामा उल्लेख िए अिसुार र्स महलमा लगर्त बेरुज ुिए लगर्त र सैद्धाशन्तक बेरुज ुिए सैद्धाशन्तक उल्लेख गिे। 

आन्तररक लेखापरीिणबाट कार्म िएको बरेुज ु
रु.महलमा र्ारिटा महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा आन्तररक लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुज ुदफामा उल्लेख िए अिसुार र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजकुो िगीकरण अिसुार र्िर्र्मत गिुि पिे, 

असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बरेुज ुरकम छुट्याई क्रमिेः महल िं. ६, ७ र ८ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिसुारको जभमा रकम महल िं. ९ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ। 

महल िं. ६ र्िर्र्मतेः अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिुि पिे बेरुज ुरकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ७ असलुेः अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा असलु गरी फस्र्ौट गिुि पिे बेरुज ुरकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ८ पेश्कीेः अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुज ुरकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ९ जभमाेः अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बरेुज ुमहल िं. ६, ७ र ८ को जोड र्स महलमा उल्लेख गिे। 

अशन्तम लेखापरीिण हिुिुन्दा अगार्ड फस्र्ौट 
रु.महलमा र्ारिटा महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा महल िं. ६, ७ र ८ मा उल्लेख िएका बेरुज ुरकम मध्रे् अशन्तम लेखापरीिण हिुिुन्दा अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको बेरुजकुो िगीकरण अिसुार 
र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे रकम मध्रे् फस्र्ौट िएको रकम क्रमिेः महल िं. १०, ११ र १२ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिसुार फस्र्ौट िएको 
जभमा रकम महल िं. १३ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ। 

महल िं. १० र्िर्र्मतेः महल िं. ६ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुज ुरकम मध्रे् अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ११ असलुेः महल िं. ७ को असलु गिुि पिे सो दफाको बेरुज ुरकम मध्रे् अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. १२ पेश्कीेः महल िं. ८ को पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे सो दफाको बेरुज ुरकम मध्रे् अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. १३ जभमाेः अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको महल िं. १०, ११ र १२ का रकमको जोड र्स महलमा उल्लेख गिे। 

अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा समाििे िई आन्तररक 
लेखापरीिण प्रर्तिदेिबाट लगत कट्टा िएको रु. महलमा 
र्ारिटा महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा महल िं. ६, ७ र ८ मा उल्लेख िएको बेरुज ुरकम मध्रे् अशन्तम लेखापरीिण हिुिुन्दा अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको बेरुजकुो िगीकरण 
अिसुार र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे रकम क्रमिेः महल िं. १०, ११ र १२ मा प्रविवष्ट िएको रकम घटाई फस्र्ौट गिि बाँकी रहेको 
अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा समाििे िई आन्तररक लेखापरीिणको लगत कट्टा िएको रकम क्रमिेः महल िं. १४, १५ र १६ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिसुार 
लगत कट्टा िएको जभमा रकम महल िं. १७ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ। 

महल िं. १४ र्िर्र्मतेः महल िं. ६ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुज ुमध्रे् अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको महल िं. १० को रकम घटाई बाकँी 
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रहेको रकम मध्रे् अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा समाििे िएको रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. १५ असलुेः महल िं. ७ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुज ुमध्रे् अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको महल िं. ११ को रकम घटाई बाकँी 
रहेको रकम मध्रे् अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा समाििे िएको रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. १६ पेश्कीेः महल िं. ८ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुज ुमध्रे् अशन्तम लेखापरीिण हिु ुअगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको महल िं. १२ को रकम घटाई बाकँी 
रहेको रकम मध्रे् अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा समाििे िएको रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. १७ जभमाेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट ििई बाकँी रहेको महल िं. १४, १५ र १६ को अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा समाििे िएको रकमको जोड रकम र्स महलमा उल्लेख 
गिे। 

महल िं. १८ अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा समाििे 
बेरुज ुदफा र बरेुजकुो छोटकरी व्र्होराेः 

अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बरेुजकुो दफा र बेरुजकुो छोटकरी व्र्होरा र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. १९ कैवफर्तेः बेरुजसुँग सभबशन्ित उल्लेतर् कुिै विषर् िए र्स महलमा उल्लेख गिे। 
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अिसूुर्ी- १३ 

(र्िर्म ८८ को उपर्िर्म (१) सँग सभबशन्ित) 

बेरुजकुो लगतको ढारँ्ा 
 

िेपाल सरकार 

............. मन्रालर्/वििाग/कार्ािलर् 

कार्ािलर् कोड िं. ............. 
लेखापरीिण प्रर्तिेदिमा औलं्र्ाइएको बेरुजकुो लगत 

.................. मवहिासभमको 
कार्ािलर् सङ्कते िभबरेः- 

आ
र्थ
िक
 ि

षि 

बजे
ट 

उप
िी
षिक

 ि
भब

र 

बेरु
ज ु

दफ
ा ि

भब
र 

िरु
 क

ार्
म 

बेरु
ज ु

रु.
 

आ
र्थ
िक
 ि

षि 
...
...
. स

भम
मा
 फ

स्र्
ौट
 रु

. 

 र्स आर्थिक िषिको िरुुको 
बाकँी रु. 

र्स आर्थिक िषिमा  

फस्र्ौट रु. 
फस्र्ौट िई बाकँी रहेको 
शजभमेबारी सािुिपिे रु. 

बेरु
जसुँ

ग 
सभ

बश
न्ि

त 
व्र्

शक्त
/सं

स्थ
ाक

ो ि
ाम

, 

बेरु
जकु

ो छ
ोट
क
री 

व्र्
होर

ा र
 बे

रुज
 ु

फ
स्र्

ौट
/स

भप
रीि

ण 
िए

क
ो ज

ाि
क
ारी
 

पर
क
ो र्

ला
िी
 िं

. र
 र्म

र्त 

 बे
रुज

 ुर
क
म 

रु.
  

 त
त्क

ाल
ीि
 क

ार्
ािल
र् 

प्रम
खुक

ो ि
ाम

  

 त
त्क

ाल
ीि
 ले

खा
 प्र

मखु
क
ो ि

ाम
  

 िग
द 

अस
लुी

 र्म
र्त 

 

 िग
द 

अस
लुी
 ि

ौर्
र 
िं.

  

फ
स्र्

ौट
 ि

एक
ो म

ध्र्
 ि

गद
 अ

सलु
ी रु

. लगत कट्टा तथा 
सभपरीिणको लार्ग 

पेि िएको 

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

कु
.र्
ो. 

तथ
ा के

.त
.क

ा.म
ा 

म.
ले.

प.
क
ो क

ार्
ािल
र्म

ा 

जभ
मा

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

जभमा                                                 
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िोटेः आन्तररक लेखापरीिण र अशन्तम लेखापरीिण बेरुजकुो लगत छुट्टाछुटै्ट खातामा रात ि ुपदिछ। साथै कारोबारको प्रकृर्त अिसुार छुट्टाछुटै्ट पािामा अर्िलेख राख्न ुपदिछ। 

तर्ार गिेको दस्तखतेः 

 

जाँर् गिेको दस्तखतेः 
 

 

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको 
दस्तखतेः  

कार्ािलर् प्रमखुको दस्तखतेः 

 िामेः 
 

िामेः 
 

 

िामेः 
 

िामेः 
 दजािेः 

 

दजािेः 
 

 

दजािेः 
 

दजािेः 
 र्मर्तेः 

 

र्मर्तेः 
 

 

र्मर्तेः 
 

र्मर्तेः 
 बरेुजकुो लगत खाताको वििरण फाराम ििे तररकाेः 

प्रत्रे्क कार्ािलर्ले आन्तररक तथा अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बरेुजलुाई केन्रीर् बेरुज ुर कोषतफि को बेरुज ुछुट्याई बरेुजकुो लगत वकताब कभप्र्टुरको एक्सल र्सटमा र्िभि बमोशजम प्रविवष्ट गरी छुट्टाछुटै्ट लगत तर्ार गरी राख्न ु
पदिछ। अिसूुर्ी-१३ को आन्तररक/अशन्तम लेखापरीिणबाट कार्म िएको बेरुजकुो लगत खाताको आिारमा अिसूुर्ी-१४ को बेरुज ुफस्र्ौटको कार्िर्ोजिा तथा कार्िर्ोजिा अिसुारको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण तर्ार गरी आर्थिक िषि िरुु िएको 
पैंतालीस ददिर्िर  अिसूुर्ी-१6 को बेरुज ुफर्छ्यौटको मार्सक, रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक प्रगर्त वििरण र अिसूुर्ी-१7 को बेरुज ुफर्छ्यौंटको एकोकृत, मार्सक, रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक प्रगर्त वििरण फाराम बमोशजम तर्ार गरी प्रगर्त 
पठाउि तोवकएको समर्ािर्ि पूरा िएको पन्र ददिर्िर बेरुजसुँग आबद्ध आर्ोजिा िा कार्ािलर्को तालकु र्िकार् वििाग/मन्रालर्मा र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा सफ्टकपीसवहतको प्रर्तिदेि पठाउि ुपदिछ। 

महल िं. १ आर्थिक िषिेः कुि आर्थिक िषिको से्रस्ता लेखापरीिण गदाि बरेुज ुदेशखएको हो सो आर्थिक िषि उल्लेख गिे। 

महल िं. २ बजेट उपिीषिक 
िभबरेः 

बेरुजसुँग सभबशन्ित बजेट उपिीषिक (विर्िर्ोजि/राजस्ि/िरौटी/कार्िसञ् र्ालि कोष/सर्मर्त/अन्र्) उल्लेख गिे। 

महल िं. ३ बेरुज ुदफा िभबरेः लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुजकुो दफा िभबर उल्लेख गिे। 

महल िं. ४ िरुु बेरुज ुरु.: लेखापरीिण प्रर्तिदेिको बेरुज ुदफामा उल्लेख िएको लगर्त बेरुजकुो िरुु रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. ५ आ.ि. सभममा 
फस्र्ौटेः 

लेखापरीिण प्रर्तिदेिको बेरुज ुदफामा उल्लेख िएको लगर्त बेरुजकुो िरुु रकम मध्रे् गत आर्थिक िषिसभममा फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे। 

र्स आ.ि. को िरुुको बाकँी 
रु. महलमा र्ारिटा महलहरु 
छि:् 

र्ी महलहरुमा लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएका बेरुज ुदफामा उल्लेख िए अिसुारको िरुु बेरुज ुरकम मध्रे् गत आर्थिक िषिसभममा फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी 
बेरुजकुो िगीकरण अिसुार र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुज ुरकम छुट्याई क्रमिेः महल िं. ६, ७ र ८ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिसुार बाँकी रहेको जभमा रकम महल िं. ९ 
मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ। 

महल िं. ६ र्िर्र्मतेः गत आर्थिक िषिसभम फस्र्ौट िएको सो दफाको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिुि पिे बाकँी बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

महल िं. ७ असलुेः गत आर्थिक िषिसभम फस्र्ौट िएको सो दफाको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा असलु गरी फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

महल िं. ८ पेश्कीेः गत आर्थिक िषिसभम फस्र्ौट िएको सो दफाको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

महल िं. ९ जभमाेः गत आर्थिक िषिसभम फस्र्ौट िएको सो दफाको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बाकँी रहेको बेरुज ुमहल िं. ६, ७ र ८ को जोड उल्लेख गिे। 

र्स आर्थिक िषिमा फस्र्ौट रु. 
महलमा र्ारिटा महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा महल िं. ६, ७ र ८ मा उल्लेख िएका बेरुज ुरकम मध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको बेरुजकुो िगीकरण अिसुार र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे रकम मध्रे् 
फस्र्ौट िएको रकम क्रमिेः महल िं. १०, ११ र १२ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिसुार फस्र्ौट िएको जभमा रकम महल िं. १४ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ। 

महल िं. १० र्िर्र्मतेः महल िं. ६ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बाकँी बेरुज ुरकम मध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. ११ असलुेः महल िं. ७ को असलु गिुि पिे सो दफाको बाकँी बेरुज ुरकम मध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. १२ पेश्कीेः महल िं. ८ को पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे सो दफाको बाँकी बेरुज ुरकम मध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. १३ जभमाेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको महल िं. १०, ११ र १२ का रकमहरुको जोड उल्लेख गिे। 

फस्र्ौट िई बाकँी रहेको 
शजभमेबारी सािुि पिे रु. महलमा 

र्ी महलहरुमा महल िं. ६, ७ र ८ मा उल्लेख िएको बेरुज ुरकम मध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको बेरुजकुो िगीकरण अिसुार र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे रकम क्रमिेः 
महल िं. १०, ११ र १२ मा प्रविवष्ट िएका रकमहरु घटाई फस्र्ौट गिि बाकँी रहेको आउँदो आर्थिक िषिको लार्ग शजभमेबारी सािुि पिे रकम क्रमिेः महल िं. १४, १५ र १६ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिसुार 
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र्ारिटा महलहरु छि:् फस्र्ौट गिि बाँकी रहेको बेरुज ुरकमको जभमा महल िं. १७ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ। 

महल िं. १४ र्िर्र्मतेः महल िं. ६ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुज ुमध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको महल िं. १० को रकम घटाई बाकँी रहेको रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. १५ असलुेः महल िं. ७ को असलु गिुि पिे सो दफाको बेरुज ुमध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको महल िं. ११ को रकम घटाई बाकँी रहेको रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. १६ पेश्कीेः महल िं. ८ को पेश्की बाँकी रहेको सो दफाको बेरुज ुमध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको महल िं. १२ को रकम घटाई बाँकी रहेको रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. १७ जभमाेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको महल िं. १४, १५ र १६ का रकमहरुको जोड रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. १८ बेरुजसुँग 
सभबशन्ित व्र्शक्त, संस्था, 
बेरुजकुो छोटकरी व्र्होरा र 
बेरुज ुफस्र्ौट, सभपरीिण 
िएको परको र्लािी िं. र 
र्मर्तेः 

लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुजकुो छोटकरी व्र्होरा, बेरुजसुँग सभबशन्ित व्र्शक्त िा संस्थाको िाम उल्लेख गिे र बेरुज ुफस्र्ौट िई सभपरीिण िई लगत कट्टा िइसकेको िए फस्र्ौट गदािको र्िणिर् 
र्मर्त तथा महालेखापरीिकको कार्ािलर्बाट सभपरीिण तथा लगत कट्टा िई सभपरीिणको जािकारी पर प्राप्त िएकोमा सोको र्लािी िं. र र्मर्त समेत उल्लेख गिे। 

महल िं. १९ रकम रु.: महल िं. १८ मा उल्लेख िएको व्र्शक्त तथा संस्थाको िाम छुट्टाछुटै्ट उल्लेख गरे अिसुार र्िजको िाममा उल्लेख िएको बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

महल िं. २० कार्ािलर् प्रमखुेः लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुजसुँग सभबशन्ित शजभमेिार तत्कालीि कार्ािलर् प्रमखुको िाम उल्लेख गिे। 

महल िं. २१ लेखा प्रमखुेः लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुजसुँग सभबशन्ित तत्कालीि आर्थिक प्रिासि (लेखा) िाखाको प्रमखुको िाम उल्लेख गिे। 

महल िं. २२ िगद असलुी 
र्मर्तेः 

लेखापरीिण प्रर्तिदेिको बेरुज ुदफामा उल्लेख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुज ुरकम मध्रे् िगद असलु िई दाशखला िएको िौर्रको र्मर्त उल्लेख गिे। 

महल िं. २३ िगद असलुी 
िौ.िं. 

लेखापरीिण प्रर्तिदेिको बेरुज ुदफामा उल्लेख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुज ुरकम मध्रे् िगद असलु िई दाशखला िएको िौर्र िभबर उल्लेख गिे। 

महल िं. २४ फस्र्ौट मध्रे् 
िगद असलुी रु.: 

लेखापरीिण प्रर्तिदेिको बेरुज ुदफामा उल्लेख िएको बाँकी बरेुज ुरकम मध्रे् िगद असलु िई फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे। 

सभपरीिणको लार्ग पेि िएको 
महलमा तीििटा महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा महल िं. ६, ७ र ८ मा उल्लेख िएका बेरुज ुरकम मध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िई सभपरीिण तथा लगत कट्टाको लार्ग कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर् र महालेखापरीिकको 
कार्ािलर्मा पेि िएको रकम क्रमिेः महल िं. २६ र २७ मा प्रविवष्ट गिे र महल िं. २७ मा दबैु र्िकार्मा पेि िएको महल िं. २६ र २७ को जोड रकम प्रविवष्ट गिुि पदिछ। 

महल िं. २५ कुमारी र्ोक 
तथा केन्रीर् तहर्सल 
कार्ािलर्माेः 

लेखापरीिण प्रर्तिदेिको बेरुज ुदफामा उल्लेख िएको बाँकी बरेुज ुरकम मध्रे् फस्र्ौट िई बेरुज ुसभपरीिण तथा लगत कट्टा हिुको लार्ग कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा पेि गरेको रकम उल्लेख 
गिे। 

महल िं. २६ 
महालेखापरीिकको 
कार्ािलर्माेः 

लेखापरीिण प्रर्तिदेिको बेरुज ुदफामा उल्लेख िएको बाँकी बरेुज ुरकम मध्रे् फस्र्ौट िई बेरुज ुसभपरीिण तथा लगत कट्टा हिुको लार्ग महालेखापरीिकको कार्ािलर्मा पेि गरेको रकम उल्लेख गिे। 

महल िं. २७ जभमाेः बाँकी बरेुज ुमध्रे् फस्र्ौट िई बेरुज ुसभपरीिण तथा लगत कट्टा हिुको लार्ग पेि िएको महल िं. २५ र २६ को जोड रकम उल्लेख गिे। 
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अिसूुर्ी- १४ 

(र्िर्म ८८ को उपर्िर्म (३) र र्िर्म ९३ को उपर्िर्म (२) को खण्ड (ङ) सँग सभबशन्ित) 

बेरुज ुफस्र्ौट (लक्ष्र् र प्रगर्त) को वििरण तथा एकीकृत प्रर्तिेदिको ढारँ्ा 
 

िेपाल सरकार 

............. मन्रालर्/वििाग/कार्ािलर् 

कार्ािलर् कोड िं. ............... 
बेरुज ुफस्र्ौट (लक्ष्र् र प्रगर्त) को वििरण तथा एकीकृत प्रर्तिेदि 

.................... मवहिासभमको  
 

 

रु. हजारमा 
 

क्र
.सं
. 

क
ार्
ािल
र् 

सङ्ख
 के
त 

िं.
 र
 क

ार्
ािल
र् 

फस्र्ौट गिि बाकँी बेरुज ु
आर्थिक िषि ......... लाई 

अ.ल्र्ा. 

प्रथम र्ौमार्सक दोस्रो र्ौमार्सक तेस्रो र्ौमार्सक हालसभमको िावषिक 

 लक्ष्र् तथा प्रगर्त 

प्रग
र्त 

प्रर्त
ित

 लक्ष्र् तथा प्रगर्त 

प्रग
र्त 

प्रर्त
ित

 लक्ष्र् तथा प्रगर्त 

 प्रग
र्त

 प्रर्
ति

त 

लक्ष्र् तथा प्रगर्त 

 प्रग
र्त

 प्रर्
ति

त  

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

र्िर्
र्म
त 

अस
लु 

प ेश्
क
ी 

जभ
मा

 

 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ 

 १ सार्बक आर्थिक िषि ........ देशख ......... सभमको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि ......... को कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लगत रहेको मध्रे्- 

 क ...को लक्ष्र्                                                 

 ख  ...को प्रगर्त                                                 

 २ सार्बक आर्थिक िषि ......... देशख ......... सभमको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि ........ को-                   

 क ...को लक्ष्र्                                                 

 ख ...को प्रगर्त                                                 

 ३ आर्थिक िषि ................ मारको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि .......... को-                   
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क ...को लक्ष्र्                                                 

 ख ...को प्रगर्त                                                 

 ४ कुल लक्ष्र्                                                 

 ५ कुल प्रगर्त                                                 

 

 
             

  
वििेष वििरण बेरुज ुजभमा 

फस्र्ौट 
जभमा 

प्र.ि. बाकँी कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा रहेको बेरुज ुजभमा 
फस्र्ौट 
जभमा 

प्र.ि. बाकँी 

  १ आ.ि. ........ सभमको कुल बाँकी बेरुज ुरु.         ५ ........ सभमको पेश्की बाँकी बेरुज ु         

  २ कुल जभमा बेरुज ुमध्रे् पेश्की बाँकी रु.         ६  ......... सभमको र्िर्र्मत गिि बाकँी बेरुज ु         

  ३ कुल जभमा बेरुज ुमध्रे् र्िर्र्मत गिुि पिे रु.         ७  ....... सभमको असलु गिि बाकँी बेरुज ु         

  ४ कुल जभमा बेरुज ुमध्रे् असलु गिुि पिे रु.         ८  ....... सभमको मार जभमा बाकँी बेरुज ु         

  

                           तर्ार गिेको दस्तखतेः 
 

जाँर् गिेको दस्तखतेः 
  

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको दस्तखतेः 
 

कार्ािलर् प्रमखुको दस्तखतेः 
 िामेः 

 

िामेः 
  

िामेः 
 

 

िामेः 
 दजािेः 

 

दजािेः 
  

दजािेः 
 

 

दजािेः 
 र्मर्तेः 

 

र्मर्तेः 
  

र्मर्तेः 
 

 

र्मर्तेः 
 बरेुज ुफस्र्ौटको कार्िर्ोजिा फाराम ििे तररकाेः 

बेरुज ुफस्र्ौटको कार्िर्ोजिा तथा कार्िर्ोजिा अिसुारको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरणसवहतको प्रर्तिदेि आर्थिक िषि िरुु िएको पैंतालीस ददिर्िर तर्ार गरी प्रत्रे्क कार्ािलर्ले तालकु र्िकार्मा र सभबशन्ित मन्रालर्ले बेरुज ुफस्र्ौट अिगुमि सर्मर्त, 

प्रिािमन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ािलर् र सङ्घीर् संसदको साििजर्िक लेखा सर्मर्तमा पठाउि ुपदिछ। सो पर्छ मार्सक, रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक लक्ष्र् तथा प्रगर्तको तलुिात्मक वििरण तोवकएको समर्ािर्ि पूरा िएको पन्र ददिर्िर 
बेरुजसुँग आबद्ध कार्ािलर् िा आर्ोजिाले तालकु वििाग/मन्रालर्मा र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपदिछ।सभबशन्ित मन्रालर्ले मातहत र्िकार्को िाम, ठेगािासवहतको बेरुज ुफस्र्ौटको कार्िर्ोजिा तोवकएको प्रत्रे्क अिर्ि 
समाप्त िएको एक्काईस ददिर्िर तर्ार गरी बेरुज ुफस्र्ौट अिगुमि सर्मर्त र प्रिािमन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ािलर्मा तथा र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्िर सङ्घीर् संसदको साििजर्िक लेखा सर्मर्तमा पठाउि ुपदिछ। 

महल िं. १ क्र.सं.: क्र.सं. १ को खण्ड (क) मा कुि र्िकार्को बेरुज ुफस्र्ौटको कार्िर्ोजिा बिाइएको हो सो र्िकार्को बेरुज ुमध्रे् कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा रहेको बेरुजलुाई उक्त महलको र्ौमार्सक 
वििाजिमा बरेुज ुफस्र्ौटको लक्ष्र् उल्लेख गिे र क्र.सं. १ को खण्ड (ख) मा तोवकएको लक्ष्र् मध्रे् सो र्ौमार्सक अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम उल्लेख गिे। र्सैगरी क्र.सं. २ को खण्ड (क) र (ख) 
मा महालेखापरीिकको कार्ािलर्मा बेरुजकुो लगत रहेको लेखापरीिणको अशन्तम प्रर्तिदेि बाहेकको आर्थिक िषिहरुको कुल बरेुजलुाई बेरुज ुिगीकरणसवहतको र्ौमार्सक लक्ष्र् र बेरुज ुफस्र्ौट िई लगत कट्टा 
िएको रकम उल्लेख गिे। साथै क्र.सं. ३ को खण्ड (क) र (ख) मा क्रमिेः महालेखापरीिकको कार्ािलर्ले लेखापरीिण गरी पेि गरेको तत्कालीि िावषिक प्रर्तिदेिमा समाििे िएको गत एक आर्थिक िषिको 
बेरुजकुो िगीकरणसवहतको र्ौमार्सक अिर्िको बेरुज ुफस्र्ौटको लक्ष्र् र बरेुज ुफस्र्ौट िई लगत कट्टा िएको रकम उल्लेख गिे। क्र.सं. ४ र ५ मा र्ौमार्सक वििाजिसवहत कुल बेरुजकुो िावषिक लक्ष्र् तथा 
प्रगर्त (क्र.सं. १, २ र ३ को जोड) रकम र प्रगर्त प्रर्तित उल्लेख गिे। 

महल िं. २ र्िकार्ेः बेरुज ुफस्र्ौटको लक्ष्र् र प्रगर्त प्रर्तिदेि तर्ार गिुि पिे बेरुजसुँग सभबशन्ित र्िकार्को िाम उल्लेख गिे।  

फस्र्ौट गिि बाकँी बरेुज ु
आर्थिक िषि ..... लाई अ.ल्र्ा. 

र्ी महलहरुमा आर्थिक िषि समूहका फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुज ुरकम महल िं. ३, ४, ५ र ६ मा क्रमिेः र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे, पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे र फस्र्ौट गिि बाकँी कुल जभमा बेरुज ुरकम 
उल्लेख गिुि पदिछ। 
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महलमा र्ारिटा महलहरु छि:् 
महल िं. ३ र्िर्र्मतेः लेखापरीिण प्रर्तिदेिबाट तर्ार गररएको बेरुजकुो लगत वकताबको आिारमा आर्थिक िषि समूह अिसुार र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिि बाँकी बरेुज ुरकम उल्लेख गिे। 

महल िं. ४ असलुेः लेखापरीिण प्रर्तिदेिबाट तर्ार गररएको बेरुजकुो लगत वकताबको आिारमा आर्थिक िषि समूह अिसुार असलु गरी फस्र्ौट गिि बाँकी बरेुज ुरकम उल्लेख गिे। 

महल िं. ५ पेश्कीेः लेखापरीिण प्रर्तिदेिबाट तर्ार गररएको बेरुजकुो लगत वकताबको आिारमा आर्थिक िषि समूह अिसुार फस्र्ौट गिि बाकँी पेश्की बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

महल िं. ६ जभमाेः महल िं. ३, ४ र ५ मा उल्लेख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजकुो जोड रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

प्रथम र्ौमार्सक लक्ष्र् तथा 
प्रगर्त महलमा पाँर्िटा 
महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुज ुदफामा उल्लेख िए मतुाविकको िरुु बेरुज ुरकम मध्रे् गत आर्थिक िषिसभममा फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे 
बाँकी बरेुज ुरकम मध्रे् प्रथम र्ौमार्सकको लक्ष्र् र प्रगर्त िएको रकम िगीकरण अिसुार र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बरेुज ुरकम छुट्याई क्रमिेः महल िं. ७, ८ र ९ मा 
प्रविवष्ट गिे र सो रकमको जोड रकम महल िं. १० मा प्रविवष्ट गिे। महल िं. ११ मा िावषिक लक्ष्र्को तलुिामा प्रथम र्ौमार्सक अिर्िमा फस्र्ौट िई लगत कट्टा िएको प्रगर्त प्रर्तित उल्लेख गिे। 

महल िं. ७ र्िर्र्मतेः र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिि प्रथम र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको बेरुजकुो लक्ष्र् र प्रगर्त रकम उल्लेख गिे।  

महल िं. ८ असलुेः असलु गरी फस्र्ौट गिि प्रथम र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको बेरुजकुो लक्ष्र् र प्रगर्त रकम उल्लेख गिे।  

महल िं. ९ पेश्कीेः बाँकी रहेको पेश्की बेरुज ुफस्र्ौट गिि प्रथम र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको बेरुजकुो लक्ष्र् र प्रगर्त रकम उल्लेख गिे।  

महल िं. १० जभमाेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिे लक्ष्र् तोकेको र प्रगर्त िएको महल िं. ७, ८ र ९ को बेरुज ुर फस्र्ौट रकमको जोड रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ११ प्रगर्त प्रर्तितेः महल िं. १० को फस्र्ौट िएको जभमा रकमलाई महल िं. २५ को िावषिक लशित जभमा रकमले िाग गरी १०० ले गणुा गदाि हिु आउि ेप्रर्तित र्स महलमा उल्लेख गिे।  

दोस्रो र्ौमार्सक लक्ष्र् तथा 
प्रगर्त महलमा पारँ्िटा 
महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुज ुदफामा उल्लेख िए अिसुारको िरुु बेरुज ुरकम मध्रे् गत आर्थिक िषिसभममा फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे 
बाँकी बरेुज ुरकम मध्रे् दोस्रो र्ौमार्सकको लक्ष्र् र प्रगर्त िएको रकम िगीकरण अिसुार र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बरेुज ुरकम छुट्याई क्रमिेः महल िं. १२, १३ र १४ मा 
प्रविवष्ट गिे र सोको जभमा महल िं. १५ मा प्रविवष्ट गिे। महल िं. १६ मा िावषिक लक्ष्र्को तलुिामा दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िमा बेरुज ुफस्र्ौट िएको जभमा रकमको प्रगर्तको प्रर्तित उल्लेख गिे। 

महल िं. १२ र्िर्र्मतेः र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिि दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको बेरुजकुो लक्ष्र् र सो अिर्िमा बेरुज ुफस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स महलमा उल्लेख गिे।  

महल िं. १३ असलुेः असलु गरी फस्र्ौट गिि दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा बेरुज ुफस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स महलमा उल्लेख गिे।  

महल िं. १४ पेश्कीेः बाँकी रहेको पेश्की बेरुज ुफस्र्ौट गिि दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा पेश्की बेरुज ुफस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स महलमा उल्लेख गिे।  

महल िं. १५ जभमाेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिे लक्ष्र् तोकेको र प्रगर्त िएको महल िं. १२, १३ र १४ को जोड रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. १६ प्रगर्त प्रर्तितेः महल िं. १५ को बरेुज ुफस्र्ौट िएको जभमा रकमलाई महल िं. २५ को िावषिक लशित जभमा बरेुज ुरकमले िाग गरी १०० ले गणुा गदाि हिु आउि ेप्रर्तित र्स महलमा उल्लेख गिे।  

तेस्रो र्ौमार्सक लक्ष्र् तथा 
प्रगर्त महलमा पारँ्िटा 
महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुज ुदफामा उल्लेख िए अिसुारको िरुु बेरुज ुरकम मध्रे् गत आर्थिक िषिसभममा फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे 
बाँकी बरेुज ुरकम मध्रे् तेस्रो र्ौमार्सकको लक्ष्र् र सो अिर्िमा बरेुज ुफस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम िगीकरण अिसुार र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुज ुरकम छुट्याई क्रमिेः 
महल िं. १७, १८ र १९ मा प्रविवष्ट गिे र सोको जोड रकम महल िं. २० मा प्रविवष्ट गिे। महल िं. २१ मा िावषिक लक्ष्र्को तलुिामा तेस्रो र्ौमार्सक अिर्िमा बेरुज ुफस्र्ौट िएको जभमा रकमको प्रगर्तको 
प्रर्तित उल्लेख गिे। 

महल िं. १७ र्िर्र्मतेः र्िर्र्मत गरी बेरुज ुफस्र्ौट गिि तेस्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स महलमा उल्लेख गिे।  

महल िं. १८ असलुेः असलु गरी फस्र्ौट गिि तेस्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स महलमा उल्लेख गिे।  

महल िं. १९ पेश्कीेः बाँकी रहेको पेश्की बेरुज ुफस्र्ौट गिि तेस्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स महलमा उल्लेख गिे।  

महल िं. २० जभमाेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिे लक्ष्र् तोकेको र प्रगर्त िएको तेस्रो र्ौमार्सकको महल िं. १७, १८ र १९ को जोड रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. २१ प्रगर्त प्रर्तितेः महल िं. २० को बरेुज ुफस्र्ौट िएको जभमा रकमलाई महल िं. २५ को िावषिक लशित जभमा रकमले िाग गरी १०० ले गणुा गदाि हिु आउि ेप्रर्तित र्स महलमा उल्लेख गिे।  

िावषिक लक्ष्र् तथा प्रगर्त 
महलमा पारँ्िटा महलहरु 
छि:् 

र्ी महलहरुमा लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुज ुदफामा उल्लेख िए अिसुारको िरुु बेरुज ुरकम मध्रे् गत आर्थिक िषिसभममा फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे कुल 
बाँकी बरेुज ुरकमको िावषिक लक्ष्र् र प्रगर्त िएको रकम िगीकरण अिसुार र्िर्र्मत गिुि पिे, असलु गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुज ुरकम छुट्याई क्रमिेः महल िं. २२, २३ र २४ मा प्रविवष्ट गिे र 
सोको जोड महल िं. २५ मा प्रविवष्ट गिे। महल िं. २६ मा िावषिक लक्ष्र्को तलुिामा िावषिक अिर्िमा बरेुज ुफस्र्ौट िएको प्रगर्तको प्रर्तित उल्लेख गिे। 

महल िं. २२ र्िर्र्मतेः र्िर्र्मत गरी बेरुज ुफस्र्ौट गिे िावषिक लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स महलमा उल्लेख गिे।  
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महल िं. २३ असलुेः असलु गरी बेरुज ुफस्र्ौट गिे िावषिक लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स महलमा उल्लेख गिे।  

महल िं. २४ पेश्कीेः बाँकी रहेको पेश्की बेरुज ुफस्र्ौट गिे िावषिक लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स महलमा उल्लेख गिे।  

महल िं. २५ जभमाेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिे िावषिक लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त महल िं. २२, २३ र २४ को जोड रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. २६ प्रगर्त प्रर्तितेः महल िं. २० को बरेुज ुफस्र्ौट िएको जभमा रकमलाई महल िं. २५ को िावषिक लशित जभमा रकमले िाग गरी १०० ले गणुा गदाि हिु आउि ेप्रर्तित र्स महलमा उल्लेख गिे।  

वििेष वििरणेः फारामको तल्लो िागमा रहेको वििेष वििरणमा बेरुज ुिगीकरण अिसुारको हालसभमको बेरुज ुफस्र्ौट गिि बाँकी कुल रकम र सो मध्रे् कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लगत रहेको बेरुज ु
िगीकरण अिसुारको रकम तोवकए अिसुारको वििरणमा उल्लेख गिे। 
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अिसूुर्ी-१5 

(र्िर्म ९० को उपर्िर्म (१०) र र्िर्म ११२ को उपर्िर्म (१) सँग सभबशन्ित) 
लगत कस्ि पठाउँदा ििुि पिे वििरणको ढारँ्ा 

 

 

िेपाल सरकार 
... ... ... ... ... ... मन्रालर्/र्िकार् 

 

लगत कस्ि पठाउँदा ििुि पिे वििरण 

1. लगत कस्दा ििुिपिे वििरणेः 
१.१ व्र्शक्तगत वििरणेः 

(क) िामेः   

(ख) ठेगािाेः  

(ग) सभपकि  िं:  

(घ) स्थार्ी लेखा िभबरेः 
(ङ) संस्था िा फमिको ईजाजत िभबरेः 
(र्) बैङ्क खाता िभबर र बैङ्कको िामेः 
(िोटेः संर्कु्त िएमा संर्कु्त उपक्रमका सदस्र्हरूको वििरण थप गरी उल्लेख गिे) 

१.२ संस्थाको हकमा संस्थाको वििरण उल्लेख गरी सञ्चालक िा प्रोप्राइटरको वििरण एक िन्दा बढी िएमा थप 
उल्लेख गिेेः 

(क) िाम थरेः 
(ख) ठेगािाेः  

  स्थार्ीेः  

  अस्थार्ीेः  
(ग) सभपकि  िभबरेः 
(घ) बाबकुो िाम थरेः  

(ङ) बाजेको िाम थरेः 
(र्) िागररकता िभबर र जारी गिे शजल्लाेः 
(छ) प्र्ाि िभबरेः 
(र्) बैङ्क खाता िभबर र बैङ्कको िामेः 

२. कमिर्ारी िए देहार्को वििरणेः 
(क) कार्ािलर्ेः  
(ख) पदेः 
(ग) कमिर्ारी सङे्कत िं.: 
(घ) बैङ्क खाता िभबर र बैङ्कको िामेः 

३.     अिकास प्राप्त कमिर्ारी िए देहार्को वििरणेः  

(क) अिकास प्राप्त र्मर्तेः 
(ख) अिकास प्राप्त गरेको कार्ािलर्ेः 
(ग) र्िितृ्तिरण पाइरहेको िए अर्िकारपर िं. 

४. असलु उपर गिुि पिे रकमको वििरणेः 
(क) पेश्कीेः  

(ख) बेरुजेुः  

(ग) हजाििा रु.  
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(घ) दण्ड जररबािा रु.: 
(ङ) जभमा रु. ........... अिरेवपेः 
(र्) व्र्ाज लाग्ि ेरकमेः 
(छ) व्र्ाजदरेः 
(ज) व्र्ाज लाग्ि िरुु हिुे र्मर्तेः  

५. र्ितो र जमािीको वििरणेः 
५.१ र्ितो रहेको जार्जेथाको वििरणेः 

(क)  जग्गाििीको िाम थरेः 
(ख)  बाबकुो िाम थरेः 
(ग)  बाजेको िाम थरेः 
(घ)  ठेगािाेः 
(ङ) सभपकि  िभबरेः 
(र्)  िागररकता िभबर र जारी गिे शजल्लाेः 

५.२ र्ितो रहेको घर, जग्गाको वििरणेः 

र्स.िं. शजल्ला 
िगरपार्लका/ 
गाउँपार्लका 

वकत्ता िं. िेरफल वकर्सम कैवफर्त 

 
 
 
 
 
       

 

६. जमािीको वििरणेः 
 (क) िाम थरेः 
 (ख) बािकुो िाम थरेः 
 (ग) बाजेको िाम थरेः 
 (घ) ठेगािाेः 
 (ङ) सभपकि  िभबरेः 
 (र्) िागररकता िभबर र जारी गिे शजल्लाेः 
 (छ) जमािी ददएको घर, जग्गाको वििरणेः 

र्स.िं. शजल्ला िगरपार्लका/ 
गाउँपार्लका 

वकत्ता िं. िेरफल वकर्सम कैवफर्त 

 
 
 
 
 
       

 

७. असलु उपरको लार्ग गरेको प्रर्ासेः 
(क) सभबशन्ित व्र्शक्त/संस्थालाई असलु उपरको लार्ग गरेको परार्ारको र्लािी िं. र र्मर्तेः  

(ख) असलु उपरका लार्ग पैँतीस ददिे सूर्िा जारी गरेको र्मर्त र समार्ारपरको िामेः  

(ग)  अन्र् प्रर्ासहरुेः  
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  उशल्लशखत रकम आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि ऐि, २०७६ को दफा 39 र 40 अिसुार र्िर्र्मत 
फस्र्ौट तथा फरफारक हिु िसकेका, गिि िर्मल्िे र सोसँग सभबशन्ित र्िर्ममा उशल्लशखत सभपूणि कारबाही गररसवकएको 
हुँदा सोही ऐिको दफा ४७ को उपदफा (३) अिसुार लगत पठाइएको छ। 

 

 पेि गिेेः प्रमाशणत गिेेः 
 

 ............................................. ........................................... 
    आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको दस्तखत लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको दस्तखत 

 

  रष्टव्र्ेः 
 लगत वििरण पठाउँदा र्िभि अिसुारको कागजातहरू पठाउि ुपरि्ेछेः- 

(१) सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गिि कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लगत पठाउिे र्िणिर्को 
प्रर्तर्लवप, 

(२) र्ितो रहेको जार्जेथाको जग्गाििी प्रमाणपजुािको सक्कलै र सो जार्जेथा रोक्का राखेको सभबशन्ित मालपोत 
कार्ािलर्को पर, 

(३) जमािीकतािले गरेको कबरु्लर्तिामा, सो कबरु्लर्तिामामा उशल्लशखत जार्जेथाको सक्कलै जग्गाििी प्रमाणपजुाि र सो   
जार्जेथा रोक्का रहेको सभबशन्ित मालपोत कार्ािलर्को पर, 

(४) घरको र्ितो र्लइएको िए उक्त घरको मूल्र्ाङ्कि गररएका कागजातहरू, 

(५) संर्कु्त उपक्रम (जोइन्ट िेञ्चर) को हकमा संर्कु्त उपक्रमको सभझौता र साझेदारी सभबन्िी कागजपर, 

(६) सभबशन्ित अन्र् कागजात। 
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अिसूुर्ी- १6 

(र्िर्म ९३ को उपर्िर्म (२) को खण्ड (ङ) सँग सभबशन्ित) 

बेरुजकुो कार्ािलर्गत लगत तथा एकीकृत प्रगर्त प्रर्तिेदिको ढारँ्ा 
 

िेपाल सरकार 

............. मन्रालर्/वििाग/कार्ािलर् 

कार्ािलर् कोड िं. .............. 
बेरुजकुो कार्ािलर्गत लगत तथा केन्रीर् एकीकृत प्रगर्त प्रर्तिेदि 

........ मवहिासभमको 
रु. हजारमा 

क्र
.सं
. 

क
ार्
ािल
र् 

सङ्ख
 के
त 

िं.
 र
 क

ार्
ािल
र्  अ.ल्र्ा. सवहत बाकँी बेरुज ु र्स आर्थिक िषिमा फस्र्ौट 

प्रर्त
ित

 

फस्र्ौट िई बाकँी रहेको बेरुज ु

फ
स्र्

ौट
 म

ध्र्
 ि

गद
 अ

सलु
 

लगत कट्टा तथा 
सभपरीिणको लार्ग 

पिे िएको 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ 

१ सार्बक आर्थिक िषि ........ देशख ......... सभमको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि ......... को कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लगत रहेको मध्रे्-         

                                            

                                            

  जभमा                                         

२ सार्बक आर्थिक िषि ......... देशख ......... सभमको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि ........ को-         

                                            

                                            



 

108 

 

  जभमा                                         

३ आर्थिक िषि ............ मारको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि .......... को-         

    
               

          

                                            

  जभमा                                         

४ कुल जभमा                                         

                     

 

१ जभमा बेरुज ुमध्रे् असलु गिुि पिे बेरुज ुरु. 
 

वि
िेष

 वि
िर

ण ५ म.ले.प.मा लगत रहेको पेश्की बाकँी रु.   

 

२ जभमा फस्र्ौट मध्रे् असलु िई फस्र्ौट िएको रु. 
 

६ म.ले.प.मा लगत रहेको र्िर्र्मत गिे बेरुज ुरु.   

 

३ सभपरीिणको लार्ग म.ले.प. र कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा पेि िएको रु. 
 

७ म.ले.प.मा लगत रहेको असलु गिे बेरुज ुरु.   

 

४ बाकँी बेरुज ुमध्रे् कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लगत रहेको रु. 
 

८ म.ले.प.मा लगत रहेको जभमा बेरुज ुरु.   

         
          

    

 

१ कुल बेरुज ुमध्रे् परुािो रु. 
 

हजार मध्रे् रु.  हजार फस्र्ौट िई सोको प्रगर्त  प्र.ि. िएको। 

 
 

    

 

२ कुल बेरुज ुहालसभमको रु. 
 

हजार मध्रे् रु.  हजार फस्र्ौट िई सोको प्रगर्त  प्र.ि. िएको। 

      िोटेः कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्ले वििरण तर्ार गदाि र्सै फाराम एकीकृत गरी राख्न ुपदिछ। 

 

                     तर्ार गिेको दस्तखतेः 
 

जाँर् गिेको दस्तखतेः 
  

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको दस्तखतेः 
 

कार्ािलर् प्रमखुको दस्तखतेः 
िामेः 

 

िामेः 
  

िामेः 
 

िामेः 
दजािेः 

 

दजािेः 
  

दजािेः 
 

दजािेः 
र्मर्तेः 

 

र्मर्तेः 
  

र्मर्तेः 
 

र्मर्तेः 
 

      
 

 
   

  
   

    
 कार्ािलर्गत तथा केन्रीर् प्रगर्त प्रर्तिदेि फाराम ििे तररकाेः 

बेरुज ुफस्र्ौटको मार्सक, रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक प्रगर्त वििरण अिसुारको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण तर्ार गिुि पदिछ। र्ो प्रर्तिदेि आर्थिक िषि िरुु िएको पैंतालीस ददिर्िर तर्ार गरी प्रत्रे्क कार्ािलर्ले तालकु र्िकार्मा र सभबशन्ित 
मन्रालर्ले सङ्घीर् संसदको साििजर्िक लेखा सर्मर्त, प्रिािमन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ािलर् र बेरुज ुफस्र्ौट अिगुमि सर्मर्तमा पठाउि ुपदिछ। सो पर्छ मार्सक, रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक बरेुज ुफस्र्ौटको लक्ष्र् तथा प्रगर्तको 
तलुिात्मक वििरण तोवकएको समर्ािर्ि पूरा िएको पन्र ददिर्िर बेरुजसुँग आबद्ध कार्ािलर् िा आर्ोजिाले तालकु वििाग/मन्रालर्मा र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपदिछ।सभबशन्ित मन्रालर्ले मातहत र्िकार्को िाम, 

ठेगािासवहतको बेरुज ुफस्र्ौटको आिर्िक प्रगर्त वििरण तर्ार गरी सङ्घीर् संसदको साििजर्िक लेखा सर्मर्त, प्रिािमन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ािलर् र बरेुज ुफस्र्ौट अिगुमि सर्मर्तमा प्रत्रे्क अिर्ि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्िर पठाउि ु
पदिछ। 

महल िं. १ क्र.सं. क्र.सं. १ मा कुि र्िकार्को बरेुज ुप्रर्तिदेि बिाइएको हो सो र्िकार्को कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा रहेको बरेुजलुाई पवहलो खण्डमा प्रविवष्ट गिे।क्र.सं. २ मा महालेखापरीिकको 
कार्ािलर्मा लगत रहेको लेखापरीिणको अशन्तम िावषिक प्रर्तिदेिमा उल्लेख गररएको एक आर्थिक िषिको बेरुज ुबाहेकको आर्थिक िषिहरुको कुल बरेुजकुो र्ोगलाई बरेुज ुिगीकरण अिसुार दोस्रो 
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खण्डमा प्रविवष्ट गिे।क्र.सं. ३ मा महालेखापरीिकको कार्ािलर्ले लेखापरीिण गरी लेखापरीिण प्रर्तिदेि पेि गरेको हालको िावषिक प्रर्तिदेिमा समाििे िएको मध्रे् अशन्तम आर्थिक िषिको बरेुज ु
िगीकरण गरी तेस्रो खण्डमा प्रविवष्ट गिे।क्र.सं. ४ मा क्र.सं. १, २ र ३ मा प्रविवष्ट गररएको बरेुज ुिगीकरण अिसुारको कुल बरेुज,ु फस्र्ौट र बाँकी रकम प्रविवष्ट गिे। 

महल िं. २ कार्ािलर्को सङ्केत िभबर र 
कार्ािलर्ेः 

बेरुजसुँग सभबशन्ित कार्ािलर्को िाम र सङ्केत िभबर क्रमिेः मार्थल्लो र्िकार्देशख मातहत र्िकार्को िाम उल्लेख गिे।  

अ.ल्र्ा. सवहत बाकँी बरेुज ुमहलमा 
र्ारिटा महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा आर्थिक िषि समूहको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुज ुरकम महल िं. ३, ४ र ५ मा क्रमिेः पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे, र्िर्र्मत गिुि पिे र असलु गिुि पिे उल्लेख गिे र सोको कुल जभमा 
रकम महल िं. ६ मा उल्लेख गिुि पदिछ। 

महल िं. ३ पेश्कीेः बेरुजकुो लगत वकताबका आिारमा आर्थिक िषि समूह अिसुार फस्र्ौट गिि बाकँी र्िकार्गत पेश्की बरेुज ुरकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ४ र्िर्र्मतेः बेरुजकुो लगत वकताबका आिारमा आर्थिक िषि समूह अिसुार फस्र्ौट गिि बाकँी र्िर्र्मत गिुि पिे बरेुज ुरकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ५ असलुेः बेरुजकुो लगत वकताबका आिारमा आर्थिक िषि समूह अिसुार फस्र्ौट गिि बाकँी असलु गिुि पिे बेरुज ुरकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

महल िं. ६ जभमाेः महल िं. ३, ४ र ५ मा उल्लेख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी बरेुजकुो जोड रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

र्स आर्थिक िषिमा फस्र्ौट महलमा 
महल िं. ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ 

समेत जभमा सातिटा महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको फस्र्ौट गिि बाकँी बरेुज ुमध्रे् प्रर्तिदेि अिर्िमा फस्र्ौट िएको सभबशन्ित र्िकार्हरुको बेरुजकुो िगीकरण अिसुार पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे, 

र्िर्र्मत गिुि पिे र असलु गिुि पिे बेरुज ुमध्रे् फस्र्ौट िएको रकम क्रमिेः महल िं. ७, ८ र ९ मा प्रविवष्ट गिे र सोको जोड जभमा महल िं. १० मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ।महल िं. १० अिसुार 
फस्र्ौट िएको कुल रकम मध्रे् महालेखापरीिकको कार्ािलर्माफि त सभपरीिण िई लगत कट्टा िएको रकम महल िं. ११ मा र कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्माफि त सभपरीिण तथा 
लगत कट्टा िएको रकम महल िं. १२ प्रविवष्ट गिुि पदिछ। महल िं. ११ र १२ को जोड जभमा महल िं. १३ प्रविवष्ट गिुि पदिछ। 

महल िं. १४ प्रर्तितेः कुल बेरुज ुमध्रे् हालसभम फस्र्ौट िएको महल िं. १३ को रकमलाई महल िं. ६ को रकमले िाग गरी १०० ले गणुा गदाि हिु आउिे प्रर्तित र्स महलमा उल्लेख गिे। 

फस्र्ौट बाकँी रहेको बरेुज ुमहलमा 
महल िं. १५, १६, १७ र १८ गरी 
र्ारिटा महलहरु छि:् 

र्ी महलहरुमा लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको फस्र्ौट गिि बाकँी रहेको महल िं. ४, ५ र ६ मध्रे्को बरेुज ुमध्रे् र्स प्रर्तिदेि अिर्िमा बरेुज ुफस्र्ौट िएको महल िं. ७, ८ र ९ को 
रकम घटाई फस्र्ौट गिि बाँकी रहेको बेरुज ुरकम िगीकरण अिसुार क्रमिेः महल िं. १५, १६ र १७ मा प्रविवष्ट गिे र सोको जोड जभमा महल िं. १८ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ।  

महल िं. १९ फस्र्ौट मध्रे् िगद 
असलुेः 

महल िं. १४ मा उल्लेख िएको कुल फस्र्ौट िएको बेरुज ुमध्रे् िगद असलु िई फस्र्ौट िएको रकम र्स महलमा उल्लेख गिे। 

पेि िएको महलमा महल िं. २०, २१ 
र २२ गरी तीििटा महलहरु छि:् 

फस्र्ौट गिि बाँकी रहेको महल िं. १८ को बरेुज ुरकम मध्रे् फस्र्ौटको र्िणिर् िई कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा सभपरीिण तथा लगत कट्टाको लार्ग पेि िएको रकम महल िं. 
२० मा र महालेखापरीिकको कार्ािलर्मा सभपरीिण तथा लगत कट्टाको लार्ग पेि िएको रकम महल िं. २१ मा प्रविवष्ट गिे र महल िं. २० र २१ को जोड जभमा महल िं. २२ मा प्रविवष्ट गिुि 
पदिछ।  
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अिसूुर्ी- १7 

(र्िर्म ९३ को उपर्िर्म (२) को खण्ड (ङ) सँग सभबशन्ित) 

अशन्तम लेखापरीिणबाट कार्म बेरुजकुो एकीकृत प्रगर्त वििरणको ढारँ्ा 
 

िेपाल सरकार 

............. मन्रालर्/वििाग/कार्ािलर् 

कार्ािलर् कोड िं. ............. 
अशन्तम लेखापरीिणबाट कार्म बेरुजकुो एकीकृत प्रगर्त वििरण 

............ मवहिासभमको 
 

क्र.सं. वििरण रकम (रु. हजारमा) 
१ म.ले.प.को ....... औ ंिावषिक प्रर्तिेदि ........ अिसुार आ.ि. .......... मा फस्र्ौट गिुि पिे जभमा बेरुज ु   

२ र्स मवहिासभममा जभमा फस्र्ौट   

  (क) आर्थिक िषि ...... सभमको मध्रे् बेरुज ुफस्र्ौट सर्मर्त र कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्बाट फस्र्ौट रकम   

   फस्र्ौट प्रर्तित   

  (ख) आर्थिक िषि ...... देशख ....... सभमको मध्रे् म.ले.प.को कार्ािलर्बाट सभपरीिण िई लगत कट्टा िएको बेरुज ु   

   फस्र्ौट प्रर्तित   

  (ग) म.ले.प.को कार्ािलर्बाट आर्थिक िषि ...... को मध्रे् फस्र्ौट   

   फस्र्ौट प्रर्तित   

  (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) जोड्दा हिुे बेरुजकुो फस्र्ौट प्रर्तित   

३ क्र.सं. २ को जभमा फस्र्ौट मध्रे् असलु उपर िई फस्र्ौट िएको रु.   

४ बाँकी बेरुज ु   

  (क) बाकँी बेरुज ुक्र.सं. १ बाट २ को कट्टा गरी बाकँी हिुे रु.   

  (ख) क्र.सं. २ बमोशजम सभपरीिण गदाि थप बेरुज ुकार्म िएमा र्सरी थवपएको बेरुज ुरु.   

  (ग) आर्थिक िषि ......... मा आ.ि. .......... को से्रस्ता लेखापरीिण गदाि कार्म िएको क्र.सं. ६ बाट थप बेरुज ुरु.   

५ महालेखापरीिकको .... औ ंिावषिक प्रर्तिेदि ...... अिसुार आर्थिक िषि ......... मा फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुज ुरु.   

६ आर्थिक िषि ........ मा आर्थिक िषि ...... को से्रस्ता लेखापरीिण िएको जभमा रकम   

  (क) लेखापरीिण िएको रकम मध्रे्बाट कार्म िएको बेरुज ुरकम रु.   

  (ख) लेखापरीिण रकमको तलुिामा कार्म िएको बेरुजकुो प्रर्तित   
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क्र.सं. वििरण रकम (रु. हजारमा) 
७ म.ले.प.को .....औ ंिावषिक प्रर्तिेदि ..... अिसुार जभमा बेरुज ुक्र.सं. १ अिसुार   

  त्र्स मध्रे् असलु उपर गिुि पिे बेरुज ु   

  (क) आर्थिक िषि ...... मा क्र.सं. २ बमोशजम फस्र्ौट मध्रे् असलु िएको   

  (ख) कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लगत कसेको आिारमा फस्र्ौट िएको    

८ (क) लेखापरीिण बक्यौता आर्थिक िषि ....... मा लेखापरीिण गराउि ुपिे    

  (ख) लेखापरीिण बक्यौता आर्थिक िषि ...... मा लेखापरीिण गराएको    

  (ग) लेखापरीिण बक्यौता आर्थिक िषि ..... मा लेखापरीिण गराउि ुपिे बाँकी   

९ (क) आर्थिक िषि ..... मा फस्र्ौट गिुि पिे पेश्की बाकँी रु.   

  (ख) आर्थिक िषि ....... मा फस्र्ौट िएको पेश्की रु.   

  (ग) परुािो पेश्की बाँकी रु.   

  (घ) आर्थिक िषि ........ मा िएको आर्थिक िषि ....... को लेखापरीिणबाट थप िएको पेश्की रु.   

 जभमा पशे्की बाकँी रु.  

िोटेः अशन्तम लेखापरीिणबाट कार्म िएको बेरुजकुो लगत केन्रीर् र कोषतफि  (सर्मर्त/साििजर्िक संस्थाि)को छुट्टाछुटै्ट प्रर्तिेदि तर्ार गरी पठाउि ुपदिछ। 

तर्ार गिेको दस्तखतेः जाँर् गिेको दस्तखतेः आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमखुको दस्तखतेः कार्ािलर् प्रमखुको दस्तखतेः 
िामेः िामेः िामेः 

  
िामेः 

दजािेः दजािेः दजािेः 
  

दजािेः 

र्मर्तेः र्मर्तेः र्मर्तेः 
  

र्मर्तेः 
 

एकीकृत प्रगर्त वििरण फाराम ििे तररकाेः 
प्रत्रे्क कार्ािलर्ले अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको बेरुजलुाई केन्रीर् बरेुज ुर कोषतफि को बरेुज ुछुट्याई एकीकृत प्रगर्त वििरण छुट्टाछुटै्ट तर्ार गिुि पदिछ। र्ो प्रर्तिदेि आर्थिक िषि िरुु िएको 
पैंतालीस ददिर्िर प्रत्रे्क कार्ािलर् (साििजर्िक संस्थाि, कोष तथा सर्मर्त समेत)ले तालकु र्िकार्मा र सभबशन्ित मन्रालर्ले सङ्घीर् संसदको साििजर्िक लेखा सर्मर्त, प्रिािमन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ािलर् र 
बेरुज ुफस्र्ौट अिगुमि सर्मर्तमा तर्ार गरी पठाउि ुपदिछ। सो पर्छ मार्सक, रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक बरेुज ुफस्र्ौट लक्ष्र् र बरेुज ुफस्र्ौटको प्रगर्तको तलुिात्मक वििरण तोवकएको समर्ािर्ि पूरा 
िएको पन्र ददिर्िर बेरुजसुँग आबद्ध कार्ािलर् िा आर्ोजिा (साििजर्िक संस्थाि, कोष तथा सर्मर्त समेत) ले तालकु वििाग/मन्रालर्मा र कोष तथा लेखा र्िर्न्रक कार्ािलर्मा पठाउि ुपदिछ।सभबशन्ित 

मन्रालर्ले मातहत र्िकार्को बेरुज ुफस्र्ौटको एकीकृत आिर्िक प्रगर्त वििरण तर्ार गरी सङ्घीर् संसदको साििजर्िक लेखा सर्मर्त, प्रिािमन्री तथा मशन्रपररषद्को कार्ािलर् र बरेुज ुफस्र्ौट अिगुमि सर्मर्तमा 
तोवकएको प्रत्रे्क अिर्ि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्िर पठाउि ुपदिछ। 

क्र.सं. १ माेः बेरुज ुलगत वकताब अिसुार र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे कुल बाँकी बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

क्र.सं. २ माेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिि बाकँी रहेको बेरुज ुरकम मध्रे् हालसभम फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे 

क्र.सं. २ को- खण्ड (क) माेः बेरुज ुफस्र्ौट सर्मर्त र कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा लगत रहेको परुािो बेरुज ुमध्रे् र्स आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम र कुल बेरुजकुो तलुिामा िएको 
प्रगर्त प्रर्तित उल्लेख गिे। 

खण्ड (ख) माेः गत आर्थिक िषििन्दा अशघको फस्र्ौट गिि बाकँी बेरुज ुमध्रे् फस्र्ौट िई महालेखापरीिकको कार्ािलर्बाट सभपरीिण तथा बरेुजकुो लगत कट्टा िएको रकम र क्र.सं. १ मा 
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उल्लेख िएको बाँकी बेरुजकुो तलुिामा िएको प्रगर्त प्रर्तित उल्लेख गिे। 

खण्ड (ग) माेः गत आर्थिक िषिको बेरुज ुमध्रे्बाट फस्र्ौट िई महालेखापरीिकको कार्ािलर्बाट सभपरीिण तथा बेरुज ुलगत कट्टा िएको रकम र क्र.सं. १ मा उल्लेख िएको बाँकी बरेुजकुो 
तलुिामा िएको प्रगर्त प्रर्तित उल्लेख गिे। 

खण्ड (घ) माेः र्स आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको कुल बेरुज ुरकम र क्र.सं. १ मा उल्लेख िएको बाँकी बेरुजकुो आिारमा हिुे प्रर्तित उल्लेख गिे। 

क्र.सं. ३ माेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको जभमा बेरुज ुमध्रे् असलु िई बेरुज ुफस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे। 

क्र.सं. ४ को- खण्ड (क) माेः र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको कुल रकम घटाई फस्र्ौट गिि बाकँी रहेको बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

खण्ड (ख) माेः र्ालू आर्थिक िषिमा बेरुज ुफस्र्ौट तथा सभपरीिण गदाि थप िएको बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

खण्ड (ग) माेः गत आर्थिक िषिको से्रस्ता लेखापरीिण गदाि कार्म िएको बेरुज ुक्र.सं. ६ अिसुारको रकम उल्लेख गिे। 

क्र.सं. ५ माेः महालेखापरीिकको कार्ािलर्बाट प्रकाशित तत्कालको िावषिक प्रर्तिदेि अिसुार फस्र्ौट गिि बाकँी बेरुज ुक्र.सं. ४ को खण्ड (क), (ख) र (ग) को बेरुज ुबाँकीको जोड रकम 
उल्लेख गिे। 

क्र.सं. ६ माेः महालेखापरीिकको कार्ािलर्बाट गत आर्थिक िषिमा लेखापरीिण गररएको विर्िर्ोजि, राजस्ि र िरौटीको कुल लेखापरीिण अङ्क उल्लेख गिे। 

क्र.सं. ६ को- खण्ड (क) माेः गत आर्थिक िषिमा लेखापरीिण िएको से्रस्ताबाट र्िस्केको कुल बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

खण्ड (ख) माेः गत आर्थिक िषिमा लेखापरीिण िएको लेखापरीिण रकमको तलुिामा र्िस्केको बेरुजकुो प्रर्तित उल्लेख गिे। 

क्र.सं. ७ माेः म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिदेिमा उल्लेख िएको क्र.सं. १ अिसुारको फस्र्ौट गिि बाकँी कुल बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

क्र.सं. ७ को- खण्ड (क) माेः फस्र्ौट गिि बाँकी कुल बेरुज ुरकम मध्रे् असलु गरी फस्र्ौट गिुि पिे बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

खण्ड (ख) माेः लेखाउत्तरदार्ी अर्िकृतले र्िणिर् गरी आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि ऐि, २०७६ को दफा ४७ को उपदफा (३) बमोशजम कुल बाकँी बरेुज ुमध्रे् असलु उपर गिे 
गरी लगत कस्ि कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तहर्सल कार्ािलर्मा पठाएको आिारमा मन्रालर्को बरेुज ुलगत वकताबमा फस्र्ौट जिाइएको रकम उल्लेख गिे। 

क्र.सं. ८ को- खण्ड (क) माेः अशन्तम लेखापरीिण हिु िसकी लेखापरीिण बक्यौता बेरुजकुो रुपमा महालेखापरीिकको िावषिक प्रर्तिदेिमा समाििे िएको मातहत र्िकार् समेतको लेखापरीिण बक्यौता रकम 
उल्लेख गिे। 

खण्ड (ख) माेः लेखापरीिण बक्यौता बेरुज ुरकम मध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा लेखापरीिण िएको रकम उल्लेख गिे। 

खण्ड (ग) माेः र्ालू आर्थिक िषिमा लेखापरीिण हिु िसकी बक्यौता बेरुजकुो रुपमा बाकँी रहेको अद्यािर्िक लेखापरीिण बक्यौता बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

क्र.सं. ९ को- खण्ड (क) माेः गत आर्थिक िषििन्दा अशघको फस्र्ौट गिि बाँकी परुािो पेश्की बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

खण्ड (ख) माेः फस्र्ौट गिि बाँकी क्र.सं. ९ को खण्ड (क) को पेश्की बेरुज ुमध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे। 

खण्ड (ग) माेः फस्र्ौट गिि बाँकी परुािो पेश्की बेरुज ुमध्रे् र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िई बाकँी रहेको रकम उल्लेख गिे। 

खण्ड (घ) माेः गत आर्थिक िषिको से्रस्ता लेखापरीिण गदाि थप िएको िर्ा ँपेश्की बेरुज ुरकम उल्लेख गिे। 

खण्ड (ङ) माेः फस्र्ौट गिि बाँकी कुल पेश्की बेरुज ुक्र.सं. ९ को खण्ड (ग) र (घ) को रकम जोड्दा हिु ेरकम उल्लेख गिे। 
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अिसूुर्ी-१८ 

(र्िर्म १०४ को (१) सँग सभबशन्ित) 
बरबझुारथ प्रमाणपरको ढारँ्ा 

 

िेपाल सरकार 

... ... ... ... ... ... मन्रालर्/र्िकार् 

बरबझुारथ प्रमाणपर 

 र्स मन्रालर्/र्िकार्/वििाग/कार्ािलर्का ... ... ... ... ... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... को शजभमा रहेको सरकारी िगदी, शजन्सी, कागजपर र 
सभपशत्त तोवकएको हालिाला ... ... ... ... ... ... ...पदका श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... लाई 
बझुाई सक्ििुएको व्र्होरा प्रमाशणत गरी र्ो बरबझुारथ प्रमाणपर प्रदाि गररएको छ। 

 

बझु्िेको,- बझुाउिेको,- कार्ािलर् प्रमखुको,- 

िाम, थरेः िाम, थरेः िाम, थरेः 

पदेः पदेः पदेः 

दस्तखतेः दस्तखतेः दस्तखतेः 

र्मर्तेः र्मर्तेः र्मर्तेः 
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अिसूुर्ी-१९ 
(र्िर्म १०७ को उपर्िर्म (४) सँग सभबशन्ित) 

र्ललाम गिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्किको ह्रास कट्टी दररेट 

 

क्र.सं. वििरण ह्रास कट्टी दर 

१. कभप्र्टुर तथा सूर्िा प्रविर्िसँग सभबशन्ित उपकरण पच्र्ीस प्रर्तित 

२. फर्ििर्र तथा वफक्स्र्सि पच्र्ीस प्रर्तित 

३. अटोमोबाइल्स, बस तथा र्मिीबस बीस प्रर्तित 

४. र्िमािण तथा उत्खिि ्सभबन्िी उपकरण पन्र प्रर्तित 

५. अन्र् मेशििरी औजार पन्र प्रर्तित 

 
 

  

 


