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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 
ूदेश नं. ७ धनगढी कैलाली 

नेपालको संिवधानको धारा १७६ बमोिजमको ूदेश नं. ७ को ूदेश 
सभाले बनाएको तल लेिखएको बमोिजमको ऐन सवर्साधारणको 
जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ। 

सम्वत ्२०७४ सालको ऐन नं. १ 
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ूदेश नं. ७ ूदेश सरकारको आिथर्क कायर्िविध िनयिमत तथा 
व्यविःथत गनर् बनेको ऐन, २०७४ 

ूःतावना: 
ूदेश सि त कोष वा सरकारी कोषको स ालन, बजेट 

तजुर्मा, िनकासा तथा खचर् गन, लेखा राख् ने, ूितवेदन गन, आन्तिरक 
िनयन्ऽणको व्यवःथा िमलाउने, आन्तिरक लेखा परीक्षण गन गराउने, 
अिन्तम लेखापरीक्षण गराउने, बे जू फछय ट, असलु उपर तथा 
तहिसल गन गराउने िवषयमा मागर्दशर्न गरी ूदेश आिथर्क कायर्िविध 
िनयिमत तथा व्यविःथत गनर् गराउन वाञ्छनीय भएकोले नेपालको 
संिवधानको धारा ५९ र २१३ बमोिजम ूदेश नं. ७ ूदेशसभाले यो 
ऐन बनाएको छ ।  

 

पिरच्छेद -१ 
ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ:	 (१) यस ऐनको नाम "ूदेश नं. ७ को 
ूदेश आिथर्क कायर्िविध ऐन¸ २०७४" रहेको छ ।  

 (२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ ।  
2. पिरभाषा: िबषय वा ूसंगले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) "संिवधान" भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ुपछर् ।  
(ख) "संिघय सि त कोष" भ ाले संिवधानको धारा ११६ 

बमोिजमको सि त कोष सम्झन ुपछर् ।  
(ग) "ूदेश सि त कोष" भ ाले संिवधानको धारा २०४ 

बमोिजमको सि त कोष सम्झन ुपछर् ।  
(घ) "ःथानीय सि त कोष" भ ाले संिवधानको धारा २२९ 

बमोिजमको सि त कोष सम्झन ुपछर् ।  
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(ङ) "कायार्लय" भ ाले ूदेशूमखुको कायार्लय, ूदेश सभा 
सिचवालय, ूदेश संवैधािनक अंग तथा िनकाय, ूदेश 
सरकारका सबै मन्ऽालय, सिचवालय, िवभाग र ती 
िनकाय मातहतका सबै अन्य सरकारी कायार्लय/िनकाय 
समेतलाई सम्झन ुपछर् ।  

(च) "कायार्लय ूमखु" भ ाले खण्ड (ङ) बमोिजमको 
कायार्लयको ूशासकीय ूमखु भई कामकाज गनर् 
तोिकएको पदािधकारीलाई सम्झन ुपछर् ।  

(छ) "तालकु कायार्लय" भ ाले सम्बिन्धत कायार्लयभन्दा 
मािथल्लो तहको कायार्लय सम्झन ुपछर् । 

(ज) "मातहतको कायार्लय" भ ाले सम्बिन्धत कायार्लयको 
मातहतमा रहेका कायार्लय सम्झन ुपछर् ।  

(झ) "सिचव" भ ाले ूादेिशक मन्ऽालयको सिचव सम्झन ु
पछर् र सो शब्दले ूदेश अन्तगर्त गिठत कुनै िनकायको 
हकमा त्यःतो िनकायको सिचव वा ूशासकीय ूमखुका 
साथै ूदेश सरकारका सबै मन्ऽालयका ूशासकीय 
ूमखु समेतलाई जनाउनेछ ।  

(ञ) "एक तह मािथको अिधकारी" भ ाले ूदेश कायार्लयको 
ूमखुको हकमा सम्बिन्धत िवभागीय ूमखु, िवभागीय 
ूमखुको हकमा सम्बिन्धत मन्ऽालय, सिचवालय तथा 
आयोगको सिचव, सिचवको हकमा सम्बिन्धत िवभागीय 
मन्ऽी वा राज्यमन्ऽी र ूदेश संवैधािनक अंग तथा 
िनकायको सिचव वा ूशासकीय ूमखुको हकमा सम्बिन्धत 
संवैधािनक अंग तथा िनकायको ूमखु सम्झन ुपछर् ।  
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(ट) "महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय" भ ाले संघीय आिथर्क 
कायर्िविध ऐन र सो ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमको 
अधीनमा रही संघीय सि त कोष र अन्य सरकारी 
कोषको स ालन र व्यवःथापन गन अथर् मन्ऽालय 
अन्तगर्तको िविशि कृत िनकायलाई सम्झन ुपदर्छ ।  

(ठ) "ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लय" भ ाले ूदेश सि त 
कोषको स ालन गन, आिथर्क ूशासन स ालनमा 
िनदशन िदने, आन्तिरक लेखापरीक्षण गन तथा ूदेशको 
एिककृत आिथर्क िववरण तयार गरी महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय र महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गन गरी 
ूदेश सरकारले तोकेको कायार्लय सम्झन ुपदर्छ ।  

(ड)  “कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लय” भ ाले महालेखा 
िनयन्ऽक कायार्लय अन्तगर्त रही ूदेश राजधानी िःथत 
िजल्लाको कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयलाई 
जनाउनेछ साथै महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले ूदेशको 
कोषको संचालन गनर् तोकेको   अन्य कोष तथा लेखा 
िनयन्ऽक कायार्लय समेत लाई जनाउनेछ । 

(ढ) "िविनयोजन" भ ाले पेँकी खचर् ऐन र िविनयोजन 
ऐन ारा िनिदर्  सेवा र कायर्ह को लािग िविभ  
िशषर्कमा िविभ  कायार्लयलाई खचर् गनर् िविनयोजन 
भएको रकम सम्झन ु पछर् र सो शब्दले पूरक 
िविनयोजन ऐन र उधारो खचर् ऐन बमोिजम िविनयोजन 
भएको रकम समेतलाई जनाउँछ ।  

(ण) "लेखा उ रदायी अिधकृत" भ ाले आफ्नो र मातहत 
कायार्लयको आिथर्क ूशासन स ालन गन, वािषर्क बजेट 
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तयार गन र सो बजेट िनकासा ूा  गरी खचर् गन अिधकार 
समु्पने, बजेटको लेखा राख्न ेर राख्न लगाउने, लेखा िववरण 
तयार गन गराउने, िविनयोजन, राजःव, धरौटी र िजन्सी 
एवम ्अन्य जनुसकैु कारोबारको आन्तिरक तथा अिन्तम 
लेखापरीक्षण गराउने, बे ज ु िनयिमत गन गराउने, असलु 
उपर गन गराउने वा िमनाहा गन गराउने कतर्व्य भएको 
सिचवलाई सम्झन ुपछर् । 

(त) "िजम्मेवार व्यिक्त" भ ाले लेखा उ रदायी अिधकृतबाट 
अिख्तयारी िदए बमोिजमको कायर् स ालन गन, िजम्मा 
िलने, खचर् गन, लेखा राख्न,े आन्तिरक वा अिन्तम 
लेखापरीक्षण गराई बे ज ु फ ट गन गराउने, 
सरकारी नगदी िजन्सी असलु उपर गन गराउने तथा 
दािखला गन कतर्व्य भएको व्यिक्त सम्झन ुपछर् र सो 
शब्दले सरकारी कामको लािग सरकारी नगदी वा 
िजन्सी िलई वा निलई सो काम फ ार्उने िजम्मा िलने गैर 
सरकारी व्यिक्त समेतलाई जनाउँछ ।  

(थ) "ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽी" भ ाले 
आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽीलाई जनाउनेछ । 
सो शब्दले ःवतन्ऽ पमा आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालयको कायर्भार सम्हाल्ने राज्यमन्ऽी समेतलाई 
सम्झनपुदर्छ ।  

 (द) "बक" भ ाले ूदेश सि त कोष स ालन गनर् 
तोिकएको आिधकािरक बक सम्झन ुपछर् र सो शब्दले 
त्यःतो आिधकािरक बकको अिधकार ूयोग गन गरी 
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रा  बकले तोिकिदएको बक वा िव ीय संःथा 
समेतलाई जनाउँछ ।  

(ध) "आिथर्क कारोबार" भ ाले सरकारी िव ीय हःतान्तरण, 
राजःव संकलन गन, राजःव दािखला गन, अनदुान तथा 
ऋण ूा ी गन, खचर् गन तथा धरौटी, कायर् स ालन 
कोष लगायत अन्य कोष समेतको सम्पूणर् कारोबारलाई 
सम्झन ुपछर् ।  

(न) "लेखा" भ ाले कारोबार भएको व्यहोरा देिखने गरी ूचिलत 
कानून बमोिजम रािखने अिभलेख, खाता, िकताब आिद र सो 
कारोबारलाई ूमािणत गन अन्य कागजात एवम ् िूतवेदन 
समेतलाई सम्झन ुपछर् ।  

(प) "आन्तिरक लेखापरीक्षण" भ ाले सम्बिन्धत कायार्लयको 
उ ेँय अनु पका िनधार्िरत कायर् सम्पादनसँग सम्बिन्धत 
व्यवःथापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सो 
सँग सम्बिन्धत कागजात एवम ् ूिबयाको जाँच, 
परीक्षण, िव षेणका साथै आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीको 
समम मूल्या न गरी ूितवेदन गन कायर्लाई समेत 
जनाउँछ ।  

(फ) "अिन्तम लेखापरीक्षण" भ ाले महालेखापरीक्षकको 
कायार्लयबाट संिवधानको धारा २४१ बमोिजम हनेु 
लेखापरीक्षणलाई सम्झन ुपछर् ।  

(ब) "बे ज"ु भ ाले ूचिलत कानून बमोिजम पयुार्उन ु पन 
रीत नपरुय्ाई कारोबार गरेको वा राख्न ु पन लेखा 
नराखेको तथा अिनयिमत वा बेमनािसव तिरकाले 
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आिथर्क कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गदार् 
औलं्याइएको वा ठहरय्ाइएको कारोबार सम्झन ुपछर् ।  

(भ) "असलु उपर गनुर्पन रकम" भ ाले ूचिलत कानून बमोिजम 
भकु्तानी िदन नहनेु रकम भकु्तानी िदएको वा बढी हनेु गरी 
भकु्तानी िदएको वा घटी रकम असलु गरेको कारणबाट 
असलु उपर गनुर्पन भनी लेखापरीक्षण हुँदा ठहरय्ाइएको 
बे ज ु रकम सम्झन ु पछर् र सो शब्दले िहनािमना वा 
मःयौट गरेको रकम तथा ूदेश सरकारलाई ितनुर् बझुाउन ु
पन अन्य कुनै रकम कलम समेतलाई जनाउँछ ।  

(म) "संपरीक्षण" भ ाले आन्तिरक वा अिन्तम लेखापरीक्षण 
िूतवेदनमा औलं्याइएको बे जकुो सम्बन्धमा पेश हनु 
आएका ःप ीकरण वा िूतिबयासाथ संलग्न ूमाण तथा 
कागजातको आधारमा गिरने फ ट सम्बन्धी कायर्लाई 
सम्झन ु पछर् र सो शब्दले ूदेश सभाबाट गिठत लेखा 
सिमितबाट ूा  सझुाव वा िनदशनका आधारमा गिरने 
परीक्षण वा अनगुमन कायर् समेतलाई जनाउँछ ।  

(य) "िव ीय िववरण" भ ाले नेपाल सरकार तथा ूदेश 
सरकारले ःवीकृत गरेको मापदण्ड बमोिजम कुनै िनि त 
अविधमा भएको आिथर्क कारोबारको समि गत िःथित 
दशार्उने उ ेँयले िशषर्क समेत खलु्ने गरी तयार 
गिरएको िववरण सम्झन ुपछर् र सो शब्दले कारोबारको 
िःथित दशार्उने गरी िशषर्कको आधारमा बनाइएको 
बजेट अनमुान, िनकासा, खचर्, लागत, आम्दानी, 
दािखला र बाँकी रकम समेत खलुाईएको ूाि  र 
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भकु्तानी िववरण र सोसँग सम्बिन्धत लेखा िटप्पणी र 
खलुासा समेतलाई जनाउँछ ।  

(र) "सावर्जिनक जवाफदेहीको पद" भ ाले पािरौिमक 
तोिकएको वा नतोिकएको जे भएतापिन कुनै पमा 
िनयकु्त हनेु वा िनवार्िचत हनेु वा मनोनयन हनेु कानूनी 
मान्यता ूा  सावर्जिनक काम, कतर्व्य र अिधकार 
भएको पद सम्झन ुपछर् ।  

(ल) "अनदुान संकेत" भ ाले ूदेश संवैधािनक िनकाय, मन्ऽालय 
वा सो सरह क्षेऽािधकार भएका सिचवालय, आयोग आिदका 
कायर् ूकृित र संगठन समेत छुि ने गरी िदइएको संकेतलाई 
जनाउनेछ ।  

(व) "आिथर्क वषर्" भ ाले हरेक वषर्को साउन मिहनाको 
एक गतेदेिख अक  वषर्को आषाढ मिहनाको 
मसान्तसम्मको बा॑ मिहनाको अविधलाई जनाउनेछ ।  

(श) "तोिकएको" वा "तोिकए बमोिजम" भ ाले यस ऐन 
अन्तगर्त बनेका िनयमह मा तोिकएको वा तोिकए 
बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

(ष)  "ूदेश" भ ाले ूदेश नं. ७ सम्झन ुपदर्छ र सो शब्दले 
पछी ूदेश सभाले नाम तोकेमा सोही नाम समेत सम्झन ु
पनछ ।  
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पिरच्छेद - २ 
ूदेश सि त कोषको स ालन 

३. ूदेश सि त कोषको स ालन: संिवधान, यो ऐन र अन्य ूचिलत 
कानूनको अिधनमा रही ूदेश सि त कोषको स ालन ूदेश लेखा 
िनयन्ऽक कायार्लयले गनछ ।  

 

४. ूदेश सि त कोषको लेखा राख्न ेउ रदाियत्व: (१) ूदेश सि त 
कोषको लेखा अ ाविधक पमा राख्न ेतथा त्यसको वािषर्क िव ीय 
िववरण तयार गन कतर्व्य र उ रदाियत्व ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयको हनेुछ र त्यसको लािग लेखा दािखला गराउने 
लगायतका अन्य कामको लािग ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले 
सरकारी कायार्लय, ूदेश सरकारको कारोबार गन आिधकािरक 
बकलाई िजम्मेवारी तोक्न सक्नेछ ।  
(२)  उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको िजम्मेवारीको पालना 

गनुर् गराउन ुसम्बिन्धत सबै कायार्लय तथा बकको कतर्व्य 
हनेुछ ।  

(३)  ूदेश सि त कोषको स ालन गन, ूदेशको एिककृत लेखा 
राख्न े र िव ीय िववरण तयार गन, ूदेश आिथर्क मािमला 
तथा योजना मन्ऽालय, महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय तथा 
महालेखा परीक्षक समक्ष लेखा र िव ीय िववरण पेश गन 
सम्बन्धी अन्य कायर्िविध तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  
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पिरच्छेद - ३ 
राजःव र व्ययको अनमुान 

५. मध्यमकािलन खचर् संरचना तयार गनुर्पन: (१) ूत्येक आिथर्क 
वषर्को बजेट तजुर्मा अिघ ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालयले आगामी तीन आिथर्क वषर्को आम्दानी र खचर् ूक्षेपण 
सिहतको मध्यमकािलन खचर् संरचना तयार गनुर्पनछ । यःतो 
खचर् संरचना बनाउँदा आविधक िवकास योजनालाई मागर्दशर्नको 
पमा िलन ुपनछ । 

 ःपि करणः यस उपदफाको ूयोजनका लािग चाल ु आ.व. 
२०७४।७५ को बाँकी अविधका बजेट तजुर्मा गदार् मध्यकािलन 
खचर् संरचना तयार गनुर्पन छैन।   
(२) उपदफा (१) बमोिजमको मध्यमकािलन खचर् संरचनामा 

ूःतािवत योजना वा कायर्बमको िबयाकलापगत िववरण, 
ूत्येक िबयाकलापको ूित इकाई लागत, स ालनमा लाग्ने 
अनमुािनत समय, सो बाट ूा  हनु सक्ने ूितफल समेत 
खलुाई ूत्येक योजना वा कायर्बमको ूाथिमकीकरण 
गनुर्पनछ ।  

 ःपि करणः यस उपदफाको ूयोजनका लािग "ूःतािवत 
योजना वा कायर्बम" भ ाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा 
िवःततृ ूितवेदन तयार भईसकेको वा सम्भाव्यता अध्ययन 
गरेर माऽ कायार्न्वयन गनर् सिकने नयाँ योजना वा 
कायर्बमको िववरण खलुाई सोको लािग गिरएको अनमुािनत 
लागतको पुं ाई सिहतको िववरणलाई जनाउनेछ ।  

(३) मध्यमकािलन खचर् संरचना तयार गन कायर्िविध तोिकए 
बमोिजम हनेुछ ।  
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६. ॐोत अनमुान र खचर्को सीमा िनधार्रण गनुर्पनः (१) आगामी 
आिथर्क वषर्को बजेट तथा कायर्बम तजुर्मा गन ूयोजनका लािग 
उपलब्ध हनेु ौोत तथा गनर् सिकने खचर्को सीमा पवुार्नमुान ूदेश 
आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयले चाल ुआिथर्क वषर्को 
माघ मसान्तिभऽ गिरसक्न ुपनछ ।  

 तर चाल ुआ.व. ०७४/७५ को लािग यो िसमा लाग ुहनेुछैन ।  
(२) उपदफा (१) को ूयोजनका लािग ूदेश आिथर्क मािमला 

तथा योजना मन्ऽालयले एक ौोत अनमुान सिमित गठन 
गनछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको ौोत अनमुान सिमितले गत 
आिथर्क वषर् र चाल ुआिथर्क वषर्को ६ मिहनाको समि गत 
आिथर्क पिरसूचकह , आगामी आिथर्क वषर् उपलव्ध हनु 
सक्ने राजःव, अनदुान, िवकास सहायता र आन्तिरक ऋण 
रकमका आधारमा ौोत अनमुान गनुर्पनछ ।  

(४)  उपदफा (३) बमोिजम ौोत अनमुान भएपिछ मध्यमकािलन 
खचर् संरचना समेतलाई ि गत गरी आगामी आिथर्क वषर्को 
लािग गनर् सिकने खचर्को सीमा िनधार्रण गनुर्पनछ ।  

(५)  उपदफा (३) र (४) बमोिजम ौोत अनमुान तथा खचर्को 
सीमा िनधार्रण गरी सोको ूितवेदन ूदेश आिथर्क मािमला 
तथा योजना मन्ऽी समक्ष पेश गनुर्पनछ ।  

 (६) ौोत अनमुान तथा खचर्को सीमा िनधार्रण सम्बन्धी 
अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

  
७. बजेट सीमा र मागर्दशर्न पठाउनेः (१) ूदेश आिथर्क मािमला 
तथा योजना मन्ऽालयले ौोत अनमुान सिमितबाट िनधार्िरत ौोत 



v08 !_ cltl/Qmf° ! k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&$.!@.#) 

12 
 

तथा खचर्को सीमाको अिधनमा रही आगामी वषर्को बजेट 
तजुर्माका लािग बजेट सीमा र बजेट तजुर्मा सम्बन्धी मागर्दशर्न 
तथा ढाँचा िनमार्ण गरी चाल ुआिथर्क वषर्को फागनु मिहनाको 
दोौो ह ािभऽ सम्बिन्धत मन्ऽालय, आयोग, सिचवालय र 
िनकायमा िनकायगत बजेट सीमा उल्लेख गरी बजेट तजुर्मा 
सम्बन्धी सीमा र मागर्दशर्न पठाईसक्न ुपनछ । यःतो मागर्दशर्न 
पठाउँदा आविधक िवकास योजना र िऽविषर्य खचर् संरचनालाई 
आधार मा ु पनछ ।  

   तर आ.व. २०७५।७६ को लािग यो समय िसमा लाग ुहनेु 
छैन ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजमको बजेट तथा कायर्बम तजुर्मा ढाँचाको 

िनमार्ण गदार् सम्बिन्धत िनकायले आजर्न गनर् सक्ने राजःव 
रकम, आयोजनासँग सम्बिन्धत वैदेिशक अनदुान तथा ऋण 
रकम र ूःतािवत बजेटको पुं ाईँका लािग आवँयक अन्य 
िववरणह  समेत खलु्ने गरी तयार गनुर्पनछ ।  

(३) बजेट तजुर्मा, छलफल एवम ्बजेटको मःयौदालाई अिन्तम 
प िदने अन्य ूिबया र समयसीमा तोिकए बमोिजम  
हनेुछ ।  

 
८. िविनयोजन दक्षताः (१) दफा १० बमोिजम आगामी आिथर्क 
वषर्को लािग बजेट ूःताव गदार् देहाय बमोिजम गनुर्पनछ, 

(क)  चाल ु (साधारण) खचर् र िव ीय व्यवःथाको लािग 
बजेट ूःताव गदार् त्यःतो खचर् िसजर्ना गन ःप  
आधार सिहत ूःतािवत रकमको पुं ाई गन 
आवँयक सूचना िवःततृ पमा खलुाउन ुपनछ ।  
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(ख) नयाँ आयोजनाको हकमा रकम ूःताव गदार् 
सम्भाव्यता अध्ययन गनर् आवँयक तथा सम्भाव्यता 
अध्ययन प ात ्आगामी वषर् खचर् हनुसक्ने रकम 
माऽ पुं ाई सिहत ूःताव गनुर्पनछ । सम्भाव्यता 
अध्ययन भई ःवीकृत भईसकेका तथा बमागत 
पमा कायार्न्वयनमा रहेका आयोजनाका हकमा 
खिरद योजना वा सम्झौता अनु प आगामी वषर् 
आवँयक पन रकम माऽ ूःताव गनुर्पनछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजम बजेट ूःताव गदार् दफा ११ 
बमोिजम लेखांकन गिरएको ूितब  कायर्का लािग पयार्  
रकम छु ाएर माऽ नयाँ योजना तथा कायर्बमका लािग 
रकम ूःताव गनुर्पनछ ।  

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजमको ूःतािवत बजेट तथा 
कायर्बम उपर दफा १० को उपदफा (४) बमोिजम 
भएको छलफल तथा ूःतािवत बजेट तथा कायर्बमको 
िव षेण र मूल्या नका आधारमा उपयकु्त ठहिरएको बजेट 
तथा कायर्बम आगामी वषर्को िविनयोजन िवधेयकमा 
समावेश गनुर् पनछ ।  

   तर, चाल ु आ.ब. २०७४/०७५ को हकमा यो 
सीमा लाग ुहनेु छैन ।  

 
९. पूवर् बजेट छलफल: (१) ूत्येक आिथर्क वषर् यस ऐन बमोिजम 
िविनयोजन िवधेयक ूदेश सभामा पेश गनुर्भन्दा किम्तमा एक 
मिहना अगावै ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽीले 
िविनयोजन िवधेयकमा समावेश हनेु बजेट तथा कायर्बमको 
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िस ान्त, उ ेँय, ूाथिमकता र ूमखु नीितह  सिहतको पूवर् बजेट 
तयार गरी ूदेशसभामा ूःततु गनुर्पनछ । 
 (२) ूदेशसभाले उपदफा (१) बमोिजम पूवर् बजेट पेश भएको 

एक मिहनािभऽ सो मािथ आवँयक छलफल गरी ूदेश 
आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयलाई उपयकु्त सझुाव 
तथा िनदशन उपलब्ध गराउनेछ । 

 
१०. बजेट ूःताव र छलफल: (१) ूदेश आिथर्क मािमला तथा 
योजना मन्ऽालयबाट ूा  बजेट सीमा र मागर्दशर्नको अिधनमा 
रही िनधार्िरत ढाँचामा आफु र आफ्नो मातहतका िनकायको नीित 
तथा कायर्बम सिहत बजेट ूःताव तयार गरी दफा ७ को 
उपदफा (३) बमोिजम िनधार्िरत समय सीमा िभऽै ूदेश आिथर्क 
मािमला तथा योजना मन्ऽालयमा पठाउने दाियत्व सम्बिन्धत 
िनकायको लेखा उ रदायी अिधकृतको हनेुछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोिजम बजेट ूःताव गदार् मध्यमकालीन 

खचर् संरचनामा आधािरत रही कायार्न्वयन गिरने 
िबयाकलाप, सोको लागत एवम ् त्यःतो लागत व्यहोिरने 
ौोत समेत ःप  खलुाई आगामी आिथर्क वषर्को बजेट 
अनमुानको साथै त्यसपिछका दईु आिथर्क वषर्को खचर् र 
ौोतको ूक्षेिपत िववरण पिन पेश गनुर्पनछ ।  

 तर, चाल ुआ.ब. २०७४/०७५ को हकमा यो सीमा 
लाग ुहनेु छैन । 

(३)  उपदफा (१) बमोिजमको बजेट ूःतावको साथमा गत 
आिथर्क वषर् र चाल ु आिथर्क वषर्को ६ मिहनासम्मको 
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िव ीय तथा भौितक ूगित िववरण समेत संलग्न  
गनुर्पनछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम ूःतािवत बजेट तथा कायर्बम 
उपर सम्बिन्धत लेखा उ रदायी अिधकृतको उपिःथितमा 
ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयमा छलफल 
हनेुछ ।  

 
११. ूितब ता लेखा तथा िनयन्ऽणः (१) ूचिलत कानूनको अिधनमा 
रही ूदेश सरकारबाट िसिजर्त आिथर्क दाियत्व तथा नेपाल 
सरकारबाट सम्झौता वा िनणर्य भई हःतान्तरण भई आएका 
िविभ  सम्झौता वा िनणर्यबाट खचर् व्यहोनर् वा ूदेश सरकार वा 
नेपाल सरकारबाट राजःवमा छुट िदन ूितब ता जनाइएको 
रकमको ःप  व्यहोरा देिखने गरी लेखा राख्न ुपनछ ।  
 (२) ूितब ता लेखा राख्न ेतथा सोको िनयन्ऽण सम्बन्धी अन्य 

व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  
 

१२. िविनयोजन िवधेयक तयार गनः (१) दफा १० को उपदफा 
(३) बमोिजमको बजेट तथा कायर्बम वा आयोजनालाई 
ूाथिमकीकरण गरी बजेट मःयौदालाई अिन्तम प िदई 
िविनयोजन िवधेयक तयार गन िजम्मेवारी ूदेश आिथर्क मािमला 
तथा योजना मन्ऽालयको हनेुछ ।  
 (२) ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयले उपदफा 

(१) बमोिजम तयार भएको िविनयोजन िवधेयकको साथमा 
आिथर्क िवधेयक लगायत अन्य आवँयक िवधेयकह  समेत 
तजुर्मा गनछ ।  
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१३. राजःव र व्ययको अनमुान पेश गनुर्पनः (१) ूदेश आिथर्क 
मािमला तथा योजना मन्ऽीले ूत्येक वषर् असार मिहनाको १ गते 
दफा १२ बमोिजम अिन्तम प िदईएको ूदेश सरकारको 
आगामी आिथर्क वषर्को लािग राजःव र व्ययको अनमुान ूदेश 
सभामा पेश गनुर्पनछ ।  
 (२) उपदफा (१) बमोिजम पेश हनेु राजःव र व्ययको 

अनमुानको साथमा संिवधानको धारा २०७ मा उिल्लिखत 
िववरणको अितिरक्त देहायका िववरणह  समेत समावेश 
गनुर्पनछ, 
(क)  अिघल्लो आिथर्क वषर् गिरएको अनमुान अनसुार 

राजःव संकलन भए नभएको िववरण साथै कर वा 
गै॑करमा छुट िदइएको िववरण । 

(ख)  दफा ५ बमोिजम तयार गिरएको मध्यमकािलन खचर् 
संरचना ।  

(ग)  अनदुान, सावर्जिनक ऋण र लगानी सम्बन्धी  
नीित । 

  
१४. परामशर् गनर् सक्नेः ूदेश सरकारले आय र व्ययको अनमुान 
तयार गनुर् अिघ तत ् सम्बन्धमा सम्बिन्धत सरोकारवालासँग 
आवँयक परामशर् गनर् सक्नेछ ।  

 
१५. घाटा बजेट पेश गनर् सक्नेः (१) ूदेश सरकारले घाटा बजेट 
पेश गनर् सक्नेछ । यसरी घाटा बजेट पेश गदार् घाटा पूितर् गन 
ौोत र सोको ःप  आधार खलुाउन ुपनछ । तर ूशासिनक खचर् 
व्यहोनर् घाटा बजेट पेश गनर् सिकने छैन ।  



v08 !_ cltl/Qmf° ! k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&$.!@.#) 

17 
 

 (२) घाटा बजेट सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम  
हनेुछ ।  

 

पिरच्छेद ४ 
बजेट िनकासा, रकमान्तर तथा िनयन्ऽण 

१६. बजेट िनकासाः (१) िविनयोजन ऐन वा पेँकी खचर् ऐन जारी 
भएपिछ खचर् गन अिधकार ूा  कायार्लयले वािषर्क कायर्बमको 
आधारमा िविनयोजन ऐनको अनसूुचीमा उिल्लिखत रकम खचर् गनर् 
सक्नेछन ्।  
(२)  िविनयोजन ऐनको अनसूुचीमा उिल्लिखत िविनयोिजत 

रकम एकभन्दा बढी कायार्लयले खचर् गनुर्पन अवःथामा 
तालकु िनकायले िविनयोजन ऐन वा पेँकी खचर् ऐन जारी 
भएको ७ िदन िभऽ बाँडफाँड गिर सम्बिन्धत 
कायार्लयलाई जानकारी िदन ु पनछ । यसरी एकपटक 
वाँडफाँड गिरसकेपिछ पटक पटक बाँडफाँड गनर् 
पाइनेछैन ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजमको िववरण ूदेश आिथर्क मािमला 
तथा योजना मन्ऽालय, ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लय, 
महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय र सम्बिन्धत कोष तथा 
लेखा िनयन्ऽक कायार्लयलाई पठाउन ुपनछ । 

(४)  उपदफा (२) बमोिजम बाँडफाँडको जानकारी ूा  
भएपिछ सम्बिन्धत कायार्लयले उपदफा (१) बमोिजम 
खचर् गनर् सक्नेछन ्।  

(५)  एक मन्ऽालय अन्तगर्त िविनयोिजत बजेट अक  मन्ऽालय 
वा अन्तगर्तको िनकाय माफर् त कायर्बम स ालन गरी 
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खचर् गनर् आवँयक भएमा त्यःतो वािषर्क कायर्बम र 
बजेट िविनयोजन भएको मन्ऽालयले सम्बिन्धत 
मन्ऽालयलाई त्यःतो वािषर्क कायर्बम र बजेट 
िविनयोजनको खचर् गन अिख्तयारी ूदान गनुर्पनछ ।  

(६)  सम्बिन्धत कायार्लयको नाममा िविनयोिजत वा बाँडफाँड 
भएको रकम सो कायार्लयको भकु्तानी आदेशका आधारमा 
ूदेश आिथर्क योजना तथा मािमला मन्ऽालयको िनधार्िरत 
नीित अनु प ूदेश सि त कोषबाट ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयले िनधार्रण गरेको ूिबया अनसुार एकल खाता 
कोष ूणालीबाट भकु्तानी िनकासा हनेुछ ।  

(७)  सम्बिन्धत कायार्लयको नाममा िविनयोजन वा बाँडफाँड 
भएको रकम ूचिलत कानून बमोिजम खचर् गन, लेखा 
राख्न,े ूितवेदन गन, लेखापरीक्षण गराउने र बे जू 
फ ट गन गराउने उ रदाियत्व सम्बिन्धत कायार्लय 
ूमखुको हनेुछ ।  

(८)  सरकारी रकम भकु्तानी िनकासा िदने¸ कोष स ालन गन 
गराउने सम्बन्धी अन्य कायर्िविध तोिकए बमोिजम  
हनेुछ ।  

 
१७. रकमान्तर तथा ॐोतान्तरः (१) िविनयोजन ऐनमा तोिकएको कुनै 
एक अनदुान संकेत अन्तगर्तको बजेट उपिशषर्कमा रकम नपगु 
भएमा सोही ऐनमा तोिकएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनदुान 
संकेत अन्तगर्तको उपिशषर्कमा बचत हनेु रकम मध्येबाट ूदेश 
िविनयोजन ऐनमा तोिकएको सीमािभऽ रही ूदेश आिथर्क मािमला 
तथा योजना मन्ऽालयले रकमान्तर गनर् सक्नेछ ।  
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(२) आफ्नो िनकायको अनदुान संकेत अन्तगर्तको कुनै बजेट 
उपिशषर्कमा रकम नपगु भएमा सो अनदुान संकेत अन्तगर्त 
रकम बचत भएको अन्य बजेट उपिशषर्कह बाट ूदेश 
िविनयोजन ऐनमा तोिकएको सीमािभऽ रही खचर् व्यहोन 
ौोत पिरवतर्न नहनेु गरी चाल ु बजेटबाट चालतुफर्  खचर् 
िशषर्कह मा र पूजँीगत बजेटबाट पूजँीगततफर्  खचर् 
िशषर्कह मा सम्बिन्धत मन्ऽालयले र िविनयोजन ऐनमा 
तोिकए बमोिजम रकमान्तर गनर् सक्नेछ । तर यसरी 
रकमान्तर गदार् तलब, भ ा, पोशाक, खा ा , पानी तथा 
िवजलुी, स ार महशलु र घरभाडा जःता अिनवायर् 
दाियत्वबाट रकमान्तर गनर् पाइने छैन।  

(३)  ूदेश िविनयोजन ऐन अन्तगर्त कुनै एक ूकारको खचर् 
व्यहोन ौोतमा रहेको रकम अक  ौोतमा सानर् र भकु्तानी 
िविध पिरवतर्न गन अिधकार ूदेश आिथर्क मािमला तथा 
योजना मन्ऽालयको हनेुछ ।  

(४)  रकमान्तर तथा ौोतान्तर सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ ।  

 
१८. बजेट रोक्का वा िनयन्ऽण गनर् र समपर्ण गराउन सक्नेः (१) दफा 
१६ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन ूदेशको आिथर्क 
िःथित र ूदेश सि त कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई िवचार गरी 
ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयले ूदेश सि त 
कोषमािथ व्ययभार हनेु रकम बाहेक िविनयोिजत रकममा 
आवँयकता अनसुार पूणर् वा आंिशक पमा रोक्का वा िनयन्ऽण 
गनर् सक्नेछ ।  
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(२)  ूदेश िविनयोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो 
रकमबाट स ालन हनेु कायर्बमको आिथर्क वषर्को दोौो 
चौमािसक अविधसम्म पिन सन्तोषजनक पमा 
कायार्न्वयन नभएको वा हनु नसक्ने ठहर भएमा ूदेश 
आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयले त्यःतो बजेट 
समपर्ण गनर् लगाई आवँयक अन्य िशषर्कमा दफा १७ 
बमोिजम रकमान्तर गनर् सक्नेछ । 

  
१९. ूदेश सि त कोषबाट हनेु िव ीय हःतान्तरणः (१) ूदेश सि त 
कोषबाट ःथानीय तहलाई ूदान गन समानीकरण अनदुान, सशतर् 
अनदुान, समपरुक अनदुान र िवशेष अनदुान रकमको हःतान्तरण 
ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयबाट ूदेश कोष लेखा 
िनयन्ऽक कायार्लय माफर् त हनेुछ ।  
(२)  ूदेश सि त कोषबाट ःथानीय तहमा हःतान्तरण हनेु 

रकम हःतान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

  
२०. बजेट तथा कायर्बमको मूल्यांकनः बजेट तथा कायर्बम 
कायार्न्वयन अवःथाको मूल्यांकन गरी ूदेश आिथर्क मािमला तथा 
योजना मन्ऽालयले अधर्वािषर्क र वािषर्क पमा सो अविध समा  
भएको दइुर् मिहना िभऽ देहायका िववरण सिहत सावर्जिनक 
गनुर्पनछ,  
(क)  राजःव, खचर् र आयोजना तथा कायर्बम स ालन गनर् 

नेपाल सरकारबाट ूा  हनेु अनदुान (समािनकरण 
अनदुान सशतर् अनदुान, समपरुक अनदुान र िवशेष 
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अनदुान) साथै वैदेिशक अनदुान तथा ऋणको अनमुान, 
ूाि  तथा पिरचालनको यथाथर् िववरण । 

(ख)  ूदेश सरकारको नीित तथा बजेटमा समावेश भएका 
कायर्बमह को कायार्न्वयन अवःथा । 

(ग)  अन्य आवँयक िववरणह  । 
 

पिरच्छेद Ñ५ 
कारोबारको लेखा 

२१. लेखाको िस ान्त, आधार र लेखा ढाँचाः (१) िविनयोजन, 
राजःव, धरौटी तथा अन्य कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा 
ूणालीको िस ान्त अनु प नगदमा आधािरत हनेुछ । ूदेश 
सरकारले महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयको ःवीकृित िलई ूोदभावी 
आधारमा लेखा राख्न सक्नेछ ।  
(२)  उपदफा (१) बमोिजमको लेखा राख्न े ूयोजनका लािग 

नेपाल सरकारको ढाँचासँग तादाम्य हनेु गरी ूदेश लेखा 
िनयन्ऽक कायार्लयले लेखा ढाँचा र आिथर्क संकेत तथा 
वगीर्करण तजुर्मा गरी महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय माफर् त 
महालेखा परीक्षकबाट ःवीकृत गराउन ुपनछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोिजम ःवीकृत भएको आिथर्क संकेत 
तथा वगीर्करण र लेखा ढाँचा सबैको जानकारीको लािग 
ूकाशन गिरनेछ ।  

(४)  उपदफा (२) बमोिजम ःवीकृत आिथर्क संकेत तथा 
वगीर्करण र लेखा ढाँचामा सधुार तथा पिरमाजर्न गनर् 
आवँयक देखेमा ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले सधुार 
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तथा पिरमाजर्न गनुर्पन ढाँचा तयार गरी महालेखा 
पिरक्षकको कायार्लयबाट ःवीकृत गराउन ुपनछ ।  

(५)  उपदफा (२) बमोिजम ःवीकृत लेखा ढाँचा र आिथर्क 
संकेत तथा वगीर्करणका कायार्न्वयनका सम्बन्धमा कुनै 
ि िवधा देिखएमा ःप  गन िजम्मेवारी ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयको हनेुछ ।  

 
२२. कारोबारको लेखाः (१) ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले ूदेश 
सि त कोषको अितिरक्त   िविनयोजन, राजःव, धरौटी, ूदेश 
सरकारलाई नेपाल सरकारबाट ूा  हनेु अनदुान, वैदेिशक अनदुान, 
ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोबारको एिककृत लेखा तयार गरी 
राख्न ुपनछ ।  

(२)  िविनयोजन, राजःव तथा धरौटीका अितिरक्त अन्य सबै 
ूकारका कारोबार र बजेटमा समावेश नभएका जनुसकैु 
ूकारको सहायता वा ौोतबाट भएको खचर्को लेखा 
सम्बिन्धत कायार्लयले तयार गनुर्पनछ ।  

(३)  लेखा उ रदायी अिधकृतले मातहत कायार्लयबाट 
िविनयोजन, राजःव, धरौटी लगायत सबै िव ीय िववरण 
िलई ूदेशको एिककृत िव ीय िववरण र एिककृत िहसाब 
तयार गरी तोिकएको समयिभऽ ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयलाई उपलब्ध गराउन ुपनछ ।  

(४)  ूदेश मन्ऽालय अन्तगर्तको सम्पि  र दाियत्वको लेखांकन 
एवम ् ूितवेदन गन दाियत्व लेखा उ रदायी अिधकृतको 
हनेुछ । लेखा उ रदायी अिधकृतबाट ूा  िववरणको 
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आधारमा ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले ूदेशको 
एिककृत िव ीय िववरण तयार गनछ ।  

(५)  ूदेश िभऽका सबै सरकारी कारोबारको एिककृत िव ीय 
िववरण तयार गरी ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालय¸ महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय र महालेखा 
परीक्षकको कायार्लय समक्ष पेश गनुर् ूदेश लेखा 
िनयन्ऽक कायार्लयको कतर्व्य हनेुछ ।  

 
२३. राजःव दािखला र राजःव लेखाः (१) ूचिलत कानून 

बमोिजम ूदेश सरकारलाई ूा  हनेु राजःव तथा सरकारी 
रकम कायार्लयमा ूा  भएपिछ तोिकए बमोिजम सरकारी 
कारोवार संचालन गन बकमा दािखला गनुर् पनछ ।  

(२)  सरकारी कारोबार गन ःवीकृत ूा  बकमा जम्मा हनु 
आएको राजःव सोही िदन ूदेश सि त कोषमा दािखला 
गनुर्पनछ । कुनै काव ुबािहरको पिरिःथित परी सोही िदन 
राजःव दािखला हनु नसकेमा सोको भोिलपल्ट ूदेश 
सि तकोषमा दािखला गनुर्पनछ ।  

  तर, भौगोिलक िवकट क्षऽेमा अविःथत बक तथा 
िव ीय संःथाह को हकमा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(३)  उपदफा (२) िवपिरत सरकारी कारोबार गनर् ःवीकृित ूा  
कुनै बकले ूदेश सि तकोषमा राजःव दािखला नगरेको 
पाइएमा ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको िसफािरसमा 
नेपाल रा  बकले दश िदनसम्म िढलो गरेको भए दश 
ूितशत जिरवाना गरी राजःव दािखला गनर् लगाई सो 
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बकको तत्काल कायम रहेको खाता बन्द गरी अन्य 
बकमा खाता खोल्न लगाउन ुपनछ ।  

  तर, भौगोिलक िवकट क्षऽेमा अविःथत बक तथा 
िव ीय संःथाह को हकमा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(४)  राजःवको लगत तथा लेखा राख्न,े िहसाब िभडान गन, 
िव ीय िववरण तयार गन, लेखापरीक्षण गराउने 
उ रदाियत्व कायार्लय ूमखुको हनेुछ । 

  
२४. नगद, िजन्सी दािखला र लेखाः (१) िजम्मेवार व्यिक्तले 

आफ्नो िजम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही 
िदन वा त्यसको भोिलपल्ट र िजन्सी मालसामान भए सात 
िदनिभऽ यथाःथानमा दािखला गरी ौेःता खडा गनुर्पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको म्यादिभऽ िजम्मेवार व्यिक्तले 
नगदी तथा िजन्सी दािखला गरेको ौेःता खडा गनर् 
नसकेमा त्यसको मनािसव कारण खलुाई एक तह मािथको 
अिधकारी समक्ष म्याद थपको लािग अनरुोध गनर्  
सक्नेछ । यसरी अनरुोध भै आएमा एक तह मािथको 
अिधकारीले मनािसव कारण देखेमा एकै पटक वा दइुर् 
पटक गरी बढीमा नगदको हकमा सात िदन र िजन्सीको 
हकमा तीस िदन सम्मको म्याद थप गरी िदन सक्नेछ ।  

(३)  आफ्नो िजम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही िदन वा 
त्यसको भोिलपल्ट यथाःथानमा दािखला नगरेको देिखन 
आएमा सम्बिन्धत तालकु कायार्लय वा िवभागीय ूमखुले 
सात िदनसम्म िढलो गरेको भए दश ूितशत जिरवाना 
गरी सो समेत दािखला गनर् लगाउने र सो भन्दा बढी 
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िढलो गरेको भए १० ूितशत जिरवाना गरी नगद 
दािखला गनर् लगाई कसरुको माऽा अनसुार ूचिलत 
कानून बमोिजम िवभागीय कारवाही समेत गनर् गराउन 
सक्नेछ ।  

(४)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
दािखला गनुर् पन नगद बक र कायार्लय बीचको दूरी 
समेतलाई िवचार गरी ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले 
नगद दािखला गन म्याद तोिकिदन सक्नेछ ।  

(५)  उपदफा (४) बमोिजम थिपएको म्याद िभऽ पिन ौेःता 
खडा नगन िजम्मेवार व्यिक्तलाई एक तह मािथको 
अिधकारीले कलमै िपच्छे एकसय पैयाँ वा िवगोको दश 
ूितशत सम्म जिरवाना गनर् सक्नेछ ।  

 
२५. लेखा दािखला गनः (१) ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले 
तोिकएको अविधिभऽ ूत्येक आिथर्क वषर्को ूदेश सि त कोषको 
अितिरक्त िविनयोजन, राजःव, धरौटी नेपाल सरकारबाट ूा  
अनदुान¸ वैदेिशक अनदुान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा 
र आिथर्क वषर्को एिककृत लेखाको िव ीय िववरण ूदेश आिथर्क 
मािमला तथा योजना मन्ऽालय¸ महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय र 
महालेखा परीक्षकको कायार्लय समक्ष दािखला गनुर्पनछ ।  
(२)  लेखा उ रदायी अिधकृतले मातहत कायार्लय समेतको 

ूत्येक आिथर्क वषर्को सम्पूणर् आय-व्ययको एिककृत 
िव ीय िववरण तयार गरी तोिकएको अविधिभऽ ूदेश 
लेखा िनयन्ऽक कायार्लय र महालेखा परीक्षकको 
कायार्लय समक्ष पेश गनुर् पनछ ।  
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(३)  िजम्मेवार व्यिक्तले कारोबारको लेखा र सम्बिन्धत 
कागजात तोिकएको कायार्लयमा वा लेखापरीक्षक समक्ष 
तोिकएको अविधिभऽ तोिकए बमोिजम दािखला  
गनुर्पनछ ।  

(४)  उपदफा (२) र (३) बमोिजम लेखा दािखला गनर् 
नसकेको मनािसब कारण देखाई म्याद थपको लािग 
अनरुोध गरेमा एक तह मािथको अिधकारीले बढीमा तीस 
िदन सम्मको म्याद थिपिदन सक्नेछ । तर यसरी म्याद 
थप गदार् महालेखापरीक्षकको कायार्लयमा एिककृत लेखा 
दािखला गन समय अविध ूभािवत नहनेु गरी गनुर्पनछ ।  

(५)  उपदफा (४) बमोिजम थप गिरएको म्याद िभऽ पिन लेखा 
दािखला नगन िजम्मेवार व्यिक्तलाई एक तह मािथको 
अिधकारीले पिहलो पटकको लािग ूत्येक कलममा एक सय 
पैयाँको दरले र दोौो पटकमा ूत्येक कलमको लािग दइुर् 
सय पैयाँको दरले जिरवाना गनर् सक्नेछ र पनुः अक  पटक 
सोही कायर् गरेमा ूचिलत कानून बमोिजम िवभागीय कारवाही 
समेत गनर्   सिकनेछ ।  

(६)  तोिकएको अविधिभऽ महालेखापरीक्षकको कायार्लयमा 
लेखा तथा िव ीय िववरण दािखला गराउन नसकी 
मनािसव मािफकको कारण देखाई लेखा उ रदायी 
अिधकृत वा िजम्मेवार व्यिक्तले म्याद थपको लािग 
अनरुोध गरेमा महालेखापरीक्षक वा िनजले तोकेको 
अिधकारीले बढीमा पैितस िदनसम्मको म्याद थिपिदन 
सक्नेछ ।  
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(७)  उपदफा (६) बमोिजम म्याद थप माग नगरेमा वा 
थिपएका म्यादिभऽ पिन लेखा र िव ीय िववरण दािखला 
नगरेमा महालेखापरीक्षकले िजम्मेवार व्यिक्त भए लेखा 
उ रदायी अिधकृतलाई र लेखा उ रदायी अिधकृत भए 
एक तह मािथको अिधकारीलाई िनदशन िदन सक्नेछ र 
त्यःतो िनदशनको पालना गनुर् िनजको कतर्व्य हनेुछ ।  

(८)  उपदफा (७) बमोिजम िनदशन िदँदा पिन लेखा तथा 
िव ीय िववरण दािखला नगरेमा ूचिलत कानून बमोिजम 
िवभागीय कारवाही समेत गनर् सिकनेछ ।  

(९) राजःव, नगदी, िजन्सी¸ धरौटी तथा िवि य व्यवःथा 
दािखला गन तथा त्यसको लेखा अिभलेख अ ाविधक 
पमा राख्न े सम्बन्धी अन्य कायर्िविध तोिकए बमोिजम 
हनेुछ ।  

 
२६. एिककृत िव ीय िववरण तयार गनः (१) ूदेश सि त कोष 
एवम ्अन्य सरकारी कोषह को एिककृत वािषर्क िव ीय िववरण 
तयार गन िजम्मेवारी ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको हनेुछ ।  
(२)  आफ्नो कायर् क्षेऽिभऽका कायार्लयह को संघीय र ूदेश 

सरकारबाट ूा  भएको अनदुान, राजःव बाँडफाँडबाट ूा  
रकम, आन्तिरक आय तथा ऋण र अनदुानको समेत 
िववरण र आफ्नो क्षेऽ िभऽका ःथानीय तहको आिथर्क 
कारोबारको छुटृाछुटै र एकीकृत िववरण तयार गरी 
महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा पठाउने िजम्मेवारी 
सम्बिन्धत ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको हनेुछ । 
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(३)  आफ्नो कायर्क्षेऽिभऽका कायार्लयह को संघीय र ूदेश 
सरकारबाट ूा  भएको अनदुान, राजःव वाँडफाँडबाट ूा  
रकम, आन्तिरक आय तथा ऋण र अनदुान समेतको 
िववरण र ःथानीय तहको आिथर्क कारोबारको छुटृाछुटै र 
एकीकृत िववरण तयार गरी ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयमा र महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा पठाउने 
िजम्मेवारी सम्बिन्धत कोष तथा लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयको हनेुछ । 

(४)  ःथानीय तहिभऽका कायार्लयह को संघीय र ूदेश 
सरकारबाट ूा  भएको अनदुान, राजःव बाँडफाँडबाट ूा  
रकम, आन्तिरक आय तथा ऋण र अनदुान समेतको 
िववरण देिखने गरी एकीकृत िववरण तयार गरी सम्बिन्धत 
ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लय र कोष तथा लेखा 
िनयन्ऽक कायार्लयमा पठाउने िजम्मेवारी सम्बिन्धत 
ःथानीय तहको हनेुछ । 

(५)  आ-आफ्नो कायर् क्षेऽिभऽको िव ीय िववरण पेश नगन 
तथा लेखा परीक्षण नगराउने कायार्लय तथा ःथानीय 
तहलाई ूवाह हनेु अनदुान रकम आिथर्क मािमला तथा 
योजना मन्ऽालयले रोक्का राख्न सक्नेछ । 

(६)  ूदेशले तयार गन िव ीय ूितवेदन नेपाल सरकारबाट 
ःवीकृत मापदण्ड बमोिजम तयार गनुर्पनछ । 

 
२७. हानी नोक्सानी असलु उपर गिरनेः यस ऐन बमोिजम राख्न ुपन 
कारोबारको लेखा िठकसँग नराखेको कारणबाट ूदेश सरकारलाई 
कुनै िकिसमको हानी नोक्सानी तथा क्षित हनु गएमा त्यसरी पनर् 
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गएको हानी नोक्सानी तथा क्षितपूितर् िजम्मेवार व्यिक्तबाट सरकारी 
बाँकीसरह असूल उपर गिरनेछ । 

 
पिरच्छेद-६ 
ॅमण खचर् 

२८. ॅमणमा खटाउनेः सरकारी कामको िसलिसलामा कुनै 
पदािधकारी तथा कमर्चारीलाई ःवदेश वा िवदेशमा तोिकए 
बमोिजम काज खटाउन सिकनेछ । 

 
२९. दैिनक तथा ॅमण भ ा: दफा (२८) बमोिजम काज खटाउँदा 
तोिकए बमोिजम दैिनक भ ा तथा ॅमण भ ा ूदान गिरनेछ । 

 
 

पिरच्छेद-७ 
आन्तिरक िनयन्ऽण तथा लेखापरीक्षण 

३०. आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीः (१) ूदेश तहका सबै लेखा 
उ रदायी अिधकृतह  सरकारी िनकायह ले आफ्नो र अन्तगर्तका 
कायार्लयह को आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली तयार गरी लाग ुगनुर् 
पनछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोिजमको आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली 

सम्बन्धी ढाँचा र कायर्िविधमा एक पता ल्याउन ूदेश 
आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयले िनदिशका र 
मापदण्ड जारी गनर् सक्नेछ ।  

(३) आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली कायार्न्वयनको अनगुमन 
सम्बिन्धत लेखा उ रदायी अिधकृतबाट हनेुछ । 
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३१. आन्तिरक िनयन्ऽण सिमितः (१) दफा ३० बमोिजमको 
आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीको कायार्न्वयनका लािग ूत्येक 
िनकायमा देहाय बमोिजमको आन्तिरक िनयन्ऽण सिमित रहनेछ, 
(क)  सम्बिन्धत िनकायको लेखा उ रदायी अिधकृत  
 वा ूमखु  -अध्यक्ष 
(ख)  सम्बिन्धत िनकायको ूशासन वा योजना  
 महाशाखा/शाखा ूमखु -सदःय 
(ग)  अध्यक्षले तोकेको सम्बिन्धत िनकायमा  
 कायर्रत िवषय क्षेऽसंग सम्बिन्धत पदािधकारी -सदःय 
(घ)  ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको किम्तमा  
 राजपऽांिकत अिधकृत ूितिनिध -सदःय 
(ङ)  सम्बिन्धत िनकायको आिथर्क ूशासन ूमखु -सदःय सिचव 
(२)  उपदफा (१) बमोिजमको सिमितले आफ्नो िनकाय र 

अन्तगर्तबाट सम्पादन गिरने कायर्ह  ूचिलत कानून 
बमोिजम दक्षतापूणर् एवं िमतव्ययी पमा सम्पादन गरी 
नितजा उन्मखु गराउने, िव ीय जोिखम न्यूनीकरण गन, 
िव ीय ूितवेदनह लाई िव सिनय बनाउने तथा 
लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बे जू फछय ट गरी गराइर् 
आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीलाई सु ढ एवं ूभावकारी 
बनाउन आवँयक कायर्ह  सम्पादन गनछ । 

(३)  आन्तिरक िनयन्ऽण सिमितको अन्य कायर्िविध तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

 

३२. आन्तिरक लेखापरीक्षणः (१) ूदेशलेखा िनयन्ऽक कायार्लय वा 
सो कायार्लयले तोकेको कायार्लयबाट ूदेश सरकार अन्तगर्तका 
सबै कायार्लयह को आिथर्क कारोबारको िनयिमतता, िमतव्यियता, 
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कायर्दक्षता र ूभावकािरताका आधारमा आन्तिरक लेखापरीक्षण 
गनुर् पनछ ।  
(२) आफ्नो कायार्लयको आन्तिरक लेखापरीक्षण गराउने 

िजम्मेवारी सम्बिन्धत कायार्लय ूमखुको हनेुछ । 
(३)  आन्तिरक लेखापरीक्षकको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय 

बमोिजम हनेुछ, 
(क) आन्तिरक लेखापरीक्षकले सम्बिन्धत िनकायको उ ेँय 

अनु पका िनधार्िरत कायर्सम्पादनसँग सम्बिन्धत 
कारोबारको गिणतीय शु ता र कानूनको पिरपालनाको 
पूणर् परीक्षण गनुर्पनछ । 

(ख) सम्बिन्धत िनकायको कायर्सम्पादनका बममा पिरचालन 
भएको ौोतको नितजामूलक उपयोग एवं ूभावकािरता 
सम्बन्धमा जोिखम िव षेणमा आधािरत भई लेखाजोखा 
गरी सझुाव गन र अवलम्वन गिरएका आन्तिरक 
िनयन्ऽण ूणाली लगायतका नीितगत एवं िूबयागत 
पक्षह को व्यवःथापकीय अभ्यासका सम्बन्धमा 
लेखाजोखा गरी सझुाव ूःततु गनुर्पनछ । 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) बमोिजम परीक्षण गदार् सावर्जिनक 
िव ीय जवाफदेिहता र पारदिशर्ताको ूव र्न गद 
सम्बिन्धत िनकायको आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीको 
सु िढकरण तथा आिथर्क अनशुासनको पिरपालनमा 
सहयोग परुय्ाउन आन्तिरक लेखापरीक्षकको कतर्व्य 
हनेुछ । 

(घ) आन्तिरक लेखापरीक्षण ूयोजनको लािग सम्बिन्धत 
िनकायको आिथर्क कारोबार र सोसँग सम्बिन्धत 
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अिभलेख तथा िनणर्यह  िनरीक्षण, परीक्षण तथा जाँच 
गनर् पाउने अिधकार आन्तिरक लेखापरीक्षकलाई 
हनेुछ । 

(ङ) आन्तिरक लेखापरीक्षकले तोिकए बमोिजम आन्तिरक 
लेखापरीक्षण गरी देिखएका व्यहोरा खलुाई सझुाव 
सिहतको ूितवेदन गनुर् पनछ । 

(४)  आन्तिरक लेखा परीक्षकले आफुलाई खटाउने र आन्तिरक 
लेखापरीक्षण गन िनकाय िूत िजम्मेवार रही आफ्नो काम 
कतर्व्य र अिधकार ूयोगको िसलिसलामा सदाचािरता, 
बःतिुन ता, गोपनीयता, सक्षमता सिहत तोिकए बमोिजमका 
अन्य आचरण पालना गनुर् पनछ । साथै आन्तिरक 
लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको िसलिसलामा जानकारीमा 
आएको कुनै सूचना वा तथ्य लेखापरीक्षण िूतवेदनमा 
समावेश गन बाहेक अन्य कुनै पिन पमा कसैलाई उपलब्ध 
गराउन ुहुँदैन । 

(५)  आन्तिरक लेखापरीक्षकले आफ्नो कायर्सम्पादनका बममा 
यस ऐन बमोिजमको अिधकार ूयोग गरी आन्तिरक 
लेखापरीक्षण गरेकै आधारमा िनज उपर कुनै कानूनी 
कारवाही चलाइने छैन । तर आन्तरीक लेखापरीक्षकले 
अनिुचत कायर् गरेमा वा वदिनयतपूवर्क कायर्सम्पादन गरेको 
ूमािणत भएमा ूचिलत कानून बमोिजमको कारवाही वा 
अिभयोजन गनर् बाधा पगुेको मािनने छैन । 

(६)  आन्तिरक लेखापरीक्षण ूितवेदनमा समावेश भएका 
व्यहोरा अिन्तम लेखापरीक्षण हनु ु अगावै फछय ट तथा 
संपरीक्षण गराइर् अिन्तम लेखापरीक्षक समक्ष ूःततु 
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गनुर्पनछ । अिन्तम लेखा पिरक्षणका सझुावह  
सम्बन्धमा कारण सिहत हटाईएकोमा बाहेक अन्य 
सझुावह लाई अिन्तम लेखापरीक्षकले आफ्नो सझुावमा 
ूःततु गनुर् पनछ । 

(७)  ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले आन्तिरक 
लेखापरीक्षणलाई ःवतन्ऽ, िनंपक्ष र ूभावकारी बनाउन 
आन्तिरक लेखापरीक्षण र आिथर्क ूशासन स ालनका 
लािग न्यूनतम अविध तोकी अलग अलग कमर्चारी 
खटाउने व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।  

(८)  ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले यस ऐन बमोिजम भएको 
िवतेको आिथर्क बषर्को आन्तिरक लेखा परीक्षणको 
एकीकृत वािषर्क ूितवेदन ूत्येक आिथर्क वषर्को आि न 
मसान्त िभऽ तयार गरी ूदेश आिथर्क मािमला तथा 
योजना मन्ऽी समक्ष पेश गनछ । यःतो ूितवेदन सक्दो 
िछटो सावर्जिनक गनुर् पनछ ।  

(९)  आन्तिरक लेखापरीक्षण सम्बन्धी अन्य कायर्िविध तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

 
३३. अिन्तम लेखापरीक्षण: (१) ूत्येक कायार्लयले सबै ूकारका 
आय व्यय तथा कारोबारको तोिकए बमोिजमको लेखा र िव ीय 
िववरण पेश गरी महालेखापरीक्षकको कायार्लयबाट अिन्तम 
लेखापरीक्षण गराउन ुपनछ । 
 (२) महालेखा परीक्षकले अिन्तम लेखापरीक्षण गदार् आन्तिरक 

लेखापरीक्षकको ूितवेदनलाई समेत आधार िलन ुपनछ । 
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३४. कारोबारको लेखा तथा िववरण दािखला गनुर् पन: (१) 
कायार्लयको सरकारी नगदी, िजन्सी, आय व्ययको लेखा 
आकिःमक िनरीक्षण गदार् वा आन्तिरक वा अिन्तम 
लेखापरीक्षणको िसलिसलामा सोिधएको ू को जवाफ वा माग 
गिरए बमोिजमको लेखा तथा िववरण तोिकएको म्याद िभऽ 
दािखला गनुर् सम्बिन्धत अिधकृत वा िजम्मेवार व्यिक्तको कतर्व्य 
हनेुछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको म्याद िभऽ काम सम्प  

गनर् नसिकने भई मनािसव मािफकको कारण सिहत म्याद 
थपको लािग अनरुोध गरेमा र त्यःतो कारण मनािसव 
देिखएमा सो ू  सोधनी गन वा िववरण माग गन 
अिधकारी वा िनकायले मनािसव मािफकको म्याद थप 
गिरिदन सक्नेछ ।  

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजम िदइएको म्याद िभऽ 
सोिधएको ू को जवाफ वा माग गिरएको लेखा पेश गनर् 
नसक्नेले बे ज ु वा कैिफयतमा देिखएको रकम व्यहोनुर् 
पनछ । 

(४)  लेखा तथा िव ीय िववरण पेश नगन ूदेश संवैधािनक 
अंग तथा िनकायको लेखा उ रदायी अिधकृतलाई 
सम्बिन्धत संवैधािनक अंग तथा िनकायका ूमखुले, ूदेश 
मन्ऽालय तथा ूदेश ःतरको सिचवालय तथा आयोगको 
लेखा उ रदायी अिधकृतलाई सम्बिन्धत िवभागीय मन्ऽी 
वा राज्यमिन्ऽले र अन्यको हकमा लेखा उ रदायी 
अिधकृतले ूत्येक कलममा एक सय पैयाँ सम्म 
जिरवाना गनछ । 
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(५)  उपदफा (४) बमोिजम जिरवाना गदार् पिन लेखा तथा 
िव ीय िववरण दािखला नगरेमा ूचिलत कानून 
बमोिजमका अन्य कारवाही समेत गनुर् पनछ । 

 
३५. लेखा परीक्षणको ूारिम्भक ूितवेदन उपरको कारवाही: (१) 
महालेखा परीक्षकको कायार्लयबाट लेखापरीक्षण भई ूारिम्भक 
ूितवेदनमा औलं्याइएका बे जकुा सम्बन्धमा सो बे जकुो सूचना 
ूा  भएको पितस िदन िभऽ सम्बिन्धत कायार्लयले तोिकए 
बमोिजम फ ट तथा संपरीक्षण गरी महालेखा परीक्षकको 
कायार्लयलाई जानकारी गराउन ुपनछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोिजम म्याद िभऽ ूारिम्भक ूितवेदनमा 

उिल्लिखत व्यहोरा फ ट तथा संपरीक्षण गराउन 
नसक्ने मनािसव मािफकको कारण भएमा िजम्मेवार 
व्यिक्तले कारण समेत उल्लेख गरी म्याद थपको लािग 
महालेखा परीक्षकको कायार्लय समक्ष अनरुोध गनर्  
सक्नेछ । त्यःतो अनरुोध भई आएमा 
महालेखापरीक्षकको कायार्लयले मनािसव मािफकको म्याद 
थप गिरिदन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम थप गिरिदएको म्यादिभऽ पिन 
ूारिम्भक ूितवेदनमा उिल्लिखत व्यहोरा फ ट वा 
संपरीक्षण नगराएमा महालेखा परीक्षकले लेखा उ रदायी 
अिधकृतलाई जानकारी गराउने र त्यसरी ूा  हनु आएको 
जानकारी बमोिजमको कारवाही गन िजम्मेवारी लेखा 
उ रदायी अिधकृतको हनेुछ । लेखा उ रदायी 
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अिधकृतले कारवाही नगरेमा महालेखापरीक्षकले िबभागीय 
मन्ऽी वा राज्यमन्ऽीलाई जानकारी गराउनेछ । 

(४)  यस दफा बमोिजम फ ट तथा संपरीक्षण हनु नसकेको 
ूारिम्भक ूितवेदनको व्यहोरा महालेखापरीक्षकले आफ्नो 
वािषर्क ूितवेदनमा समावेश गनछ । 

 
३६. लेखापरीक्षण ूितवेदनको लगत राख्नःे (१) आन्तिरक तथा 
अिन्तम लेखापरीक्षण ूितवेदनमा औलं्याइएका िनयिमत गनुर्पन 
तथा असलु उपर गनुर्पन वा ितनुर् बझुाउन ुपन भनी ठहयार्ईएको 
बे जकुो लगत कायार्लयःतरमा राख्न ुपनछ ।  
(२)  ूदेशःतरका केिन्िय िनकायले आफ्नो र मातहतका सबै 

कायार्लयह को वे जकुो ूादेिशक लगत राख्न ु पनछ । 
बे जकुो अिभलेख अ ाविधक गरी ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयमा पठाउने िजम्मेवारी लेखा उ रदायी 
अिधकृतको हनेुछ । 

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजमको लगत राख्दा आन्तिरक 
तथा अिन्तम लेखापरीक्षण ूितवेदनको लगत अलग अलग 
पमा राख्न ुपनछ । 

(४) दफा ३२ को उपदफा (६) बमोिजम फछय ट तथा 
संपरीक्षण भएको आन्तिरक लेखापरीक्षणको बे ज ु तथा 
दफा ३६ बमोिजम फछय ट तथा संपरीक्षण भएको 
अिन्तम लेखापरीक्षणको बे जकुो िववरण लगतमा 
अ ाविधक गरी राख्न ु र पिछल्ला अविधको लेखापरीक्षण 
हुँदा परीक्षण गनुर् गराउन ुपनछ । 
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३७. बे ज ुफछय ट गन गराउनेः (१) लेखापरीक्षणबाट औलं्याइएको 
बे ज ुसम्बन्धमा ूमाण पेश गरी वा िनयिमत गरी गराइर् वा असलु 
उपर गरी फछय ट गन दाियत्व सम्बिन्धत कायार्लय ूमखु र 
आिथर्क ूशासन ूमखुको हनेुछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोिजम बे ज ुफछय ट हनु नसकेमा सो 

बे ज ुकायम हनेु आिथर्क कारोबार गन पदािधकारीह  र 
कारोबारमा संलग्न व्यिक्तबाट असूल उपर गरी फछय ट 
गनुर्पनछ । 

(३)  आन्तिरक वा अिन्तम लेखापरीक्षण हुँदा सरकारी नगदी वा 
िजन्सी मालसामानको लगत छुट गरेको देिखएमा वा 
सरकारलाई हानी नोक्सानी भएको देिखएमा त्यसको सूचना 
ूा  हनुासाथ सम्बिन्धत कायार्लय ूमखु वा िवभागीय 
ूमखुले त्यःतो हानी नोक्सानी भएको रकम असूल गरी 
कसूरको माऽा अनसुार िवभागीय कारवाही समेत  
गनुर्पनछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम सूचना ूा  भएपिछ पिन कारवाही 
नगन अिधकारीलाई ूदेश संवैधािनक अ  तथा िनकायको 
हकमा सम्बिन्धत ूदेश संवैधािनक अ  तथा िनकायको 
ूमखु, मन्ऽालय तथा ूदेशःतरको सिचवालय तथा 
आयोगको हकमा सम्बिन्धत मन्ऽालयको िवभागीय मन्ऽी 
वा राज्यमन्ऽी, िवभाग वा िवभाग सरहको अिःतत्व र 
क्षेऽािधकार भएको कायार्लयको हकमा सम्बिन्धत 
मन्ऽालयको सिचव र कायार्लयको हकमा सम्बिन्धत 
तालकु कायार्लयको ूमखुले ूत्येक कलममा एकसय 
िपयाँसम्म जिरवाना गनछ । 
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(५)  यस दफा बमोिजम बे ज ुफ ट गरे नगरेको सम्बन्धमा 
िनयिमत अनगुमन गरी ूचिलत कानून बमोिजम फ ट 
गन गराउने दाियत्व सम्बिन्धत लेखा उ रदायी 
अिधकृतको हनेुछ । 

 
३८. बे ज ु फ ट तथा संपरीक्षण: (१) लेखा परीक्षणको 
ूितवेदनमा दसार्इएका बे ज ु िनयिमत असलु उपर तथा संपरीक्षण 
गरी फ ट गन गराउने िजम्मेवारी सम्बिन्धत लेखा उ रदायी 
अिधकृतको    हनेुछ । 
(२)  असलु उपर गनुर् पन तथा ितनुर् बझाउन ु पन भनी 

औलं्याएको बे ज ुअन्य बे जहु को हकमा ूचिलत कानून 
बमोिजम परुय्ाउन ु पन रीत नपगुेको तर सरकारी नगदी 
िजन्सीको हानी नोक्सानी नभएको पुं ाई गन मनािसव 
कारण सिहतको ूमाण ूा  भएमा तोिकए बमोिजमको 
कायर्िविध अपनाई सम्बिन्धत लेखा उ रदायी अिधकृतबाट 
िनयिमत, फ ट तथा संपरीक्षण हनेुछ । 

(३)  महालेखा परीक्षकको वािषर्क ूितवेदनमा औलं्याईएका 
बे जहु को सम्बन्धमा ूदेश सभाको सावर्जिनक लेखा 
सिमितमा िलिखत जवाफ िदने, सिमितको बैठकमा 
उपिःथत हनेु र छलफलमा भाग िलई सो सम्बन्धमा 
आफ्नो ूितिबया व्यक्त गन तथा बे ज ुफ ट सम्बन्धी 
काम कारवाही गन गराउने उ रदाितत्व लेखा उ रदायी 
अिधकृतको हनेुछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम ूदेशसभाको सावर्जिनक लेखा 
सिमितमा छलफल भई ूदेश सभामा पेश गरेको सझुाव 
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ूदेश सभाबाट ःवीकृत भए बमोिजम कायार्न्वयन गन 
गराउने कतर्व्य सम्बिन्धत लेखा उ रदायी अिधकृतको 
हनेुछ । 

(५)  उपदफा (१) र (२) बमोिजम भएको कायर्को अनगुमन 
महालेखापरीक्षकको कायार्लयले गनछ । 

(६)  बे ज ुफ ौट सम्बन्धी अन्य कायर्िवधी तोिकए बमोिजम 
हनेुछ ।  

 
३९. बे ज ुफ ट सिमित: (१) सामान्य ूकृयाबाट फ ट हनु 
नसकेका बे जहु  फ ट गनर् समय समयमा ूदेश सावर्जिनक 
लेखा सिमित र महालेखापरीक्षकको राय िलई ूदेश सरकारले 
ूदेश राजपऽमा सूचना ूकािशत गरी देहायका व्यिक्तह  सदःय 
रहने गरी एक बे ज ुफ ट सिमित गठन गनर् सक्नेछ, 
(क)  ू देश सावर्जिनक लेखा सिमितले  
 तोकेको सिमितको सदःय -अध्यक्ष 
(ख)  महालेखा परीक्षकले तोकेको  
 उपमहालेखापरीक्षक वा नायब महालेखापरीक्षक  -सदःय 
(ग)  सिचव, ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना  
 मन्ऽालय वा िनजले तोकेको कम्तीमा  
 राजपऽांिकत ि तीय ौेणीको अिधकृत  -सदःय 
(घ) ूदेश लेखा िनयन्ऽक वा िनजले तोकेको  
 ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको  
 राजपऽांिकत अिधकृत  -सदःय 
(ङ) नेपाल चाटर्डर् एकाउण्टेण्ट्स संःथाले  
 मनोनयन गरेको चाटर्डर् एकाउण्टेण्ट  
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 एक जना  -सदःय 
(च) ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले तोकेको  
 ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लय  
 राजऽांिकत अिधकृत -सदःय सिचव 
(२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत बे ज ु फ ट सिमितको 

कायर्क्षेऽ ूदेश सरकारले तोिकिदए बमोिजम हनेुछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोिजम गिठत बे ज ुफ ट सिमितले बे ज ु

फ ट गदार् अपनाउन ु पन कायर्िविध तोिकए बमोिजम 
हनेुछ । 

 
४०. बे ज ुफ ट सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार: दफा ३९ 
बमोिजम गिठत बे ज ु फ ट सिमितको काम, कतर्व्य र 
अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ : 

(क) लेखापरीक्षणबाट देिखएका मःयौट, िहनािमना र असलु 
उपर गनुर् पन ठहिरएको बे ज ुबाहेक सामान्य िनयिमत 
ूिबयाबाट फ ट तथा संपरीक्षण हनु नसकेका ूदेश 
संवैधािनक अंग तथा िनकाय, मन्ऽालय, सिचवालय, 
िवभाग, अदालत वा कायार्लय अन्तर्गतका बे जहु  
सम्बिन्धत ूदेश संवैधािनक अंग तथा िनकाय, मन्ऽालय 
वा सिचवालयबाट फ टको िनिम  िसफािरस भई 
आएमा औिचत्यको आधारमा त्यःतो बे ज ु िनयिमत वा 
िमन्हा गरी बे जकुो लगत क ा गन । 

(ख) खण्ड (क) बमोिजम फ टको िनिम  सिमितमा 
िसफािरस भई आएका बे जहु  फ ट गनर् निमल्ने 
भएमा सम्बिन्धत ूदेश संवैधािनक अंग तथा िनकाय 
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मन्ऽालय वा सिचवालयलाई बे ज ु रकम िनयिमत वा 
असलु उपर गनर् लेखी पठाउने । 

 

पिरच्छेद - ८ 
िव ीय िजम्मेवारी र जवाफदेिहता 

४१. काम, कतर्व्य, अिधकार र िजम्मेवारी: लेखा उ रदायी अिधकृत, 
िजम्मेवार व्यिक्त, िवभागीय ूमखु, ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयको ूमखु, कोष तथा लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको ूमखु, 
कायार्लय ूमखु तथा आिथर्क ूशासन शाखा ूमखु एवं िजन्सी 
तथा राजःवमा काम गन अिधकारीको काम, कतर्व्य, अिधकार 
तथा िजम्मेवारी तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

 
४२. िजम्मेवार व्यिक्त जवाफदेही हनेु: (१) िजम्मेवार व्यिक्तले यस 
ऐन बमोिजम राख्न ु पन ूत्येक कारोबारको िववरण ःप  देिखने 
गरी ूचिलत कानूनले तोकेबमोिजमको रीत परु् याई लेखा तयार 
गरी अ ाविधक राख्न ुपनछ । 
(२)  आिथर्क ूशासन स ालन गदार् मातहत कायार्लयले ूचिलत 

कानूनको पालना गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आवँयकता 
अनसुार रेखदेख, जाँचबझु तथा िनरीक्षण गन र मातहत 
कायार्लयको िहसाब ूदेशको एिककृत िहसाबमा समावेश 
गराइर् जाँचवझु गन गराउने उ रदाियत्व लेखा उ रदायी 
अिधकृतको हनेुछ । 

(३)  लेखा उ रदायी अिधकृतले उपदफा (२) बमोिजम 
रेखदेख, जाँचबझु तथा िनरीक्षण गदार् वा लेखापरीक्षण हुँदा 
ूचिलत कानून ारा िनधार्िरत ूिबया परुा नगरी कारोबार 
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गरेको वा अन्य कुनै कैिफयत गरेको देिखन आएमा 
िजम्मेवार व्यिक्तले त्यसको जवाफदेहीता बहन गनुर्  
पनछ । 

(४)  कुनै मनािसव कारणले आिथर्क कारोबार सम्बन्धी काममा 
अिनियिमत हनु गएमा िजम्मेवार व्यिक्तले तोिकएको अविधिभऽ 
अिधकार ूा  अिधकारी समक्ष कारण खलुाई िनयिमत 
गराउनको लािग पेश गरेमा अिधकार ूा  अिधकारीले 
तोिकएको म्यादिभऽ सो सम्बन्धमा आवँयक िनणर्य गिरिदन ु
पनछ । तर, मनािसव कारण नभई लेखा सम्बन्धी काममा 
अिनयिमतता भएको देिखन आएमा अिधकार ूा  अिधकारीले 
िजम्मेवार व्यिक्तलाई पिहलो पटक पाँचसय पैयाँ र त्यस पिछ 
पिन दोहोिरन आएमा पटकै िपच्छे एक हजार पैयाँ जिरवाना 
गरी ूचिलत कानून बमोिजम िवभागीय कारवाही समेत गनर् 
सक्नेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोिजम िनणर्य िदनपुन अिधकारीले 
तोिकएको म्यादिभऽ िनणर्य निदएमा िनजलाई एक तह 
मािथको अिधकारीले पिहलो पटक पाँच सय पैयाँ र सोही 
अिधकारीबाट पनुः अक  पटक त्यःतो कायर् दोहोिरन 
गएमा एक हजार पाँच सय पैयाँ जिरवाना गनुर् पनछ । 

(६)  उपदफा (२) बमोिजम रेखदेख, जाँचबझु तथा िनरीक्षण 
हुँदा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको िनयम बमोिजम 
ूिबया पूरा नगरी कारोबार गरेको देिखन आएमा वा अन्य 
कुनै कैिफयत देिखन आएमा जाँच गनर् पठाउने तालकु 
कायार्लय वा िवभागीय ूमखुले कलमै िपच्छे दइुर् सय 
पैयाँ जिरवाना गनर् सक्नेछ । एउटै िजम्मेवार व्यिक्तलाई 
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तीन पटक भन्दा बढी जिरवाना भईसकेपिछ पनुः त्यःतो 
कायर् दोहोिरन आएमा कलमै िपच्छे पाँच सय पैयाँ 
जिरवाना गरी ूचिलत कानून बमोिजम िवभागीय कारवाही 
समेत गनुर् पनछ । 

(७)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको िनयम बमोिजम लेखा राखे 
नराखेको, लेखा दािखला गरे नगरेको र लेखापरीक्षण गराए 
नगराएको सम्बन्धमा समय समयमा जाँच, िनरीक्षण गरी 
आन्तिरक िनयन्ऽण र रेखदेख गन िजम्मेवारी संवैधािनक अंग 
तथा िनकायको हकमा सम्बिन्धत संवैधािनक अंग तथा 
िनकायको ूमखु, मन्ऽालय तथा ूदेशःतरको सिचवालय तथा 
आयोगको हकमा सम्बिन्धत मन्ऽालयका िवभागीय मन्ऽी वा 
राज्यमन्ऽी, िवभाग वा िवभाग सरहको अिःतत्व र क्षेऽािधकार 
भएको कायार्लयको हकमा सम्बिन्धत मन्ऽालयको सिचव र 
कायार्लयको हकमा सम्बिन्धत तालकु कायार्लयको िवभागीय 
ूमखुको हनेुछ । 

 
४३. सरकारी नगदी, िजन्सी दु पयोग एवम ्मःयौट भएमा कारवाही 
गिरने: (१) कायार्लयको सरकारी तहिबल तथा िजन्सी भण्डार 
आन्तिरक लेखापरीक्षण गदार् वा अिन्तम लेखापरीक्षण गदार् वा कुनै 
तवरले जाँचबझु हुँदा मःयौट वा दु पयोग भएको देिखन आएमा 
सम्बिन्धत कायार्लय ूमखु वा तालकु कायार्लय वा तोिकएको 
अिधकारीले ूचिलत कानून बमोिजम त्यःतो मःयौट वा दु पयोग 
गन उपर आवँयक कारवाही गनुर् गराउन ुपनछ । 
(२)  अिन्तम लेखापरीक्षण गदार् सरकारी तहिवल तथा िजन्सी 

भण्डारको कुनै रकम वा िजन्सी मःयौट भएको देिखएमा 
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महालेखा परीक्षकको कायार्लयले आफ्नो राय साथ ूचिलत 
कानून बमोिजम त्यःतो मःयौट गन व्यिक्त उपर कारवाही 
चलाउन सम्बिन्धत कायार्लय ूमखु वा िवभागीय ूमखु 
समक्ष लेखी पठाउनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोिजम जाँचबझु गदार् वा उपदफा (२) 
बमोिजम कारवाहीको लािग लेखी आएको अवःथामा 
सम्बिन्धत अिधकारीले कारवाही नगरेमा त्यःतो 
अिधकारीलाई िवभागीय ूमखुले र िवभागीय ूमखुले 
कारवाही नगरेको भए लेखा उ रदायी अिधकृतको हकमा 
िवभागीय मन्ऽी वा राज्यमन्ऽीले र ूदेश संवैधािनक अंग 
तथा िनकायका ूशासकीय ूमखुको हकमा संवैधािनक अंग 
तथा िनकायका ूमखुले पाँच सय पैयाँसम्म जिरवाना गरी 
ूचिलत कानून बमोिजम िवभागीय कारवाही समेत गनर् 
सक्नेछ । 

(४)  महालेखापरीक्षकलाई लेखा सम्बन्धी काम यथासमयमा भएको 
छैन भ े लागेमा िनजले सो सम्बन्धी कागजात िझकाई जाँच 
गनर् लगाउन सक्नेछ र त्यसरी जाँच गदार् केही ऽटुी वा 
कैिफयत देिखन आएमा आवँयक कारवाहीको लािग सम्बिन्धत 
तालकु कायार्लय समक्ष पठाउनेछ । यसरी लेखी आएकोमा 
सम्बिन्धत कायार्लयले पिन तु न्तै आवँयक कारवाही गनुर् 
पनछ । 

 
४४. सरकारी धनमाल वा सम्पि को संरक्षण गनुर् र तोिकएको काममा 
माऽ लगाउन ु पन: (१) कायार्लयमा ूा  हनु आएको सम्पणुर् 
नगदी िजन्सीको संरक्षणको ूबन्ध िमलाउन ु िजम्मेवार व्यिक्तको 
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कतर्व्य हनेुछ । कायार्लयमा ूा  हनु आएको रकम तोिकएको 
काममा माऽ खचर् गनर् पाईनेछ । तोिकएको काममा बाहेक अन्य 
काममा खचर् गरेको देिखएमा िजम्मेवार व्यिक्तबाट यःतो खचर् 
रकम असलु उपर गरी िवभागीय कारवाही समेत गनर् सिकनेछ । 
 (२) व्यिक्तगत ूयोगमा ल्याइएको वा ूयोग गनर् िदइएको 

सरकारी िजन्सी, धनमाल र सम्पि मा हनु गएको सबै 
ूकारको क्षित र नोक्सानी रकम ूयोग गनर् िदने र िलने 
दवैुबाट असलु उपर गिरनेछ । 

 
४५. जवाफदेही वहन गनुर् पन: (१) सावर्जिनक जवाफदेहीको पद 
धारण गरेको व्यिक्तले िदएको आदेश वा िनदशनमा भएको वा 
िनज आफैले गरेका कारोबारका सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तर्गत बनेको िनयमावली बमोिजम िजम्मेवारी बहन गनुर्  
पनछ । 
 (२) यस ऐन वा ूचिलत कानून बमोिजमका कारोवारसँग 

सम्बिन्धत कागजात तयार गन, जाँच गन, पेश गन र 
िसफािरस गन कमर्चारी तथा पदािधकारीले आफुले सम्पादन 
गरेको काम र सोसँग सम्बिन्धत कारोबारको िजम्मेवारी र 
जवाफदेही वहन गनुर् पनछ । 

 
४६. िव ीय ूितवेदन सावर्जिनक गनुर् पन: यस ऐन र अन्य ूचिलत 
नेपाल कानून बमोिजम सम्बिन्धत कायार्लयले तयार गनुर् पन 
िव ीय ूितवेदनह  त्यःतो ूितवेदन तयार गनर् तोिकएको 
समयाविध समा  भएको िमितले सात िदन िभऽ िव तुीय वा अन्य 
उपयकु्त माध्यमबाट सावर्जिनक गनुर् पनछ । 
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पिरच्छेद - ९ 
सरकारी सम्प ीको िजम्मा¸ अिभलेख¸ संरक्षण बरबझुारथ, िललाम 

िबबी तथा िमन्हा 
४७. सरकारी सम्पि को िजम्मा, अिभलेख र संरक्षण:  (१) ूदेश 

कायार्लयमा रहेको नगद, बै  मौज्दात, चेक र त्यसको 
ॐेःता, धरौटी र त्यसको ॐेःता र राज को लेखा आिथर्क 
ूशासन शाखा ूमखुको िजम्मामा रहनेछ । िजन्सी 
मालसामान तथा तत्सम्बन्धी ॐेःता िजन्सी हेनर् तोिकएको 
कमर्चारीको िजम्मामा रहनेछ । राजःवको लगत र त्यस 
सम्बन्धी अन्य कागजातह  कायार्लय ूमखुले तोकेको 
कमर्चारीको िजम्मामा रहनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोिजम िजम्मामा रहेका सरकारी सम्पि को 
िहनािमना नहनेु गरी लगत ॐेःता सिहत त्यसको संरक्षण गन 
कतर्व्य त्यःतो सम्पि  िजम्मा िलने कमर्चारी र सम्बिन्धत 
कायार्लय ू मखुको हनेुछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोिजमको काम गनर् सम्बिन्धत कायार्लय 
ूमखुले आफ्नो जवाफदेहीता आफूभन्दा मिुनका अन्य 
कमर्चारीलाई हःतान्तरण गनर् सक्नेछ। 

 
४८. िजन्सी मालसामानको अिभलेख तयार गन: (१) कायार्लय ूमखुले 

आफ्नो कायार्लयमा रहेको र खिरद गरी वा नगरी वा कुनै 
ूकारले हःतान्तरण भई वा वःतगुत सहायता वा अन्य कुनै 
ूकारबाट ूा  हनु आएको िजन्सी मालसामानको िववरण र 
मूल्य समेत खलुाई िजन्सी िकताबमा सात िदन िभऽ आम्दानी 
बाँधी ॐेःता खडा गरी अ ाविधक गरी राख्न ुपनछ। 
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(२)  उपदफा (१) बमोिजम लगत तयार गन र लगत बमोिजमको 
िजन्सी मालसामान िजम्मा िलने अिभभारा कायार्लय ूमखुले 
िजन्सी हेनर् तोकेको कमर्चारीको हनेुछ। 

(३)  ूािविधक काममा ूयोगमा ल्याइने िजन्सी मालसामानको 
हकमा उपदफा (१) बमोिजम लगत तयार गदार् सम्बिन्धत 
ूािविधक कमर्चारीबाट जचँाई के कःतो अवःथामा त्यःतो 
मालसामान ूा  भएको सो ूमािणत गराई सो कुरा कैिफयत 
जनाई लगत खडा गनुर् पनछ। 

(४) कायार्लयमा मौज्दात रहेका मालसामान मध्ये परुानो 
मालसामानको मूल्य कारणवश खलु्न नसकेको अवःथामा 
तोिकए बमोिजमको सिमितले तोिकए बमोिजमको ूकृया परुा 
गिर मूल्य कायम गराई राख्न ुपनछ। 

(५)  वैदेिशक सहायताबाट ूा  हनेु मालसामानको व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

 
४९. सरकारी सम्पितको अिभलेख राख्न ेतथा िूतवेदन तयार गन:- (१) 

लगत खडा गरी रािखएको सरकारी िजन्सी मालसामान हानी 
नोक्सानी नहनेु गरी संरक्षण गन र ितनीह को राॆ ो सम्भार 
गरी वा चालू अवःथामा राख्न ेउ रदाियत्व सम्बिन्धत कायार्लय 
ूमखुको हनेुछ। 

(२)  ूत्येक कायार्लयले आफ्नो िजम्मामा रहेको घर जग्गा, सवारी 
साधन लगायत तोिकएको िजन्सी मालसामानको लगत िनयिमत 
पमा अध्याविधक गिर राख्न ु पनछ । त्यःतो लगतको 
बािषर्क पमा तालकु कायार्लयमा र ूदेश लेखा िनयन्ऽक 
कायार्लयमा आिथर्क वषर् समा  भएको पैतीस िदन िभऽ 
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िूतवेदन गनुर् पनछ । ूा  िूतवेदनको आधारमा ूदेश लेखा 
िनयन्ऽक कायार्लयले ूदेश सरकारी कायार्लयको सम्पितको 
अिभलेख तोिकए बमोिजम अध्याविधक गनुर् पनछ । 

(३)  तालकु कायार्लय, िवभाग, मन्ऽालय, संबैधािनक िनकायले 
उपदफा (२) बमोिजम ूा  ूितवेदन र आफ्नो कायार्लय 
समेतको िजन्सी ूितवेदन एिककृत पमा तयार गरी भाि 
मसान्त िभऽ ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा पठाउन ु
पनछ ।  

(४)  ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले उपदफा (३) बमोिजम 
ूा  ूितवेदन अध्ययन गरी एिककृत िजन्सी ूितवेदन 
तयार गरी मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय र 
आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयमा आि न मसान्त 
िभऽ पठाउन ुपनछ । 

(५)  िजन्सी िनरीक्षण गन, ममर्त संभार गनर िूतवेदन गन लगायतको 
अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

 
५०. बरबझुारथ: (१) कमर्चारी स वा वा बढुवा हुँदा वा अवकास 

ूा  गदार् वा लामो अविध काजमा वा िवदामा रहँदा आफ्नो 
िजम्मामा रहेको नगदी, िजन्सी वा सरकारी कागजात म्याद 
तोिकएकोमा तोिकएको म्याद िभऽ र म्याद नतोिकएकोमा 
एक्काईस िदन िभऽ तोिकए बमोिजम बरबझुारथ गरी 
तोिकएको ढाँचामा बरबझुारथको ूमाणपऽ िलन ुपनछ । 

 (२) कुनै मनािसव कारणले उपदफा (१) बमोिजमको 
म्यादिभऽ बरबझुारथ गनर् नसिकएमा म्याद िभऽ 
बरबझुारथ गनर् नसिकएको कारण खोली सम्बिन्धत तालकु 
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कायार्लयमा िनवेदन िदई िनकासा भई आए बमोिजम गनुर् 
पनछ । 

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजम बरबझुारथ हनु नसकेकोमा 
सम्बिन्धत लेखा उ रदायी अिधकृतले समय िनधार्रण गरी 
त्यसरी िनधार्रण गिरएको समय िभऽ आवँयक जाँचबझु 
गराउन सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम जाँचबझ गदार् लापरवाही गरी 
बरबझुारथ गनर् बाँकी राख्न े िजम्मेवार व्यिक्तलाई लेखा 
उ रदायी अिधकृतले पाँचसय पैयाँसम्म जिरवाना गरी 
मनािसव म्याद िदई बरबझुारथ गनर् लगाउने छ । 

(५)  उपदफा (४) बमोिजम िदईएको म्याद िभऽ पिन 
बरबझुारथ नगन व्यिक्त बहालवाला कमर्चारी भए ूचिलत 
कानून बमोिजम िनजको तलब भ ा रोक्का राखी र बहाल 
टुटेको व्यिक्त भए िनजको िनवृ भरण वा उपदान रोक्का 
राखी एवम ् िनबिृ भरण, उपदान नपाउने वा उपदान 
िलईसकेको व्यिक्त भए ूहरी ारा पबाउ गनर् लगाई 
बरबझुारथ गनर् लगाईनेछ ।सम्बिन्धत िनकायबाट 
पबाउको लािग अनरुोध भई आएमा पबाउ गरी सम्बिन्धत 
िनकायमा उपिःथत गराउन ुपनछ ।  

(६)  समयमा बरबझुारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, 
िजन्सी वा धनमालमा कुनै नोक्सानी भएमा नोक्सानी 
भएको रकम र सोही बराबरको िवगो रकम ूचिलत 
नेपाल कानून बमोिजम सम्बिन्धत व्यिक्तबाट असलु उपर 
गिरनेछ । 
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(७)  सावर्जिनक पद धारणा गरेका पदािधकारीले उक्त पदको 
िजम्मेवारीबाट अलग भएको िमितले ७ िदन िभऽ आफ्नो 
िजम्मामा रहेका सरकारी, नगदी िजन्सी धनमाल सम्बिन्धत 
िनकायमा बझुाउन ुिनजको िजम्मेवारी हनेुछ । 

(८)  बरबझुारथ गन अन्य ूिबया तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
 

५१. िललाम िवबी: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको िनयम 
बमोिजम िजन्सी िनरीक्षण गदार् टुटफुट तथा बेकम्मा भई काम 
नलाग्ने भनी ूितवेदनमा उल्लेख भएको मालसामानह  कायार्लय 
ूमखुले आवँयक जाँचबझु गदार् िललाम िवबी गनुर् पन भिन 
ठहरय्ाएको मालसामान तोिकए बमोिजमको कायर्िविध अपनाई 
िललाम िवबी गनर् सिकनेछ । 

 
५२. िमन्हा िदने: यस ऐनमा अन्यऽ जनु सकैु कुरा लेिखएको 
भएतापिन यो ऐन अन्तर्गत उठ्न नसकेको सरकारी बाँकी रकम, 
ूाकृितक ूकोप, दघुर्टना वा आफ्नो काब ुबािहरको पिरिःथितले 
गदार् तथा सखु्खाजितर् भई वा िखईएर, सडेर गई वा अन्य 
कारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी हनु गएको वा कानून बमोिजम 
िललाम बढाबढ हुँदा पिन नउठेको वा उठ्ने िःथित नदेिखएकोमा 
तोिकए बमोिजम िमन्हा िदन सिकनेछ । 

 
  

पिरच्छेद - १० 
सरकारी बाकँी असलु उपर 

५३. िनयिमत ूिबयाबाट फ ट नभएको बे ज ुसरकारी बाकँीको 
पमा रहने: (१) आन्तिरक तथा अिन्तम लेखापरीक्षणबाट मःयौट 
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तथा िहनािमना भएको भिन ठहर भएको रकम दफा ३४ र ३५ 
बमोिजम िनयिमत, असलु, फ ट तथा संपरीक्षण हनु नसकेमा 
त्यःतो बे ज ु रकम िजम्मेवार व्यिक्तबाट असलु उपर गनुर्  
पनछ । 
 (२) असूल उपर गनुर् पन देिखएको रकम दईु वषर्सम्म ूयास 

गदार् पिन िनयिमत, असलु, फ ट तथा संपरीक्षण हनु 
नसकेको बे जलुाई सरकारी बाँकीको पमा लगत 
कायम गरी सोको सूचना िजम्मेवार व्यिक्तलाई समेत िदई 
ूचिलत कानून बमोिजम असलु उपर गनुर् गराउन ु  
पनछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम सरकारी बाँकीको पमा लगत 
कायम गिरएको बे जकुो िववरण असूल उपरको लािग 
सम्बिन्धत लेखा उ रदायी अिधकृतले तोिकए बमोिजम 
ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयमा पठाउन ुपनछ । 

 
५४. बे ज ु रकम जायजेथाबाट असलु उपर हनेु: दफा ५३ को 
उपदफा (३) बमोिजम लगत कसी असूल उपरका लािग ूा  
भएको बे जू रकम कुमारीचोक तथा केन्िीय तहिसल कायार्लयले 
सम्बिन्धत व्यिक्तको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असलु 
उपर गनछ । 

 
५५. ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको काम, कतर्व्य र अिधकार: 

(१) यस ऐनको िविभ  दफामा ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको 
तोिकएको काम कतर्व्य र अिधकारको अितिरक्त यो ऐन र अन्य 
ूचिलत कानून बमोिजम िजम्मेवार व्यिक्तबाट असलु गनुर् पन 
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रकम तथा ूदेश सरकारसँग गरेको शतर्नामा अनसुार बझुाउन ुपन 
रकम नबझुाएको र सरकारी नगदी तथा िजन्सी सम्पि  िहनािमना 
गन व्यिक्तबाट असलु उपर गनुर् पन रकम असलु उपर गन 
दाियत्व ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको हनेुछ । 
 (२)  यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत कुमारीचोक तथा केन्िीय 

तहिसल कायार्लयको लगतमा कायम रहेको असलु उपर 
गनुर् पन रकम असलु उपर गनर् लेिख आएमा ूदेश लेखा 
िनयन्ऽक कायार्लयले असलु उपर गनुर् पनछ । 

 (३)  उपदफा (१) र (२) मा लेिखएदेिख बाहेक ूचिलत 
कानून बमोिजम ूद  अिधकार ूयोग गरी अधर्न्याियक 
िनकाय वा अिधकारीबाट भएको फैसला बमोिजमको दण्ड 
जिरवाना ितनुर् बझुाउन ु पन दाियत्व भएको व्यिक्तले 
त्यःतो दण्ड जिरवाना नितरे नबझुाएमा सम्बिन्धत 
अधर्न्याियक अिधकारी वा त्यःतो अधर्न्याियक िनकायको 
ूमखुले त्यःतो दण्ड जिरवानाको िववरण उल्लेख गरी 
दण्ड जिरवाना असलु उपर गनर्को लािग त्यःतो िववरण 
सिहत ूा  हनु आएमा सम्बिन्धत व्यिक्तबाट फैसला 
बमोिजमको दण्ड जिरवाना सरकारी बाँकी सरह असलु 
उपर गरी सि त कोषमा जम्मा गनुर् पनछ ।  

 (४)  असलु उपर गनुर् पन ठहरी लगत किसएको बे ज ुवा दण्ड 
जिरवाना नितरे नबझुाएमा त्यःतो बे ज ुवा दण्ड जिरवाना 
असलु उपर गनुर्पदार् अपनाउन ुपन अन्य कायर्िविध तोिकए 
बमोिजम  हनेुछ । 

 (५)  उपदफा (३) बमोिजम असलु उपर गनुर् पन दण्ड 
जिरवाना असलु उपर भएपिछ सम्बिन्धत कायार्लयले 
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त्यसको िववरण सम्बिन्धत लेखा उ रदायी अिधकृत तथा 
सम्बिन्धत अधर्न्याियक िनकायको ूमखु समेतलाई िदन ु
पनछ । 

 (६)  असलु उपर गनुर् पन बे ज ुरकमको कुल लगतको दश 
ूितशत भन्दा बढी असलु उपर भएमा सो दश ूितशत 
भन्दा बढी जित असलु उपर भएको छ त्यसको दश 
ूितशतमा नबढाई वा ूित व्यिक्त वा संःथालाई दश 
हजार पैयाँ भन्दा बढी नहनेु गरी बे ज ुअसलु उपर 
गन कायर्मा संलग्न कमर्चारी, व्यिक्त वा संःथालाई 
परुःकार िदन सिकनेछ । 

 
पिरच्छेद -११ 

िविवध 
५६. सजाय: (१) यस ऐनको िविभ  दफामा सजायको व्यवःथा 
गिरएकोमा बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको 
िनयमह को उल्लंघन गरेमा िनजलाई दफा ४१ बमोिजमको 
अिधकारीले पाँचसय पैयाँसम्म जिरवाना गनर् सक्नेछ । 
 (२) यस ऐन बमोिजम सजाय तथा जिरवाना गनुर् पनमा कुनै 

अिधकारीले सजाय तथा जिरवाना नगरेमा त्यःतो 
अिधकारीलाई एक तह मािथको अिधकृतले पिहलो पटक 
चेतावनी र दोौो पटकदेखी पाँच सय पैयाँसम्म जिरवाना 
गनर् सक्नेछ । 

 
५७. जिरवाना िमन्हा वा कम गनर् सिकनेः यस ऐनमा उल्लेिखत 
व्यवःथा अनसुार कुनै सजायको आदेश भएकोमा त्यःतो सजाय 
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गनर् नपन भनी मनािसव मािफकको कारण खोली त्यःतो सजायको 
आदेश िदएको िमितले पन्ी िदन िभऽ सजाय िदने अिधकारी समक्ष 
िलिखत िनवेदन िदएमा सजायको आदेश िदने अिधकारीलाई त्यःतो 
कारण मनािसव लागेमा पिहले गरेको जिरवाना िमन्हा वा कम गनर्  
सिकनेछ । 

 

५८. पनुरावेदनः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको िनयम बमोिजम 
कुनै जिरवाना वा बे ज ुव्यहोनुर् पन गिर भएको िनणर्यउपर िच  
नबझेुमा िच  नबझु्ने व्यिक्त वा कमर्चारीले त्यःतो िनणर्य पाएको 
पन्ी िदन िभऽ सजाय गन अिधकारी भन्दा एक तह मािथको 
अिधकारी समक्ष पनुरावेदन गनर् सक्नेछ र त्यसरी परेको 
पनुरावेदनको सम्बन्धमा पनुरावेदन सु े अिधकारीले िदएको िनणर्य 
अिन्तम हनेुछ । 

 
५९. आिथर्क ूशासनको स ालनः आिथर्क ूशासन स ालन गनर् 
ूदेशमा लेखा सम्बन्धी जनशिक्तको पिरचालन र व्यवःथापन गन 
िजम्मेवारी ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको हनेुछ । 

 
६०. आिथर्क कायर्िविध सम्बन्धी मागर्दशर्न: यस ऐनमा अन्यऽ 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन ूदेश सरकारले आिथर्क 
कायर्िविध सम्बन्धी अन्य कानून बनाउँदा संघीय आिथर्क कायर्िविध 
ऐनको ूितकुल नहनेु गरी बनाउनेछ । 

 
६१. िव िुतय ूिविधको ूयोग गन: (१) यस ऐन बमोिजम सम्पादन 
गनुर्पन आिथर्क कारोबारको लेखांकन एवं ूितवेदनका लािग 
आवँयकता अनसुार िव िुतय ूणालीको उपयोग गनर् सिकनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमका आिथर्क कारोबार व्यवःथापन 
ूणालीह  ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयले तयार गरी 
ूदेश आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयबाट ःवीकृत 
गराउनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोिजम िवकास भएको ूणालीमा समावेश 
नभएको वा पयार्  नभएको कुनै ूणाली िवकास गनुर्पन 
भएमा तोिकए बमोिजम ूदेश लेखा िनयन्ऽक कायार्लयको 
ःवीकृित िलनपुनछ । 

(४)  यस दफा बमोिजम िवकास गिरएका ूणालीबाट उत्पािदत 
हनेु सूचनाह  ूमािणकरणका लािग िब िुतय हःताक्षरको 
ूयोग गनर् सिकनेछ । 

(५) आिथर्क कारोबार व्यवःथापनसँग अन्तरसम्बिन्धत अन्य 
ूणालीह को िवकास र अन्तरआब ता सम्बन्धी व्यवःथा 
तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

 
६२. अिधकार ूत्यायोजनः यस ऐन बमोिजम कुनै िनकाय वा 
अिधकारीलाई ूा  अिधकारमध्ये तोिकए बमोिजम बाहेकका 
अिधकार अन्य कुनै िनकाय वा अिधकारीले ूयोग गन गरी 
ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

 
६३. िनयम बनाउने अिधकारः यो ऐनको उ ेँय कायार्न्वयन गनर् 
ूदेश सरकारले आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ । 

 
६४. संशोधन गन अिधकार   यो ऐनको संशोधन गन अिधकार ूदेश 
सभामा िनिहत रहने छ ।  
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६५. बचाउः यो ऐन र यस अन्तगर्त बनेका िनयमह मा लेिखएका 
कुराह मा सोही बमोिजम र अ मा ूचिलत कानून बमोिजम  
हनेुछ । 

 

ूमाणीकरण िमित : २०७४/१२/३०     
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