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प्रदेश सयकाय 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्रारम 

फागभती प्रदेश



 

1 
 

  
प्रदेश आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ऐन, २०७४ 

 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन ङ्झभङ्झत 

 २०७४।१२।२१ 

सॊशोधन गने ऐन 

 

प्रदेश आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध(ऩङ्जिरो सॊशोधन) 
 ऐन, २०७७                             २०७७।०४।०९ 
केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन 
गने ऐन, २०७७       २०७७।०४।१६ 
 

सॊित ्२०७४ सारको ऐन नॊ. ०२ 

प्रदेश सयकायको आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथा व्मिङ्ञथथत गनि 
फनकेो ऐन 

प्रथतािना: प्रदेश सङ्ञ चत कोव िा सयकायी कोवको स चारन, 
फजेट तजङ्टिभा, ङ्झनकासा तथा खचि गने, रेखा याख् न,े प्रङ्झतिेदन गने, 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रणको व्मिथथा ङ्झभराउन,े आन्तङ्चयक तथा 
अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण, फेरुजङ्ट पर्छ्यौट, असङ्टर उऩय तथा 
तिसीर गने गयाउने ङ्जिवमभा भागिदशिन गयी प्रदेश आङ्झथिक 
कामिङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथा व्मिङ्ञथथत गनि गयाउन िाछनीम 
बएकोरे,  
 नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया १७६ फभोङ्ञजभको प्रदेश 
सबारे मो ऐन फनाएको छ।  
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ऩङ्चयच्छेद-१ 
प्रायङ्ञभबक 

१. सॊङ्ञक्षप्त नाभ य प्रायभब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश 
आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ऐन, २०७४" यिेको छ।  

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायभब िङ्टनेछ ।  
२. ऩङ्चयबावा: ङ्जिवम िा प्रसङ्गरे अकको  अथि नरागेभा मस 

ऐनभा,—  
(क)  "अनङ्टदान सङे्कत" बङ्ङारे प्रदेश 

सॊिैधाङ्झनक ङ्झनकाम, भन्रारम िा सो 
सयि क्षेराङ्झधकाय बएका सङ्ञचिारम 
आमोग रगामतका कामि प्रकृङ्झत य 
सङ्गठन सभेत छङ्ट ङ्जिने गयी ङ्छदइएको 
सङे्कत सभझनङ्ट ऩछि । 

(ख)  "अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण" बङ्ङारे 
भिारेखा ऩयीक्षकको कामािरमफाट 
सॊङ्जिधानको धाया २४१ फभोङ्ञजभ िङ्टन े
रेखा ऩयीक्षण सभझनङ्ट ऩछि ।  

(ग)  "असङ्टर उऩय गनङ्टि ऩने यकभ" बङ्ङारे 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदन 
निङ्टने यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको िा फढी 
िङ्टने गयी ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको िा घटी यकभ 
असङ्टर गयेको कायणफाट असङ्टर उऩय 
गनङ्टि ऩने बनी रेखा ऩयीक्षण िङ्टॉदा 
ठिर् माएको फेरुजङ्ट यकभ सभझनङ्ट ऩछि य 
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सो शब्दरे ङ्जिनाङ्झभना िा भथमौट गयेको 
यकभ तथा प्रदेश सयकायराई ङ्झतनङ्टि 
फङ्टझाउनङ्ट ऩने अन्म कङ्ट नै यकभ करभ 
सभेतराई जनाउॉछ । 

(घ)   "आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण" बङ्ङारे 
सभफङ्ञन्धत कामािरमको उद्दशे्म अनङ्टरुऩ 
ङ्झनधािङ्चयत कामि सभऩादनसॉग सभफङ्ञन्धत 
व्मिथथाऩकीम अभ्मास रेखा तथा अन्म 
कायोफाय य सोसॉग सभफङ्ञन्धत कागजात 
एिॊ प्रङ्जिमाको जाॉच ऩयीक्षण 
ङ्जिश् रेवणका साथै आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
प्रणारीको सभग्र भूल्माङ्कन गयी 
प्रङ्झतिेदन गने कामि सभेत सभझनङ्ट ऩछि।   

(ङ)  "आङ्झथिक कायोफाय" बङ्ङारे सयकायी 
ङ्जित्तीम िथतान्तयण, याजथि सॊकरन 
गने, याजथि दाङ्ञखरा गने, अनङ्टदान तथा 
ऋण प्राङ्ञ त गने, खचि गने तथा धयौटी, 
कामि स चारन कोव रगामत अन्म 
कोव सभेतको सभऩूणि कायोफाय सभझनङ्ट 
ऩछि । 

(च)  "आङ्झथिक भाङ्झभरा भन्री" बङ्ङारे 
प्रदेशको आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
भन्रीराई सभझनङ्ट ऩछि। य सो शब्दरे 
आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
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भन्रारमको कामिबाय सभिाल्ने याज्म 
भन्री सभेतराई जनाउॉछ । 

(छ)  "आङ्झथिक िवि" बङ्ङारे ियेक िविको 
साउन भङ्जिनाको एक गतेदेङ्ञख अकको  
िविको असाय भङ्जिनाको अङ्ञन्तभ ङ्छदन 
सभभको फाह्र भङ्जिनाको अिङ्झध सभझनङ्ट 
ऩछि ।  

(ज)   "एक ति भाङ्झथको अङ्झधकायी" बङ्ङारे 
प्रदेश कामािरमको प्रभङ्टखको िकभा 
सभफङ्ञन्धत ङ्जिबागीम प्रभङ्टख, ङ्जिबागीम 
प्रभङ्टखको िकभा सभफङ्ञन्धत भन्रारमको 
सङ्ञचि तथा सङ्ञचिको िकभा सभफङ्ञन्धत 
ङ्जिबागीम भन्री िा याज्मभन्री य प्रदेश 
सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकामको सङ्ञचि 
िा प्रशासकीम प्रभङ्टखको िकभा 
सभफङ्ञन्धत सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा 
ङ्झनकामको प्रभङ्टख सभझनङ्ट ऩछि ।  

 (झ) "कामािरम" बङ्ङारे प्रदेश प्रभङ्टखको 
कामािरम, प्रदेश सबा सङ्ञचिारम, प्रदेश 
सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकाम, प्रदेश 
सयकायका भन्रारम, सङ्ञचिारम, 
ङ्जिबाग य त्मथता ङ्झनकाम भतितका 
अन्म सयकायी कामािरम य ङ्झनकामराई 
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सभेत सभझनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे 
भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयवद्को 
कामािरमराइि सभेत जनाउॉनछे। 

 (ञ) "कामािरम प्रभङ्टख" बङ्ङारे खण्ड (झ) 
फभोङ्ञजभको कामािरमको प्रशासकीम 
प्रभङ्टख बई काभकाज गनि तोङ्जकएको 
ऩदाङ्झधकायी सभझनङ्ट ऩछि ।  

(ट)  "कोव तथा रेखा ङ्झनमन्रक कामािरम" 
बङ्ङारे भिारेखा ङ्झनमन्रक कामािरम 
अन्तगित यिेको प्रदेश ङ्ञथथत सभफङ्ञन्धत 
ङ्ञजल्राको कोव तथा रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरम सभझनङ्ट ऩछि । 

(ठ)   "ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्त" बङ्ङारे रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृतफाट अङ्ञख्तमायी ङ्छदए 
फभोङ्ञजभको कामि स चारन गने, ङ्ञजभभा 
ङ्झरने, खचि गने, रेखा याख् ने, आन्तङ्चयक 
िा अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण गयाई फेरुजङ्ट 
पर्छ्यौट गने गयाउने, सयकायी नगदी 
ङ्ञजन्सी असङ्टर उऩय गने गयाउने तथा 
दाङ्ञखरा गने कतिव्म बएको व्मङ्ञक्त 
सभझनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे सयकायी 

                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया थङ्जऩएको । 

 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत । 
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काभको राङ्झग सयकायी नगदी िा 
ङ्ञजन्सी ङ्झरई िा नङ्झरई काभ पथमौट 
गने ङ्ञजभभा ङ्झरने गैय सयकायी व्मङ्ञक्त 
सभेतराई जनाउॉछ । 

(ड)  "तारङ्टक कामािरम" बङ्ङारे सभफङ्ञन्धत 
कामािरमबन्दा भाङ्झथल्रो तिको 
कामािरम सभझनङ्ट ऩछि । 

(ढ)  "तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" 
बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित फनेका 
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सभझनङ्ट ऩछि । 

 (ण)  "प्रदेश" बङ्ङारे फागभती प्रदेश 
सभझनङ्ट ऩछि ।  

(त)  "प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरम" बङ्ङारे 
प्रदेश सङ्ञ चत कोवको स चारन गने, 
आङ्झथिक प्रशासन स चारनभा ङ्झनदेशन 
ङ्छदने, आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण गने तथा 
प्रदेशको एकीकृत आङ्झथिक ङ्जिियण 
तमाय गयी भिारेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरम य भिारेखा ऩयीक्षक सभक्ष 
ऩेश गने गयी प्रदेश सयकायरे तोकेको 
कामािरम सभझनङ्ट ऩछि । 

                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत । 
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(थ)  "प्रदेश सङ्ञ चत कोव" बङ्ङारे 
सॊङ्जिधानको धाया २०४ फभोङ्ञजभको 
सङ्ञ चत कोव सभझनङ्ट ऩछि ।  

(द)  "फेरुजङ्ट" बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩने यीत नऩङ्टर् माइि 
कायोफाय गयेको िा याख् नङ्ट ऩने रेखा 
नयाखेको तथा अङ्झनमङ्झभत िा िेभनाङ्झसफ 
तङ्चयकारे आङ्झथिक कायोफाय गयेको बनी 
रेखा ऩयीक्षण गदाि औल्माइएको िा 
ठिर् माइएको कायोफाय सभझनङ्ट ऩछि ।  

(ध)  "फैङ्क" बङ्ङारे प्रदेश सङ्ञ चत कोव 
स चारन गनि तोङ्जकएको आङ्झधकाङ्चयक 
फैङ्क  सभझनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे त्मथतो 
आङ्झधकाङ्चयक फैङ्कको अङ्झधकाय प्रमोग 
गने गयी तोङ्जकङ्छदएको फाङ्ञणज्म फैङ्क 
सभेत जनाउॉछ ।  

(न)  "भिारेखा ङ्झनमन्रक कामािरम" बङ्ङारे 
सङ्घीम आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ऐन य सो ऐन 
अन्तगित फनकेो ङ्झनमभको अधीनभा यिी 
सङ्घीम सङ्ञ चत कोव य अन्म सयकायी 
कोवको स चारन य व्मिथथाऩन गने 
आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम 
अन्तगितको ङ्जिङ्ञशष्टीकृत ङ्झनकाम सभझनङ्ट 
ऩछि । 
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(ऩ)  "भातितको कामािरम" बङ्ङारे 
सभफङ्ञन्धत कामािरमको भातितभा 
यिेका कामािरम सभझनङ्ट ऩछि । 

(प)   "रेखा" बङ्ङारे कायोफाय बएको व्मिोया 
देङ्ञखने गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
याङ्ञखने अङ्झबरेख खाता, ङ्जकताफ 
रगामतका आङ्झथिक कायोफायराई 
प्रभाङ्ञणत गने कागजात एिॊ प्रङ्झतिेदन 
सभझनङ्ट ऩछि । 

(फ)   "रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत" बङ्ङारे 
आफ्नो य भातित कामािरमको आङ्झथिक 
प्रशासन स चारन गने, िाङ्जविक फजेट 
तमाय गने य सो फजेट ङ्झनकासा प्रा त 
गयी खचि गने अङ्झधकाय सङ्टभऩने फजेटको 
रेखा याख् ने य याख् न रगाउने, रेखा 
ङ्जिियण तमाय गने गयाउने, ङ्जिङ्झनमोजन, 
याजथि, धयौटी य ङ्ञजन्सी एिॊ अन्म 
जङ्टनसङ्टकै कायोफायको आन्तङ्चयक तथा 
अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण गयाउने, िेरुजङ्ट 
ङ्झनमङ्झभत गने गयाउने, असङ्टर उऩय गने 
गयाउने िा ङ्झभन्िा गने गयाउने कतिव्म 
बएको सङ्ञचि सभझनङ्ट ऩछि । 

(ब)  "ङ्जित्तीम ङ्जिियण" बङ्ङारे नेऩार सयकाय 
तथा प्रदेश सयकायरे थिीकृत गयेको 
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भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनङ्ञित अिङ्झधभा 
बएको आङ्झथिक कायोफायको सभङ्जष्टगत 
ङ्ञथथङ्झत दशािउने उद्देश्मरे शीविक सभेत 
खङ्टल्ने गयी तमाय गङ्चयएको ङ्जिियण 
सभझनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे कायोफायको 
ङ्ञथथङ्झत दशािउन ेगयी शीविकको आधायभा 
फनाइएको फजेट अनङ्टभान ङ्झनकासा खचि 
आभदानी दाङ्ञखरा य फाॉकी यकभ सभेत 
खङ्टराइएको प्राङ्ञ त य ब ङ्टक्तानी ङ्जिियण य 
सोसॉग सभफङ्ञन्धत रेखा ङ्जटऩणी य 
खङ्टरासा सभेतराई जनाउॉछ ।  

(भ)  "ङ्जिङ्झनमोजन" बङ्ङारे ऩेश्की खचि ऐन य 
ङ्जिङ्झनमोजन ऐनद्वाया ङ्झनङ्छदिष्ट सेिा य 
कामििरुको राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ शीविकभा 
ङ्जिङ्झबङ्ङ कामािरमराई खचि गनि 
ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ सभझनङ्ट ऩछि य 
सो शब्दरे ऩूयक ङ्जिङ्झनमोजन ऐन य 
उधायो खचि ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झनमोजन 
बएको यकभ सभेत जनाउॉछ ।  

(म)   "सङ्ञचि" बङ्ङारे प्रदेश भन्रारमका 
सङ्ञचि सभझनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे प्रदेश 
अन्तगित गङ्छठत कङ्ट नै ङ्झनकामको िकभा 
त्मथतो ङ्झनकामको सङ्ञचि िा प्रशासकीम 
प्रभङ्टख तथा भन्रारमका प्रशासकीम 
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प्रभङ्टख सभेतराई जनाउॉछ ।  
(य)  "सभऩयीक्षण" बङ्ङारे आन्तङ्चयक िा 

अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनभा 
औल्माइएको फेरुजङ्टको सभफन्धभा ऩेश 
िङ्टन आएका थऩष्टीकयण िा प्रङ्झतङ्जिमा 
साथ सॊरग्न प्रभाण तथा कागजातको 
आधायभा गङ्चयने पर्छ्यौट सभफन्धी कामि 
सभझनङ्ट ऩछि य सो शब्दरे प्रदेश 
सबाफाट गङ्छठत प्रदेश रेखा सङ्झभङ्झतफाट 
प्रा त सङ्टझाि िा ङ्झनदेशनका आधायभा 
गङ्चयने ऩयीक्षण िा अनङ्टगभन कामि 
सभेतराई जनाउॉछ ।  

(र)  "साििजङ्झनक जिापदेिीको ऩद" बङ्ङारे 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक तोङ्जक िा नतोङ्जक ङ्झनमङ्टक्त 
िङ्टने िा ङ्झनिािङ्ञचत िङ्टने िा भनोनमन िङ्टन े
कानूनी भान्मता प्राप्त साििजङ्झनक काभ, 
कतिव्म य अङ्झधकाय बएको ऩद सभझनङ्ट 
ऩछि । 

(ि)  "सॊघीम सङ्ञ चत कोव" बङ्ङारे 
सॊङ्जिधानको धाया ११६ फभोङ्ञजभको 
सङ्ञ चत कोव सभझनङ्ट ऩछि । 

(श)  "सॊङ्जिधान" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधान 
सभझनङ्ट ऩछि ।  

(व)  "थथानीम सङ्ञ चत कोव" बङ्ङारे 
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सॊङ्जिधानको धाया २२९ फभोङ्ञजभको 
सङ्ञ चत कोव सभझनङ्ट ऩछि । 

 
ऩङ्चयच्छेद-२ 

प्रदेश सङ्ञ चत कोवको स चारन 
३. प्रदेश सङ्ञ चत कोवको स चारन: सॊङ्जिधान, मो ऐन य 

अन्म प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यिी प्रदेश सङ्ञ चत 
कोवको स चारन प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे 
गनेछ ।  

४. प्रदेश सङ्ञ चत कोवको रेखा याख् न े उत्तयदाङ्जमत्त्ि: (१) 
प्रदेश सङ्ञ चत कोवको रेखा अयावािङ्झधक रुऩभा याख् न े
तथा त्मसको िाङ्जविक ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमाय गने कतिव्म 
य उत्तयदाङ्जमत्त्ि प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमको 
िङ्टनेछ।  

(2) रेखा दाङ्ञखरा गयाउने रगामतका काभको 
राङ्झग प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे सयकायी 
कामािरम िा प्रदेश सयकायको कायोफाय गने 'क' िगिका 
कङ्ट नै फैङ्कराई ङ्ञजभभेिायी तोक्न सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
ङ्ञजभभेिायीको ऩारना गनङ्टि गयाउनङ्ट सभफङ्ञन्धत कामािरम 
तथा फैङ्कको कतिव्म िङ्टनेछ ।  

(४) प्रदेश सङ्ञ चत कोवको स चारन गने, 
प्रदेश सयकायको एकीकृत रेखा याख् ने य ङ्जित्तीम ङ्जिियण 
तमाय गने, आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम, 
भिारेखा ङ्झनमन्रक कामािरम तथा भिारेखा ऩयीक्षक 



 

12 
 

सभक्ष रेखा य ङ्जित्तीम ङ्जिियण ऩेश गने सभफन्धी अन्म 
कामिङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ । 

(५) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरम थथाऩना 
नबएसभभका राङ्झग प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रकको काभ, 
कतिव्म य उत्तयदाङ्जमत्त्ि भिारेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे 
तोके फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ । 

 
ऩङ्चयच्छेद-३ 

याजथि य व्ममको अनङ्टभान 
५. भध्मभकारीन खचि सॊयचना तमाय गनङ्टिऩने: (१) प्रत्मेक 

आङ्झथिक िविको फजेट तजङ्टिभा गनङ्टिअङ्ञघ आङ्झथिक भाङ्झभरा 
तथा मोजना भन्रारमरे आगाभी तीन आङ्झथिक िविको 
आभदानी य खचिको प्रके्षऩण सङ्जितको भध्मभकारीन खचि 
सॊयचना तमाय गनङ्टि ऩनेछ य मथतो खचि सॊयचना फनाउॉदा 
आिङ्झधक ङ्जिकास मोजना भागिदशिनको रुऩभा ङ्झरएय 
तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
भध्मभकारीन खचि सॊयचनाभा प्रथताङ्जित मोजना िा 
कामििभको ङ्जिमाकराऩगत ङ्जिियण, प्रत्मेक 
ङ्जिमाकराऩको प्रङ्झत इकाई रागत, सञ्चारनभा राग्न े
अनङ्टभाङ्झनत सभम, त्मसफाट प्रा त िङ्टने प्रङ्झतपर सभेत 
खङ्टराई प्रत्मेक मोजना िा कामििभको राङ्झग 

                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत । 
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प्राथङ्झभकीकयण गनङ्टि ऩनेछ । 
थऩष्टीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनाका राङ्झग “प्रथताङ्जित 
मोजना िा कामििभ” बङ्ङारे सभबाव्मता अध्ममन तथा 
ङ्जिथततृ प्रङ्झतिेदन तमाय बइसकेको िा सभबाव्मता 
अध्ममन गयेय भार कामािन्िमन गनि सङ्जकने नमाॉ मोजना 
िा कामििभको ङ्जिियण खङ्टराई सोको राङ्झग गङ्चयएको 
अनङ्टभाङ्झनत रागतको ऩङ्टष्ट्याई सङ्जितको ङ्जिियण सभझनङ्ट 
ऩछि । 

 (३) भध्मभकारीन खचि सॊयचना तमाय गने 
कामिङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ । तय मो ऐन प्रायभब 
िङ्टॉदाका फखत ऩङ्जिरो ऩटकका राङ्झग मो प्रािधान रागू 
िङ्टने छैन ।  

६. स्रोत अनङ्टभान य खचिको सीभा ङ्झनधाियण गनङ्टिऩने: (१) 
आगाभी आङ्झथिक िविको फजेट तथा कामििभ तजङ्टिभा गने 
प्रमोजनका राङ्झग उऩरव्ध िङ्टने स्रोत तथा गनि सङ्जकन े
खचिको सीभा ऩूिािन ङ्टभान आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
भन्रारमरे चारू आङ्झथिक िविको भाघ भसान्तङ्झबर 
गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ ।  

तय मो ऐन प्रायभब िङ्टॉदाका फखत ऩङ्जिरो 
ऩटकका राङ्झग मो प्रािधान रागू िङ्टने छैन । 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका राङ्झग 
आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमरे एक स्रोत 

                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत । 
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अनङ्टभान सङ्झभङ्झत गठन गनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको स्रोत अनङ्टभान 

सङ्झभङ्झतरे गत आङ्झथिक िविको मथाथि ङ्ञथथङ्झत य चारू 
आङ्झथिक िविको छ भङ्जिनाको सभङ्जष्टगत आङ्झथिक 
ऩङ्चयसूचकिरु, आगाभी आङ्झथिक िवि उऩरव्ध िङ्टन सक्न े
याजथि, अनङ्टदान, ङ्जिकास सिामता य आन्तङ्चयक ऋण 
यकभका आधायभा स्रोत अनङ्टभान गनेछ ।  

 (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ स्रोत अनङ्टभान 
बएऩङ्झछ भध्मभकारीन खचि सॊयचना सभेतराई दृङ्जष्टगत 
गयी आगाभी आङ्झथिक िविको राङ्झग गनि सङ्जकने खचिको 
सीभा ङ्झनधाियण गनङ्टि ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (३) य (४) फभोङ्ञजभ स्रोत 
अनङ्टभान तथा खचिको सीभा ङ्झनधाियण गयी सोको प्रङ्झतिेदन 
प्रदेश आङ्झथिक भाङ्झभरा भन्री सभक्ष ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

(६) स्रोत अनङ्टभान तथा खचिको सीभा ङ्झनधाियण 
सभफन्धी अन्म व्मिथथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनछे ।  

७. फजेट सीभा य भागिदशिन ऩठाउन:े (१) आङ्झथिक भाङ्झभरा 
तथा मोजना भन्रारमरे स्रोत तथा खचिको सीभाको 
अधीनभा यिी आगाभी आङ्झथिक िविको फजेट तजङ्टिभाका 
राङ्झग फजेट सीभा य फजेट तजङ्टिभा सभफन्धी भागिदशिन 
तथा ढाॉचा ङ्झनभािण गयी चारू आङ्झथिक िविको पागङ्टन 
भङ्जिनाको दोस्रो ि ताङ्झबर सभफङ्ञन्धत भन्रारम, आमोग, 

                                                           
 केही प्रदशे ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोधधत । 
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सङ्ञचिारम य ङ्झनकामका ङ्झनकामगत फजेट सीभा उल्रेख 
गयी फजेट तजङ्टिभा सभफन्धी सीभा य भागिदशिन 
ऩठाइसक्नङ्ट ऩनेछ । मथतो भागिदशिन ऩठाउॉदा आिङ्झधक 
ङ्जिकास मोजना य ङ्झरिवॉम खचि सॊयचनाराई आधाय भाङ्ङङ्ट 
ऩनेछ ।  

तय मो ऐन प्रायभब िङ्टॉदाका फखत प्रथभ 
ऩटकका राङ्झग मो प्रािधान रागू िङ्टने छैन । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फजेट तथा 
कामििभ तथा कामििभ तजङ्टिभा ढाॉचाको ङ्झनभािण गदाि 
सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामरे आजिन गनि सक्ने याजथि यकभ, 
आमोजनासॉग सभफङ्ञन्धत िैदेङ्ञशक अनङ्टदान तथा ऋण 
यकभ य प्रथताङ्जित फजेटको ऩङ्टष्ट्याईंका राङ्झग आिश्मक 
अन्म ङ्जिियणिरु सभेत खङ्टल्न ेगयी तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) फजेट तजङ्टिभा, छरपर एिॊ फजेटको 
भथमौदाराई अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदने अन्म प्रङ्जिमा य सभमािङ्झध 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ ।  

८. ङ्जिङ्झनमोजन दक्षता: (१) दपा १० फभोङ्ञजभ आगाभी 
आङ्झथिक िविको राङ्झग फजेट प्रथताि गदाि देिाम फभोङ्ञजभ 
गनङ्टि ऩनेछ:–  

(क)  साधायण खचि य ङ्जित्तीम व्मिथथाको 
राङ्झग फजेट प्रथताि गदाि त्मथतो खचिको 
ङ्झसजिना गने थऩष्ट आधाय सङ्जित 
प्रथताङ्जित यकभको ऩङ्टष्ट्याईं गने 
आिश्मक सूचना ङ्जिथततृ रुऩभा 
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खङ्टराउन ऩनेछ ।  
(ख)  नमाॉ आमोजनाको िकभा यकभ प्रथताि 

गदाि सभबाव्मता अध्ममन गनि 
आिश्मक तथा सभबाव्मता अध्ममन 
ऩिात आगाभी िवि खचि िङ्टनसक्ने यकभ 
भार ऩङ्टष्ट्याईं सङ्जित प्रथताि गनङ्टि 
ऩनेछ।  

(ग)  सभबाव्मता अध्ममन बई थिीकृत बई 
सकेका तथा िभागत रुऩभा 
कामािन्िमनभा यिेका आमोजनाका 
िकभा खङ्चयद मोजना िा सभझौता 
अनङ्टरुऩ आगाभी िवि आिश्मक ऩने 
यकभ भार प्रथताि गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फजेट प्रथताि गदाि 
दपा ११ फभोङ्ञजभको प्रङ्झतफद्ध गङ्चयएका कामिका राङ्झग 
ऩमािप्त यकभ छङ्टयाएय भार नमाॉ मोजना तथा 
कामििभका राङ्झग यकभ प्रथताि गनङ्टि ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभको 
प्रथताङ्जित फजेट तथा कामििभ उऩय दपा १० को 
उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ बएको छरपर तथा प्रथताङ्जित 
फजेट तथा कामििभको ङ्जिश् रेवण य भूल्माङ्कनका 
आधायभा उऩमङ्टक्त ठिङ्चयएको फजेट तथा कामििभ 
आगाभी िविको ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमकभा सभािेश गनङ्टि 
ऩनेछ ।  
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९. ऩूिि फजेट छरपर: (१) प्रत्मेक आङ्झथिक िवि मस ऐन 
फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक प्रदेश सबाभा ऩेश गनिबन्दा 
कभतीभा ऩन्र ङ्छदन अगािै प्रदेश आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा 
मोजना भन्रीरे ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमकभा सभािेश िङ्टन े
फजेट तथा कामििभको ङ्झसद्धान्त, उद्देश्म, प्राथङ्झभकता य 
प्रभङ्टख नीङ्झतिरु सङ्जितको ऩूिि फजेट तमाय गयी प्रदेश 
सबाभा प्रथतङ्टत गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) प्रदेश सबारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩूिि 
फजेट ऩेश बएको ऩन्र ङ्छदनङ्झबर उक्त फजेटभा 
आिश्मक छरपर गयी आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
भन्रारमराई उऩमङ्टक्त सङ्टझाि तथा ङ्झनदेशन उऩरव्ध 
गयाउनेछ ।  

१०. फजेट प्रथताि य छरपर: (१) आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा 
मोजना भन्रारमफाट प्रा त फजेट सीभा य भागिदशिनको 
अङ्झधनभा यिी ङ्झनधािङ्चयत ढाॉचाभा आपू य आफ्ना 
भातितका ङ्झनकामको नीङ्झत तथा कामििभ सङ्जित फजेट 
प्रथताि तमाय गयी दपा ७ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ 
ङ्झनधािङ्चयत सभम सीभा ङ्झबरै आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
भन्रारमभा ऩठाउने दाङ्जमत्त्ि सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामको रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फजेट प्रथताि 

                                                           

 
 ऩङ्जिरो सॊशोधनद्वाया सॊशोङ्झधत। 
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गदाि भध्मभकारीन खचि सॊयचनाभा आधाङ्चयत यिी 
कामािन्िमन गङ्चयने ङ्जिमाकराऩ, सोको रागत एिॊ त्मथतो 
रागत व्मिोङ्चयने स्रोत सभेत थऩष्ट खङ्टराई आगाभी 
आङ्झथिक िविको फजेट अनङ्टभानको साथै त्मसऩङ्झछका दङ्टई 
आङ्झथिक िविको खचि य स्रोतको प्रके्षङ्जऩत ङ्जिियण ऩङ्झन ऩेश 
गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फजेट प्रथतािको 
साथभा गत आङ्झथिक िवि य चारू आङ्झथिक िविको छ 
भङ्जिनासभभको ङ्जित्तीम तथा बौङ्झतक प्रगङ्झत ङ्जिियण सभेत 
सॊरग्न गनङ्टि ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रथताङ्जित फजेट 
तथा कामििभ उऩय सभफङ्ञन्धत रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकृतको उऩङ्ञथथङ्झतभा आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
भन्रारमभा छरपर िङ्टनेछ ।  

११. प्रङ्झतफद्धता रेखा तथा ङ्झनमन्रण: (१) प्रचङ्झरत कानूनको 
अङ्झधनभा यिी प्रदेश सयकायफाट ङ्झसङ्ञजित आङ्झथिक दाङ्जमत्त्ि 
तथा नेऩार सयकायफाट सभझौता िा ङ्झनणिम बई 
िथतान्तयण बई आएका ङ्जिङ्झबङ्ङ सभझौता िा ङ्झनणिमफाट 
खचि व्मिोनि िा प्रदेश सयकाय िा नेऩार सयकायफाट 
याजथिभा छङ्टट ङ्छदन प्रङ्झतफद्धता बएकोभा त्मथतो यकभको 
थऩष्ट व्मिोया देङ्ञखने गयी रेखा याख् नङ्ट ऩनेछ ।  

(२) प्रङ्झतिद्धता रेखा याख् ने तथा सोको 

                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत । 
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ङ्झनमन्रण सभफन्धी अन्म व्मिथथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ।  

१२. ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक तमाय गने: (१) दपा १० को 
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको फजेट तथा कामििभ िा 
आमोजनाराई प्राथङ्झभङ्जककयण गयी फजेट भथमौदाराई 
अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदई ङ्जिङ्झनमोजन ङ्जिधेमक तमाय गने 
ङ्ञजभभेिायी आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमको 
िङ्टनेछ ।  

(२) आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमरे 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तमाय बएको ङ्जिङ्झनमोजन 
ङ्जिधेमकको साथभा आङ्झथिक ङ्जिधेमक रगामत अन्म 
आिश्मक ङ्जिधेमकिरु सभेत तजङ्टिभा गनेछ ।  

१३. याजथि य व्ममको अनङ्टभान ऩेश गनङ्टि ऩने: (१) प्रदेश 
आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रीरे प्रत्मेक िवि असाय 
भङ्जिनाको एक गते दपा १२ फभोङ्ञजभ अङ्ञन्तभ रुऩ 
ङ्छदइएको प्रदेश सयकायको आगाभी आङ्झथिक िविको राङ्झग 
याजथि य व्ममको अनङ्टभान प्रदेश सबाभा ऩेश गनङ्टि 
ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश िङ्टन ेयाजथि य 
व्ममको अनङ्टभानको साथभा सॊङ्जिधानको धाया २०७ भा 
उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिियणिरुको अङ्झतङ्चयक्त देिामका ङ्जिियणिरु 
सभेत सभािेश गनङ्टि ऩनेछ:-  

(क)  अङ्ञघल्रो आङ्झथिक िविभा गङ्चयएको 
अनङ्टभान अनङ्टसाय याजथि सङ्करन बए 
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नबएको ङ्जिियणको साथै कय िा 
गैयकयभा छङ्टट ङ्छदइएको ङ्जिियण,  

 (ख) दपा ५ फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको 
भध्मभकारीन खचि सॊयचना,  

(ग)  अनङ्टदान, साििजङ्झनक ऋण य रगानी 
सभफन्धी नीङ्झत। 

१४. ऩयाभशि गनि सक्न:े प्रदेश सयकायरे आम य व्ममको 
अनङ्टभान तमाय गनङ्टिअङ्ञघ तत्सभफन्धभा सभफङ्ञन्धत 
सयोकायिारासॉग आिश्मक ऩयाभशि गनि सक्नछे ।  

१५. घाटा फजेट ऩेश गनि सक्न:े (१) प्रदेश सयकायरे घाटा 
फजेट ऩेश गनि सक्नेछ य मसयी घाटा फजेट ऩेश गदाि 
घाटा ऩूङ्झति गने स्रोत य सोको थऩष्ट आधाय खङ्टराउनङ्ट 
ऩनेछ ।  

तय प्रशासङ्झनक खचि व्मिोनि घाटा फजेट ऩेश गनि 
सङ्जकने छैन ।  

(२) घाटा फजेट सभफन्धी अन्म व्मिथथा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-४ 
फजेट ङ्झनकासा, यकभान्तय तथा ङ्झनमन्रण 

१६. फजेट ङ्झनकासा: (१) ङ्जिङ्झनमोजन ऐन िा ऩेश्की खचि ऐन 
जायी बएऩङ्झछ खचि गनि अङ्झधकाय प्रा त कामािरमरे 
आङ्झथिक कामििभको आधायभा ङ्जिङ्झनमोजन ऐनको 

                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत । 
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अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत यकभ खचि गनि सक्नेछन ्।  
(२) ङ्जिङ्झनमोजन ऐनको अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत 

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभ एकबन्दा फढी कामािरमरे खचि गनि 
ऩने अिथथाभा तारङ्टक ङ्झनकामरे ङ्जिङ्झनमोजन ऐन िा 
ऩेश्की खचि ऐन जायी बएको सात ङ्छदनङ्झबर फाॉडपाॉट गयी 
सभफङ्ञन्धत कामािरमराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 
तय एक ऩटक फाॉडपाॉट गङ्चयसकेऩङ्झछ ऩटक 

ऩटक फाॉडपाॉट गनि िङ्टॉदैन ।  
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण आङ्झथिक 

भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम, प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरम, भिारेखा ङ्झनमन्रक कामािरम य सभफङ्ञन्धत 
कोव तथा रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमराई तङ्टरुन्त ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको फाॉडपाॉटको 
जानकायी प्रा त बएऩङ्झछ सभफङ्ञन्धत कामािरमरे उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभ खचि गनि सक्नेछन ्।  

(५) एक भन्रारम अन्तगित ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट 
अकको  भन्रारम िा अन्तगितको ङ्झनकाम भापि त कामििभ 
स चारन गयी खचि गनि आिश्मक बएभा त्मथतो िाङ्जविक 
कामििभ य फजेट ङ्जिङ्झनमोजन बएको ङ्झनकामको सङ्ञचिरे 
सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामको सङ्ञचिराई त्मथतो फाङ्जविक कामििभ 
फजेट ङ्जिङ्झनमोजनको खचि गने अङ्ञख्तमायी प्रदान गनङ्टि 
ऩनेछ ।  
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(६) सभफङ्ञन्धत कामािरमको नाभभा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
िा फाॉडपाॉट बएको यकभ सो कामािरमको ब ङ्टक्तानी 
आदेशको आधायभा प्रदेश सङ्ञ चत कोवफाट आङ्झथिक 
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमद्वाया ङ्झनधािङ्चयत नीङ्झत 
अन्तगित यिी प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे तोकेको 
प्रङ्जिमा अनङ्टसाय एकर खाता कोव प्रणारीफाट ब ङ्टक्तानी 
ङ्झनकासा िङ्टनछे ।  

(७) सभफङ्ञन्धत कामािरमको नाभभा ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत 
िा फाॉडपाॉट बएको यकभ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ खचि 
गने, रेखा याख् न,े प्रङ्झतिेदन गने, रेखा ऩयीक्षण गयाउन े
य फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गने गयाउने उत्तयदाङ्जमत्त्ि सभफङ्ञन्धत 
कामािरम प्रभङ्टखको िङ्टनेछ ।  

(८) सयकायी यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झनकासा ङ्छदने तथा 
कोव स चारन गने गयाउने य ङ्ञजन्सी सभ ऩङ्झतको 
सॊयक्षण, ङ्झरराभ, ङ्झभन्िा सभफन्धी अन्म कामिङ्जिङ्झध तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ।  

१७. यकभान्तय तथा स्रोतान्तय: (१) ङ्जिङ्झनमोजन ऐनभा 
तोङ्जकएको कङ्ट नै एक अनङ्टदान सङे्कत अन्तगितको फजेट 
उऩशीविकभा यकभ नऩङ्टग बएभा सोिी ऐनभा तोङ्जकएको 
कङ्ट नै एक िा एकबन्दा फढी अनङ्टदान सङे्कत अन्तगितको 
उऩशीविकभा फचत िङ्टने यकभभध्मेफाट प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन 
ऐनभा तोङ्जकएको सीभाङ्झबर यिी आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा 
मोजना भन्रारमरे यकभान्तय गनि सक्नेछ ।  

(२) आफ्नो ङ्झनकामको अनङ्टदान सङे्कत 
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अन्तगितको कङ्ट नै फजेट उऩशीविकभा यकभ नऩङ्टग बएभा 
सो अनङ्टदान सङे्कत अन्तगित यकभ फचत बएको अन्म 
फजेट उऩशीविकिरुफाट प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन ऐनभा 
तोङ्जकएको सीभाङ्झबर यिी खचि व्मिोने स्रोत ऩङ्चयितिन 
निङ्टने गयी चारू फजेटफाट चारू तपि का खचि 
शीविकिरुभा य ऩूॉजीगत फजेटफाट ऩूॉजीगत तपि का खचि 
शीविकिरुभा सभफङ्ञन्धत सङ्ञचिरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
यकभान्तय सक्नेछन ्।  

तय मसयी यकभान्तय गदाि तरि, बत्ता, ऩोशाक, 
खायावाङ्ङ, ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी, सञ्चाय भिशङ्टर य घयबाडा 
जथता अङ्झनिामि दाङ्जमत्त्िफाट यकभान्तय गनि ऩाइन ेछैन।   

(३) प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन ऐन अन्तगित कङ्ट नै एक 
प्रकायको खचि व्मिोने स्रोतभा यिेको यकभ अकको  स्रोतभा 
साने य ब ङ्टक्तानी ङ्जिङ्झध ऩङ्चयितिन गने अङ्झधकाय आङ्झथिक 
भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमराई िङ्टनछे। 

(४) यकभान्तय तथा श्रोतान्तय सभफन्धी अन्म 
व्मिथथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ । 

१८. फजेट योक् का िा ङ्झनमन्रण गनि य सभऩिण गयाउन सक्न:े 
(१) दपा १६ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
प्रदेशको आङ्झथिक ङ्ञथथङ्झत य प्रदेश सङ्ञ चत कोवभा जभभा 
यिेको यकभराई ङ्जिचाय गयी आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा 
मोजना भन्रारमरे प्रदेश सङ्ञ चत कोवभाङ्झथ व्ममबाय 
िङ्टने यकभ फािेक ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत यकभभा आिश्मकता 
अनङ्टसाय ऩूणि िा आॊङ्ञशक रुऩभा योक् का िा ङ्झनमन्रण गनि 
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सक्नेछ । 

(२) प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन ऐनभा सभािेश बएको 
कङ्ट नै यकभ य सो यकभफाट स चारन िङ्टने कामििभको 
आङ्झथिक िविको दोस्रो चौभाङ्झसक अिङ्झधसभभ ऩङ्झन 
सन्तोवजनक रुऩभा कामािन्िमन नबएको िा िङ्टन नसक्न े
ठिय बएभा आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमरे 
त्मथतो फजेट सभऩिण (फजेट सयेन्डय) गनि रगाई 
आिश्मक अन्म शीविकभा दपा १७ फभोङ्ञजभ यकभान्तय 
गनि सक्नेछ । 

१९. प्रदेश सङ्ञ चत कोवफाट िङ्टन े ङ्जित्तीम िथतान्तयण: --
प्रदेश सङ्ञ चत कोवफाट थथानीम तिराई प्रदान गने 
सभानीकयण अनङ्टदान, सशति अनङ्टदान, सभऩूयक अनङ्टदान 
य ङ्जिशेव अनङ्टदान यकभको िथतान्तयण आङ्झथिक भाङ्झभरा 
तथा मोजना भन्रारमफाट प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरम भापि त िङ्टनेछ ।  

२०. फजेट तथा कामििभको भूल्माङ्कन: फजेट तथा कामििभ 
कामािन्िमन अिथथाको भूल्माङ्कन गयी आङ्झथिक भाङ्झभरा 
तथा मोजना भन्रारमरे अधििाङ्जविक य िाङ्जविक रुऩभा सो 
अिङ्झध सभाप्त बएको दङ्टई भङ्जिनाङ्झबर देिामका ङ्जिियण 
सङ्जित साििजङ्झनक गनङ्टि ऩनेछ:- 

(क)   याजथि, खचि, आमोजना य कामििभ 
स चारन गनि नेऩार सयकायफाट प्रा त 

                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया िटाइएको । 
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बएको सभानीकयण अनङ्टदान, सशति 
अनङ्टदान, सभऩूयक अनङ्टदान य ङ्जिशेव 
अनङ्टदान यकभ, िैदेङ्ञशक अनङ्टदान तथा 
ऋणको अनङ्टभान, प्राङ्ञ त तथा 
ऩङ्चयचारनको मथाथि ङ्जिियण, 

(ख)   प्रदेश सयकायको नीङ्झत तथा कामििभ य 
फजेटभा सभािेश बएका कामििभिरुको 
कामािन्िमन अिथथा, 

(ग)   अन्म सान्दङ्झबिक ङ्जिियणिरु । 
ऩङ्चयच्छेद-५ 

कायोफायको रेखा 
२१. रेखाको ङ्झसद्धान्त, आधाय य रेखा ढाॉचा: (१) ङ्जिङ्झनमोजन, 

याजथि, धयौटी तथा अन्म कायोफायको रेखा दोिोयो 
रेखा प्रणारीको ङ्झसद्धान्त अनङ्टरुऩ नगदभा आधाङ्चयत 
िङ्टनेछ । प्रदेश सयकायरे तोकेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख प्रोद् बािी 
आधायभा रेखा याख् ने प्रणारी कामािन्िमन गनि सक्नेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको रेखा याख् न े
प्रमोजनका राङ्झग नेऩार सयकायको ढाॉचासॉग तादात्भम 
िङ्टने गयी प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे भिारेखा 
ऩयीक्षकफाट थिीकृत रेखा ढाॉचा िा आङ्झथिक सङे्कत तथा 
िगॉकयण अनङ्टरुऩ रेखा ढाॉचा य आङ्झथिक सङे्कत तथा 
िगॉकयण तजङ्टिभा गयी कामािन्िमन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ थिीकृत आङ्झथिक 
सङे्कत तथा िगॉकयण य रेखा ढाॉचाभा सफैको 
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जानकायीका राङ्झग प्रकाशन गनङ्टि ऩनेछ । 
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ थिीकृत आङ्झथिक 

सङे्कत तथा िगॉकयण य रेखा ढाॉचाभा सङ्टधाय तथा 
ऩङ्चयभाजिन गनि आिश्मक देखेभा प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमरे सङ्टधाय तथा ऩङ्चयभाजिन गनङ्टिऩने ढाॉचा तमाय 
गयी आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारमको सिभङ्झत 
ङ्झरई भिारेखा ऩयीक्षकफाट थिीकृत गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ थिीकृत रेखा 
ढाॉचा य आङ्झथिक सङ्केत तथा िगॉकयण कामािन्िमनको 
सभफन्धभा कङ्ट नै ङ्छद्वङ्जिधा देङ्ञखएभा थऩष्ट गने ङ्ञजभभेिायी 
प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमको िङ्टनेछ ।  

२२.  कायोफायको रेखा: (१) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमरे प्रदेश सङ्ञ चत कोवको अङ्झतङ्चयक्त ङ्जिङ्झनमोजन, 
याजथि, धयौटी, प्रदेश सयकायराई नेऩार सयकायको 
थिीकृङ्झतभा प्रा त िङ्टने िैदेङ्ञशक अनङ्टदान, ऋण सिामता, 
रगानी य अन्म कायोफायको एकीकृत रेखा तमाय गयी 
याख् नङ्ट ऩनेछ ।  

(२) ङ्जिङ्झनमोजन, याजथि तथा धयौटीका 
अङ्झतङ्चयक्त अन्म सफै प्रकायका कायोफाय य ङ्झनमभानङ्टसाय 
फजेटभा सभािेश बएका िा नबएका जङ्टनसङ्टकै सिामता 
िा स्रोतफाट बएको खचिको रेखा सभफङ्ञन्धत कामािरमरे 
तमाय गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे भातित 
कामािरमफाट ङ्जिङ्झनमोजन, याजथि, धयौटी रगामत सफै 
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ङ्जित्तीम ङ्जिियण ङ्झरई प्रदेशको एकीकृत ङ्जित्तीम ङ्जिियण य 
एकीकृत ङ्जिसाफ तमाय गयी तोङ्जकएको सभमङ्झबर प्रदेश 
रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमराई उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(४) प्रदेश ङ्ञथथत भन्रारम तथा सो भातितका 
कामािरमको सभऩङ्ञत्त य दाङ्जमत्त्िको रेखाङ्कन एिॊ 
प्रङ्झतिेदन गने दाङ्जमत्त्ि रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको 
िङ्टनेछ। रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतफाट प्रा त ङ्जिियणको 
आधायभा प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे प्रदेशको 
एकीकृत ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमाय गनेछ ।  

(५) प्रदेशङ्झबरका सफै सयकायी कायोफायको 
एकीकृत ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमाय गयी आङ्झथिक भाङ्झभरा 
तथा मोजना भन्रारम, भिारेखा ङ्झनमन्रक कामािरम य 
भिारेखा ऩयीक्षक सभक्ष ऩेश गनङ्टि प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमको कतिव्म िङ्टनछे ।  

२३.  याजथि दाङ्ञखरा य याजथि रेखा: (१) प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकायराई प्रा त िङ्टने याजथि तथा 
सयकायी यकभ कामािरमभा प्रा त बएऩङ्झछ तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सयकायी कायोफाय गने फैङ्कभा दाङ्ञखरा गनङ्टि 
ऩनेछ । 

(२) सयकायी कायोफाय गने थिीकृङ्झत प्रा त 
फैङ्कभा जभभा िङ्टन आएको याजथि सोिी ङ्छदन सङ्ञ चत 
कोवभा दाङ्ञखरा गनङ्टि ऩनेछ। कङ्ट नै काफू फाङ्जियको 
ऩङ्चयङ्ञथथङ्झत ऩयी सो ङ्छदन याजथि दाङ्ञखरा िङ्टन नसकेभा 
सोको बोङ्झरऩल्ट सङ्ञ चतकोवभा दाङ्ञखरा गनङ्टि ऩनेछ ।  
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(३) उऩदपा (२) ङ्जिऩयीत सयकायी कायोफाय 
गनि थिीकृङ्झत प्रा त कङ्ट नै फैङ्करे सङ्ञ चत कोवभा याजथि 
दाङ्ञखरा नगयेको ऩाइएभा प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमको ङ्झसपाङ्चयसभा नेऩार याष्ड फैङ्करे दश ङ्छदनसभभ 
ङ्जढरो गयेको बए दश प्रङ्झतशत जङ्चयफाना गयी सो याजथि 
दाङ्ञखरा गनि रगाउनङ्ट ऩनेछ य सोबन्दा फढी ङ्जढरो 
गयेकोभा ऩन्र प्रङ्झतशत जङ्चयफाना गयी नगद दाङ्ञखरा गनि 
रगाई त्मथता फैङ्कको इजाजत यद्द गने तपि  कायफािी 
गनि सक्नेछ ।  

(४) याजथिको रगत तथा रेखा याख् न,े ङ्जिसाफ 
ङ्झबडान गने, ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमाय ऩाने, रेखा ऩयीक्षण 
गयाउने उत्तयदाङ्जमत्त्ि कामािरम प्रभङ्टखको िङ्टनेछ ।  

२४.  नगद, ङ्ञजन्सी दाङ्ञखरा य रेखा: (१) ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तरे 
आफ्नो ङ्ञजभभाभा आएको सयकायी नगद सभऩङ्ञत्तको 
िकभा सोिी ङ्छदन िा त्मसको बोङ्झरऩल्ट य ङ्ञजन्सी 
भारसाभानको िकभा सात ङ्छदनङ्झबर तोङ्जकएको थथानभा 
दाङ्ञखरा गयी से्रथता खडा गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) आफ्नो ङ्ञजभभाभा आएको सयकायी नगद 
सभऩङ्ञत्त सोिी ङ्छदन िा त्मसको बोङ्झरऩल्ट तोङ्जकएको 
थथानभा दाङ्ञखरा नगयेको ऩाइएभा सभफङ्ञन्धत भन्रारम, 
तारङ्टक कामािरम िा ङ्जिबागीम प्रभङ्टखरे त्मथतो ङ्ञजभभेिाय 
व्मङ्ञक्तराई दश ङ्छदनसभभ ङ्जढरो गयेको बए दश प्रङ्झतशत 
जङ्चयफाना सभेत गयी सो यकभ दाङ्ञखरा गनि रगाउने, 
दश ङ्छदनबन्दा फढी ङ्जढरो गयेकोभा सािाॉ यकभको दश 
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प्रङ्झतशत जङ्चयफाना गयी नगद दाङ्ञखरा गनि रगाई 
कसूयको भारा अनङ्टसाय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
ङ्जिबागीम कायफािी सभेत गनि गयाउन सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए ताऩङ्झन दाङ्ञखरा गनङ्टिऩने नगद फैङ्क य कामािरम 
फीचको दङ्टयी सभेतराई ङ्जिचाय गयी प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमरे नगद दाङ्ञखरा गने भमाद तोक्न सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भमादङ्झबर 
ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तरे नगद तथा ङ्ञजन्सी दाङ्ञखरा गयेको 
से्रथता खडा गनि नसकेभा त्मसको भनाङ्झसि कायण 
खङ्टराई एक ति भाङ्झथको अङ्झधकायी सभक्ष भमाद थऩको 
राङ्झग अनङ्टयोध गनि सक्नेछ। मसयी अनङ्टयोध बै आएभा 
एक ति भाङ्झथको अङ्झधकायीरे भनाङ्झसि कायण देखेभा 
एकैऩटक िा ऩटक ऩटक गयी फढीभा तीस ङ्छदन 
सभभको भमाद थऩ गनि सक्नेछ ।  

 (५) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभ थङ्जऩएको 
भमादङ्झबर ऩङ्झन ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तरे से्रथता खडा नगयेभा 
एक ति भाङ्झथको अङ्झधकायीरे उक्त व्मङ्ञक्तराई करभै 
ङ्जऩच्छे ङ्जिगोको दश प्रङ्झतशतसभभ जङ्चयफाना गनि सक्नेछ।  

२५.  रेखा दाङ्ञखरा गने: (१) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमरे तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर प्रत्मेक आङ्झथिक िविको 
प्रदेश सङ्ञ चत कोवको अङ्झतङ्चयक्त ङ्जिङ्झनमोजन, याजथि, 

                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत । 
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धयौटी, िैदेङ्ञशक अनङ्टदान य ऋण सिामता तथा 
रगानीको रेखा य आङ्झथिक िविको एकीकृत रेखा एिॊ 
ङ्जित्तीम ङ्जिियण आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्रारम, 
भिारेखा ङ्झनमन्रक कामािरम य भिारेखा ऩयीक्षकको 
कामािरम सभक्ष दाङ्ञखरा गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे भातित 
कामािरम सभेतको प्रत्मेक आङ्झथिक िविको सभऩूणि आम-
व्ममको एकीकृत ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमाय गयी तोङ्जकएको 
अिङ्झधङ्झबर प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरम य भिारेखा 
ऩयीक्षकको कामािरम सभक्ष ऩेश गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तरे कायोफायको रेखा य 
सभफङ्ञन्धत कागजात तोङ्जकएको कामािरमभा िा 
रेखाऩयीक्षक सभक्ष तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ दाङ्ञखरा गनङ्टि ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ रेखा 
दाङ्ञखरा गनि नसक्ने भनाङ्झसफ कायण देखाई भमाद 
थऩको राङ्झग अनङ्टयोध गङ्चयएभा एक ति भाङ्झथको 
अङ्झधकायीरे फढीभा तीस ङ्छदनसभभको भमाद थङ्जऩङ्छदन 
सक्नेछ। तय मसयी भमाद थऩ गदाि भिारेखा 
ऩयीक्षकको कामािरमभा एकीकृत रेखा दाङ्ञखरा गने 
सभम अिङ्झध प्रबाङ्जित निङ्टने गयी गनङ्टि ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ थऩ गङ्चयएको 
भमादङ्झबर ऩङ्झन रेखा दाङ्ञखरा नगने ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तराई 
एक ति भाङ्झथको अङ्झधकायीरे ऩङ्जिरो ऩटकको राङ्झग 
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प्रत्मेक करभभा एक सम रुऩैमाॉको दयरे य दोस्रो 
ऩटकभा प्रत्मेक करभको राङ्झग दङ्टइि सम रुऩैमाॉको दयरे 
जङ्चयफाना गनि सक्नछे य सोबन्दा ऩङ्झन धेयै ऩटक सोिी 
त्मिी गैयङ्ञजभभेिायी दोिोर् माएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
ङ्जिबागीम कायफािी सभेत गनि सङ्जकनेछ ।  

(६) तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर भिारेखा ऩयीक्षकको 
कामािरमभा रेखा तथा ङ्जित्तीम ङ्जिियण दाङ्ञखरा गयाउन 
नसकी भनाङ्झसफ भाङ्जपकको कायण देखाई रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृत िा ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तरे भमाद थऩको 
राङ्झग अनङ्टयोध गयेभा भिारेखा ऩयीक्षक िा ङ्झनजरे 
तोकेको अङ्झधकायीरे कायण िेयी फढीभा ऩैँतीस ङ्छदन 
सभभको भमाद थऩ गनि सक्नेछ ।  

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ भमाद थऩको भाग 
नगयेभा िा थऩ बएको भमादङ्झबर ऩङ्झन रेखा य ङ्जित्तीम 
ङ्जिियण दाङ्ञखरा नगयेभा भिारेखा ऩयीक्षकरे ङ्ञजभभेिाय 
व्मङ्ञक्त, कामियत कामािरमका रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकृतराई य रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत बए ङ्झनजबन्दा 
एक ति भाङ्झथको अङ्झधकायीराई रेखा दाङ्ञखरा गनि 
गयाउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मथतो ङ्झनदेशनको 
ऩारना गनङ्टि ङ्झनदेशन ऩाउनेको कतिव्म िङ्टनछे ।  

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशन ङ्छदॉदा ऩङ्झन 
रेखा तथा ङ्जित्तीम ङ्जिियण दाङ्ञखरा नगयेभा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ ङ्जिबागीम कायफािी सभेत गनि 
सङ्जकनछे।  
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(९) याजथि, नगदी, ङ्ञजन्सी तथा धयौटी 
दाङ्ञखरा गने तथा त्मसको रेखा अङ्झबरेख अयावािङ्झधक 
रुऩभा याख् ने सभफन्धी अन्म कामिङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ ।  

२६.  एकीकृत ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमाय गने: (१) प्रदेश सङ्ञ चत 
कोव एिॊ अन्म सयकायी कोविरुको एकीकृत िाङ्जविक 
ङ्जित्तीम ङ्जिियण तमाय गने ङ्ञजभभेिायी प्रदेश रेखा 
ङ्झनमन्रक कामािरमको िङ्टनेछ । 

(२) आफ्नो कामिक्षेरङ्झबरका कामािरमिरुको 
सङ्घीम य प्रदेश सयकायफाट प्रा त बएको अनङ्टदान, 
याजथि फाॉडपाॉटफाट प्रा त यकभ, आन्तङ्चयक आम तथा 
ऋण य अनङ्टदान सभेतको ङ्जिियण य आफ्नो के्षरङ्झबरका 
थथानीम तिको आङ्झथिक कायोफायको छङ्टिाछङ्ट िै य एकीकृत 
ङ्जिियण तमाय गयी आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
भन्रारम य भिारेखा ङ्झनमन्रक कामािरमभा ऩठाउन े
ङ्ञजभभेिायी सभफङ्ञन्धत प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमको 
िङ्टनेछ । 

(३) आफ्नो कामिक्षरे ङ्झबरका कामािरमिरुको 
सङ्घीम य प्रदेश सयकायफाट प्रा त बएको अनङ्टदान, 
याजथि फाॉडपाॉटफाट प्रा त यकभ, आन्तङ्चयक आम तथा 
ऋण य अनङ्टदान सभेतको ङ्जिियण य थथानीम तिको 
आङ्झथिक कायोफायको छङ्टिाछङ्ट िै य एकीकृत ङ्जिियण तमाय 
गयी प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमभा ऩठाउन े
ङ्ञजभभेिायी सभफङ्ञन्धत कोव तथा रेखा ङ्झनमन्रक 



 

33 
 

कामािरमको िङ्टनछे । 
(४) थथानीम तिङ्झबरका कामािरमिरुको सङ्घीम 

य प्रदेश सयकायफाट प्रा त बएको अनङ्टदान, याजथि 
फाॉडपाॉटफाट प्रा त यकभ, आन्तङ्चयक आम तथा ऋण य 
अनङ्टदान सभेतको ङ्जिियण देङ्ञखने गयी एकीकृत ङ्जिियण 
तमाय गयी सभफङ्ञन्धत प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरम य 
कोव तथा रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमभा ऩठाउन े
ङ्ञजभभेिायी सभफङ्ञन्धत थथानीम तिको िङ्टनेछ ।  

(५) आ-आफ्नो कामिक्षरेङ्झबरको ङ्जित्तीम ङ्जिियण 
ऩेश नगने तथा रेखा ऩयीक्षण नगयाउने कामािरम तथा 
थथानीम तिराई प्रिाि िङ्टने अनङ्टदान यकभ योक् का याख् न 
सङ्जकनछे ।  

(६) प्रदेशरे तमाय गने ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदन नेऩार 
सयकायफाट थिीकृत भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ ।  

२७. िाङ्झन, नोक्सानी असङ्टर उऩय गङ्चयन:े मस ऐन फभोङ्ञजभ 
याख् नऩने कायोफायको रेखा ठककसॉग नयाखेको कायणफाट 
प्रदेश सयकायराई कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको िाङ्झन, नोक्सानी तथा 
क्षङ्झत िङ्टन गएभा त्मसयी ऩनि गएको िाङ्झन, नोक्सानी तथा 
क्षङ्झतऩूङ्झति ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तफाट सयकायी फाॉकी सयि 
असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-६ 
भ्रभण खचि 

२८. भ्रभणभा खटाउन:े सयकायी काभको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै 
ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीराई थिेदश िा ङ्जिदेशभा काज 
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खटाउन सङ्जकनेछ।  
२९. दैङ्झनक तथा भ्रभण बत्ता: सयकायी काभको ङ्झसरङ्झसराभा 

कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीराई थिेदश िा ङ्जिदेशभा 
काज खटाउॉदा भ्रभण खचि ङ्झनमभािरीभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ दैङ्झनक बत्ता तथा भ्रभण बत्ता प्रदान गङ्चयनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-७ 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण तथा रेखा ऩयीक्षण 

३०. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी: (१) प्रदेश तिका सफै 
रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतिरुरे आफ्नो य भातितका सफै 
सयकायी कामािरमिरुफाट सभऩादन गङ्चयने कामििरु 
ङ्झभतव्ममी, प्रबािकायी य कामि दक्षताऩूणि ढङ्गफाट 
सभऩादन गनि तथा ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदन प्रणारीराई 
ङ्जिश्वासनीम फनाउन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सभऩादन 
गनङ्टि ऩने काभको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
प्रणारी तमाय गयी मो ऐन प्रायभब बएको एक िविङ्झबर 
रागू गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्रण प्रणारी सभफन्धी ढाॉचा य कामिङ्जिङ्झध प्रदेश रेखा 
ङ्झनमन्रक कामािरमरे तोके फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ । 

(३) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारी कामािन्िमनको 
अनङ्टगभन सभफङ्ञन्धत रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतफाट 
िङ्टनेछ। 

३१. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण सङ्झभङ्झत: (१) दपा ३० फभोङ्ञजभको 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारीको कामािन्िमनका राङ्झग 
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प्रत्मेक ङ्झनकामभा देिाम फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
सङ्झभङ्झत यिनेछ।  

(क)  सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामको रेखा उत्तयदामी  
 अङ्झधकृत िा प्रभङ्टख       - अध्मक्ष  
(ख)  सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामको प्रशासन िा  
 मोजना भिाशाखा/शाखा प्रभङ्टख  

    - सदथम  
(ग)  अध्मक्षरे तोकेको सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामभा  
 कामियत ङ्जिवम के्षरसॉग सभफङ्ञन्धत  
 या.ऩ. ङ्छद्वतीम शे्रणीको अङ्झधकृत 

    - सदथम 
(घ)  प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमको  
 कभतीभा याजऩराॊङ्जकत अङ्झधकृत  
 प्रङ्झतङ्झनङ्झध   - सदथम 
(ङ)  सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामको आङ्झथिक प्रशासन  
 प्रभङ्टख    - सदथम सङ्ञचि 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आफ्नो 

ङ्झनकाम य अन्तगितफाट सभऩादन गङ्चयने कामििरु प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत तङ्चयकारे, दक्षताऩूणि एिॊ 
ङ्झभतव्ममी रुऩभा सभऩादन गयी नङ्झतजा उन्भङ्टख गयाउन,े 
ङ्जित्तीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गने, ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदनराई 
ङ्जिश् िसनीम फनाउने तथा रेखा ऩयीक्षणफाट कामभ 
बएका िेरुजङ्ट पछमौट गयी गयाई आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
प्रणारीराई सङ्टदृढ एिॊ प्रबािकायी फनाउन आिश्मक 
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कामििरु सभऩादन गयाउने छ ।  
३२. आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण: (१) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 

कामािरम िा सो कामािरमरे तोकेको कामािरमफाट प्रदेश 
सयकाय अन्तगितका कामािरमिरु तथा थथानीम तिको 
आङ्झथिक कायोफायको ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्मङ्जमता, कामिदक्षता 
य प्रबािकाङ्चयताको आधायभा प्रत्मेक चौभाङ्झसक सभाप्त 
बएको एक भङ्जिनाङ्झबर आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

(२) आफ्नो कामािरमको आन्तङ्चयक रेखा 
ऩयीक्षण गयाउने ङ्ञजभभेिायी सभफङ्ञन्धत कामािरम प्रभङ्टखको 
िङ्टनेछ ।  

(३) आन्तङ्चयक रेखाऩयीक्षकको काभ, कतिव्म 
य अङ्झधकाय देिाम फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ:– 

(क) आन्तङ्चयक रेखाऩयीक्षकरे सभफङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको उद्देश्म अनङ्टरुऩका 
ङ्झनधािङ्चयत कामिसभऩादनसॉग 
सभफङ्ञन्धत कायोफायको गङ्ञणतीम 
शङ्टद्धता य कानून ऩङ्चयऩारनाको ऩूणि 
ऩयीक्षण गनङ्टि ऩनेछ। सभफङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको कामि सभऩादनका िभभा 
ऩङ्चयचारन बएको स्रोतको 
नङ्झतजाभूरक उऩमोग एिॊ 
प्रबािकाङ्चयता सभफन्धभा जोङ्ञखभ 
ङ्जिश् रेवणभा आधाङ्चयत बई 
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रेखाजोखा गयी सङ्टझाि गने य 
अफरभफन गङ्चयएका आन्तङ्चयक 
ङ्झनमन्रण प्रणारी रगामतका 
नीङ्झतगत एिॊ प्रङ्जिमागत ऩक्षिरुको 
व्मिथथाऩकीम अभ्मासका सभफन्धभा 
रेखाजोखा गयी सङ्टझाि प्रथतङ्टत गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

(ख)  खण्ड (क) फभोङ्ञजभ ऩयीक्षण 
गदाि साििजङ्झनक ङ्जित्तीम 
जिापदेङ्जिता य ऩायदङ्ञशिताको 
प्रिद्धिन गदै सभफङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
प्रणारीको सङ्टदृढीकयण तथा 
आङ्झथिक अनङ्टशासनको 
ऩङ्चयऩारनभा सिमोग ऩङ्टर् माउन े
गयी प्रङ्झतिेदन गनङ्टि आन्तङ्चयक 
रेखाऩयीक्षकको कतिव्म िङ्टनेछ । 

(ग)  आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण 
प्रमोजनका राङ्झग सभफङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको आङ्झथिक कायोफाय य 
सोसॉग सभफङ्ञन्धत अङ्झबरेख तथा 
ङ्झनणिमिरु ङ्झनयीक्षण, ऩयीक्षण 
तथा जाॉच ऩड्तार गनि ऩाउन े
अङ्झधकाय आन्तङ्चयक 
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रेखाऩयीक्षकराई िङ्टनछे ।  
(घ) आन्तङ्चयक रेखाऩयीक्षकरे 

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ आन्तङ्चयक 
रेखा ऩयीक्षण गयी देङ्ञखएको 
व्मिोया खङ्टराई सङ्टझाि सङ्जितको 
प्रङ्झतिेदन गनङ्टि ऩनेछ ।  

(४) आन्तङ्चयक रेखाऩयीक्षकरे आपूराई 
खटाउने य आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण गने ङ्झनकामप्रङ्झत 
ङ्ञजभभेिाय यिी आफ्नो काभ कतिव्म य अङ्झधकाय 
प्रमोगको ङ्झसरङ्झसराभा सदाचाङ्चयता, िथतङ्टङ्झनष्ठता, 
गोऩनीमता, सक्षभता सङ्जित तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म 
आचयण ऩारना गनङ्टि ऩनेछ । साथै आन्तङ्चयक 
रेखाऩयीक्षकरे रेखा ऩयीक्षणको ङ्झसरङ्झसराभा 
जानकायीभा आएको कङ्ट नै सूचना िा तथ्म रेखा ऩयीक्षण 
प्रङ्झतिेदनभा सभािेश गने फािेक अन्म कङ्ट नै ऩङ्झन रुऩभा 
कसैराई उऩरव्ध गयाउनङ्ट िङ्टॉदैन । 

(५) आन्तङ्चयक रेखाऩयीक्षकरे आफ्नो 
कामिसभऩादनका िभभा मस ऐन फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय 
प्रमोग गयी आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण गयेकै आधायभा 
ङ्झनज उऩय कङ्ट नै कानूनी कायफािी चराउन े छैन । तय 
आन्तङ्चयक रेखाऩयीक्षकरे अनङ्टङ्ञचत कामि गयेको िा 
िदङ्झनमतऩूििक कामिसभऩादन गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कायफािी िा अङ्झबमोजन गनि 
फाधा ऩङ्टगेको भाङ्झनने छैन । 



 

39 
 

(६) आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनभा 
सभािेश बएका व्मिोया अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण िङ्टनङ्ट 
अगािै पर्छ्यौट तथा सभऩयीक्षण गयाई अङ्ञन्तभ 
रेखाऩयीक्षक सभक्ष प्रथतङ्टत गनङ्टि ऩनेछ । अङ्ञन्तभ रेखा 
ऩयीक्षण िङ्टॉदा प्रथतङ्टत िङ्टन आएका आन्तङ्चयक रेखा 
ऩयीक्षणका सङ्टझाििरुको सभफन्धभा कायण सङ्जित 
िटाइएकोभा फािेक अन्म सङ्टझाििरुराई अङ्ञन्तभ 
रेखाऩयीक्षकरे आफ्नो सङ्टझािभा प्रथतङ्टत गनङ्टि ऩनेछ ।  

(७) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे 
आन्तङ्चयक रेखाऩयीक्षणराई थितन्र, ङ्झनश्ऩक्ष य 
प्रबािकायी फनाउन आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण य आङ्झथिक 
प्रशासन स चारनका राङ्झग न्मूनतभ अिङ्झध तोङ्जक अरग 
अरग कभिचायी खटाउन ेव्मिथथा गनि सक्नेछ ।  

(८) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे मस ऐन 
फभोङ्ञजभ बएको आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षणको एकीकृत 
िाङ्जविक प्रङ्झतिेदन तमाय गयी आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा 
मोजना भन्रारम भापि त भङ्टख्मभन्री सभक्ष ऩेश गनङ्टि 
ऩनेछ । मथतो प्रङ्झतिेदन भङ्टख्मभन्री तथा भङ्ञन्रऩङ्चयवदको 
कामािरमरे साििजङ्झनक गनङ्टि ऩनेछ ।  

३३. अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण: (१) प्रत्मेक कामािरमरे सफै 
प्रकायका आम-व्मम तथा कायोफायको तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको रेखा य ङ्जित्तीम ङ्जिियण ऩेश गयी भिारेखा 
ऩयीक्षकको कामािरमफाट अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण गयाउनङ्ट 
ऩनेछ । 
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(२) भिारेखा ऩयीक्षकरे अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण 
गदाि आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षणको प्रङ्झतिेदनराई सभेत 
आधाय ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

३४.  कायोफायको रेखा तथा ङ्जिियण दाङ्ञखरा गनङ्टि ऩने: (१) 
कामािरमको सयकायी आम-व्मम तथा सयकायी 
सभऩङ्ञत्तको रेखा आकङ्ञथभक रुऩभा ङ्झनयीक्षण गदाि िा 
आन्तङ्चयक िा अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षणको ङ्झसरङ्झसराभा 
सोङ्झधएको प्रश्नको जिाप िा भाग गङ्चयए फभोङ्ञजभको 
रेखा तथा ङ्जिियण तोङ्जकएको भमादङ्झबर दाङ्ञखरा गनङ्टि 
सभफङ्ञन्धत अङ्झधकृत िा ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तको कतिव्म 
िङ्टनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
भमादङ्झबर काभ सभऩङ्ङ गनि नसङ्जकन े बई भनाङ्झसफ 
भाङ्जपकको कायण सङ्जित भमाद थऩको राङ्झग अनङ्टयोध 
गयेभा य त्मथतो कायण भनाङ्झसफ देङ्ञखएभा सो प्रश्न 
सोधनी गने िा ङ्जिियण भाग गने अङ्झधकायी िा ङ्झनकामरे 
भाग फभोङ्ञजभ भनाङ्झसफ भाङ्जपकको भमाद थऩ गङ्चयङ्छदन 
सक्नेछ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको 
भमादङ्झबर सोङ्झधएको प्रश्नको जिाप िा भाग गयीएको 
रेखा ऩेश गनि नसक्ने अङ्झधकृत िा ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तरे 
फेरुजङ्ट िा कैङ्जपमतभा देङ्ञखएको यकभ व्मिोनङ्टि ऩनेछ ।  

(४) रेखा तथा ङ्जित्तीम ङ्जिियण ऩेश नगने प्रदेश 
सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकामको रेखा उत्तयदामी 
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अङ्झधकृतराई सभफङ्ञन्धत सॊिैधाङ्झनक अङ्ग य ङ्झनकामका 
प्रभङ्टखरे, प्रदेश भन्रारम तथा प्रदेश थतयको सङ्ञचिारम 
तथा आमोगको रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतराई सभफङ्ञन्धत 
भन्रीरे य अन्मको िकभा रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे 
प्रत्मेक करभभा एकसम रुऩैमाॉसभभ जङ्चयफाना गनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गदाि ऩङ्झन 
रेखा तथा ङ्जित्तीम ङ्जिियण दाङ्ञखरा नगयेभा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभका अन्म कायफािी सभेत गनङ्टि ऩनेछ ।  

३५.  रेखा ऩयीक्षणको प्रायङ्ञभबक प्रङ्झतिेदन उऩयको कायफािी: 
(१) आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनभा औलँ्माइएका 
फेरुजङ्टका सभफन्धभा भिारेखा ऩयीक्षकको कामािरमफाट 
डोय आउनङ्टऩूिि िा सो फेरुजङ्टको सूचना ऩाएको ऩैँतीस 
ङ्छदन ङ्झबर फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गयी से्रथता अयावािङ्झधक गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

(२) भिारेखा ऩयीक्षकको कामािरमफाट रेखा 
ऩयीक्षण बई प्रायङ्ञभबक प्रङ्झतिेदनभा औलँ्माइएका 
फेरुजङ्टका सभफन्धभा सो फेरुजङ्टको सूचना प्रा त बएको 
ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर सभफङ्ञन्धत कामािरमरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
पर्छ्यौट तथा सभऩयीक्षण गयी भिारेखा ऩयीक्षकको 
कामािरमराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भमादङ्झबर 
प्रायङ्ञभबक प्रङ्झतिेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत व्मिोया पर्छ्यौट तथा 
सभऩयीक्षण गयाउन नसक्ने भनाङ्झसफ भाङ्जपकको कायण 
बएभा ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तरे कायण सभेत उल्रेख गयी 
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भमाद थऩको राङ्झग भिारेखा ऩयीक्षकको कामािरम 
सभक्ष अनङ्टयोध गनि सक्नछे । त्मथतो अनङ्टयोध बई 
आएभा भिारेखा ऩयीक्षकको कामािरमरे भनाङ्झसि 
भाङ्जपकको भमाद थऩ गयी ङ्छदन सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ थऩ गयीङ्छदएको 
भमादङ्झबर ऩङ्झन प्रायङ्ञभबक प्रङ्झतिेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत व्मिोया 
पर्छ्यौट िा सभऩयीक्षण नगयाएभा भिारेखा ऩयीक्षकरे 
रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतराई जानकायी गयाउन े य 
त्मसयी प्रा त िङ्टन आएको जानकायी फभोङ्ञजभको 
कायफािी गने ङ्ञजभभेिायी रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको 
िङ्टनेछ । रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे कायफािी नगयेभा 
भिारेखा ऩयीक्षकरे ङ्जिबागीम भन्री िा याज्म भन्रीराई 
जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ पर्छ्यौट तथा 
सभऩयीक्षण िङ्टन नसकेको प्रायङ्ञभबक प्रङ्झतिेदनको व्मिोया 
भिारेखा ऩयीक्षकरे आफ्नो िाङ्जविक प्रङ्झतिेदनभा सभािेश 
गनेछ ।  

३६. रेखा ऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनको रगत याख् न:े (१) आन्तङ्चयक 
तथा अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनभा औल्माइएका 
ङ्झनमङ्झभत गनङ्टि ऩने तथा असङ्टर उऩय गनङ्टि ऩने बनी 
ठिर् माएको फेरुजङ्टको रगत सभफङ्ञन्धत कामािरमभा याख् नङ्ट 
ऩनेछ । 

(२) प्रदेशथतयको केन्रीम ङ्झनकामरे आफ्नो य 
भातितका सफै कामािरमिरुको फेरुजङ्टको प्रादेङ्ञशक रगत 
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याख् नङ्ट ऩनेछ। फेरुजङ्टको अङ्झबरेख अयावािङ्झधक गयी प्रदेश 
रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमभा ऩठाउने कतिव्म रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ । प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमरे मसयी प्रा त फेरुजङ्टको एकीकृत रगत याख् न े
व्मिथथा ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको रगत याख्दा 
आन्तङ्चयक तथा अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण प्रङ्झतिेदनको रगत 
अरग अरग रुऩभा याख् नङ्ट ऩनेछ ।  

(४) दपा ३२ को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ 
पर्छ्यौट तथा सभऩयीक्षण बएको आन्तङ्चयक रेखा 
ऩयीक्षणको फेरुजङ्ट तथा दपा ३६ फभोङ्ञजभ पर्छ्यौट तथा 
सभऩयीक्षण बएको अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षणको फेरुजङ्टको 
ङ्जिियण रगतभा अयावािङ्झधक गयी अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण 
िङ्टॉदा ऩयीक्षण गनङ्टि गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

३७.  फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गने गयाउन:े (१) रेखा ऩयीक्षणफाट 
औल्माइएका फेरुजङ्ट सभफन्धभा प्रभाण ऩेश गयी िा 
ङ्झनमङ्झभत गयी गयाई िा असङ्टर उऩय गयी पर्छ्यौट गने 
दाङ्जमत्त्ि सभफङ्ञन्धत कामािरम प्रभङ्टख य आङ्झथिक प्रशासन 
शाखा प्रभङ्टखको िङ्टनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फेरुजङ्ट पर्छ्यौट िङ्टन 
नसकेभा सो फेरुजङ्ट कामभ िङ्टने आङ्झथिक कायोफाय गने 
ऩदाङ्झधकायीिरु य कायोफायभा सॊरग्न व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर 
उऩय गयी पर्छ्यौट गनङ्टि ऩनेछ । 

(३) आन्तङ्चयक िा अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण िङ्टॉदा 
सयकायी नगदी िा ङ्ञजन्सी भारसाभानको रगत छङ्टट 
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गयेको देङ्ञखएभा तत्कार रगत अयावािङ्झधक गनि रगाउन े
य सयकायराई िाङ्झन, नोक्सानी बएको देङ्ञखएभा त्मसको 
सूचना प्रा त िङ्टनासाथ सभफङ्ञन्धत कामािरम प्रभङ्टख िा 
ङ्जिबागीम प्रभङ्टखरे त्मथतो िाङ्झन, नोक्सानी बएको यकभ 
असङ्टर गयी कसूयको भारा अनङ्टसाय ङ्जिबागीम कायफािी 
सभेत गनङ्टि ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सूचना प्रा त 
बएऩङ्झछ ऩङ्झन कायफािी नगने अङ्झधकायीराई प्रदेश 
सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकामको िकभा सभफङ्ञन्धत प्रदेश 
सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकामको प्रभङ्टख, भन्रारम तथा 
प्रदेशथतयको सङ्ञचिारम तथा आमोगको िकभा 
सभफङ्ञन्धत भन्रारमको ङ्जिबागीम भन्री िा याज्मभन्री, 
ङ्जिबाग िा ङ्जिबाग सयिको अङ्ञथतत्ि य क्षेराङ्झधकाय 
बएको कामािरमको िकभा सभफङ्ञन्धत भन्रारमको 
सङ्ञचि य कामािरमको िकभा सभफङ्ञन्धत तारङ्टक 
कामािरमको प्रभङ्टखरे प्रत्मेक करभभा एकसम 
रुऩैमाॉसभभ जङ्चयफाना गनेछ ।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गये 
नगयेको सभफन्धभा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ पर्छ्यौट गनि रगाउने दाङ्जमत्त्ि 
सभफङ्ञन्धत रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको िङ्टनछे । 

३८. फेरुजङ्ट पर्छ्यौट तथा सभऩयीक्षण: (१) रेखा ऩयीक्षणको 
प्रङ्झतिेदनभा दशािइएका फेरुजङ्ट ङ्झनमङ्झभत, असङ्टर उऩय तथा 
सभऩयीक्षण गयी पर्छ्यौट गने गयाउने ङ्ञजभभेिायी 
सभफङ्ञन्धत रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ । 
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(२) असङ्टर उऩय गनङ्टि ऩने तथा ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्ट 
ऩने बनी औ ॊल्माइएको फेरुजङ्ट फािेक अन्म फेरुजङ्टिरुको 
िकभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩने यीत 
नऩङ्टगेको तय सयकायी नगदी ङ्ञजन्सीको िाङ्झन, नोक्सानी 
नबएको ऩङ्टष्ट्याईं गने भनाङ्झसफ कायण सङ्जितको प्रभाण 
प्रा त बएभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामिङ्जिङ्झध अऩनाई 
सभफङ्ञन्धत रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतफाट ङ्झनमङ्झभत, 
पर्छ्यौट तथा सभऩयीक्षण िङ्टनेछ । 

(३) भिारेखा ऩयीक्षकको िाङ्जविक प्रङ्झतिेदनभा 
औ ॊल्माइएका फेरुजङ्टिरुको सभफन्धभा प्रदेश सबाको 
साििजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतभा ङ्झरङ्ञखत जिाप ङ्छदन,े 
सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञथथत िङ्टने य छरपरभा बाग 
ङ्झरई सो सभफन्धभा आफ्नो प्रङ्झतङ्जिमा व्मक्त गने तथा 
फेरुजङ्ट पर्छ्यौट सभफन्धी काभ कायफािी गने गयाउने 
उत्तयदाङ्जमत्त्ि रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रदेश सबाको 
साििजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतभा छरपर बई प्रदेश सबाभा 
ऩेश गयेको सङ्टझाि प्रदेश सबाफाट थिीकृत बए फभोङ्ञजभ 
कामािन्िमन गने गयाउन े कतिव्म सभफङ्ञन्धत रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ । 

(५) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ बएको 
कामिको अनङ्टगभन भिारेखा ऩयीक्षकको कामािरमरे 
गनेछ । 

(६) फेरुजङ्ट पर्छ्यौट सभफन्धी अन्म कामिङ्जिङ्झध 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ । 
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३९.  फेरुजङ्ट पर्छ्यौट सङ्झभङ्झत: (१) साभान्म प्रकृमाफाट 
पर्छ्यौट िङ्टन नसकेका फेरुजङ्टिरु पर्छ्यौट गनि सभम 
सभमभा प्रदेश साििजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झत य भिारेखा 
ऩयीक्षकको याम ङ्झरई प्रदेश सयकायरे प्रदेश याजऩरभा 
सूचना प्रकाङ्ञशत गयी देिामका व्मङ्ञक्त सदथम यिने एक 
फेरुजङ्ट पर्छ्यौट सङ्झभत गठन गनि सक्नेछ । 

(क)  प्रदेश साििजङ्झनक रेखा सङ्झभतरे  

 तोकेको सङ्झभङ्झतको सदथम  

             - अध्मक्ष 

(ख)  भिारेखा ऩयीक्षकरे तोकेको नामि  
 भिारेखा ऩयीक्षक िा ङ्झनदेशक  

    - सदथम 
(ग)  सङ्ञचि, आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
  भन्रारम िा ङ्झनजरे तोकेको कभतीभा  
 याजऩराङ्जङ्कत ङ्छद्वतीम शे्रणीको अङ्झधकृत

    - सदथम 
(घ)  नेऩार चाटिडि एकाउण्टेण्ट सॊघरे  
 भनोनमन गयेको चाटिडि एकाउण्टेण्ट  
 एक जना  - सदथम  
(ङ)  प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक- सदथम सङ्ञचि  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत फेरुजङ्ट 

पर्छ्यौट सङ्झभङ्झतको कामिके्षर प्रदेश सयकायरे तोकङ्छदए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत फेरुजङ्ट 
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पर्छ्यौट सङ्झभङ्झतरे फेरुजङ्ट पर्छ्यौट गदाि अऩनाउनङ्ट ऩने 
कामिङ्जिङ्झध तोकङ्छदए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ । 

४०. फेरुजङ्ट पर्छ्यौट सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: 
दपा ३९ फभोङ्ञजभ गङ्छठत फेरुजङ्ट पर्छ्यौट सङ्झभङ्झतको 
काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देिाम फभोङ्ञजभ िङ्टनछे:– 

(क)  रेखा ऩयीक्षणफाट औलँ्माइएको भथमौट 
ङ्जिनाङ्झभना िा असङ्टर उऩय गनङ्टि ऩने 
ठिङ्चयएको फेरुजङ्ट फािेक साभान्म 
ङ्झनमङ्झभत प्रङ्जिमाफाट पर्छ्यौट तथा 
सभऩयीक्षण िङ्टन नसकेका कङ्ट नै प्रदेश 
सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकाम, भन्रारम, 
सङ्ञचिारम, ङ्जिबाग, अदारत िा 
कामािरम अन्तगितका फेरुजङ्ट सभिङ्ञन्धत 
प्रदेश सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकाम, 
भन्रारम िा सङ्ञचिारमफाट पर्छ्यौटको 
ङ्झनङ्झभत्त ङ्झसपाङ्चयस बई आएभा 
औङ्ञचत्मको आधायभा त्मथतो फेरुजङ्ट 
ङ्झनमङ्झभत िा ङ्झभन्िा गयी फेरुजङ्टको रगत 
किा गने ।  

(ख)  खण्ड (क) फभोङ्ञजभ पर्छ्यौटको ङ्झनङ्झभत्त 
सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस बई आएका फेरुजङ्ट 
पर्छ्यौट गनि नङ्झभल्ने बएभा सभफङ्ञन्धत 
प्रदेश सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकाम, 
भन्रारम िा सङ्ञचिारमराई फेरुजङ्ट 
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यकभ ङ्झनमङ्झभत िा असङ्टर उऩय गनि 
रेखी ऩठाउने ।  

ऩङ्चयच्छेद-८ 
ङ्जित्तीम ङ्ञजभभेिायी य जिापदेङ्जिता 

४१. काभ, कतिव्म, अङ्झधकाय य ङ्ञजभभेिायी: रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकृत, ङ्ञजभभेिाय अङ्झधकृत, ङ्जिबागीम प्रभङ्टख, प्रदेश 
रेखा ङ्झनमन्रक, कोव तथा रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमका 
प्रभङ्टख, कामािरम प्रभङ्टख तथा आङ्झथिक प्रशासन शाखा 
प्रभङ्टख एिॊ ङ्ञजन्सीभा काभ गने अङ्झधकायीको काभ, कतिव्म, 
ङ्ञजभभेिायी तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ ।  

४२. ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्त जिापदेिी िङ्टन:े (१) ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तरे 
मस ऐन फभोङ्ञजभ याख् नङ्ट ऩने प्रत्मेक कायोफायको ङ्जिियण 
थऩष्ट देङ्ञखने गयी प्रचङ्झरत कानूनरे तोके फभोङ्ञजभको 
यीत ऩङ्टर् माई रेखा तमाय गयी अयावािङ्झधक याख् नङ्ट ऩनेछ ।  

(२) आङ्झथिक प्रशासन स चारन गदाि भातित 
कामािरमरे प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना गये नगयेको 
सभफन्धभा आिश्मकता अनङ्टसाय येखदेख, जाॉचफङ्टझ तथा 
ङ्झनयीक्षण गने य भातित कामािरमको ङ्जिसाि केन्रीम 
ङ्जिसाफभा सभािेश गयाई जाॉचफङ्टझ गने गयाउन े
उत्तयदाङ्जमत्त्ि रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको िङ्टनेछ ।  

(३) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभ येखदेख, जाॉचफङ्टझ तथा ङ्झनयीक्षण गदाि िा रेखा 
ऩयीक्षण िङ्टॉदा प्रचङ्झरत कानूनद्वाया ङ्झनधािङ्चयत प्रङ्जिमा ऩूया 
नगयी कायोफाय गयेको िा अन्म कङ्ट नै कैङ्जपमत गयेको 
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देङ्ञखन आएभा ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तरे त्मसको जिापदेिीता 
ििन गनङ्टि ऩनेछ ।  

(४) कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायणरे आङ्झथिक कायोफाय 
सभफन्धी काभभा अङ्झनमङ्झभत िङ्टन गएभा ङ्ञजभभेिाय 
व्मङ्ञक्तरे तोङ्जकएको अिङ्झधङ्झबर अङ्झधकाय प्रा त अङ्झधकायी 
सभक्ष कायण खङ्टराई ङ्झनमङ्झभत गयाउनको राङ्झग ऩेश 
गयेभा अङ्झधकाय प्रा त अङ्झधकायीरे तोङ्जकएको भमादङ्झबर 
सो सभफन्धभा आिश्मक ङ्झनणिम गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

तय भनाङ्झसफ कायण नबई रेखा सभफन्धी 
काभभा अङ्झनमङ्झभतता िङ्टन आएको देङ्ञखन आएभा 
अङ्झधकाय प्रा त अङ्झधकायीरे ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तराई ऩङ्जिरो 
ऩटक ऩाॉच सम रुऩैमाॉ य त्मसऩङ्झछ ऩङ्टन: दोिोङ्चयन आएभा 
ऩटकै ङ्जऩच्छे एक िजाय रुऩैमाॉ जङ्चयफाना गयी प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ ङ्जिबागीम कायफािी सभेत गनि सक्नेछ।   

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम ङ्छदनङ्ट ऩने 
अङ्झधकायीरे तोङ्जकएको भमादङ्झबर ङ्झनणिम नङ्छदएभा 
ङ्झनजराई एक ति भाङ्झथको अङ्झधकायीरे ऩङ्जिरो ऩटक 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉ य सोिी अङ्झधकायीफाट ऩङ्टन: अकको  ऩटक 
त्मथतो कामि दोिोङ्चयन गएभा एक िजाय ऩाॉच सम रुऩैमाॉ 
जङ्चयफाना गनङ्टि ऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ येखदेख, जाॉचफङ्टझ 
तथा ङ्झनयीक्षण िङ्टॉदा मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगित फनकेो 
ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्झनधािङ्चयत प्रङ्जिमा ऩूया नगयी कायोफाय 
गयेको देङ्ञखन आएभा िा अन्म कङ्ट नै कैङ्जपमत देङ्ञखन 
आएभा जाॉच गनि ऩठाउने तारङ्टक कामािरम िा ङ्जिबागीम 
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प्रभङ्टखरे करभै ङ्जऩच्छे दङ्टइि सम रुऩैमाॉ जङ्चयफाना गने  
सक्नेछ । एउटै ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तराई तीन ऩटकबन्दा 
फढी जङ्चयफाना बइसकेऩङ्झछ ऩङ्टन: त्मथतो कामि दोिोङ्चयन 
आएभा करभै ङ्जऩच्छे ऩाॉच सम रुऩैमाॉ जङ्चयफाना गयी 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जिबागीम कायफािी सभेत गनङ्टि 
ऩनेछ । 

(७) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ रेखा याखे नयाखेको, रेखा दाङ्ञखरा गये गयेको 
य रेखा ऩयीक्षण गयाए नगयाएको सभफन्धभा सभम 
सभमभा जाॉच, ङ्झनयीक्षण गयी आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण य 
येखदेख गने ङ्ञजभभेिायी सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकामको 
िकभा सभफङ्ञन्धत सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकामको प्रभङ्टख, 
भन्रारम तथा प्रदेश थतयको सङ्ञचिारम तथा आमोगको 
िकभा सभफङ्ञन्धत भन्रारमका ङ्जिबागीम भन्री िा 
याज्मभन्री, ङ्जिबाग िा ङ्जिबाग सयिको अङ्ञथतत्ि य 
क्षेराङ्झधकाय बएको कामािरमको िकभा सभफङ्ञन्धत 
भन्रारमको सङ्ञचि य कामािरमको िकभा सभफङ्ञन्धत 
तारङ्टक कामािरमको ङ्जिबागीम प्रभङ्टखको िङ्टनेछ । 

 
४३. सयकायी नगदी ङ्ञजन्सी दङ्टरुऩमोग एिॊ भथमौट बएभा 

कायफािी गङ्चयन:े (१) कामािरमको सयकायी तिङ्झफर तथा 
ङ्ञजन्सी बण्डाय आन्तङ्चयक रेखा ऩयीक्षण िा अङ्ञन्तभ रेखा 
ऩयीक्षण गदाि िा कङ्ट नै तियरे जाॉच िङ्टॉदा भथमौट िा 
दङ्टरुऩमोग बएको देङ्ञखन आएभा सभफङ्ञन्धत कामािरम 
प्रभङ्टख िा तारङ्टक कामािरम िा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे 
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प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मथतो भथमौट िा दङ्टरुऩमोग गने 
उऩय आिश्मक कायफािी गनङ्टि गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीक्षण गदाि सयकायी 
तिङ्झफर तथा ङ्ञजन्सी बण्डायको कङ्ट नै यकभ िा ङ्ञजन्सी 
भथमौट बएको देङ्ञखएभा भिारेखा ऩयीक्षकको 
कामािरमरे आफ्नो याम साथ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
त्मथतो भथमौट गने व्मङ्ञक्त उऩय कायफािी चराउन 
सभफङ्ञन्धत कामािरम प्रभङ्टख िा ङ्जिबागीम प्रभङ्टख सभक्ष 
रेखी ऩठाउनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाि िा 
उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कायफािीका राङ्झग रेखी आएको 
अिथथाभा सभफङ्ञन्धत अङ्झधकायीरे कायफािी नगयेभा 
त्मथतो अङ्झधकायीराई ङ्जिबागीम प्रभङ्टखरे य ङ्जिबागीम 
प्रभङ्टखरे कायफािी नगयेको बए रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकृतको िकभा ङ्जिबागीम भन्री िा याज्म भन्रीरे य 
प्रदेश सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकामका प्रशासकीम 
प्रभङ्टखको िकभा सॊिैधाङ्झनक अङ्ग तथा ङ्झनकामका प्रभङ्टखरे 
ऩाॉच सम रुऩैमाॉसभभ जङ्चयफाना गयी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ ङ्जिबागीम कायफािी सभेत गनि सक्नछे ।  

(४) भिारेखा ऩयीक्षकराई रेखा सभफन्धी 
काभ मथासभमभा बएको छैन बङे्ङ रागेभा ङ्झनजरे सो 
सभफन्धी कागजात ङ्ञझकाई जाॉच गनि रगाउन सक्नछे य 
त्मसयी जाॉच गदाि केिी र ङ्टटी िा कैङ्जपमत देङ्ञखन आएभा 
आिश्मक कायफािीका राङ्झग सभफङ्ञन्धत तारङ्टक 
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कामािरम सभक्ष ऩठाउने छ । मसयी रेखी आएकोभा 
सभफङ्ञन्धत कामािरमरे ऩङ्झन तङ्टरुन्तै आिश्मक कायफािी 
गनङ्टि ऩनेछ ।  

४४. सयकायी धनभार िा सभ ऩङ्झतको सॊयक्षण गनङ्टि य तोङ्जकएको 
काभभा भार रगाउनङ्ट ऩने: (१) कामािरमभा प्रा त िङ्टन 
आएको सभऩूणि नगदी ङ्ञजन्सीको सॊयक्षणको प्रिन्ध 
ङ्झभराउनङ्ट ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तको कतिव्म िङ्टनेछ । 
कामािरमभा प्रा त िङ्टन आएको यकभ तोङ्जकएको काभभा 
भार खचि गनि ऩाइनछे । तोङ्जकएको काभभा फािेक 
अन्म काभभा खचि गयेको देङ्ञखएभा ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तफाट 
त्मथतो खचि यकभ असङ्टर उऩय गयी ङ्जिबागीम कायफािी 
सभेत गनि सङ्जकनेछ ।  

(२) व्मङ्ञक्तगत प्रमोगभा ल्माइएको िा प्रमोग 
गनि ङ्छदइएको सयकायी ङ्ञजन्सी, धनभार य सभ ऩङ्झतभा िङ्टन 
गएको सफै प्रकायको क्षङ्झत य नोक्सानी यकभ प्रमोग गनि 
ङ्छदने ङ्झरने दङ्टिैफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।  

४५. जिापदेिी फिन गनङ्टि ऩने: (१) साििजङ्झनक जिापदेिीको 
ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तरे ङ्छदएको आदेश िा ङ्झनदेशनभा 
बएको िा ङ्झनज आपैँ रे गयेका कायोफायका सभफन्धभा 
मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभािरी फभोङ्ञजभ 
ङ्ञजभभिायी फिन गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) मस ऐन िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभका 
कायोफायसॉग सभफङ्ञन्धत कागजात तमाय गने, जाॉच गने, 
ऩेश गने य ङ्झसपाङ्चयस गने कभिचायी तथा ऩदाङ्झधकायीरे 
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आपूरे सभऩादन गयेको काभ य सोसॉग सभफङ्ञन्धत 
कायोफायको ङ्ञजभभेिायी य जिापदेिी फिन गनङ्टि ऩनेछ ।  

४६. ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदन साििजङ्झनक गनङ्टि ऩने: मस ऐन य अन्म 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सभफङ्ञन्धत कामािरमरे तमाय 
गनङ्टि ऩने ङ्जित्तीम प्रङ्झतिेदनिरु त्मथतो प्रङ्झतिेदन तमाय गनि 
तोङ्जकएको सभमािङ्झध सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर 
ङ्जियावङ्टतीम िा अन्म उऩमङ्टक्त भाध्मभफाट साििजङ्झनक गनङ्टि 
ऩनेछ । 

४७. सयकायी सभऩङ्ञत्तको ङ्ञजभभा, त्मसको अङ्झबरेख य सॊयक्षण: 
(१) प्रदेश कामािरमभा यिेको नगद, फैङ्क भौज्दात, चेक 
य त्मसको से्रथता, धयौटी य त्मसको से्रथता य याजश् िको 
रेखा आङ्झथिक प्रशासन शाखा प्रभङ्टखको ङ्ञजभभा यिनेछ । 
ङ्ञजन्सी भारसाभान तथा तत्सभफन्धी से्रथता ङ्ञजन्सी िेनि 
तोङ्जकएको कभिचायीको ङ्ञजभभाभा यिनेछ । याजश् िको 
रगत य त्मस सभफन्धी अन्म कागजातिरु कामािरम 
प्रभङ्टखरे तोकेको कभिचायीको ङ्ञजभभाभा यिनछे । 

(२) रगत खडा गयी याङ्ञखएको सयकायी ङ्ञजन्सी 
भारसाभान िाङ्झन, नोक्सानी निङ्टने गयी सॊयक्षण गने य 
ङ्झतनीिरुको याम्रो सॊबाय गयी िा चारू अिथथाभा याख् न े
उत्तयदाङ्जमत्त्ि सभफङ्ञन्धत कामािरम प्रभङ्टखको िङ्टनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको काभ गने 
ङ्ञजभभेिायी सभफङ्ञन्धत कामािरम प्रभङ्टखरे आफ्नो 
जिापदेिीताभा आपूबन्दा भङ्टङ्झनका अन्म कभिचायीराई 
रगाउन सक्नेछ । 

४८. ङ्ञजन्सी भारसाभानको अङ्झबरेख तमाय गने: (१) कामािरम 
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प्रभङ्टखरे आफ्नो कामािरमभा यिेको य खयीद गयी िा 
नगयी िा कङ्ट नै प्रकायरे िथतान्तयण बई िा िथतङ्टगत 
सिामता िा अन्म कङ्ट नै प्रकायफाट प्रा त िङ्टन आएको 
ङ्ञजन्सी भारसाभानको ङ्जिियण य भूल्म सभेत खङ्टराई 
ङ्ञजन्सी ङ्जकताफभा सात ङ्छदनङ्झबर आभदानी फाॉधी से्रथता 
खडा गयी अयावािङ्झधक गयी याख् नङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रगत तमाय गने य 
रगत फभोङ्ञजभको ङ्ञजन्सी भारसाभान ङ्ञजभभा ङ्झरन े
अङ्झबबाया कामािरम प्रभङ्टखरे ङ्ञजन्सी िेनि तोकेको 
कभिचायीको िङ्टनछे । 

(३) प्राङ्जिङ्झधक काभभा प्रमोगभा ल्माइने ङ्ञजन्सी 
भारसाभानको िकभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रगत 
तमाय गदाि सभफद्ध प्राङ्जिङ्झधक कभिचायीफाट जाॉच गयाई 
के कथतो अिथथाभा त्मथतो भारसाभान प्रा त बएको िो 
प्रभाङ्ञणत गयाई सो कङ्ट याको कैङ्जपमत जनाई रगत खडा 
गनङ्टि ऩनेछ । 

(४) कामािरमभा भौज्दात यिेका 
भारसाभानभध्मे ऩङ्टयानो भारसाभानको भूल्म कायणिश 
खङ्टल्न नसकेको अिथथाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया गयी भूल्म कामभ गयाई 
याख् नङ्ट ऩनेछ । 

(५) िैदेङ्ञशक सिामताफाट प्रा त िङ्टन े
भारसाभानको व्मिथथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनछे । 

४९. सयकायी सभऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख याख् न ेतथा प्रङ्झतिेदन तमाय 
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गने: (१) प्रत्मेक कामािरमरे आफ्नो ङ्ञजभभाभा यिेको 
घय जग्गा, सिायी साधन रगामत ङ्ञजन्सी भारसाभानको 
रगत ङ्झनमङ्झभत रुऩभा अयावािङ्झधक गयी याख् नङ्ट ऩनेछ । 
त्मथतो रगतको िाङ्जविक रुऩभा तारङ्टक कामािरमभा य 
प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमभा आङ्झथिक िवि सभाप्त 
बएको ऩैँतीस ङ्छदनङ्झबर प्रङ्झतिेदन गनङ्टि ऩनेछ। प्रा त 
प्रङ्झतिेदनको आधायभा प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे 
प्रदेश सयकायी कामािरमको सभऩङ्ञत्तको अङ्झबरेख तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ अयावािङ्झधक गनङ्टि ऩनेछ । 

 (२) तारङ्टक कामािरम, ङ्जिबाग, भन्रारम, 
सॊिैधाङ्झनक ङ्झनकामरे उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ प्रा त 
प्रङ्झतिेदन य आफ्नो कामािरम सभेतको ङ्ञजन्सी प्रङ्झतिेदन 
एकीकृत रुऩभा तमाय गयी बार भसान्तङ्झबर प्रदेश रेखा 
ङ्झनमन्रक कामािरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

 (३) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे 
उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ प्रा त प्रङ्झतिेदन अध्ममन गयी 
एकीकृत ङ्ञजन्सी प्रङ्झतिेदन तमाय गयी भङ्टख्मभन्री तथा 
भङ्ञन्रऩङ्चयवद्को कामािरम य आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा 
मोजना भन्रारमभा आङ्ञश्वन भसान्तङ्झबर ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) ङ्ञजन्सी ङ्झनयीक्षण गने, भभित सॊबाय गने य 
प्रङ्झतिेदन गने रगामतको अन्म व्मिथथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ । 

 
                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत ।  
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ऩङ्चयच्छेद-९ 
फयफङ्टझायथ, ङ्झरराभ ङ्झफिी तथा ङ्झभन्िा 

५०. फयफङ्टझायथ: (१) कभिचायी सरुिा िा फढङ्टिा िङ्टॉदा िा 
अिकास प्रा त गदाि िा राभो अिङ्झध काजभा िा ङ्झफदाभा 
यिॉदा आफ्नो ङ्ञजभभाभा यिेको नगदी ङ्ञजन्सी िा सयकायी 
कागजात भमाद तोङ्जकएकोभा तोङ्जकएको भमादङ्झबर य 
भमाद नतोङ्जकएकोभा एक्काइिस ङ्छदनङ्झबर तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
फयफङ्टझायथ गयी तोङ्जकएको ढाॉचाभा फयफङ्टझायथको 
प्रभाणऩर ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) कङ्ट नै भनाङ्झसफ कायणरे उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको भमादङ्झबर फयफङ्टझायथ गनि नसकेभा 
भमादङ्झबर फयफङ्टझायथ गनि नसङ्जकएको कायण खोरी 
सभफङ्ञन्धत तारङ्टक कामािरमभा ङ्झनिेदन ङ्छदई ङ्झनकासा बई 
आए फभोङ्ञजभ गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ फयफङ्टझायथ 
िङ्टन नसकेभा सभफङ्ञन्धत रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे 
सभम ङ्झनधाियण गयी त्मसयी ङ्झनधाियण गङ्चयएको सभमङ्झबर 
आिश्मक जाॉचफङ्टझ गयाउन सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाि 
राऩयफािी गयी फयफङ्टझायथ गनि फाॉकी याखे ङ्ञजभभेिाय 
रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे ऩाॉच सम रुऩैमाॉसभभ 
जङ्चयफाना गयी भनाङ्झसफ भमाद ङ्छदई फयफङ्टझायथ गनि 
रगाउने छ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको भमादङ्झबर 



 

57 
 

ऩङ्झन फयफङ्टझायथ नगने व्मङ्ञक्त फिारिारा कभिचायी बए 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनजको तरि बत्ता योक् का 
याखी य ििार टङ्टटेको व्मङ्ञक्त बए ङ्झनजको ङ्झनिृत्तबयण िा 
उऩदान योक् का याखी एिॊ ङ्झनिृत्तबयण, उऩदान नऩाउन े
िा उऩदान ङ्झरइसकेको व्मङ्ञक्त बए प्रियीद्वाया ऩिाउ 
गनि रगाइि फयफङ्टझायथ गनि रगाइनेछ । सभफङ्ञन्धत 
ङ्झनकामफाट ऩिाउका राङ्झग अनङ्टयोध बई आएभा 
सभफङ्ञन्धत सङ्टयक्षा ङ्झनकामरे ऩिाउ गनङ्टि ऩनेछ । 

(६) सभमभा फयफङ्टझायथ नगयेको कायणफाट 
सयकायी नगदी, ङ्ञजन्सी िा धनभारभा कङ्ट नै नोक्सानी 
बएभा नोक्सानी बएको यकभ य सोिी फयाफयको ङ्जिगो 
यकभ प्रचङ्झरत नेऩार कानून फभोङ्ञजभ सभफङ्ञन्धत 
व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनछे ।  

(७) फयफङ्टझायथ गने अन्म प्रङ्जिमा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ । 

५१. ङ्झरराभ ङ्झफिी: मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगित फनेको 
ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्ञजन्सी ङ्झनयीक्षण गदाि टङ्टटपङ्ट ट तथा 
फेकभभा बई काभ नराग्न े बनी प्रङ्झतिेदनभा उल्रेख 
बएको भारसाभानिरु कामािरम प्रभङ्टखरे आिश्मक 
जाॉचफङ्टझ गदाि ङ्झरराभ ङ्झफिी गनङ्टिऩने बनी ठिर् माइएको 
भारसाभान तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामिङ्जिङ्झध अऩनाई 
ङ्झरराभ ङ्जििी गनङ्टि ऩनेछ ।  

५२. ङ्झभन्िा ङ्छदन:े मस ऐनभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको 
बए ताऩङ्झन मो ऐन अन्तगित उठ्न नसकेको सयकायी 
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फाॉकी यकभ, प्राकृङ्झतक प्रकोऩ, दङ्टघिटना िा आफ्नो काफू 
फाङ्जियको ऩङ्चयङ्ञथथङ्झतरे गदाि तथा सङ्टख्खाजतॉ बई िा 
ङ्ञखइएय सडेय गई िा अन्म कायणफाट सयकायी िाङ्झन, 
नोक्सानी िङ्टन गएको िा कानून फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ 
फढाफढ िङ्टॉदा ऩङ्झन नउठेको िा उठ्ने ङ्ञथथङ्झत 
नदेङ्ञखएकोभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झभन्िा ङ्छदन सङ्जकनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद-१० 
सयकायी फाॉकी असङ्टर उऩय 

५३. ङ्झनमङ्झभत प्रङ्जिमाफाट पर्छ्यौट नबएको फेरुजङ्ट सयकायी 
फाॉकीको रुऩभा यिन:े (१) आन्तङ्चयक तथा अङ्ञन्तभ रेखा 
ऩयीक्षणफाट भथमौट तथा ङ्जिनाङ्झभना बएको बनी ठिय 
बएको यकभ दपा ३४ य ३५ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्झभत, 
असङ्टर, पर्छ्यौट तथा सभऩयीक्षण िङ्टन नसकेभा त्मथतो 
फेरुजङ्ट यकभ ङ्ञजभभेिाय व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर उऩय गनङ्टि 
ऩनेछ।  

(२) असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने देङ्ञखएको यकभ ऩाॉच 
िविसभभ प्रमास गदाि ऩङ्झन ङ्झनमङ्झभत, असङ्टर, पर्छ्यौट तथा 
सभऩयीक्षण िङ्टन नसकेको फेरुजङ्टराई सयकायी फाॉकीको 
रुऩभा रगत कथन प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमभा 
रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । साथै सोको सूचना ङ्ञजभभेिाय 
व्मङ्ञक्तराई सभेत ङ्छदई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ असङ्टर 
उऩय गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिियण प्राऩ ् त 
बएऩङ्झछ सयकायी फाॉकीको रुऩभा रगत कसी तोङ्जकए 
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फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गने काभ प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमको िङ्टनेछ । सयकायी फाॉकीको रुऩभा रगत 
कामभ गङ्चयएको फेरुजङ्टको ङ्जिियण असङ्टर उऩयको राङ्झग 
सभफङ्ञन्धत रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
कङ्ट भायी चोक तथा केन्रीम तिङ्झसर कामािरमभा ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ ।  

५४.  फेरुजङ्ट यकभ जामजेथाफाट असङ्टर उऩय िङ्टन:े दपा ५३ 
को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ रगत कसी असङ्टर उऩयका 
राङ्झग प्रा त बएको फेरुजङ्ट यकभ प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमरे सभफङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तको जामजेथाफाट सयकायी 
फाॉकी सयि असङ्टर उऩय गनेछ ।  

५५.  फेरुजङ्ट यकभ असङ्टर उऩय गने काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: 
(१) मो ऐन य अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्ञजभभेिाय 
व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर उऩय गनङ्टि ऩने यकभ तथा प्रदेश 
सयकायसॉग गयेको शतिनाभा अनङ्टसाय फङ्टझाउन ऩने यकभ 
नफङ्टझाएको य सयकायी नगदी तथा ङ्ञजन्सी सभ ऩङ्झत 
ङ्जिनाङ्झभना गनि व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने यकभ 
असङ्टर उऩय गने दाङ्जमत्त्ि प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमको िङ्टनछे ।  

(२) मो ऐन प्रायभब िङ्टॉदाका िखत उक्त 
कामािरमको रगतभा कामभ यिेको प्रदेश अन्तगितको 
असङ्टर उऩय गनङ्टि ऩने यकभ असङ्टर उऩय गनि रेखी 
आएभा प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमरे असङ्टर उऩय 
गनङ्टि ऩनेछ ।  
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 (३) उऩदपा (१) य (२) भा रेङ्ञखएदेङ्ञख 
फािेक प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदत्त अङ्झधकाय प्रमोग 
गयी अधिन्माङ्जमक ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीफाट बएको 
पैसरा फभोङ्ञजभको दण्ड जङ्चयफाना ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
दाङ्जमत्त्ि बएको व्मङ्ञक्तरे त्मथतो दण्ड जङ्चयफाना नङ्झतये 
निङ्टझाएभा सभफङ्ञन्धत अधिन्माङ्जमक अङ्झधकायी िा त्मथतो 
अधिन्माङ्जमक ङ्झनकामको प्रभङ्टखरे त्मथतो दण्ड 
जङ्चयफानाको ङ्जिियण उल्रेख गयी दण्ड जङ्चयफाना असङ्टर 
उऩय गनिका राङ्झग त्मथतो ङ्जिियण सङ्जित प्रा त िङ्टन 
आएभा सभफङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तफाट पैसरा फभोङ्ञजभको दण्ड 
जङ्चयफाना सयकायी फाॉकी सयि असङ्टर उऩय गयी 
सङ्ञ चतकोवभा जभभा गनङ्टि ऩनेछ ।  

(४) असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने ठियी रगत कङ्झसएको 
फेरुजङ्ट िा दण्ड जङ्चयफाना नङ्झतये नफङ्टझाएभा त्मथतो फेरुजङ्ट 
िा दण्ड जङ्चयफाना असङ्टर उऩय गनङ्टिऩदाि अऩनाउनङ्ट ऩने 
अन्म कामिङ्जिङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ िङ्टनेछ ।  

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने 
दण्ड जङ्चयफाना असङ्टर उऩय बएऩङ्झछ सभफङ्ञन्धत 
कामािरमरे त्मसको ङ्जिियण सभफङ्ञन्धत रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकृत तथा सभफङ्ञन्धत अधिन्माङ्जमक ङ्झनकामको प्रभङ्टख 
सभेतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(६) असङ्टर उऩय गनङ्टिऩने फेरुजङ्ट यकभको कङ्ट र 

                                                           
 केिी प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोङ्झधत । 
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रगतको दश प्रङ्झतशतबन्दा फढी असङ्टर उऩय बएभा सो 
दश प्रङ्झतशतबन्दा फढी जङ्झत असङ्टर उऩय बएको छ 
त्मसको दश प्रङ्झतशतभा नफढाई िा प्रङ्झतव्मङ्ञक्त िा 
सॊथथाराइि दश िजाय रुऩैमाॉबन्दा फढी निङ्टने गयी फेरुजङ्ट 
असङ्टर उऩय गने कामिभा सॊरग्न कभिचायी, व्मङ्ञक्त िा 
सॊथथाराई ऩङ्टयथकाय ङ्छदन सङ्जकनेछ ।  

 
ऩङ्चयच्छेद-११ 

ङ्जिङ्जिध 
५६. सजाम: (१) मस ऐनको ङ्जिङ्झबङ्ङ दपाभा सजामको 

व्मिथथा गङ्चयएकोभा फािेक कसैरे मो ऐन िा मस ऐन 
अन्तगित फनेको ङ्झनमभिरुको उल्रॊघन गयेभा ङ्झनजराई 
दपा ४१ फभोङ्ञजभको अङ्झधकायीरे ऩाॉच सम रुऩैमाॉसभभ 
जङ्चयफाना गनि सक्नछे।  

(२) मस ऐन फभोङ्ञजभ सजाम तथा जङ्चयफाना 
गनि ऩनेभा कङ्ट नै अङ्झधकायीरे सजाम तथा जङ्चयफाना 
नगयेभा त्मथतो अङ्झधकायीराई एक ति भाङ्झथको 
अङ्झधकृतरे ऩङ्जिरो ऩटक चेतािनी य दोश्रो ऩटकदेङ्ञख 
ऩाॉचसम रुऩैमाॉसभभ जङ्चयफाना गनि सक्नेछ ।  

५७. जङ्चयफाना ङ्झभन्िा िा कभ गनि सङ्जकन:े मस ऐनभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत व्मिथथा अनङ्टसाय कङ्ट नै सजामको आदेश 
बएकोभा त्मथतो सजाम गनि नऩने बनी भनाङ्झसफ 
भाङ्जपकको कायण खोरी त्मथतो सजामको आदेश 
ङ्छदएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबर सजाम ङ्छदने अङ्झधकायी 
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सभक्ष ङ्झरङ्ञखत ङ्झनिेदन ङ्छदएभा सजामको आदेश ङ्छदन े
अङ्झधकायीराई त्मथतो कायण भनाङ्झसफ रागेभा ऩङ्जिरे 
गयेको जङ्चयफाना ङ्झभन्िा िा कभ गनि सक्नेछ ।  

५8. ऩङ्टनयािेदन: मो ऐन य मस ऐन अन्तगित फनकेो ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ कङ्ट नै जङ्चयफाना िा िेरुजङ्ट ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
ङ्झनणिम बएभा सो ङ्झनणिम उऩय ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्न े
व्मङ्ञक्त िा कभिचायीरे त्मथतो ङ्झनणिम ऩाएको ऩन्र 
ङ्छदनङ्झबर सजाम गने अङ्झधकायीबन्दा एक ति भाङ्झथको 
अङ्झधकायी सभक्ष ऩङ्टनयािेदन गनि सक्नेछ य त्मसयी 
ऩङ्टनयािेदन ऩयेभा ऩङ्टनयािेदन सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे ङ्छदएको 
ङ्झनणिम अङ्ञन्तभ िङ्टनेछ । 

५९. आङ्झथिक प्रशासनको स चारन: आङ्झथिक प्रशासन 
स चारन गनि प्रदेश रेखा सभफन्धी जनशङ्ञक्तको 
ऩङ्चयचारन य व्मिथथाऩन गने ङ्ञजभभेिायी प्रदेश रेखा 
ङ्झनमन्रक कामािरमको िङ्टनेछ ।  

६०. आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध सभफन्धी भागिदशिन: मस ऐनभा अन्मर 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदेश सयकायरे 
आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध सभफन्धी कानून फनाउॉदा सॊङ्जिधान 
तथा सङ्घीम आङ्झथिक कामिङ्जिङ्झध ऐनको प्रङ्झतकूर निङ्टने गयी 
फनाउनेछ ।  

६१. ङ्जियावङ्टतीम प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग गने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
सभऩादन गनङ्टि ऩने आङ्झथिक कायोफायको रेखाङ्कन एिॊ 
प्रङ्झतिेदनका राङ्झग आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जियावङ्टतीम 
प्रणारीको उऩमोग गनि सङ्जकनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका आङ्झथिक 
कायोफाय व्मिथथाऩन प्रणारीिरु प्रदेश रेखा ङ्झनमन्रक 
कामािरमरे ङ्जिकास गयी आङ्झथिक भाङ्झभरा तथा मोजना 
भन्रारमफाट थिीकृत गयाउनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिकास बएको 
प्रणारीभा सभािेश नबएको िा ऩमािप्त नबएको कङ्ट नै 
प्रणारी ङ्जिकास गनङ्टि ऩने बएभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रदेश 
रेखा ङ्झनमन्रक कामािरमको थिीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्जिकास गङ्चयएका 
प्रणारीफाट उत्ऩाङ्छदत िङ्टन े सूचनािरु प्रभाणीकयणका 
राङ्झग ङ्जियावङ्टतीम िथताक्षयको प्रमोग गनि सङ्जकनेछ ।  

(५) आङ्झथिक कायोफाय व्मिथथाऩनसॉग अन्तय 
सभफङ्ञन्धत अन्म प्रणारीिरुको ङ्जिकास य अन्तय 
आिद्धता सभफन्धी अन्म व्मिथथा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
िङ्टनेछ। 

६२. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनकाम िा 
अङ्झधकायीराई प्रा त अङ्झधकायभध्मे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
फािेकका अङ्झधकाय अन्म कङ्ट नै ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीरे 
प्रमोग गने गयी प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ ।  

६३. ङ्झनमभ फ नाउन ेअङ्झधकाय: मो ऐनको उद्देश्म कामािन्िमन 
गनि प्रदेश सयकायरे आिश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नछे।   

६४. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ िङ्टन:े मो ऐन य मस ऐन अन्तगित 
 िनकेा ङ्झनमभिरुभा रेङ्ञखएका कङ्ट यािरुभा सोिी फभोङ्ञजभ य 
 अरुभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ िङ्टनछे । 


