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आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि र्िर्मािली, २०७७
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित र्मर्त
2077/10/19
सं िोिि
१. आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि
(पविलो सं िोिि) र्िर्मािली, २०७८

२०७८/०७/०८

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

पररच्छे द-१
प्रारशभिक
1.

संशिप्त िाम र प्रारभि: (१) र्ी र्िर्मिरूको िाम "आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर्
उत्तरदावर्त्ि र्िर्मािली, २०७७" रिे को छ।
(२) र्ो र्िर्मािली तुरुन्त प्रारभि िुिेछ।

2.

पररिाषा: विषर् िा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा र्स र्िर्मािलीमा,(क) "अर्िकारप्राप्त अर्िकारी" िन्नाले र्स र्िर्मािली बमोशजम खर्ि गिे िा
सोको लार्ग र्िकासा ददिे अर्िकार पाएको अर्िकारी सभझिु पछि र
सो िब्दले कार्म मुकार्म िा आर्थिक कारोबार समेत गिे गरी
र्िर्मत्त िई काम गिे अर्िकारीलाई समेत जिाउँछ।
(ख) "एकीकृत वित्तीर् वििरण" िन्नाले केन्रीर्स्तरको कार्ािलर्बाट प्राप्त
वित्तीर् वििरण, कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त िुिे
शजल्लागत वििरण, प्रदे ि ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र स्थािीर् तिबाट
प्राप्त वििरण, िेपाल सरकारलाई प्राप्त िुिे िैदेशिक सिार्ता, आन्तररक
ऋण तथा लगािी सभबन्िी वििरण समेतको आिारमा मिाले खा
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र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले एकीकृत गरी िावषिक रूपमा तर्ार गिे वििरण
सभझिु पछि।
(ग) "ऐि" िन्नाले आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि ऐि, २०७६
सभझिु पछि।
(घ) "कार्िक्रम" िन्नाले र्िशित उद्देश्र् प्रार्प्तको लार्ग सञ्चालि िुिे र्िशित
अिर्िको कार्िक्रम सभझिु पछि

र सो िब्दले

िावषिक

विकास

कार्िक्रमलाई समेत जिाउँछ।
(ङ) "केन्रीर् र्िकार्" िन्नाले िेपाल सरकारको मन्त्रालर्, सं िैिार्िक
र्िकार्,

आर्ोग,

सशर्िालर्

र

िेपाल

सरकारको

केन्रीर्स्तरको

कार्िसञ्चालि गिे र्िकार् सभझिु पछि।
(र्) "खर्ि िीषिक" िन्नाले

खर्िको आिार िीषिक, मूल िीषिक तथा

उपिीषिक सभझिु पछि।
(छ) "दातृपि"

िन्नाले

दिपिीर्

िा

बिुपिीर्

सभझौतािारा

िेपाल

सरकारलाई िैदेशिक सिार्ता (ऋण िा अिुदाि) उपलब्ि गराउिे
विदे िी सरकार िा अन्तरािविर् िा विदे िी सङघ, सं स्था सभझिु पछि।
(ज) "िरौटी रकम" िन्नाले कुिै काम टु ङ्गो िलागेसभमको लार्ग राशखएको
सुरिण जमाित रकम (ररटे न्सि मर्ि िा अिेष्ट मर्ि) िा सो बापतको
र्बड बण्ड िा परफरमेन्स बण्ड सभझिु पछि र सो िब्दले अन्र् कुिै
कारणले सुरिण राख्नु पिे िई सो बापत िरौटी खातामा राशखएको
रकमलाई समेत जिाउँछ।
(झ) "बजेट मागिदििि" िन्नाले ऐिको दफा ८ बमोशजम र्ोजिा आर्ोगले
तर्ार गरे को बजेट तजुम
ि ा सभबन्िी मागिदििि तथा ढाँर्ा सभझिु पछि।
(ञ) "बजेट सर्मर्त” िन्नाले र्िर्म १४ बमोशजमको बजेट सर्मर्त सभझिु
पछि।
(ट)

"मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िा" िन्नाले तीि िषिको समवष्टगत वित्त
खाका, बजेट तथा कार्िक्रमको खाका र िर्तजाको खाका समािेि
िएको खर्ि सं रर्िाको खाका सभझिु पछि।

(ठ) "राविर् स्रोत अिुमाि सर्मर्त” िन्नाले र्िर्म १२ बमोशजमको राविर्
स्रोत अिुमाि सर्मर्त सभझिु पछि।
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(ड)

"लगती राजस्ि" िन्नाले असुल गिुि पिे ििी लगत राशखएको राजस्ि
सभझिु पछि।

(ढ)

"ले खापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्त्रण सर्मर्त” िन्नाले ऐिको दफा
३२ को उपदफा (१) बमोशजमको ले खापरीिण तथा आन्तररक
र्िर्न्त्रण सर्मर्त सभझिु पछि।

(ण) "िस्तुगत सिार्ता” िन्नाले दातृपिबाट प्राप्त िएको सभपशत्त िा शजन्सी
मालसामाि सभझिु पछि र सो िब्दले दातृपि आफैँले र्िमािण गरी
िस्तान्तरण गरे को शस्थर सभपशत्त (टिि की) लाई समेत जिाउँछ।
(त)

"वििागीर् प्रमुख" िन्नाले केन्रीर् र्िकार् िा सो अन्तगित रिे को
वििाग िा वििाग सरिको अशस्तत्ि र कार्ििेत्र रिे को बजेट अशततर्ारी
ददिे केन्रीर्स्तरको कार्ािलर्को प्रमुख सभझिु पछि।

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

"सरकारी बाँकी" िन्नाले ऐिको दफा ४७ बमोशजम िेपाल सरकारले
असुल गिुि पिे ििी लगत राशखएको रकम सभझिु पछि।

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

"साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्" िन्नाले साििजर्िक वित्त
व्र्िस्थापिको लार्ग िेपाल सरकारले र्लिे िैदेशिक ऋण र िेपाल
सरकार, प्रदे ि सरकार तथा स्थािीर् तिले र्लिे आन्तररक ऋणको
व्र्िस्थापि गिि अथि मन्त्रालर् मातित रििे गरी िेपाल सरकारले
स्थापिा गरे को कार्ािलर् सभझिु पछि।

(प)

ु ािी" िन्नाले वििेष िा इभप्रेष्ट खातामा रिेको रकमबाट खर्ि
"सोझै िक्त
गररिे िा सभबशन्ित आर्ोजिा िा कार्िक्रमको सभझौता अिुसार
दातृपिबाट सभबशन्ित व्र्शक्त, फमि, सं स्था, कभपिी िा आपूर्तिकतािलाई
ु ािी ददिे िा दातृपिले सोझै िक्त
ु ािी गिे कार्ि सभझिु पछि।
सोझै िक्त
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(फ) "िसबली राजस्ि" िन्नाले पटके रूपमा कुिै िुल्क, दस्तुर, र्ललाम
र्बक्री, बोलपत्र फाराम र्बक्री जस्ता िीषिकमा प्राप्त िुिे लगत
िराशखएको राजस्ि सभझिु पछि।

पररच्छे द-२
सङघीर् सशञ्चत कोषको सञ्चालि र एकीकृत वित्तीर् वििरण
3.

सङघीर् सशञ्चत कोषको प्रर्ोग: सङघीर् सशञ्चत कोषको प्रर्ोग सालबसाली रूपमा जारी
िुिे सङघीर् विर्िर्ोजि ऐि, सङघीर् पेश्की खर्ि ऐि, सङघीर् पूरक विर्िर्ोजि ऐि तथा
अन्र् प्रर्र्लत सङघीर् कािूि बमोशजम िुिेछ।

4.

सङघीर् सशञ्चत कोषको सञ्चालि: (१) सङघीर् सशञ्चत कोष सञ्चालि गिि मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजमका खातािरू रििेछि्।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको खाता मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले िेपाल राि
बैङ्कको सिमर्तमा तोके बमोशजम सो बैङ्क िा ‘क’ िगिको कुिै बैङ्कमा खोर्लिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको खाताको सञ्चालि मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्
िा सो कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले गिेछ।
(४) उपर्िर्म (१) बमोशजमको खातामा आर्थिक िषिको अन्त्र्मा बाँकी रिे को
रकमको व्र्िस्थापि मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले गिेछ।
(५) सङघीर् सशञ्चत कोषको ले खा िगदमा आिाररत, दोिोरो लेखा प्रणालीको
र्सद्धान्त र िेपाल सरकारबाट स्िीकृत ले खामाि बमोशजम राशखिेछ।
(६) सङघीर् सशञ्चत कोषको विसाब र्मलाि गिे र्सलर्सलामा सभबशन्ित खातामा
आर्थिक िषिको अन्त्र्मा रिे को मौज्दात रकम सङघीर् सशञ्चत कोष र्मलाि खातामा
स्थािान्तरण (ट्रान्सफर) गरी ले खाङ्कि गिि सवकिेछ।
(७) सङघीर् कािूि बमोशजम स्थापिा िुिे वििाज्र् कोषको खाता सञ्चालि
सभबन्िी व्र्िस्था र प्रवक्रर्ा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोके बमोशजम िुिेछ।

5.

सङघीर् सशञ्चत कोषबाट र्िकासा र िस्तान्तरण: (१) सङघीर् विर्िर्ोजि ऐि िा सङघीर्
पेश्की खर्ि ऐि प्रारभि िएपर्छ स्िीकृत बजेट वििरणको अिीिमा रिी मिाले खा
4
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र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम एकल खाता कोष प्रणालीमाफित सभबशन्ित
ु ािी आदे िको आिारमा कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सङघीर्
कार्ािलर्को िक्त
ु ािी र्िकासा ददिेछ।
सशञ्चत कोषबाट िक्त
(२) सङघीर् विर्िर्ोजि ऐि बमोशजम अन्तर-सरकारी वित्तीर् िस्तान्तरण
अन्तगित िेपाल सरकारले प्रदे ि तथा स्थािीर् तिलाई उपलब्ि गराउिे अिुदाि रकम
सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्माफित िस्तान्तरण िुिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि उपर्िर्म (२)
बमोशजम िेपाल सरकारबाट प्रदे ि र स्थािीर् तिमा वित्तीर् िस्तान्तरण गदाि सभबशन्ित
ु ािी आदे ि तर्ार तथा स्िीकृत गरी
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले िक्त
िस्तान्तरण गिेछ।

6.

खाता खोल्ि स्िीकृर्त र्लिु पिे: (१) सङघीर् विर्िर्ोजि ऐि बमोशजम कुिै कार्ािलर्को
ु ािी र्िकासा गिे प्रर्ोजि बािे क अन्र् प्रर्ोजिको लार्ग कुिै
लार्ग विर्िर्ोशजत बजेट िक्त
कार्ािलर्को िाममा खाता खोल्िु परे मा िा सरकारी कारोबार गिि स्िीकृर्त प्राप्त ििएको
कुिै बैङ्कमा खाता खोल्िु परे मा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को पूि ि स्िीकृर्त र्लिु
पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम खाता खोल्ि स्िीकृर्तको लार्ग माग िई आएमा
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले िेपालर्ित्रको िकमा िेपाल राि बैङ्कले तोकेको “ क”
ु को केन्रीर् बैङ्कबाट
िगिको बैङ्कमा र विदे िशस्थत िेपाली र्िर्ोगको िकमा त्र्स्तो मुलक
स्िीकृर्त प्राप्त बैङ्कमा खाता खोल्िे गरी स्िीकृर्त ददि सक्िेछ।

7.

खाता सञ्चालि तथा ि ुक्तािी आदे ि प्रमाशणत गिे: (१) सङघीर् सशञ्चत कोषबाट रकम
ि ुक्तािी र्िकासा गिे प्रर्ोजिको लार्ग कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को िाममा
खोर्लिे एकल खाताको सञ्चालि कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रमुख िा र्िजले
तोकेको सोिी कार्ािलर्को एक जिा कमिर्ारी र र्िजले तोकेको सो कार्ािलर्का
ु दस्तखतबाट गिुि पिेछ।
कमिर्ारीिरू मध्र्े अको एक जिा कमिर्ारीको सं र्क्त

5

www.lawcommission.gov.np

तर

त्र्सरी

कमिर्ारी

तोक्दा

आन्तररक

ले खापरीिणको

लार्ग

तोवकएको

कमिर्ारीबाट खाता सञ्चालि गिे गरी तोक्िु िुँदैि।
(२) कार्ािलर्को विर्िर्ोजि¸िरौटी तथा विविि रकम ि ुक्तािी र्िकासाको लार्ग
ि ुक्तािी आदे ि पठाउँदा िा र्िर्म ६ बमोशजम कुिै कार्ािलर्को िाममा छु ट्टै खाता
खोर्लएको रिेछ ििे त्र्स्तो खाताको सञ्चालि गदाि सो कार्ािलर्को प्रमुख िा र्िजले
तोकेको कमिर्ारी र आर्थिक प्रिासि िाखाको प्रमुख िा र्िजले तोकेको ले खा समूिको
ु दस्तखतबाट गिुि पिेछ।
कमिर्ारीको सं र्क्त
(३) उपर्िर्म (१) िा (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि त्र्स्तो
ि ुक्तािी आदे ि िा खाता सञ्चालिको लार्ग ले खा समूिको दरबन्दी ररक्त िएको िा
दरबन्दी िरिेको अिस्थामा कार्ािलर् प्रमुख िा र्िजले तोकेको कमिर्ारी र कोष तथा
ु
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको ले खा समूिको कमिर्ारीको सं र्क्त
दस्तखतबाट
त्र्स्तो खाताको सञ्चालि गिि सवकिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले ले खा
समूिको कमिर्ारी अिाि िई सो समूिको कमिर्ारी तोक्ि िसकेको अिस्थामा कार्ािलर्
प्रमुख िा र्िजले तोकेको कमिर्ारी र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोकेको
ु
सभबशन्ित कार्ािलर्को अन्र् कुिै कमिर्ारीको सं र्क्त
दस्तखतबाट खाता सञ्चालि गिुि
पिेछ।
(५) उपर्िर्म (१) बमोशजमको खाता सञ्चालिको लार्ग सभबशन्ित शजल्लाको
प्रमुख शजल्ला अर्िकारी र उपर्िर्म (२) बमोशजमको खाता सञ्चालिको लार्ग सभबशन्ित
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रमुखले खाता सञ्चालि गिे कमिर्ारीको दस्तखत
िमूिा प्रमाशणत गिुि पिेछ।
(६) प्रदे ि र स्थािीर् तिको कार्ािलर्को लार्ग बैङ्क खाता खोल्िे स्िीकृर्त
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले ददिेछ। त्र्स्तो खाता सञ्चालिको लार्ग प्रदे िको िकमा
प्रदे ि लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रमुख र स्थािीर् तिको िकमा सभबशन्ित कोष तथा
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रमुखले खाता सञ्चालि गिे कमिर्ारीको दस्तखत िमूिा
प्रमाशणत गिुि पिेछ।
(७) र्स र्िर्ममा उशल्लशखत कुराको अर्तररक्त खाता सञ्चालि सभबन्िी अन्र्
कार्िविर्ि मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्ििािरण गरे बमोशजम िुिेछ।
6
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8.

सरकारी कारोबार गिे बैङ्क: (१) बैङ्कले मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को परामििमा
सरकारी कारोबार गिे िाशणज्र् बैङ्क तोक्िेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम तोवकएको बैङ्कले मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
तोवकददए बमोशजम एक बैङ्कबाट अको बैङ्क िा एक बैङ्क खाताबाट अको बैङ्क खातामा
सरकारी रकम स्थािान्तरण गिुि पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम तोवकएको बैङ्कले सरकारी कारोबार सञ्चालि गिि
आिश्र्क पिे रकमको लार्ग कोषको व्र्िस्था र्मलाउिु पिेछ।

9.

सेिा िुल्क र्लि िपाउिे: (१) र्िर्म ८ को उपर्िर्म (2) बमोशजम एक बैङ्कबाट अको
बैङ्कमा िा एउटा बैङ्क खाताबाट अको बैङ्क खातामा सरकारी रकम स्थािान्तरण गदाि बैङ्कले
त्र्सरी रकम स्थािान्तरण गरे बापत कुिै वकर्समको सेिा िुल्क र्लि पाउिे छै ि।
ु ािी िुिे रािसे िकको पाररश्रर्मक, कार्ािलर्को पािी,
(२) िेपाल सरकारबाट िक्त
र्बजुली, टे र्लफोि र सञ्चार मिसुल जस्ता उपर्ोर्गता (र्ुवटर्लटी) ि ुक्तािी, सामाशजक
ु ािी गिुि पिे राजस्ि जभमा गदाि प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
सुरिा ित्ता िा कार्ािलर्ले िक्त
ु ािी सेिाप्रदार्कले कुिै सेिा िुल्क र्लिे रिे छ ििे त्र्स्तो सेिा िुल्क
अिुमर्त प्राप्त िक्त
िेपाल सरकारले व्र्िोिेछ।
(३) र्स र्िर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि कुिै व्र्शक्त, फमि,
सं स्था िा कभपिीले राजस्ि खातामा रकम जभमा गिे प्रर्ोजिको लार्ग त्र्स्तो व्र्शक्त,
फमि, सं स्था िा कभपिीको खाता रिे को बैङ्कबाट राजस्ि खाता रिेको बैङ्कमा रकम
ु ािी उपकरणको माध्र्मबाट
स्थािान्तरण गदाि िा प्रर्र्लत कािूि बमोशजमको कुिै िक्त
ु ािी ददँदा िक्त
ु ािी सेिाप्रदार्कले
राजस्ि रकम जभमा गदाि िा सरकारी कार्ािलर्ले िक्त
ु ािी
कुिै सेिा िुल्क र्लिे रिे छ ििे त्र्स्तो सेिा िुल्क सो रकम जभमा गिे िा िक्त
पाउिे व्र्शक्त, फमि, सं स्था िा कभपिीले व्र्िोिुि पिेछ।

10.

एकीकृत वित्तीर् वििरण पठाउिु पिेेः (१) स्थािीर् तिले ऐिको दफा ४ को उपदफा
(१) बमोशजम तर्ार गरे को एकीकृत वित्तीर् वििरण असोज मसान्तर्ित्र सभबशन्ित प्रदे ि
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
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(२) प्रदे ि लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले ऐिको दफा ४ को उपदफा (2)
बमोशजम तर्ार गरे को एकीकृत वित्तीर् वििरण काशत्तक पन्र गते र्ित्र मिालेखा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(३) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले ऐिको दफा ५ को उपदफा (५) बमोशजम
तर्ार गरे को वििरण पुस पन्र गते र्ित्र अथि मन्त्रालर् र मिाले खा परीिकको
कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम प्राप्त वििरण अथि मन्त्रालर्ले आफ्िो िेबसाइट िा
अन्र् माध्र्ममाफित साििजर्िक गिुि पिेछ।

पररच्छे द-३
राजस्ि र व्र्र्को अिुमाि
11.

मध्र्मकालीि खर्ि संरर्िा तजुम
ि ा प्रवक्रर्ा र समर् सीमा: (१) र्ोजिा आर्ोगले ऐिको
दफा ६ बमोशजम मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िाको खाका तर्ार गदाि आर्थिक अिुिासि,
कार्ािन्िर्ि िमता, विर्िर्ोजि कुिलता र समवष्टगत आर्थिक स्थावर्त्ि कार्म
िुिे गरी समवष्टगत वित्त खाका, बजेट खाका र िर्तजा खाका समािेि गरी माघ
मसान्तर्ित्र तर्ार गिुि पिेछ।
(२) केन्रीर् र्िकार्ले उपर्िर्म (१) बमोशजमको मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िाको
खाकाको आिारमा दे िार्का वििरण समािेि गरी मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िा तर्ार गरी
फागुि मसान्तर्ित्र र्ोजिा आर्ोग र अथि मन्त्रालर्मा पठाउिु पिेछ:(क) आर्ोजिा िा कार्िक्रमको वक्रर्ाकलापगत वििरण, प्रर्त एकाइ लागत,
कार्ािन्िर्ि अिर्ि र अपेशित प्रर्तफल,
(ख) तीि आर्थिक िषिको आर्ोजिा िा कार्िक्रमगत अिुमार्ित िावषिक बजेट,
(ग) गत आर्थिक िषिको र्थाथि खर्ि र र्ालू आर्थिक िषिको विर्िर्ोजि
सवितको बजेट खाका,
(घ) तीि

आर्थिक

िषिमा

िार्सल

प्रिािसवितको िर्तजा खाका।
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(३) र्स र्िर्म बमोशजम तर्ार गररएको मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िा सभबन्िी
वििरण सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्ले मन्त्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा प्रविष्ट गिुि
पिेछ।

12.

राविर् स्रोत अिुमाि सर्मर्त: (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोशजमको राविर्
स्रोत अिुमाि सर्मर्तको सं रर्िा दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क) उपाध्र्ि, र्ोजिा आर्ोग

-सं र्ोजक

(ख) सदस्र् (समवष्टगत आर्थिक िेत्र िे िे), र्ोजिा आर्ोग

-सदस्र्

(ग) गिििर, िेपाल राि बैङ्क

-सदस्र्

(घ) सशर्ि, अथि मन्त्रालर्

-सदस्र्

(ङ) मिालेखा र्िर्न्त्रक, मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्

-सदस्र्

(र्) सदस्र्-सशर्ि, र्ोजिा आर्ोग

-सदस्र्-सशर्ि

(२) राविर् स्रोत अिुमाि सर्मर्तको बैठक आिश्र्कता अिुसार सो सर्मर्तको
सं र्ोजकले तोकेको र्मर्त, स्थाि र समर्मा बस्िेछ।
(३) राविर् स्रोत अिुमाि सर्मर्तको बैठक सभबन्िी कार्िविर्ि सो सर्मर्त आफैँले
र्ििािरण गरे बमोशजम िुिेछ।

13.

राविर् स्रोत अिुमाि सर्मर्तको अन्र् काम, कतिव्र् र अर्िकार: (१) राविर् स्रोत अिुमाि
सर्मर्तको अन्र् काम, कतिव्र् र अर्िकार दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क)

िेपाल सरकार, प्रदे ि र स्थािीर् तिको खर्ि, राजस्ि, िैदेशिक
सिार्ता र आन्तररक ऋण पररर्ालिको ितिमाि अिस्था, बजेट
ँ लि गिे,
कार्ािन्िर्िको समीिा गरी उपलब्ि िुि सक्िे स्रोतको आक

( ख)

आिर्िक र्ोजिा, मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िा र सरकारको िीर्त तथा
कार्िक्रमको

आिारमा

ँ लि गिे,
आिश्र्कता आक
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(ग)

सभिाव्र् आर्थिक िृवद्ध, राजस्ि र अन्र् स्रोत पररर्ालिको पररदृश्र्,
समवष्टगत आर्थिक तथा वित्तीर् स्थावर्त्िको शस्थर्त र बजेट तथा
कार्िक्रम कार्ािन्िर्िको अिस्था समेत विश्लेषण गिे,

(घ)

राविर् तथा अन्तरािविर् आर्थिक अिस्थाको विश्लेषण गरी त्र्सबाट
राजस्ि, िैदेशिक सिार्ता र आन्तररक ऋण पररर्ालिमा पिि सक्िे
ँ लि गिे,
प्रिाि आक

( ङ)

ँ लिको
राजस्ि, िैदेशिक सिार्ता र आन्तररक ऋण पररर्ालिको आक
आिारमा सङघ, प्रदे ि र स्थािीर् तिमा प्राप्त िुि सक्िे कुल राविर्
स्रोत अिुमाि र खर्िको आिश्र्कता बीर् सन्तुलि र्मलाउिे,

(र्)

स्रोत अिुमाि तथा खर्िको सीमा र्ििािरण गरी सो समेतको आिारमा
मध्र्मकालीि समवष्टगत वित्त खाका तर्ार गिे,

(छ)

कुल खर्िको सीमार्ित्र मन्त्रालर्गत खर्िको सीमा बाँडफाँट गदाि
िेपाल

सरकारको

राविर्

तथा

अन्तरािविर्

प्रर्तबद्धता,

राविर्

प्राथर्मकता, िागररकको जीििस्तर तथा रोजगारीमा िृवद्ध, गररबीको
न्र्ूिीकरणतफि बढी स्रोत सुर्िशित गिे,
(ज)

स्रोत अिुमाि तथा खर्ि सीमा र्ििािरण सभबन्िी प्रर्तिेदि तर्ार गरी
अथि मन्त्रालर्मा पठाउिे।

(२) राविर् स्रोत अिुमाि सर्मर्तले स्रोतको अिुमाि गदाि जिसङ्खतर्ा र
जिसाङशतर्क बिािटको विश्लेषण समेतका आिारमा गिुि पिेछ।
(३) राविर् स्रोत अिुमाि सर्मर्तले स्रोतको अिुमाि गदािको अिस्थािन्दा बजेट
तजुम
ि ाको अिस्थामा फरक पररशस्थर्त र्सजििा िएमा स्रोत र खर्िको सीमा पुिरािलोकि
गिि सक्िेछ।

14.

बजेट सर्मर्त: ऐिको दफा ९ को उपदफा (५) बमोशजम केन्रीर् र्िकार्को कार्िक्रम
तथा बजेट तजुम
ि ा सभबन्िी कार्िको समन्िर् गिि तथा खर्िको मापदण्ड र्ििािरण गिि
दे िार् बमोशजमको बजेट सर्मर्त रििेछ:(क) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत िा र्िजले तोकेको
राजपत्रावङ्कत प्रथम श्रे णीको अर्िकृत
10
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(ख) प्रमुख, र्ोजिा तथा बजेट मिािाखा

- सदस्र्

(ग) वििागीर् प्रमुख, मातित वििाग

- सदस्र्

(घ) प्रमुख, आर्थिक प्रिासि िाखा

- सदस्र्

(ङ) प्रमुख, र्ोजिा िाखा

15.

- सदस्र्-सशर्ि

बजेट सर्मर्तको काम र कतिव्र्: (१) बजेट सर्मर्तको काम र कतिव्र् दे िार् बमोशजम
िुिछ
े :(क) ऐिको दफा ८ बमोशजम र्ोजिा आर्ोगबाट प्राप्त बजेट मागिदिििको
आिारमा आफ्िो केन्रीर् र्िकार् र अन्तगितको कार्ािलर्को लार्ग
मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िा र बजेट तथा कार्िक्रम तर्ार गरी र्ोजिा
आर्ोग र अथि मन्त्रालर्मा पठाउिे,
(ख) ऐिको दफा २४ बमोशजम अथि मन्त्रालर्को सिमर्तमा आफ्िो
केन्रीर् र्िकार् अन्तगितको खर्िको मापदण्ड (िभसि) र्ििािरण गिे,
(ग) आफ्िो

केन्रीर्

र्िकार्बाट

कार्ािन्िर्ि

गररिे

आर्ोजिा

िा

कार्िक्रमको प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलापको एकाइगत लागत अिुमाि तर्ार
गिे तथा त्र्स्तो अिुमाि पररमाजिि गिे ,
(घ) मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िाको वििरण मन्त्रालर्गत बजेट सूर्िा
प्रणालीमा प्रविष्ट गिे, गराउिे,
(ङ) अथि मन्त्रालर्मा िुिे बजेट छलफलमा आफ्िो केन्रीर् र्िकार्को
तफिबाट िाग र्लिे िा िाग र्लि सर्मर्तको कुिै पदार्िकारीलाइि
तोक्िे।
(२) बजेट सर्मर्तले केन्रीर् र्िकार् अन्तगितको कार्िक्रम तथा बजेट प्रस्ताि
गदाि सभबशन्ित र्िकार्को कार्ििेत्रर्ित्रको िेत्रगत र्ोजिासँग आबद्ध िएको, उच्र्
प्रर्तफल प्राप्त िुिे र खर्िमा र्मतव्र्वर्ता कार्म िुिे गरी प्रस्ताि गिुि पिेछ।
(३) बजेट सर्मर्तले आफ्िो बैठकको सञ्चालि तथा बजेट तथा कार्िक्रम तजुम
ि ा
सभबन्िी कार्िविर्ि आफैँ र्ििािरण गिेछ।
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16.

बजेट तजुम
ि ा प्रवक्रर्ा: (१) केन्रीर् र्िकार्ले

ऐिको दफा ८ बमोशजम र्ोजिा

आर्ोगबाट बजेट मागिदििि प्राप्त िएपर्छ सोको अिीिमा रिी आफ्िो कार्ािलर् िा
र्िकार्को उद्देश्र् अिुरूपको लक्ष्र् र्ििािरण गरी सोको आिारमा अिुसूर्ी-१ बमोशजमको
ढाँर्ामा िावषिक बजेट तथा कार्िक्रम र र्ोजिा आर्ोगले तोकेको ढाँर्ामा मध्र्मकालीि
खर्ि सं रर्िा तजुम
ि ा गिुि पिेछ।
(२) केन्रीर् र्िकार्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम बजेट मागिदििि प्राप्त िएको सात
ददिर्ित्र सो मागिदिििमा उशल्लशखत बजेट सीमाको अिीिमा रिी आफ्िो कार्ािलर्को
आगामी आर्थिक िषिको लार्ग बजेट तथा कार्िक्रम र मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िा प्रस्ताि
गरी पठाउि अिर्ि तोकी मागिदििि तथा ढाँर्ासवित मातितको कार्ािलर्लाई ले खी
पठाउिु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम बजेट मागिदििि प्राप्त िएपर्छ प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले
आफ्िो कार्ािलर्को उद्देश्र् अिुरूपको लक्ष्र् र्ििािरण गरी सोको आिारमा अिुसूर्ी-१
बमोशजमको ढाँर्ामा िावषिक बजेट तथा कार्िक्रम र र्ोजिा आर्ोगले तोकेको ढाँर्ामा
मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िा तजुम
ि ा गरी तालुक मन्त्रालर् िा र्िकार्मा पठाउिु पिेछ।
(४) कार्ािलर्ले बजेट तजुम
ि ा गदाि िैदेशिक सिार्ताबाट सञ्चालि गररिे कार्िक्रम
िा आर्ोजिाको िकमा विदे िी सिार्ता सभझौता िइसकेको िा अथि मन्त्रालर्बाट
सिमर्त प्राप्त कार्िक्रम िा आर्ोजिाको लार्ग मात्र बजेट प्रस्ताि गिुि पिेछ।
(५) कार्ािलर्ले बजेट प्रस्ताि गदाि आफ्िो कार्ािलर्बाट राजस्ि उठ्िे िएमा
सोको अिुमाि समेत पेि गिुि पिेछ।
(६) कार्ािलर्ले बजेट तजुम
ि ा गदाि राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा प्रविष्ट िएको, र्ोजिा
आर्ोगबाट

कार्ािन्िर्िको

लार्ग

स्िीकृत

िएको

र

अथि

मन्त्रालर्बाट

स्रोत

सुर्िशिततासवित सिमर्त ददइएको बिुिषीर् आर्ोजिाको रूपमा कार्ािन्िर्ि गररिे
आर्ोजिाको लार्ग आिश्र्क रकम प्रस्ताि गिुि पिेछ।
(७) कार्ािलर्ले िावषिक बजेट तथा कार्िक्रमको कार्ािन्िर्ि तार्लका बिाउँदा
कार्ािन्िर्ि गररिे आर्ोजिा िा कार्िक्रमको पूि ि तर्ारी अिस्था, खररद विर्ि छिौट,
प्राविर्िक तथा अन्र् जििशक्त व्र्िस्थापि, लागत अिुमाि तर्ार गिे तथा बोलपत्र
आह्वाि गिे जस्ता कार्ि प्रथम त्रैमार्सक अिर्िर्ित्र सभपन्न गिे गरी बजेट प्रस्ताि गिुि
पिेछ।
12

www.lawcommission.gov.np

(८) कार्ािलर्ले बजेट तजुम
ि ा गदाि आगामी आर्थिक िषिमा कार्ािन्िर्ि गररिे
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको लक्ष्र् र कुल लागत, गत आर्थिक िषिसभमको प्रगर्त, र्ालू
आर्थिक िषिको लक्ष्र् र छ मवििासभमको प्रगर्त वििरण बजेटमा समािेि गिुि पिेछ।
(९) कार्ािलर्ले र्स र्िर्म बमोशजम बजेट तथा कार्िक्रम र मध्र्मकालीि खर्ि
सं रर्िा पठाउँदा सोसाथ अिुसूर्ी-२ बमोशजमको ढाँर्ामा कार्ािलर्को र्ालू आर्थिक
िषिको पविलो छ मवििासभमको प्रगर्त वििरणसमेत पठाउिु पिेछ।
(१०) उपर्िर्म (३) बमोशजम मातितको कार्ािलर्बाट बजेट तथा कार्िक्रम र
मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िा खाका प्राप्त िएपर्छ ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले उपर्िर्म
(१) बमोशजम तजुम
ि ा गरे को र मातित कार्ािलर्बाट प्राप्त बजेट तथा कार्िक्रम र
मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िाको विश्लेषण तथा जाँर् गरी बजेट मागिदििि र आिर्िक
र्ोजिा अिुरूप उपलशब्िमूलक िए िा ििएको र्कीि गरी त्र्स्तो बजेट तथा कार्िक्रम
स्िीकृत गरी अथि मन्त्रालर् र र्ोजिा आर्ोगमा पठाउिु पिेछ।
(११) उपर्िर्म (१०) बमोशजम ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले बजेट तथा कार्िक्रम
स्िीकृत गदाि प्राप्त बजेट सीमाबाट प्रर्तबद्धता रकम र ि ुक्तािी िुि बाँकी र्सशजित
दावर्त्िको लार्ग पुग्िे रकम छु ट्याएर मात्र अन्र् कार्िक्रमको लार्ग बजेट स्िीकृत गिुि
पिेछ।
(१२) उपर्िर्म (१०) बमोशजम स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रम पठाउँदा बजेट
मागिदिििको आिारमा त्रै मार्सक वििाजिसवित मन्त्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमाफित
पठाउिु पिेछ।
(१३) केन्रीर् र्िकार्ले वित्तीर् िस्तान्तरण अन्तगितको सिति अिुदाि रकमको
प्रस्ताि गदाि र्ालू कार्िक्रमको र्िरन्तरता, त्र्स्तो खर्िको आिश्र्कता, पुष्टट्याइँ र
कार्िसभपादिको आिारमा गिुि पिेछ।
(१४) ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम बजेट तजुम
ि ा गदाि बजेट तथा
कार्िक्रममा छलफल गिे, बजेट तथा कार्िक्रम स्िीकृत गिे, बजेट तथा कार्िक्रम
पठाउिे र बजेट तथा कार्िक्रम मन्त्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमाफित प्रविष्ट गिे जस्ता
कार्ि बजेट मागिदिििमा तोवकददएकोमा सोिी बमोशजम र ितोवकएकोमा अथि मन्त्रालर्ले
तोवकददएको समर् सीमार्ित्र सभपन्न गिुि पिेछ।
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(१५) िेपाल सरकारले पूरक बजेट पेि गिुि पिे अिस्था परी बजेट तजुम
ि ा
सभबन्िमा कुिै र्िदे िि ददएमा केन्रीर् र्िकार्ले सोिी बमोशजम गिुि पिेछ।

17.

िैदेशिक सिार्ता बजेटमा समािेि गिुि पिे: (१) केन्रीर् र्िकार्ले आफ्िो बजेट तथा
कार्िक्रमसँग सभबशन्ित िैदेशिक सिार्ताको सभझौता बमोशजम प्राप्त िुिे िगद तथा
िस्तुगत सिार्तालाइि िावषिक बजेट तथा कार्िक्रममा समािेि गिुि पिेछ।
(२) िैदेशिक सिार्ताबाट सञ्चार्लत आर्ोजिाले िावषिक कार्िक्रम तर्ार गरी
तालुक वििाग र मन्त्रालर्मा पठाउँदा दातृपिसँग िएको िैदेशिक सिार्ता सभझौताको
विर्िन्न िीषिकमा उशल्लशखत रकममध्र्े र्ालू आर्थिक िषिको अन्त्र्सभममा खर्ि िुिे र
आगामी आर्थिक िषिको लार्ग बाँकी रििे रकमको वििरण अिुसूर्ी-३, अिुसूर्ी-४,
अिुसूर्ी-५ र अिुसूर्ी-६ बमोशजमको ढाँर्ामा पठाउिु पिेछ। त्र्स्तो वििरणमा
उशल्लशखत रकम िैदेशिक सिार्ता प्रदाि गिे दातृपिको सिार्ता वििरण बमोशजम िुि ु
पिेछ।
(३) एउटै िैदेशिक सिार्ता सभझौता अन्तगित प्राप्त िएको िैदेशिक सिार्ता
एकिन्दा बढी र्िकार्ले उपर्ोग िा खर्ि गिे िएमा अथि मन्त्रालर्ले सभबशन्ित केन्रीर्
र्िकार्सँग परामिि गरी त्र्स्तो िैदेशिक सिार्ता उपर्ोग िा खर्ि गिे र्िकार्मध्र्ेबाट
एउटा र्िकार्को प्रमुखलाइि शजभमेिारी तोक्िु पिेछ। त्र्सरी शजभमेिारी तोवकएकोमा
त्र्स्तो र्िकार्को प्रमुखले र ितोवकएको िए त्र्स्ता र्िकार्मध्र्े सबैिन्दा बढी सिार्ता
उपर्ोग गिे र्िकार्को प्रमुखले िैदेशिक सिार्ताको उपर्ोग तथा खर्ि सभबन्िी सभपूण ि
वििरण समािेि गरी उपर्िर्म (२) बमोशजम पठाउिु पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम प्राप्त वििरणको आिारमा अथि मन्त्रालर्ले िैदेशिक
सिार्ता उपर्ोग गिे सबै र्िकार्को उपशस्थर्तमा बजेट छलफल गिुि पिेछ।

18.

अथि मन्त्रालर्ले बजेट तथा कार्िक्रमलाई अशन्तम रूप ददिे: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम
सबै केन्रीर् र्िकार्बाट बजेट तथा कार्िक्रम प्राप्त िएपिात अथि मन्त्रालर्ले आिश्र्क
छलफल तथा विश्लेषण समेत गरी बजेट तथा कार्िक्रमलाई अशन्तम रूप ददिेछ।
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम बजेट तथा कार्िक्रमलाई अशन्तम रूप ददँदा अथि
ु को आर्थिक शस्थर्त विर्ार गरी सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार् र र्ोजिा
मन्त्रालर्ले मुलक
आर्ोगसँग छलफल गरी बजेट वििरणमा आिश्र्क थपघट गिि सक्िेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम अथि मन्त्रालर्ले बजेट वििरणमा आिश्र्क थपघट
गदाि सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्लाई सोिी बमोशजम कार्िक्रम समार्ोजि गिि लगाउिु
पिेछ।

19.

खर्िको मापदण्ड: (१) अथि मन्त्रालर्ले

ऐिको दफा १० बमोशजम बजेट

विर्िर्ोजि गदाि त्र्स्तो बजेट खर्ि गिे मापदण्ड (िभसि) समेत बिाउिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) को प्रर्ोजिको लार्ग प्रत्र्ेक केन्रीर् र्िकार्ले आफूले
सभपादि

गिे

काम

कारबािीको

प्रकृर्त

अिुसार

अथि मन्त्रालर्ले

तजुम
ि ा

गरे को

मापदण्डको प्रर्तकूल ििुिे गरी सो मन्त्रालर्को सिमर्तमा एकीकृत िा छु ट्टाछु ट्टै खर्िको
मापदण्ड (िभसि) बिाउि सक्िेछ।

20.

सभिावित दावर्त्िको अर्िलेख: (१) प्रर्र्लत सङघीर् कािूि बमोशजम र्सशजित आर्थिक
दावर्त्ि, अदालतको र्िणिर् िा आदे िबाट िेपाल सरकारले व्र्िोिुि पिे सभिावित आर्थिक
दावर्त्ि िा िैदेशिक सिार्ता अन्तगित सञ्चार्लत आर्ोजिा िा सोबाट र्सजििा िएको
दावर्त्ि बापतको रकमको अर्िले ख मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले राख्नु पिेछ।
(२) िेपाल सरकारले दातृपिसँग गरे को सशन्ि, सभझौता बमोशजम कुिै िुल्क िा
दस्तुर सभबन्िी दावर्त्ि र्सजििा िएकोमा सोको जािकारी सभबशन्ित मन्त्रालर्ले मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा ददिु पिेछ। सो बािे क अन्र् दावर्त्ि सभबन्िी अर्िले ख साििजर्िक
ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्ले राख्नु पिेछ।
(३) अथि मन्त्रालर्ले िेपाल सरकारको तफिबाट जमाित बसी उपलब्ि गराएको
ऋणको सभझौताको एक प्रर्त अर्िले ख राख्ने प्रर्ोजिको लार्ग त्र्स्तो सभझौता िएको
तीस ददिर्ित्र साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
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(४) िेपाल सरकारले दातृपिसँग गरे को सशन्ि, सभझौताको एक प्रर्त अर्िले ख
ु ािी गिे प्रर्ोजिको लार्ग सभबशन्ित मन्त्रालर्ले त्र्स्तो सशन्ि िा
राख्ने तथा दावर्त्ि िक्त
सभझौता सभपन्न िएको तीस ददिर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(५) उपर्िर्म (३) र (४) बमोशजम अर्िले ख राखी सोको त्रैमार्सक वििरण सो
अिर्ि समाप्त िएको सात ददिर्ित्र र िावषिक वििरण आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतीस
ददिर्ित्र अथि मन्त्रालर्मा पठाउिु पिेछ।

21.

प्रर्तबद्धता रकमको वििरण: (१) कार्ािलर्ले र्िर्म १६ बमोशजम बजेट तजुम
ि ा गदाि
विगत र र्ालू आर्थिक िषिमा सभझौता िई बाँकी दावर्त्िमध्र्े आगामी आर्थिक
िषिमा सभझौता अिुसार खर्ि िुिे प्रर्तबद्धता (कन्ट्याक्च्र्ुअल अशब्लगेसि) रकम
र्कीि गरी सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्मा अिुसूर्ी-७ बमोशजमको ढाँर्ामा पठाउिु
पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तबद्धता रकमको वििरणको आिारमा केन्रीर्
र्िकार्ले अिुसूर्ी-८ बमोशजमको ढाँर्ामा मन्त्रालर् िा र्िकार्गत प्रर्तबद्धताको एकीकृत
वििरण तर्ार गरी बजेट छलफलको क्रममा अथि मन्त्रालर्मा पेि गिुि पिेछ।
(३) केन्रीर् र्िकार्ले आगामी िषिको बजेट प्रस्ताि गदाि सो आर्थिक िषिमा खर्ि
िुिे प्रर्तबद्धतालाई बजेट विर्िर्ोजि गररसकेपर्छ मात्र अन्र् कार्िक्रममा बजेट प्रस्ताि
गिुि पिेछ।
(४) कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तबद्धता रकमको िावषिक वििरण
आर्थिक िषि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्ित्र सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर् र तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(५) केन्रीर् र्िकार्ले उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तबद्धता रकमको वििरणको
आिारमा एकीकृत वििरण तर्ार गरी आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवििार्ित्र
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(६)

उपर्िर्म

(५)

बमोशजमको

वििरणको

आिारमा

मिाले खा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्ले िेपाल सरकारको प्रर्तबद्धता रकमको िावषिक वििरण तर्ार गिुि पिेछ।
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(७) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले उपर्िर्म (५) बमोशजम वििरण िपठाउिे
केन्रीर् र्िकार्को वििरण अथि मन्त्रालर्मा पठाउिु पिेछ। अथि मन्त्रालर्ले पर्ािप्त
आिार र कारण र्बिा वििरण िपठाउिे केन्रीर् र्िकार्को बाँकी बजेट िा थप बजेट
र्िकासा रोक्का गिि सक्िेछ।

22.

बजेट र्िकासा, खर्ि तथा लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण पेि गिुि पिे: सङघीर् सं सदमा राजस्ि र
व्र्र्को अिुमाि साथ पेि गिे प्रर्ोजिको लार्ग केन्रीर् र्िकार्ले र्ालू आर्थिक िषिको
फागुि मवििासभमको बजेट, खर्ि तथा लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण तर्ार गरी र्ै त मवििार्ित्र
अथि मन्त्रालर्मा पेि गिुि पिेछ।

23.

समवष्टगत आर्थक
ि
पररलक्ष्र्को प्रिेपण: (१) अथि मन्त्रालर्ले ऐिको दफा १६ को
अिीिमा रिी र्ोजिा आर्ोगसँग परामिि गरी आिर्िक र्ोजिा, मध्र्मकालीि खर्ि
सं रर्िा, वित्तीर् र बजेट सं रर्िा समेतको आिारमा दे िार्को समवष्टगत आर्थिक
पररलक्ष्र्को िावषिक र मध्र्मकालीि प्रिेपण गिेछेः(क) आर्थिक िृवद्धदर,
(ख) मुरास्फीर्त,
(ग) बर्त तथा लगािी,
ँ ी बजारको अिस्था,
(घ) मौदरक, वित्तीर् तथा पूज
(ङ) िैदेशिक व्र्ापार,
(र्) राजस्ि पररर्ालि,
(छ) साििजर्िक ऋण,
(ज) लगािी,

राजस्ि,

बजेट

घाटा

र

कुल

ऋणको

कुल

गाििस््र्

उत्पादिसँगको अिुपात,
(२) अथि मन्त्रीले आर्थिक िषिको आर्-व्र्र्को अिुमाि सङघीर् सं सदमा पेि
गदाि उपर्िर्म (१) बमोशजमको समवष्टगत आर्थिक पररलक्ष्र्को प्रिेपण समेत प्रस्तुत गिुि
पिेछ।
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24.

आर्ोजिाको िगीकरण: (१) िेपाल सरकारले ऐिको दफा १७ बमोशजम आर्ोजिाको
िगीकरण गदाि आिर्िक र्ोजिा तथा िेत्रगत िीर्त, रणिीर्त तथा िेपाल सरकारले
अिलभबि गरे को समग्र विकास िीर्त समेतको आिारमा गिुि पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम आर्ोजिा िगीकरण गिे आिार तथा मापदण्ड
र्ोजिा आर्ोगको र्सफाररसमा िेपाल सरकारबाट स्िीकृत िए बमोशजम िुिेछ।
(३) प्रदे ि तथा स्थािीर् तिले सञ्चालि गिे आर्ोजिाको िगीकरण गदाि
उपर्िर्म (१) र (२) मा उल्ले ख गररएको अर्तररक्त प्रदे िको विकास िीर्त तथा र्ोजिा,
सभबशन्ित प्रदे ि कािूि र अन्तर-सरकारी वित्त पररषद्को र्िणिर् समेतलाई आिार र्लिु
पिेछ।
(४) िेपाल सरकारले र्स र्िर्म बमोशजम आर्ोजिाको िगीकरण गदाि प्रदे ि र
स्थािीर् तिको आर्ोजिा बैङ्कसँग समेत सामञ्जस्र्ता िुिे गरी प्रदे ि समन्िर् पररषदको
समेत रार् सुझाि र्लि सक्िेछ।

25.

आर्ोजिाको वििरण पठाउिु पिे: केन्रीर् र्िकार्ले र्िर्म १६ बमोशजम िावषिक बजेट
तथा कार्िक्रम र मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िाको वििरण पठाउँदा केन्रीर् र्िकार्
आफैँले िा मातितको कार्ािलर् िा आर्ोजिामाफित पाँर् िषिसभममा कार्ािन्िर्ि गररिे
आर्ोजिाको वििरण राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा समािेि गिि र्ोजिा आर्ोग र अथि
मन्त्रालर्मा पठाउिु पिेछ।

26.

राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा प्रविष्ट गिे: (१) र्िर्म २५ बमोशजम आर्ोजिाको वििरण
प्राप्त िएपर्छ र्ोजिा आर्ोगले मन्त्रालर् तथा र्िकार्गत रूपमा आर्ोजिाको
िगीकरण, प्राथर्मकीकरण िा पुिेः प्राथर्मकीकरण गरी प्राथर्मकता र्ििािरण
गिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा समािेि गिे प्रर्ोजिको
लार्ग र्ोजिा आर्ोगले उपर्ुक्त विद्युतीर् प्रणाली (अिलाइि र्सस्टम) को व्र्िस्था गिि
सक्िेछ।
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(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको प्रणालीमा प्रदे ि र स्थािीर् तिले समेत आफूले
कार्ािन्िर्ि गिे आर्ोजिाको वििरण, प्रगर्त अिस्था लगार्त र्ोजिा आर्ोगले तोकेको
अन्र् वििरण प्रविष्ट गिुि पिेछ।
(४)

र्ोजिा

आर्ोगले

राविर्

आर्ोजिा

बैङ्क

सभबन्िी

मापदण्ड

बमोशजम

आर्ोजिाको प्राथर्मकीकरण िा पुिेः प्राथर्मकीकरण गरी मन्त्रालर्गत प्राथर्मकता
सूर्ीको आिारमा राविर् आर्ोजिा बैङ्कमा आर्ोजिा प्रविवष्ट गिेछ।
(५)

राविर्

आर्ोजिा

बैङ्कमा

समािेि

ििएको

आर्ोजिाको

लार्ग

बजेट

विर्िर्ोजि गिि पाइिे छै ि।
(६) र्ोजिा आर्ोगले प्रदे ि र स्थािीर् तिमाफित कार्ािन्िर्ि गररिे आर्ोजिाको
पविर्ाि, िगीकरण, मूल्र्ाङ्कि, छिौट तथा प्राथर्मकीकरण र पुिेः प्राथर्मकीकरण
सभबन्िमा आिश्र्क आिार तथा मापदण्ड तर्ार गिेछ।
(७) र्ोजिा आर्ोगले प्रदे ि र स्थािीर् तिमाफित कार्ािन्िर्ि गररिे आर्ोजिाको
िगीकरण गदाि आर्ोजिाको आिश्र्कता तथा लागतको आिारमा छु ट्टाछु ट्टै िगीकरण गिि
सक्िेछ।
(८) र्ोजिा आर्ोगले प्रदे ि र स्थािीर् तिमा आर्ोजिा बैङ्कको स्थापिा गिि तथा
आर्ोजिाको पविर्ाि, मूल्र्ाङ्कि, छिौट तथा प्राथर्मकीकरण गिि आिश्र्क सिजीकरण
गररददि सक्िेछ।

27.

सर्मर्त िा उपसर्मर्त गठि गिि सक्िे: (१) ऐिको दफा १७ बमोशजम आर्ोजिा
िगीकरण, प्राथर्मकीकरण िा पुिेः प्राथर्मकीकरणको र्सफाररस गिुअ
ि शघ र्ोजिा आर्ोगले
आर्ोजिा िगीकरणको आिार तथा मापदण्ड तजुम
ि ा, आर्ोजिा मूल्र्ाङ्कि, छिौट तथा
प्राथर्मकीकरण र राविर् आर्ोजिा बैङ्क सभबन्िी कार्ि गिि आर्ोगको उपाध्र्िको
सं र्ोजकत्िमा आिश्र्कता अिुसार सर्मर्त िा आर्ोगको कुिै सदस्र्को सं र्ोजकत्िमा
उपसर्मर्त गठि गिि सक्िेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम सर्मर्त िा उपसर्मर्त गठि गदाि त्र्स्तो सर्मर्त िा
उपसर्मर्तमा आर्ोजिासँग सभबशन्ित प्रदे िको पदार्िकारी र प्रदे ि आर्थिक मार्मला तथा
र्ोजिा मन्त्रालर्को सशर्िलाई समेत समािेि गिुि पिेछ।
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(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम सर्मर्त िा उपसर्मर्तको काम, कतिव्र् तथा
कार्िविर्ि सो सर्मर्त िा उपसर्मर्त गठि गदािको बखत र्ोजिा आर्ोगले तोवकददए
बमोशजम िुिेछ।
पररच्छे द-४
बजेट र्िकासा, खर्ि र र्िर्न्त्रण
28.

बजेट अशततर्ारी तथा र्िकासाेः (१) सङघीर् विर्िर्ोजि ऐि िा सङघीर् पेश्की खर्ि ऐि
प्रारभि िएपर्छ सो ऐि बमोशजम विर्िर्ोजि िएको मन्त्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणाली
(एलएमर्बआइएस) मा प्रविष्ट िएको रकम खर्ि गिे अशततर्ारी स्ितेः अर्िकारप्राप्त
अर्िकारीलाई िएको मार्ििेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम सङघीर् विर्िर्ोजि ऐि िा सङघीर् पेश्की खर्ि ऐि
प्रारभि िुँदाका बखत मन्त्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा प्रविष्ट िएको कार्िक्रम सो
आर्थिक िषिमा कार्ािन्िर्ि गििको लार्ग स्ितेः स्िीकृत िएको मार्ििेछ।
(३) अथि मन्त्रालर्ले सङघीर् विर्िर्ोजि ऐि िा सङघीर् पेश्की खर्ि ऐि प्रारभि
िएको तीि ददिर्ित्र सबै केन्रीर् र्िकार्मा बजेट कार्ािन्िर्ि सभबन्िी मागिदििि
पठाउिु पिेछ।
(४) केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले ऐिको दफा १८ को उपदफा (२) बमोशजम
अशततर्ारी पठाउँदा उपर्िर्म (३) बमोशजम प्राप्त बजेट कार्ािन्िर्ि सभबन्िी मागिदििि
समेत सं लग्ि गरी पठाउिु पिेछ।
(५) ऐिको दफा १८ को उपदफा (४) बमोशजम एक केन्रीर् र्िकार्को
सशर्िले अको केन्रीर् र्िकार्को सशर्िलाइि खर्ि गिे अशततर्ारी प्रदाि गदाि स्िीकृत
िावषिक कार्िक्रमसवित अशततर्ारी ददिु पिेछ।
(६) उपर्िर्म (४) िा (५) बमोशजम बजेट तथा कार्िक्रम र अशततर्ारी प्राप्त
िएपर्छ सभबशन्ित कार्ािलर्ले कार्िक्रम सञ्चालि तथा बजेट खर्ि गिे कार्ितार्लका,
मार्सक खर्ि अिुमाि वििरण, िावषिक खररद र्ोजिा तथा प्रर्तबद्धतासवितको वििरण
तर्ार गरी तालुक कार्ािलर् र कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।

20

www.lawcommission.gov.np

(७) उपर्िर्म (६) बमोशजमको वििरण प्राप्त िएपर्छ कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले मार्सक खर्ि अिुमाि वििरणको सीमार्ित्र रिी सभबशन्ित कार्ािलर्लाइि
आिश्र्कता अिुसार ि ुक्तािी र्िकासा ददिेछ।
(८) उपर्िर्म (७) बमोशजमको मार्सक खर्ि अिुमािको सीमार्ित्रको रकमले
् े िएमा कार्ािलर्ले त्र्स्तो खर्ि अिुमाि अद्यािर्िक गरी कोष तथा
कुिै मवििामा िपुगि
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(९) कार्ािलर्ले आफ्िो िाममा विर्िर्ोजि िएको रकम खर्ि गिुि अशघ त्र्स्तो
ु ािी र्िकासाको लार्ग एकल खाता
रकम ि ुक्तािी पाउिे व्र्शक्त िा फमिको िाममा िक्त
कोष प्रणाली िा िेपाल सरकारबाट स्िीकृत प्रणाली बमोशजम ि ुक्तािी आदे ि तर्ार गरी
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
ु ािी आदे ि प्राप्त
(१०) उपर्िर्म (९) बमोशजम कार्ािलर्बाट रीतपूिक
ि को िक्त
िएपर्छ कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर्को विर्िर्ोजि,
राजस्ि, िरौटी र प्रर्र्लत कािूि बमोशजम स्थापिा िएको कार्िसञ्चालि कोष अन्तगित
िए

गरे को

सभपूणि

कारोबारको

मार्सक

फाँटिारी

समेतको

आिारमा

सभबशन्ित

ु ािी आदे िमा उशल्लशखत व्र्शक्त िा फमिको
कार्ािलर्को स्िीकृत बजेटर्ित्र रिी िक्त
ु ािी र्िकासा गिुि पिेछ।
िाममा िक्त
तर अथि मन्त्रालर्, तालुक मन्त्रालर् िा वििागबाट बजेट रकम र्िकासा रोक्का
िएकोमा फुकुिा ििएसभम त्र्स्तो रकम र्िकासा ददिु िुँदैि।
ु ािी र्िकासा ददँदा िैदेशिक सिार्ता
(११) उपर्िर्म (१०) बमोशजम िक्त
समािेि िएको र्ोजिाको सभबन्िमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट तोकेको कार्िविर्ि
अिुसार र्िकासा ददिु पिेछ।
(१२) अथि मन्त्रालर्ले सालबसाली प्रकृर्तको बािे क वििेष प्रकारको पटके
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको लार्ग कुिै सरकारी िा गैरसरकारी कार्ािलर्, सङ्गदठत सङघ,
सं स्था

िा

सं स्थािलाई

बजेटमा

समािेि

मन्त्रालर्माफित ददिु पिेछ।
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(१३) केन्रीर् र्िकार्ले र्स र्िर्म बमोशजम प्रदाि गरे को अशततर्ारीको
जािकारी अथि मन्त्रालर्, मिालेखा परीिकको कार्ािलर्, मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र
सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई समेत ददिु पिेछ।

29.

िगद

र्ोजिा

तजम
िु ा

गिुि

पिे:

अथि

मन्त्रालर्ले

िेपाल

सरकारको

िगद

आिश्र्कतालाई विश्लेषण गरी बजेट कार्ािन्िर्िको लार्ग िगद व्र्िस्थापि गिि
मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्, साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर् र िेपाल
राि बैङ्कको समन्िर्मा आिर्िक िगद र्ोजिा (वपररर्ोर्डक क्यास प्लाि) तजुम
ि ा
गिुि पिेछ।

30.

आर्थक
ि िषि समाप्त िुि ु अशघ ि ुक्तािी र्िकासा बन्द गिुि पिे: (१) कार्ािलर्ले विर्िर्ोजि
ु ािी ददिु पिे अन्र् रकम
ऐिले विज ििुिे ििी तोकेको िीषिकको रकम बािे क िक्त
ु न्दा कभतीमा सात ददि अगािै िक्त
ु ािी ददई र्िकासा र खर्िको
आर्थिक िषि समाप्त िुिि
ु ािी र्िकासा बन्द गिुि पिेछ।
लेखा अद्यािर्िक गरी िक्त
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको अिर्ि समाप्त िएपर्छ कार्ािलर्लाई कार्िक्रम
सं िोिि िई थप बजेट प्राप्त िएमा, खर्िको स्रोत पररितिि िएमा िा अर्त आिश्र्क
काम परी खर्ि गिुि परे मा त्र्स्तो खर्ि पुष्टट्याईँ गिे र्बल, िरपाई, बजेट थप िएको
ु ािी
प्रमाण र अन्र् कागजातसवित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गरी िक्त
ु ािी र्िकासा माग िइआएमा कोष तथा ले खा
र्िकासा माग गिि सवकिेछ। त्र्सरी िक्त
ु ािी
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले प्राप्त र्बल, िरपाई र सोसाथ सं लग्ि कागजात परीिण गदाि िक्त
ु ािी र्िकासा ददिु
र्िकासा ददि आिश्र्क दे खेमा सभबशन्ित व्र्शक्त िा फमिको िाममा िक्त
पिेछ।
तर कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्बल, िरपाई र सं लग्ि अन्र् कागजात
ु ािी र्िकासा ददि िर्मल्िे दे खेमा सो कुरा जिाइि िक्त
ु ािी आदे ि
परीिण गदाि िक्त
सभबशन्ित कार्ािलर्मा वफताि पठाउिु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि विसाब र्मलाि गिे
तथा खर्ि ले खी राजस्ि खातामा रकम जभमा गिे प्रर्ोजिमा बािे क आर्थिक िषिको
ु ािी र्िकासा ददइिे छै ि।
अशन्तम ददि िक्त
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(४) कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट असार मसान्तसभम जारी िएको
ु ािी कुिै कारणले पन्र ददिर्ित्र िसावटएमा िा िक्त
ु ािी
र्ेक िा विद्युतीर् कोषको िक्त
पाउिेको खातामा रकम जभमा ििएमा सभबशन्ित कार्ािलर्बाट र्िकासा र खर्ि घटाई
ि ुक्तािी आदे िसवित साउि एक्काईस गते र्ित्र कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा
र्िकासा र खर्ि समार्ोजिको लार्ग पठाउिु पिेछ।
(५) कार्ािलर्ले उपर्िर्म (४) बमोशजम र्िकासा र खर्ि घटाइसकेपर्छ िावषिक
आर्थिक वििरण तर्ार गरी प्रमाशणत गििको लार्ग सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।
(६) उपर्िर्म (१) बमोशजम कार्ािलर्ले लेखा अद्यािर्िक राखे िा िराखे को र
आिश्र्क वििरण तर्ार गरे िा िगरे को सभबन्िमा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले र्िरीिण गिि सक्िेछ। र्सरी र्िरीिण गदाि ले खा अद्यािर्िक राखेको
िदे शखएमा तुरुन्त अद्यािर्िक गिि लगाई सोको जािकारी तालुक कार्ािलर् र मिालेखा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ।
(७) प्रदे ि तथा स्थािीर् तिको विर्िर्ोजि ऐिले विज ििुिे ििी तोकेको खर्ि
ु ािी ददिु पिे रकम आर्थिक
िीषिकको िकमा बािे क अन्र् बजेट िीषिक अन्तगित पिे िक्त
ु न्दा सात ददि अगार्ड िक्त
ु ािी ददई ले खा अद्यािर्िक गरी िक्त
ु ािी
िषि समाप्त िुिि
र्िकासा बन्द गिुि पिेछ।
(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम प्रदे ि तथा स्थािीर् तिले ले खा अद्यािर्िक गरी
खाता बन्द गरे िा िगरे को सभबन्िमा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
ु ािी र्िकासा
अिुगमि गिि सक्िेछ। त्र्सरी अिुगमि गदाि ले खा अद्यािर्िक गरी िक्त
बन्द िगरे को पाइएमा कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित प्रदे ि िा स्थािीर्
ु ािी र्िकासा बन्द गिि लगाउि सक्िेछ।
तिलाई त्र्स्तो ले खा अद्यािर्िक गिि र िक्त
(९) कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि
ददिर्ित्र ि ुक्तािी िुि बाँकी र्ेकको वििरण सभबशन्ित बैङ्कमा पठाउिु पिेछ। बैङ्कले कोष
ु ािी ददिु
तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्रमाशणत वििरण अिुसारको र्ेकको मात्र िक्त
पिेछ।
ु ािी िुि बाँकी
(१०) स्थािीर् तिले आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि ददिर्ित्र िक्त
र्ेकको वििरण सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ। कोष
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तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले त्र्स्तो वििरण प्राप्त िएकै ददि प्रमाशणत गरी सभबशन्ित
बैङ्कमा पठाउिु पिेछ।
(११) स्थािीर् तिले बैङ्कमा खाता खोल्िे र बन्द गिे सभबन्िमा कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले ददएको सुझाि कार्ािन्िर्ि गिुि पिेछ।

31.

कार्िसभपादि करार तथा पुरस्कृत गिे मापदण्ड: (१) ऐिको दफा १९ को उपदफा (५)
बमोशजम गररिे कार्िसभपादि करारमा दे िार्का विषर्िरू उल्ले ख गिुि पिेछेः(क) कार्ािलर्को उद्देश्र्,
(ख) उद्देश्र् प्रार्प्तको लार्ग सभपादि गिुि पिे कार्ि तथा कार्ािलर्बाट
प्रदाि गररिे सेिा,
(ग) स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रम र सो अिुसार गररिे वक्रर्ाकलाप,
(घ) िार्सल गिुि पिे उपलशब्ि, प्रत्र्ेक उपलशब्िको अङ्क िार र उपलशब्ि
अिुसारको प्राप्त अङ्क,
(ङ) कार्िसभपादिको समर् सीमा,
(र्) सभपाददत कामको गुणस्तर तथा अिुगमि सूर्क,
(छ) कार्िसभपादि प्रर्तिेदि,
(ज) अन्र् आिश्र्क कुरािरू।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको करार गिे पदार्िकारीले कार्िसभपादि करार
बमोशजम स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गदाि कार्िर्ोजिा तर्ार गरी शजभमेिार
पदार्िकारी तोकी त्र्स्तो कार्िर्ोजिा कार्ािन्िर्ि गिुि िा गराउिु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको कार्िसभपादि करार कार्ािन्िर्ि िए िा ििएको
सभबन्िमा मूल्र्ाङ्कि गदाि सभपूण ि वक्रर्ाकलाप िा उपलशब्िलाइि कुल एक सर् अङ्क कार्म
गरी असी िा सोिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गिेलाई उत्कृष्ट, पैसठ्ठी िा सोिन्दा बढी असीिन्दा
कम अङ्क प्राप्त गिेलाई सन्तोषजिक, पर्ास िा सोिन्दा बढी पैसठ्ठीिन्दा कम अङ्क प्राप्त
गिेलाई सामान्र् र पर्ासिन्दा कम अङ्क प्राप्त गिेलाई कमजोर कार्िसभपादि गरे को
मािी मूल्र्ाङ्कि गिुि पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम मूल्र्ाङ्कि गदाि विकास आर्ोजिा िा कार्िक्रम
सञ्चालि गिे केन्रीर् र्िकार्को कार्िसभपादि करार गिे पदार्िकारीले आफू मातित
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सञ्चार्लत आर्ोजिा िा कार्िक्रमिरूमध्र्ेबाट उत्कृष्ट ठिररएका आर्ोजिा िा कार्िक्रम
सञ्चालि गिे कार्ािलर् प्रमुखिरूमध्र्े िषिमा एक जिालाई पच्र्ीस िजार रूपैर्ाँसभमको
रकम पुरस्कार स्िरूप उपलब्ि गराउि सक्िेछ। त्र्सरी पुरस्कार उपलब्ि गराउँदा
कार्िसभपादिमा कार्ािलर् प्रमुख बािे क अन्र् कमिर्ारीको समेत उत्कृष्ट र्ोगदाि रिे को
पाइएमा त्र्स्तो पुरस्कार सो कार्ािलर्का बढीमा तीि जिा कमिर्ारीलाई दामासािीले
प्रदाि गिि सवकिेछ।
(५) उपर्िर्म (३) बमोशजम मूल्र्ाङ्कि गदाि मिार्सब कारण बेगर पर्ासिन्दा
कम अङ्क प्राप्त गिे आर्ोजिा िा कार्ािलर् प्रमुखलाइि कार्िसभपादि करार गिे
पदार्िकारीले करारको िति बमोशजम वििागीर् कारबािी समेत गिि सक्िेछ।

32.

रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सभबन्िी व्र्िस्था: (१) ऐिको दफा २० को उपदफा (२)
बमोशजम सभबशन्ित सशर्िले रकमान्तर गदाि िावषिक कार्िक्रममा बािा िपिे गरी
रकमान्तर गरी मन्त्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा अद्यािर्िक गिुि पिेछ।
तर पविलो त्रैमार्सक अिर्ि समाप्त ििएसभम र बजेट विर्िर्ोजि ििएको खर्ि
िीषिकमा रकमान्तर गिि पाइिे छै ि।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम रकमान्तर गरे को जािकारी मिाले खा परीिकको
कार्ािलर्, अथि मन्त्रालर् र सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिु
पिेछ।
(३) ऐिको दफा २० को उपदफा (२) बमोशजम रकमान्तर गिि पाउिे
सीमािन्दा बढी रकम रकमान्तर गिुि पिे िएमा कार्ािलर्ले रकमान्तर गिुि पिे
कारणसवित सभबशन्ित सशर्िबाट र्िणिर् गराइि स्िीकृर्तको लार्ग अथि मन्त्रालर्मा
पठाउिु पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम रकमान्तर िा स्रोतान्तरको लार्ग अिुरोि िई
आएमा अथि मन्त्रालर्ले आिश्र्कता अिुसार त्र्स्तो रकम रकमान्तर गिि सक्िेछ।
त्र्सरी रकमान्तर गरे को रकम तत्काल मन्त्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा अद्यािर्िक
गरी सोको जािकारी सभबशन्ित कार्ािलर् र मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिु
पिेछ।
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(५) अथि मन्त्रालर्ले बजेट कार्ािन्िर्ि गिि स्रोतको व्र्िस्थापिको लार्ग कुिै
िीषिक िा उपिीषिकमा विर्िर्ोशजत रकम एक स्रोतबाट अको स्रोतमा स्रोतान्तर गिि
सक्िेछ। र्सरी स्रोतान्तर गरे को जािकारी सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार् र मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ।
(६) आर्थिक िषि समाप्त िइसकेपर्छ सभझौता बमोशजम िैदेशिक स्रोतको रकम
प्राप्त ििएको कारणबाट िेपाल सरकारको स्रोतबाट कुिै रकम खर्ि िएकोमा ले खा
उत्तरदार्ी अर्िकृतले त्र्स्तो िैदेशिक स्रोतको रकम प्राप्त िुि िसक्िाको कारणसवित
विसाब र्मलािको लार्ग अथि मन्त्रालर्मा ले खी पठाउिु पिेछ। त्र्सरी ले खी आएमा अथि
मन्त्रालर्ले त्र्स्तो रकमको स्रोतान्तर गरी विसाब र्मलाि तथा बेरुजु कार्म िएकोमा
त्र्स्तो बेरूजु फरफारक गिे प्रर्ोजिको लार्ग मिाले खा र्िर्न्त्रकको कार्ािलर्मा ले खी
पठाउिु पिेछ।
(७) उपर्िर्म (६) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि र्ो र्िर्मािली प्रारभि
ु न्दा पाँर् िषि अगार्डको प्राप्त िुि िसक्िे िैदेशिक स्रोततफिको स्रोतान्तर सभबन्िी
िुिि
बेरुजु विसाब र्मलाि र फरफारख गिे प्रर्ोजिको लार्ग मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
स्रोतान्तर गिि सक्िेछ।
(८) र्स र्िर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापर्ि अथि मन्त्रालर्ले
ऐि, सङ्घीर् विर्िर्ोजि ऐि तथा र्स र्िर्मािलीको अिीिमा रिी कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाइि रकमान्तर गिि सक्िे गरी अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गरे कोमा सोिी
बमोशजम िुिेछ।

33.

कार्िक्रम संिोिि गिि सवकिे: (१) स्िीकृत बजेट तथा कार्िक्रम अन्तगितको कुिै
कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गिि िसवकिे िएमा िा स्िीकृत कार्िक्रमर्ित्रको अन्र् कुिै
वक्रर्ाकलापमा खर्ि गिुि पिे अिस्था िएमा सभबशन्ित कार्ािलर्ले त्र्स्तो कार्िक्रम
सभपन्न गिि िसक्िुको कारण तथा िर्ाँ कार्िक्रम सञ्चालि गिुि पिे आिार उल्लेख गरी
कार्िक्रम सं िोिि गििको लार्ग तालुक केन्रीर् र्िकार्मा ले खी पठाउि पिेछ। त्र्सरी
लेखी पठाउँदा आिर्िक र्ोजिा तथा कार्िक्रमको उद्देश्र्, लक्ष्र् र स्िीकृत बजेट
अिुकूल िुिे गरी पठाउिु पिेछ।
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(२)

उपर्िर्म (१) बमोशजम ले खी आएमा ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले सङघीर्

विर्िर्ोजि ऐिको पररर्िर्ित्र रिी आिश्र्कता तथा औशर्त्र् समेतको आिारमा कार्िक्रम
सं िोिि गरी मन्त्रालर्गत बजेट सूर्िा प्रणालीमा अद्यािर्िक गिि लगाउिु पिेछ।
त्र्सरी कार्िक्रम सं िोिि गरे को जािकारी र्ोजिा आर्ोग, अथि मन्त्रालर् र सभबशन्ित
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ।

34.

बजेट रोक्का िा र्िर्न्त्रण गिि िा समपिण गराउि सक्िे: (१) ऐिको दफा २१ बमोशजम
अथि मन्त्रालर्ले बजेट रोक्का, र्िर्न्त्रण िा समपिण सभबन्िमा गरे को र्िणिर्को जािकारी
तुरून्त सभबशन्ित ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत र मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाइि ददिु
पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम अथि मन्त्रालर्बाट बजेट समपिणको सूर्िा प्राप्त
िएको पन्र ददिर्ित्र सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले सो सूर्िा बमोशजम बजेट
समपिण गरे को जािकारी अथि मन्त्रालर् र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाइि ददिु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको जािकारी प्राप्त िएपर्छ ले खा उत्तरदार्ी
अर्िकृतले समपिणको लार्ग ले खी आएको बजेटबाट खर्ि िुिे गरी दावर्त्ि र्सजििा
िइसकेको िा आर्थिक िषिको बाँकी अिर्िमा थप बजेट खर्ि िुिे सुर्िशित िएमा सो
िदसभमको बजेट रोक्का िगिि तथा समपिण िगराउिको लार्ग पुष्टट्याईंसवित अथि
मन्त्रालर्मा तुरून्त ले खी पठाउिु पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम ले खी आएमा अथि मन्त्रालर्ले खर्िको आिश्र्कता
र औशर्त्र् िे री बजेट रोक्का, र्िर्न्त्रण िा समपिण सभबन्िी र्िणिर्मा पुिवििर्ार गिि
सक्िेछ।

35.

त्रैमार्सक प्रगर्त वििरण पेि गिे: (१) बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गिे प्रत्र्ेक
कार्ािलर्ले अिुसूर्ी-२ बमोशजमको ढाँर्ामा त्रैमार्सक प्रगर्त वििरण तर्ार गरी केन्रीर्
र्िकार् र कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(२) केन्रीर् र्िकार्ले बजेट िीषिकको आिारमा त्रैमार्सक प्रगर्त वििरण तर्ार
गरी अथि मन्त्रालर् र र्ोजिा आर्ोगमा पठाउिु पिेछ।
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36.

बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि प्रगर्त समीिा गिे: (१) र्िर्म ३५ बमोशजम त्रैमार्सक
प्रगर्त वििरण प्राप्त िएपर्छ केन्रीर् र्िकार्ले त्र्सको िौर्तक र वित्तीर् पिको
कार्ािलर्गत र केन्रीर् र्िकार्गत समीिा गिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम समीिा गदाि प्रगर्त कम िएको दे शखएमा सोको
कारण पविर्ाि गरी सुिारको लार्ग र्ाल्िु पिे कदम समेत उल्लेख गिुि पिेछ।
(३) केन्रीर् र्िकार्को सशर्ि िा प्रिासकीर् प्रमुखले बजेट तथा कार्िक्रम
अिुसार प्रगर्त िए िा ििएको मूल्र्ाङ्कि गरी बािा अड्काउ परे को िए सो फुकाई ददिे
र र्िदे िि ददिु पिे िए सो समेत ददिु पिेछ।
(४) र्िर्म ३५ बमोशजम प्रगर्त वििरण िपठाउिे कार्ािलर् प्रमुखलाई लेखा
उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐि बमोशजम कारबािी गिि सक्िेछ।
(५)

अथि

मन्त्रालर्ले

कुल

प्रगर्त

वििरणको

आिारमा

िावषिक

बजेटको

अिििावषिक समीिा गरी प्रर्तिेदि प्रकािि गिेछ।

37.

अिुगमि तथा मूल्र्ाङ्कि प्रर्तिेदि साििजर्िक गिे : ऐिको दफा २३ बमोशजम बजेट
तथा कार्िक्रमको अिििावषिक तथा िावषिक प्रगर्त मूल्र्ाङ्कि प्रर्तिेदि साििजर्िक गदाि अथि
मन्त्रालर्ले आफ्िो िेबसाइटमाफित िा अन्र् माध्र्मबाट गिि सक्िेछ।

38.

अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले बािेक अरुले बजेट खर्ि गिि ििुि:े (१) अर्िकारप्राप्त
अर्िकारीले बािे क अरु कसै ले पर्ि बजेट खर्ि गिे आदे ि ददि िा खर्ि स्िीकृत गिि
िुँदैि।
(२) अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले दे िार्का कुराको र्कीि गरी बजेट खर्ि गिि िा
खर्ि गिे र्िकासा ददिु पिेछेः(क)

स्िीकृत िावषिक बजेट तथा कार्िक्रम र सभबशन्ित खर्ि िीषिकमा
परे को र खर्ि गिि बाँकी रिे को,

(ख)

आर्ोजिाको सभबन्िमा िए सो आर्ोजिा स्िीकृत िएको,
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(ग)

िैदेशिक स्रोतबाट खर्ि व्र्िोिे िएमा त्र्स्तो स्रोत प्राप्त िएको िा सो
सभबन्िी सभझौता प्रिािकारी िएको।
तर सभझौता प्रिािकारी िई िसकेको िए तापर्ि त्र्स्तो
सभझौता अिुसार पूिग
ि ामी खर्ि िैदेशिक स्रोतबाट व्र्िोिे िएमा खर्ि
गिे आदे ि ददि िा खर्ि स्िीकृत गिि सवकिेछ।

39.

सरकारी रकम खर्ि गिे कार्िविर्ि: (१) कार्ािलर् प्रमुखले सरकारी रकम खर्ि गदाि
बजेट तथा कार्िक्रमको सीमार्ित्र रिी खर्ि गिुि पिेछ।
(२) कार्ािलर्ले र्ालू आर्थिक िषिको विर्िर्ोशजत बजेटले िखाभिे र बढी खर्ि
िुिे गरी दावर्त्ि र्सजििा गिुि िुँदैि।
(३) कार्ािलर्ले सरकारी रकम खर्ि गदाि अर्िकारप्राप्त अर्िकारीबाट स्िीकृर्त
गराई खर्ि गिुि पिेछ।
(४) स्िीकृत बजेटर्ित्र परे को तर कुिै कारणिि अर्िकारप्राप्त अर्िकारीको
स्िीकृर्त र्बिा कुिै रकम खर्ि गरे कोमा अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले त्र्सरी खर्ि गरे को
कारण मिार्सब दे खेमा कारण जिाई त्र्स्तो खर्ि समथिि गररददि सक्िेछ।
(५) र्स र्िर्मािली बमोशजम सरकारी रकम खर्ि गदाि त्र्स्तो खर्ि पुवष्ट गिे
र्बल, िरपाई, प्रमाण र कागजात सं लग्ि िुि ु पिेछ। र्बल, िरपाई, प्रमाण र कागजात
सं लग्ि गिि िसवकिे काममा िएको फुटकर खर्िको िकमा खर्ि गिे अर्िकारीले
प्रमाशणत गरी अर्िकारप्राप्त अर्िकारीिारा स्िीकृत गराई राख्नु पिेछ।
स्पष्टीकरणेः र्स उपर्िर्मको प्रर्ोजिको लार्ग “फुटकर खर्ि” िन्नाले एकपटकमा दुई
िजार रूपैर्ाँसभम र सोिन्दा कमको र्ातार्ात खर्ि, ढु िािी खर्ि र र्स्तै र्बल, िरपाई
पेि िुि िसक्िे स-सािा काममा िएको फुटकर खर्ि सभझिु पछि।
(६) िेपाल सरकारले स्िीकृत गरे को मापदण्डको आिारमा तोवकएको वििेष खर्ि
िा िाशन्त सुरिा तथा गुप्तर्र सभबन्िी कामको र्बल, िरपाई पेि गिि उशर्त ििुिे खर्ि
िेपाल सरकारले स्िीकृत गरे को मापदण्ड बमोशजम खर्ि गरी िेपाल सरकारले तोकेको
अर्िकारीबाट स्िीकृत गराई राख्नु पिेछ।
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(७) सरकारी र्िकार्बाट कुिै तालीम, सेर्मिार, गोष्ठी, कार्ििाला जस्ता
कार्िक्रमको लार्ग रकम खर्ि गदाि त्र्स्तो कार्िक्रमको लागत अिुमाि अर्िकारप्राप्त
अर्िकारीबाट स्िीकृत िएको िुि ु पिेछ।
(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम स्िीकृत कार्िक्रम अिुसार सञ्चार्लत तालीम,
सेर्मिार, गोष्ठी, कार्ििाला जस्ता कार्िक्रम सभपन्न िइसकेपर्छ त्र्स्तो कार्िमा िएको
खर्ि, खररद गररएको मालसामािको वििरण तथा र्बल, िरपाईसवित कार्िक्रममा
उपशस्थत तथा कार्िक्रमबाट लािाशन्ित व्र्शक्तको सङ्खतर्ा र उपशस्थर्त समेत समािेि
गरी प्रर्तिेदि तर्ार गरी अर्िकारप्राप्त अर्िकारीबाट स्िीकृत गराउिु पिेछ।
(९) स्िीकृत बजेटको विविि रकमबाट खर्ि गिे गरी र्ििािररत िएको काममा
बािेक स्िीकृत िावषिक कार्िक्रममा िपरे को अन्र् आिश्र्क कार्ि तथा अर्तर्थ सत्कारमा
एकपटकमा पन्र िजार रूपैर्ाँसभम सभबशन्ित सशर्ि, दि िजार रूपैर्ाँसभम वििागीर्
प्रमुख र पाँर् िजार रूपैर्ाँसभम कार्ािलर् प्रमुखको स्िीकृर्त र्लई खर्ि गिि सवकिेछ।
(१०) शजभमेिार व्र्शक्तले सरकारी रकमको खर्ि ले ख्न ु अशघ त्र्स्तो रकम खर्ि
ु ािी ददि आिश्र्क र्बल, िरपाइि र कागजात सं लग्ि िए िा ििएको तथा
गिि िा िक्त
सं लग्ि कागजात अिुसार ि ुक्तािी ददि रीत पुगे िा िपुगेको जाँर् गिुि पिेछ।
(११) सरकारी रकम खर्ि गदाि िा कुिै आर्थिक कारोबार गदाि कार्ािलर् प्रमुखले
सरकारी रकमको वििार्मिा, िार्ि िोक्सािी िा लापरबािी िुि िपाउिे गरी सरकारी
सभपशत्त, िगद, शजन्सी सुरशित राख्न उशर्त प्रबन्ि र्मलाउिु पिेछ।
(१२) कार्ािलर् प्रमुखले कुिै बजेट उपिीषिकमा विर्िर्ोशजत रकम अपर्ािप्त छ
र सो रकम खर्ि िगरे मा सरकारी िार्ि िोक्सािी िुिे िा सरकारी काममा बािा पिे
दे खेमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई सोिी उपिीषिकको अको खर्ि उपिीषिकको मौज्दात
रकमबाट खर्ि गिि सक्िेछ। त्र्सरी खर्ि िएको रकम र्िर्म ४३ बमोशजम र्िर्र्मत
गराउिे दावर्त्ि खर्ि गिे अर्िकारीको िुिेछ।
(१३) उपर्िर्म (२) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापर्ि उपर्िर्म (१५)
मा उशल्लशखत खर्ि िीषिकमा र्ालू िषिको बजेटले िखामेको खर्ि व्र्िोिुि पिे उशर्त
आिार र पर्ािप्त कारण िएमा सभबशन्ित कार्ािलर्ले सं लग्ि र्बल, िरपाई बमोशजमको
ु ािी ददिे गरी मिाले खा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा िक्त
ु ािी
रकम आगामी िषिमा िक्त
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ददि बाँकीको वििरण तर्ार गरी आर्थिक िषि समाप्त िएको सात ददिर्ित्र कोष तथा
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्रमाशणत गराई राख्नु पिेछ।
ु ािी ददि बाँकीको वििरण
(१४) उपर्िर्म (१३) बमोशजम िक्त

आर्थिक

वििरणको साथमा सं लग्ि गरी तालुक कार्ािलर्, सभबशन्ित मन्त्रालर्, कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र मिालेखा परीिकको कार्ािलर्मा समेत पठाउिु पिेछ।
ु ािी ददि बाँकीको
(१५) उपर्िर्म (१४) बमोशजम दावर्त्ि र्सजििा िई िक्त
वििरणमा समािेि िएको खर्ि रकममध्र्े दे िार्को खर्िको ि ुक्तािी ददि बाँकी रिेमा
ु ािी ददि पुग्िे दे शखएमा मन्त्रालर्गत
र्ालू आर्थिक िषिको सभबशन्ित बजेट रकमबाट िक्त
ु ािी ददि सक्िेछ:बजेट सूर्िा प्रणालीमा प्रविष्ट गराई सभबशन्ित कार्ािलर्ले िक्त
(क) तलब (स्िीकृत दरबन्दीको),
(ख) मिङ्गी ित्ता र स्थािीर् ित्ता,
(ग) सरुिा भ्रमण खर्ि,
(घ) घर िाडा,
(ङ) पोिाक, खाद्यान्न, औषर्ि उपर्ार, र्बरामी र बन्दीको र्सिा,
(र्) सेिा र्ििृत्त सुवििा,
(छ) स्िीकृत िावषिक कार्िक्रममा समािेि िएको कुिै व्र्शक्त, फमि, सं स्था
िा कभपिीसँग िएको सभझौता बमोशजमको रकम।

40.

सरकारी सभपशत्तको िस्तान्तरण, आर्थिक सिार्ता तथा अिुदाि: (१) सरकारी सभपशत्त
तथा घर, जग्गा कुिै सरकारी कार्ािलर्लाई िस्तान्तरण गिुि परे मा िा एउटा
कार्ािलर्को िाममा रिे को घर, जग्गा अको कार्ािलर्लाइि िस्तान्तरण गिुि परे मा
त्र्स्तो घर, जग्गा िा सभपशत्तसँग सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्को सिमर्त र्लइि अथि
मन्त्रालर्को र्सफाररसमा िेपाल सरकारबाट र्िणिर् गराइि िस्तान्तरण गिि सवकिेछ।
(२) बजेट िीषिक तथा उपिीषिकमा विर्िर्ोशजत रकम दे िार् बमोशजम आर्थिक
सिार्ता िा अिुदािको रुपमा खर्ि गिि अथि मन्त्रालर्को सिमर्त आिश्र्क पिे छै ि:-
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(क) विपद व्र्िस्थापि जस्ता कार्िमा गृि मन्त्रालर् िा िेपाल सरकारबाट
िएको र्िणिर् अिुसार खर्ि गिि िा आर्थिक सिार्ता ददि,
(ख) विद्यालर्, विश्वविद्यालर् र राविर् तथा अन्तरािविर् सङघ, सं स्थालाई
आर्थिक सिार्ता ददिे सभबन्िमा िेपाल सरकारबाट िएको र्िणिर्
अिुसार खर्ि गिि,
(ग) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िा िेपाल सरकारले र्िणिर् गरे र आर्थिक
ु ािी गिि,
सिार्ता िा अिुदाि ददिे ििी तोवकददएको रकम िक्त
(घ) स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिुसार लशित समूिलाई वितरण गररिे
मालसामाि (बीउ र्बजि, बोट र्बरुिा, दोपार्ा, र्ौपार्ा आदद) वितरण
गिि।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको िगद िा िस्तुगत आर्थिक सिार्ता ददिलाई
बजेट पेि गदाि र्थासभिि लक्ष्र्, कार्िक्रम, लागत अिुमाि र कुि र्िर्म िा र्िणिर्बाट
कसलाई कसरी वितरण गररिे िो सो प्रष्ट खोली पेि गिुि पिेछ।
(४) उपर्िर्म (२) बमोशजम िेपाल सरकारबाट िुिे सबै प्रकारको ि ुक्तािी
सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थाको बैङ्क खातामा जभमा िुिे गरी गिुि पिेछ।
(५) कार्ािलर्ले उपर्िर्म (२) बमोशजम कुिै सङघ िा सं स्थालाई ददएको रकम
जुि कामको लार्ग ददइएको िो सो काममा लक्ष्र् अिुसार खर्ि गरे िा िगरे को र त्र्स्तो
रकमको कािूि बमोशजम लेखापरीिण िए िा ििएको कुराको अिुगमि गरी िावषिक
वििरण तर्ार गरी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र अथि मन्त्रालर्मा पठाउिु पिेछ।
(६) आर्थिक सिार्ता तथा अिुदाि ददँदा र्ोजिा, कार्िक्रम र र्थासभिि लागत
समेत खुलाई ददिु पिेछ।

41.

सरकारी रकम खर्ि गदाि सुर्िशित िुिपु िे विषर्: अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले सरकारी रकम
खर्ि गदाि दे िार्का विषर् सुर्िशित िएको एवकि गरी खर्ि गिुि पिेछ:(क) विर्िर्ोजि ऐि बमोशजम सेिा तथा कार्िमा खर्ि गिि विर्िन्न िीषिकमा
स्िीकृत िएको रकम सो सेिा तथा कार्िको र्िर्मत्त स्िीकृत सीमार्ित्र
रिेको,
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(ख) आर्थिक कारोबार प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िएको र खर्िको लार्ग
आिश्र्क प्रमाण पुगेको,
(ग) स्िीकृत

ले खामाि

पालिा

गररएको,

स्िीकृत

ढाँर्ा

अिुरूप

ले खा

राशखएको र प्रर्तिेदि पेि िएको,
(घ) िगदी िा शजन्सी तथा अन्र् सरकारी सभपशत्तको िार्ि िोक्सािी र
दुरूपर्ोग िुि िपाउिे गरी आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणालीको अिुसरण
गररएको,
(ङ) सरकारी ऋण, जमाित तथा र्ििेप प्राप्त िए िा ििएको,
(र्) कुिै काम अिािश्र्क रूपमा दोिोरो िुिे गरी विर्िन्न कमिर्ारी िा
केन्रीर् र्िकार्बाट िगररएको,
(छ) उपलब्ि स्रोत, सािि तथा सभपशत्तको समुशर्त उपर्ोग िएको र सभपशत्त
िार्ि िोक्सािी ििुिे गरी सभिार तथा सं रिणको उशर्त व्र्िस्था गरे को,
(ज) कार्िक्रम अिुसार र्ििािररत समर्र्ित्र प्रगर्त िएको, कामको गुणस्तर र
पररमाण समेत सन्तोषजिक िएको,
(झ) स्िीकृत लागत र खर्िको सीमार्ित्र रिी कार्िक्रम सञ्चालि गररएको।

42.

िैदेशिक सिार्ताको िोिििाि: (१) िेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्ि गरी दातृपिबाट
िोिििाि र्लिु पिे िैदेशिक सिार्ताबाट सञ्चार्लत आर्ोजिाको सभबन्िमा अथि
मन्त्रालर्ले सभबशन्ित मन्त्रालर्को र्सफाररस र दातृपिसँग िएको सभझौताको आिारमा
ु ािी माग गिे अर्िकारी
प्रत्र्ेक आर्ोजिाले खर्ि गरे को रकम िोिििाि िा सोझै िक्त
तोवकददिेछ।
ु ािी माग गिे अर्िकारी
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम िोिििाि िा सोझै िक्त
तोवकएपर्छ

र्िजले

आर्ोजिा

प्रमुख

र

आर्थिक

प्रिासि

िाखा

प्रमुखको

ु
सं र्क्त

दस्तखतबाट कारोबार सञ्चालि िुिे गरी आिश्र्क व्र्िस्था र्मलाउिु पिेछ।
(३) सभबशन्ित आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले िैदेशिक सिार्ता िोिििािको लार्ग
ु ाि िएको सात ददिर्ित्र िोिििाि
खर्िको फाँटिारीसवित आिश्र्क कागजात मवििा िक्त
माग गिे अर्िकारीको कार्ािलर्मा उपलब्ि गराउिु पिेछ र िोिििाि िुिे गरी गरे को
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खर्ि रकमको प्रर्र्लत कािूिको अर्तररक्त सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिुसार ले खा राख्नु
पिेछ।
(४) प्रदे ि िा स्थािीर् तिबाट कार्ािन्िर्ि िुिे गरी िैदेशिक सिार्ता रकमको
व्र्िस्था िएकोमा सभबशन्ित प्रदे ि िा स्थािीर् तिले उपर्िर्म (३) बमोशजमको खर्िको
फाँटिारीसवित आिश्र्क कागजात मवििा समाप्त िएको सात ददिर्ित्र िोिििाि माग गिे
अर्िकारीको कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(५) िैदेशिक सिार्ता िोिििाि माग गदाि सभबशन्ित अर्िकारीले दे िार् बमोशजम
गिुि पिेछ:(क) मातितको कार्ािलर् िा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि एकाइबाट सभझौता
बमोशजम के कस्तो रकम खर्ि गिि सक्िे िा िसक्िे, के कस्तो रकम
खर्ि गरे मा दातृपिबाट िोिििाि िुि सक्िे िा िसक्िे सभबन्िी
जािकारी, आिश्र्क पिे कागजात र िेपाल सरकार तथा दातृपिको
स्रोततफिको बजेट अिुपात खर्ि गिे कार्ािलर्मा पठाउिे,
(ख) मातितको कार्ािलर् िा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि एकाइबाट िोिििाि माग
गिि आिश्र्क पिे खर्िको फाँटिारीको अर्तररक्त अन्र् आिश्र्क
वििरण िा कागजात समर् सीमा तोकी माग गिे ,
(ग) खण्ड (ख) बमोशजम प्राप्त खर्िको फाँटिारी र अन्र् आिश्र्क वििरण
रुजु गरी िोिििाि िुिपु िे रकम र्ििािरण गरी तीस ददिर्ित्र सभबशन्ित
दातृपिसँग िोिििाि माग गिे, त्र्सरी िोिििाि माग गरे को वििरणको
एक प्रर्त मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र ऋणको िकमा साििजर्िक
ऋण

व्र्िस्थापि

कार्ािलर्मा

पठाउिे

र

न्र्ू ितम

माग

सीमाङ्क

(थ्रेसिोल्ड) पुगेपर्छ िोिििाि माग गरी पठाउिे,
(घ) आर्ोजिाले मातितको कार्ािलर् िा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि एकाइबाट
िोिििाि िुिे गरी गरे को खर्ि, दातृपिसँग िोिििाि माग गरे को,
िोिििाि माग िुि बाँकी, िोिििाि प्राप्त िएको, िोिििाि प्राप्त िुि
ु ािी माग दरखास्त र िक्त
ु ािीको अर्िले ख
बाँकी आदद र सोझै िक्त
राखी मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा िएको अर्िले खसँग प्रत्र्ेक तीि
मवििामा र्िडाउिे,
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ु ािी खर्ि र िस्तुगत सिार्ता रकम
(ङ) िैदेशिक स्रोततफिको सोझै िक्त
ु ािी िएको जािकारी प्राप्त िुिासाथ एकल खाता कोष प्रणालीमा
िक्त
ु ािी आदे ि
प्रविष्ट गिि कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा िक्त
पठाउिे,
ु ािी खर्ि रकमको
तर वित्तीर् व्र्िस्था अन्तगितको सोझै िक्त
वििरण मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि
कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
ु ािीको
(र्) गत आर्थिक िषिको िैदेशिक स्रोततफिको िोिििाि र सोझै िक्त
एकीकृत

वित्तीर्

वििरण

असोज

मसान्तर्ित्र

मिाले खा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्मा पेि गिे,
(छ) मातितका कार्ािलर् िा कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि एकाइलाइि दातृपिबाट
िोिििाि िुि सक्िे रकम मात्र खर्ि गिि र्िदे िि ददिे।
(६) आर्ोजिा िा कार्िक्रम प्रमुखले िैदेशिक सिार्ता िोिििािको शस्थर्तको
सभबन्िमा अिुसूर्ी-९ बमोशजमको ढाँर्ामा त्रैमार्सक रूपमा ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत
समि वििरण पेि गिुि पिेछ।
(७) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले उपर्िर्म (६) बमोशजम प्राप्त वििरणको
आिारमा िैदेशिक सिार्ता िोिििािको शस्थर्तको र्िर्र्मत अिुगमि गरी सो सभबन्िी
िावषिक वििरण मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र मिाले खा परीिकको कार्ािलर्मा पेि
गिुि पिेछ।
(८) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले प्रत्र्ेक आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि
मवििार्ित्र ले खापरीिण ििएको वित्तीर् वििरण (अि्अर्डटे ड प्रोजेक्ट वफिाशन्सर्ल
स्टे टमेन्ट) तर्ार गरी मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्रमाशणत गराइि सभबशन्ित
दातृपि समि पठाउिु पिेछ।
(९) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले अशन्तम ले खापरीिण िएको वित्तीर् वििरण
(अर्डटे ड प्रोजेक्ट फाइिाशन्सर्ल स्टे टमेन्ट) सभझौतामा तोवकएकोमा सोिी अिर्िर्ित्र र
सभझौतामा ितोवकएकोमा आर्थिक िषि समाप्त िएको छ मवििार्ित्र सभबशन्ित दातृपि
समि पठाउिु पिेछ।
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(१०) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले िैदेशिक सिार्ताबाट सञ्चार्लत आर्ोजिाको
िाममा ऋण र अिुदािको छु ट्टाछु ट्टै वििेष खाता खोली उक्त खाताको आभदािी र खर्िको
स्रे स्ता मार्सक रूपमा बैङ्क वििरणसँग र्िडाई ले खा अद्यािर्िक गरी त्र्स्तो खाताको
कारोबारको मार्सक फाँटिारी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(११) र्स र्िर्म बमोशजम राख्नु पिे स्रे स्ता तथा अर्िले ख िराखेको, िोिििाि
ििुिे वकर्समको (इिइर्लशजबल) रकम खर्ि गरे को र र्ििािररत समर्र्ित्र िोिििाि
िमागेको कारण िोिििाि िुि िसकी िेपाल सरकारलाइि कुिै िार्ि िोक्सािी िएको
िदसभम सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख शजभमेबार िुिेछ।
(१२) र्स र्िर्मािली बमोशजम िोिििाि माग गिे अर्िकारीले र्िर्र्मत रूपमा
िैदेशिक सिार्ता िोिििाि माग गरे िा िगरे को तथा त्र्स्तो िोिििािको अद्यािर्िक
अर्िलेख राखे िा िराखेको सभबन्िमा मिाले खा र्िर्न्त्रकको कार्ािलर्ले र्िर्र्मत
अिुगमि गिु,ि गराउिु पिेछ।

43.

खर्ि गरे को रकम र्िर्र्मत िुि सक्िे: (१) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम खर्ि गिे, गराउिे
गरी बजेट विर्िर्ोजि ििएको िा बजेट िीषिकमा रकम िए पर्ि अपर्ािप्त िएको खर्ि
रकम िा र्िर्म 3९ को उपर्िर्म (१२) बमोशजम िएको खर्ि रकम सभबशन्ित
सशर्िको र्सफाररसमा अथि मन्त्रालर्ले रकमान्तर िा स्रोतान्तर गरी िा थप र्िकासा ददई
र्िर्र्मत गररददि सक्िेछ।
(२) कार्ािलर् प्रमुखले र्िर्म 3९ को उपर्िर्म (१२) बमोशजम खर्ि स्िीकृत
गरे मा आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले सोिी बमोशजम खर्ि जिाई त्र्सरी खर्ि िएको
सात ददिर्ित्र कार्ािलर् प्रमुखबाट र्िणिर् गराइि त्र्स्तो खर्ि र्िर्र्मत गिि सभबशन्ित
वििाग िा मन्त्रालर्मा पेि गिुि पिेछ।
(३) कुिै बजेट िीषिक अन्तगितको रकम खर्ि गदाि पर्ािप्त र मिार्सब कारणले
रकमान्तर सभबन्िी प्रवक्रर्ा पूरा िगरी खर्ि गरे कोमा र्ालू बजेटको सभबन्िमा सभबशन्ित
ँ ीगत बजेटको सभबन्िमा सभबशन्ित सशर्िको र्सफाररसमा अथि मन्त्रालर्ले
सशर्िले र पूज
मिार्सब दे खेमा रकमान्तर िा स्रोतान्तर गरी र्िर्र्मत गररददि सक्िेछ।
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(४) स्िीकृत बजेटबाट खर्ि गिुि पिे काममा खर्ि गदाि र्स र्िर्मािली बमोशजम
पुर्र्ाउिु पिे रीत िपुर्र्ाई वििेष पररशस्थर्तमा खर्ि गरे को र सभबशन्ित मन्त्रालर्ले जाँर्
गदाि त्र्स्तो खर्ि गरे को कारणबाट िेपाल सरकारलाई कुिै िार्ि िोक्सािी ििएको िा
िुिसक्िे िार्ि िोक्सािी जोर्गएको र थप आर्थिक व्र्र्िार समेत िपरे को दे शखएमा त्र्स्तो
खर्ि ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले र्िर्र्मत गररददि सक्िेछ।
स्पष्टीकरणेः र्स उपर्िर्मको प्रर्ोजिको लार्ग "वििेष पररशस्थर्त" िन्नाले तत्काल खर्ि
िगदाि सरकारी िार्ि िोक्सािी िुिे, बढी दस्तुर र्तिुि पिे, थप आर्थिक व्र्र्िार व्र्िोिुि
पिे जस्तो अिस्था सभझिु पछि।
(५) र्स र्िर्मािली बमोशजम ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट खर्ि र्िर्र्मत िएको
जािकारी मिालेखा परीिकको कार्ािलर् र सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ।
(६) अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले र्स र्िर्मािली बमोशजम र्िर्र्मत गरे को खर्िलाइि
र्स र्िर्मािली बमोशजम रीत पुर्र्ाइि खर्ि गरे को मार्ििेछ।
(७) र्स र्िर्म बमोशजम खर्ि र्िर्र्मत िुि िसकेमा त्र्स्तो खर्िको सभबन्िमा
खर्ि गिे िा गराउिे अर्िकारी शजभमेिार िुिेछ।

44.

विकास सर्मर्तको खर्ि गिे अर्िकार: (१) विकास सर्मर्त ऐि, २०१३ बमोशजम गठि
िएको विकास सर्मर्तलाइि िेपाल सरकारले कािूि बमोशजम ददएको अिुदाि िा कुिै
रकम खर्ि गिे िा गराउिे अर्िकार िुिेछ।
(२) विकास सर्मर्तले िेपाल सरकारलाइि थप आर्थिक दावर्त्ि पिे कुिै विषर्मा
खर्ि गिुि िा खर्िको दावर्त्ि र्सजििा गिुअ
ि शघ अथि मन्त्रालर्को सिमर्त र्लिु पिेछ।

45.

वित्तीर् िस्तान्तरणको रकम वफताि गिे: (१) सङघीर् सशञ्चत कोषबाट प्रदे ि तथा स्थािीर्
तिमा िएको वित्तीर् िस्तान्तरणको रकममध्र्े सभबशन्ित आर्थिक िषिर्ित्र खर्ि ििई
जुिसुकै खातामा बाँकी रिे को सिति अिुदाि, समपूरक अिुदाि र वििेष अिुदािको
रकम सोिी आर्थिक िषिर्ित्र सभबशन्ित प्रदे ि तथा स्थािीर् तिले सङघीर् सशञ्चत कोषमा
वफताि गिुि पिेछ।
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम कुिै कारणिि सोिी आर्थिक िषिर्ित्र रकम वफताि
गिि िसकेमा आर्थिक िषि समाप्त िएको एक मवििार्ित्र वफताि गररसक्िु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको अिर्िर्ित्र समेत रकम वफताि िुि िआएमा वफताि
िुि िआए बराबरको रकम अथि मन्त्रालर्ले प्रर्र्लत सङघीर् कािूि बमोशजम सभबशन्ित
प्रदे ि तथा स्थािीर् तिलाई िस्तान्तरण गिे समािीकरण अिुदाि िा राजस्ि बाँडफाँटको
रकमबाट कट्टा गिेछ।

46.

अन्तर-सरकारी अशततर्ारी: (१) प्रदे ि िा स्थािीर् तिमाफित कुिै आर्ोजिा तथा
कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गिे गरी र्िणिर् िएमा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले प्रदे ि िा स्थािीर् तिलाई सङघीर् र्िकार्को एकाइको रूपमा
कार्ािलर् कोड उपलब्ि गराइि एकल खाता कोष प्रणाली अिुसार आर्थिक
ु ािी र्िकासा ददिेछ।
कारोबार सञ्चालि गिे गरी त्र्स्तो कार्िक्रमको िक्त
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम ि ुक्तािी र्िकासा िएको रकम प्रदे ि िा स्थािीर्
तिको सशञ्चत कोषमा आभदािी बाँध्ि पाइिे छै ि।
(३) अन्तर-सरकारी अशततर्ारी बमोशजम कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गिे कार्ािलर्ले
त्र्स्तो अशततर्ारी अिुसार िएको खर्िको मार्सक, त्रैमार्सक र िावषिक प्रर्तिेदि मिाले खा
परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा र्स र्िर्मािली बमोशजम अशततर्ारी ददिे र्िकार्मा पठाउिु
पिेछ।

पररच्छे द-५
पेश्की ददिे र फस्र्ौट गिे कार्िविर्ि
47.

पेश्की ददिे र फस्र्ौट गिे: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम कुिै व्र्शक्त िा सं स्थाले
सरकारी कामको लार्ग पेश्की र्लिु पदाि कुि कामको लार्ग के कर्त रकम र्ावििे िो
त्र्सको र्कीि वििरण खुलाइि सभबशन्ित कार्ािलर्मा र्ििेदि ददिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्राप्त र्ििेदिसाथ सं लग्ि वििरणको आिारमा
कार्ािलर् प्रमुखले सभबशन्ित कामको लार्ग आिश्र्क पिे रकमिन्दा बढी ििुिे गरी
पेश्की ददिु पिेछ।
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(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम पेश्की ददँदा पेश्की माग गिे व्र्शक्त कमिर्ारी
बािेक अन्र् व्र्शक्त िए त्र्स्तो व्र्शक्तको बाबु, आमा, पर्त िा पत्िीको िाम थर, स्थार्ी
तथा अस्थार्ी ठे गािा, सभपकि फोि िभबर, मोबाइल िभबर र इमेल ठे गािा तथा
सं स्थाको िकमा त्र्स्तो सं स्था र सं स्था प्रमुखको िाम, ठे गािा, सभपकि फोि िभबर,
फ्याक्स िभबर र सं स्थाको इमेल ठे गािा जस्ता आिश्र्क वििरण खुलाई पेश्की ददिु
पिेछ।
(४) उपर्िर्म (२) बमोशजम पेश्की र्लिे व्र्शक्त िा सं स्थाले काम सभपन्न िएको
पन्र ददिर्ित्र आफूले सभपन्न गरे को कामको सभबन्िमा खर्ि प्रमाशणत गिे आिश्र्क
र्बल, िरपाई र कागजातसवितको प्रर्तिेदि सभबशन्ित कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।
(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ कार्ािलर्ले आिश्र्क
जाँर्बुझ गरी सात ददिर्ित्र त्र्स्तो पेश्की फस्र्ौट गररसक्िु पिेछ।
(६) उपर्िर्म (५) बमोशजम पेश्की फस्र्ौट िएकोमा सोको जािकारी सात
ददिर्ित्र सभबशन्ित पेश्की र्लिे पिलाई ददिु पिेछ।
(७) उपर्िर्म (५) बमोशजम पेश्की फस्र्ौट गदाि पेश्कीिन्दा बढी रकम खर्ि
िुि गएको र त्र्स्तो रकम ऐि, र्स र्िर्मािली िा अन्र् प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वफताि
ि ुक्तािी ददिु पिे दे शखए तापर्ि स्िीकृत कार्िक्रमर्ित्र र्ालू आर्थिक िषिको विर्िर्ोशजत
ु ािी गिि अपुग िुिे िएमा ददएको पेश्की फस्र्ौट गरी त्र्सरी अपुग िएको
बजेटबाट िक्त
रकम ि ुक्तािी ददि बाँकीको वििरणमा प्रमाशणत गरी राख्नु पिेछ।
(८) उपर्िर्म (५) बमोशजमको अिर्िर्ित्र पेश्की फस्र्ौट िुि िसक्िे िएमा
सोको कारणसवितको जािकारी सात ददिर्ित्र सभबशन्ित पेश्की र्लिे व्र्शक्त िा सं स्थालाई
ददिु पिेछ।

48.

दै र्िक तथा भ्रमण खर्ि पेश्की: (१) स्िीकृत भ्रमण आदे ि िा र्िणिर् बमोशजम सरकारी
कामको र्सलर्सलामा िेपालर्ित्र िा विदे ि भ्रमणमा काजमा खवटिे सरकारी कमिर्ारी र
अन्र् व्र्शक्तलाई सभबशन्ित कार्ािलर्ले भ्रमण खर्ि सभबन्िी प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
पाउिे दै र्िक तथा भ्रमण खर्ि र अन्र् रकम िए सो समेत विसाब गरी पेश्की ददिु
पिेछ।
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम पेश्की र्लिे कमिर्ारी िा व्र्शक्तले भ्रमणबाट आफ्िो
कार्ािलर् िा स्थािमा फकेको िा भ्रमण कार्ि पूरा गरे को र्मर्तले पन्र ददिर्ित्र भ्रमण
प्रर्तिेदिसवित फाँटिारी पेि गरी पेश्की फस्र्ौट गिुि पिेछ।

49.

मालसामाि खररद सभबन्िी पेश्की: (१) र्बक्रेताबाट सोझै मालसामाि खररद गिि िसवकिे
िई त्र्स्तो मालसामाि खररद गिि आफ्िो कार्ािलर्को कमिर्ारीलाई पेश्की ददई पठाउिु
पिे िएमा अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले कारण उल्लेख गरी पेश्की ददि सक्िेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम मालसामाि खररद गिि पेश्की रकम बुशझर्लिे
कमिर्ारीले मालसामाि खररद गरी कार्ािलर्मा फकेको एक्काईस ददिर्ित्र सो पेश्की रकम
फस्र्ौट गिि मालसामािसवित र्बल, िरपाई पेि गिुि पिेछ।
(३) र्स र्िर्म बमोशजम कमिर्ारीलाई पेश्की ददँदा सामान्र्तर्ा कार्ािलर् प्रमुख
र आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखलाइि ददिु िुँदैि।

50.

व्र्शक्त, फमि, संस्था िा कभपिीलाई ददइिे पेश्की: (१) कार्ािलर्ले मालसामाि खररद गिि,
सेिा उपलब्ि गराउि िा र्िमािण सभबन्िी कामको लार्ग सरकारी कमिर्ारी बािेक कुिै
व्र्शक्त, फमि, सं स्था िा कभपिीलाई पेश्की ददँदा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम बैङ्क जमाित
र्लिु पिेछ।
(२) पेश्की ददिु पिे गरी खररद सभझौता गदाि काम पूरा िुिपु िे ििी तोवकएको
भर्ादर्ित्र काम पूरा ििई पेश्की बाँकी रिि गएमा त्र्स्तो बाँकी पेश्की रकमको भर्ाद
िाघेको र्मर्तदे शख िावषिक दि प्रर्तितको दरले िुि आउिे ब्र्ाज र साँिा एकमुष्ट
बुझाउिु पिे कुरा सभझौताको ितिमा उल्ले ख गिुि पिेछ।
(३) कार्ािलर्ले सभझौताको िति अिुसार ददइिे पेश्की र भ्रमणको र्िर्मत्त ददइिे
पेश्की बािे क र्ालू आर्थिक िषिको अन्त्र्सभममा फस्र्ौट िुि िसक्िे गरी कुिै पेश्की
ददिु िुँदैि।
तर कुिै वििेष कारण परी पेश्की िददई ििुिे िएमा कार्ािलर् प्रमुखले एक ति
मार्थको पदार्िकारीबाट स्िीकृत गराई पेश्की ददि सक्िेछ।
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(४) र्स पररच्छे दमा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि आर्थिक िषिको
अन्त्र्सभममा बजेट विज िुि िददिे उद्देश्र्ले कसै लाई पेश्की ददि, त्र्स्तो रकम अन्र्
ु ािी िुिे
कोषमा जभमा गिि, स्िदे िी व्र्शक्त, फमि, सं स्था िा कभपिीले स्थािीर्स्तरमा िक्त
गरी प्रर्ततपत्र खोल्ि, साििजर्िक सं स्थािमा लगािी गिि िा प्रदे ि तथा स्थािीर् तिमा
रकम िस्तान्तरण गिि पाइिे छै ि।
तर सभझौता बमोशजम बैङ्क जमाित र्लई प्रर्र्लत कािूि बमोशजम पेश्की ददि र्स
र्िर्मले बािा पुर्र्ाएको मार्ििे छै ि।

51.

पेश्की रकम असुल गररिे: (१) सरकारी रकम पेश्की र्लिे सरकारी कमिर्ारी िा अन्र्
जुिसुकै व्र्शक्तले र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ादर्ित्र पेश्की फस्र्ौटको लार्ग
आिश्र्क कागजात पेि िगरे मा त्र्स्तो पेश्की रकममा भर्ाद िाघेको र्मर्तले िावषिक दि
प्रर्तितको दरले ब्र्ाज समेत लगाई असुल गररिेछ।
(२) र्स र्िर्मािली बमोशजम कुिै कमिर्ारीले र्लएको पेश्की फस्र्ौट गिि
र्ििािररत भर्ादर्ित्र आिश्र्क कागजात िबुझाएमा कार्ािलर् प्रमुखले त्र्स्तो कमिर्ारीको
तलब, ित्ता रोक्का गिि िा र्िजले पाउिे मार्सक तलब िा अन्र् सुवििाबाट कट्टा गरी
त्र्स्तो पेश्की असुल गरी फस्र्ौट गिि सक्िेछ।
(३) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजम पेश्की फस्र्ौट गिि िसवकएमा कार्ािलर्ले
पेश्की फस्र्ौट िगिे व्र्शक्त, फमि, सं स्था िा कभपिीको िाम साििजर्िक गरी ब्र्ाजसवित
सरकारी बाँकी सरि असुल गिि सभबशन्ित र्िकार्मा ले खी पठाउिु पिेछ।

52.

फस्र्ौट िुि बाँकी रकमको लेखा र बरबुझारथ: (१) सरकारी कामकाजको लार्ग पेश्की
ददएको रकम सोिी आर्थिक िषिर्ित्र फस्र्ौट िुि िसकेमा कार्ािलर् प्रमुखले त्र्सरी
फस्र्ौट िुि बाँकी रिेको पेश्की रकम, पेश्की र्लिेको िाम थर, स्थार्ी तथा अस्थार्ी
ठेगािा, सभपकि फोि िभबर, मोबाइल िभबर र इमेल ठेगािा सवित कुि काम
बापत पेश्की ददएको िो सो समेत खुलाई अको आर्थिक िषिमा शजभमेिारी सारी प्रमाशणत
गिुि पिेछ।
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(२) कार्ािलर् प्रमुख आफू सरुिा, बढु िा िा अिकाि िइि िा अन्र् कुिै
कारणले कार्ािलर् छोड्िु पर ्िे िएमा र्िजले कार्ािलर्बाट फस्र्ौट गिि बाँकी पेश्की
रकमको वििरण तर्ार गरी िालिालालाई बरबुझारथ गिुि पिेछ।
(३) कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम ददएको पेश्कीको भर्ाद िाघेको र भर्ाद
ििाघेको छु ट्टाछु ट्टै अर्िले ख राख्नु पिेछ। केन्रीर् र्िकार्ले सोको एकीकृत लगत बिाई
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र मिाले खा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।
(४) ले खापरीिण गिे र्िकार्ले फस्र्ौट िुि बाँकी पेश्की रकमलाई आन्तररक
तथा अशन्तम ले खापरीिणको प्रर्तिेदिमा समािेि गिुि पिेछ।
तर र्िर्मािुसार भर्ाद ििाघेको पेश्की रकमलाई बेरुजु मार्ििे छै ि।
(५) कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खापरीिण गदाि पेश्कीको
शजभमेिारी सारे िा िसारे को र भर्ादर्ित्र पेश्की फस्र्ौट गरे िा िगरे को समेत िे री
लेखापरीिण प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिेछ।

53.

पेश्कीको फाँटिारी पठाउिु पिे: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम पेश्की फस्र्ौट िए िा
ििएको जािकारी ददि र पेश्की फस्र्ौट समर्मा गराउि पेश्कीको सूर्ी तर्ार गरी
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले मवििा समाप्त िएको तीि ददिर्ित्र कार्ािलर् प्रमुख
समि पेि गिुि पिेछ। त्र्स्तो सूर्ी प्राप्त िएपर्छ कार्ािलर् प्रमुखले सोको समीिा गरी
फस्र्ौट सभबन्िी कार्ि गिु,ि गराउिु पिेछ।
(२) कार्ािलर्ले सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग,
केन्रीर् र्िकार्मा प्रत्र्ेक मवििा व्र्र्तत िएको सात ददिर्ित्र पेश्कीको फाँटिारी पठाउिु
पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम पेश्कीको फाँटिारी प्राप्त िएपर्छ सभबशन्ित वििाग,
केन्रीर् र्िकार्ले पेश्कीको लगत राखी र्िर्मािुसार पेश्की फस्र्ौट िए िा ििएको
अिुगमि गिुि पिेछ।
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54.

पेश्कीको भर्ाद थप गिि सक्िे: कसैले र्स पररच्छे दमा तोवकएको भर्ादर्ित्र पेश्की
फस्र्ौट गिि िसक्िे मिार्सब कारण खुलाई र्ििेदि ददएमा कार्ािलर् प्रमुखले बढीमा
पन्र ददिसभमको भर्ाद थप गररददि सक्िेछ।

55.

िरौटी बापतको पेश्की फरफारक गिुि पिे: (१) र्ो र्िर्मािली प्रारभि िुँदाका बखत
कार्ािलर्ले टे र्लफोि, िारा, विद्युत र र्स्तै अन्र् सुवििा उपर्ोग गरे बापत त्र्स्तो
सुवििा उपलब्ि गराउिे कुिै र्िकार्मा राखेको िरौटी रकम र्तिुि पिे रकमबाट र्िर्र्मत
रूपमा कट्टा गरी विसाब र्मलाि गरी फरफारक गिुि पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम फरफारक गरे को िरौटी बापतको पेश्कीको
जािकारी तालुक कार्ािलर् र सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा ददिु
पिेछ।
पररच्छे द-६
कारोबारको लेखा

56.

लेखाको र्सद्धान्त, आिार र ढाँर्ा: (१) विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी तथा अन्र् सरकारी
कारोबारको ले खा िगदमा आिाररत दोिोरो ले खा प्रणालीको र्सद्धान्त बमोशजम राख्नु
पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले कुिै र्िशित कारोबारको सभबन्िमा ले खाको मान्र् र्सद्धान्त बमोशजम छु ट्टै
लेखा राख्ने गरी तोक्ि सक्िेछ।
(३) कार्ािलर्ले सरकारी कारोबारको लेखा रातदा कार्िसञ्चालिस्तरको ले खा र
केन्रीर्स्तरको ले खा छु ट्टाछु ट्टै राख्नु पिेछ।
(४) मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले कुिै कारोबारको सभबन्िमा आिश्र्कता र
सं स्थागत िमताको विश्लेषण गरी सुिाररएको िगदमा आिाररत ले खा प्रणाली (मोर्डफाइड
क्यास बेस एकाउशण्टङ्ग र्सस्टम) िा सुिाररएको प्रोदिािी ले खा प्रणाली (मोर्डफाइड
एक्र्र्ुअल एकाउशण्टङ्ग र्सस्टम) िा प्रोदिािी ले खा प्रणाली (एक्र्र्ुअल एकाउशण्टङ्ग र्सस्टम)
लागू गिि सक्िेछ।
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(५) ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम राशखिे लेखाको ढाँर्ा, आर्थिक सङ्केत िा
िगीकरण सभबन्िमा कुिै दिवििा िएमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्ििािरण गरे
बमोशजम िुिेछ।

57.

कारोबारको लेखा: (१) ऐिको दफा २६ बमोशजम कार्ािलर्ले ले खा रातदा सो ले खा
प्रमाशणत गिे र्बल, िरपाई तथा अन्र् कागजात र्सलर्सलाबद्ध रूपमा राख्नु पिेछ।
ु ािी िा पेश्की फस्र्ौटको लार्ग पेि िुिे प्रत्र्ेक र्बल, िरपाई र सोसाथ
(२) िक्त
सं लग्ि अन्र् कागजातमा खर्ि गिे व्र्शक्तले तर्ार गरी मिाले खा परीिकबाट स्िीकृत
ढाँर्ामा पेि गिुि पिेछ। त्र्सरी पेि िुि आएको र्बल, िरपाई तथा अन्र् कागजातलाई
ु ािी ददिु िा फस्र्ौट गिुि अशघ प्रमाशणत गिुि
खर्ि स्िीकृत गिे अर्िकारीले रकम िक्त
पिेछ।
(३) ऐिको दफा २६ को उपदफा (२) बमोशजम बजेटमा समािेि ििएको
कारोबारको अर्िलेख मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोकेको ढाँर्ामा राख्नु पिेछ।
(४) िैदेशिक सिार्तामा सञ्चार्लत आर्ोजिाको िकमा स्िीकृत ले खा ढाँर्ाको
अर्तररक्त मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोके बमोशजमको सिार्क ले खा समेत राख्नु
पिेछ।
ु ािी, टिि की सिार्ताको विसाबको लेखा राख्ने
(५) िस्तुगत सिार्ता, सोझै िक्त
र तत्सभबन्िी वििरण पेि गिे तररका मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोके बमोशजम
िुिेछ।
(६) कार्ािलर्ले राख्नु पिे ले खा दुरुस्त राखे िा िराखेको तथा िगद मौज्दात
ठीक िए िा ििएको सभबन्िमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले जुिसुकै बखत र्िरीिण
गिि सक्िेछ। त्र्सरी र्िरीिण गदाि कुिै कैवफर्त दे शखएमा सोको प्रर्तिेदि सो
कार्ािलर्को सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्मा पठाउिु पिेछ।
(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम कैवफर्त सवितको प्रर्तिेदि प्राप्त िएमा सभबशन्ित
केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले सभबशन्ित कार्ािलर्लाई दे िार् बमोशजम गरी िा गिि लगाई
त्र्सको जािकारी मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछेः-
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(क) िगदी िा शजन्सी मालसामािको लगत कार्म गिि छु ट िएकोमा तीि
ददिर्ित्र लगत कार्म गिि लगाउिे,
(ख) िगदी िा शजन्सी मालसामािको लगत फरक गरी िेपाल सरकारलाई
िार्ि िोक्सािी पारे कोमा लगत दुरुस्त गिि लगाई पन्र ददिर्ित्र
िोक्सािी िएको रकम असुल उपर गिे,
(ग) खण्ड (ख) बमोशजम असुल िुि िसकेमा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
सरकारी बाँकी सरि असुल गिि सभबशन्ित र्िकार्मा ले खी पठाउिे।
(८) कारोबारको ले खा सभबन्िमा

मिाले खा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्ले

ददएको

र्िदे ििको पालिा गिुि सबै कार्ािलर् प्रमुखको कतिव्र् िुिेछ।

58.

राजस्ि दाशखला र राजस्िको लेखा: (१) राजस्ि उठाउिे कार्ािलर्ले करदाता िा
सेिाग्रािीबाट प्राप्त गरे को राजस्ि िा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िेपाल सरकारलाइि प्राप्त
िएको राजस्ि मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को िाममा सरकारी कारोबार गिे बैङ्कमा
खोर्लएको राजस्ि खाता (िि्अपरे वटि रे र्िन्र्ू एकाउण्ट) मा जभमा गिुि पिेछ।
तर प्रर्र्लत कािूि बमोशजम प्रदे ि र स्थािीर् तिमा बाँडफाँट िुिे राजस्ि रकम
वििाज्र् कोषमा दाशखला गिुि पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम राजस्ि खातामा जभमा िएको रकम मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सशञ्चत कोष विसाब र्मलाि गदाि स्थािान्तरण गिे बािे क अन्र्
प्रर्ोजिको लार्ग रकम शझक्ि पाइिे छै ि।
(३) कार्ािलर्ले करदाताबाट बैङ्कमा जभमा िुि आएको बैङ्क िौर्र र िगद
सङ्कलि गरी बैङ्कमा दाशखला गरे को बैङ्क िौर्रको वििरण छु ट्टाछु ट्टै खातामा प्रविष्ट गरी
मिाले खा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा ले खा राख्नु पिेछ।
(४) र्स र्िर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि कार्ािलर्ले पाँर्
िजार रूपैर्ाँसभमको राजस्ि करदाता िा सेिाग्रािीबाट िगदै बुशझर्लि सक्िेछ। त्र्सरी
बुशझर्लएको राजस्ि उपर्िर्म (१) बमोशजमको खातामा दै र्िक रूपमा जभमा गरी बैङ्क
दाशखला वििरणमा प्रविष्ट गिुि पिेछ।
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(५) कार्ािलर्ले करदाता िा सेिाग्रािीबाट र्ेक िा ड्राफ्टको रूपमा प्राप्त िएको
राजस्ि सभबशन्ित बैङ्कबाट राजस्ि खातामा जभमा िएको िौर्र प्राप्त िएपर्छ मात्र
आभदािी जिाउिु पिेछ।
(६) कार्ािलर्मा िगद िा बैङ्क िौर्रको रूपमा प्राप्त िएको जुिसुकै राजस्ि
रकमको अर्ििार्ि रूपमा आभदािी रर्सद काटी सभबशन्ित खातामा आभदािी जिाउिु
पिेछ।
(७) बेरुजु कार्म िएको रकम असुल िएमा त्र्स्तो रकम बेरूजु कार्म िएको
कार्ािलर्को िाममा उपर्िर्म (१) बमोशजमको खातामा जभमा गिुि पिेछ। र्सरी बेरुजु
रकम असुल िुँदा राजस्ितफिको बेरुजु िए राजस्िको सभबशन्ित िीषिकमा, विदे िशस्थत
िेपाली र्िर्ोग तथा अन्र् र्िकार्बाट रकम वफताि आएमा र्िकासा वफताि, प्रदे ि र
स्थािीर् तिबाट रकम वफताि आएमा अिुदाि वफताि र अन्र् कारोबारको बेरुजु िए बेरुजु
िीषिकमा ले खाङ्कि गिुि पिेछ।
(८) राजस्ि िौर्रको भर्ाद एक िषिसभम कार्म रििेछ। एक िषिर्ित्र सेिा
िर्लएमा िा राजस्ि वफताि िर्लएमा िा राजस्ि वफतािको कारबािी िुरु िगरे मा
कार्ािलर्ले उक्त िौर्रबाट सेिा ददि र त्र्स्तो राजस्ि वफताि गिि सक्िे छै ि। त्र्स्तो
राजस्ि सङ्खघीर् सशञ्चत कोषमा स्ित: दाशखला िएको मार्ििेछ।
(९) उपर्िर्म (८) बमोशजम सङ्खघीर् सशञ्चत कोषमा दाशखला िएको राजस्ि कुिै
कारणबाट वफताि गिुि पिे िएमा अथि मन्त्रालर्बाट बजेट र्िकासा गरी वफताि गिि
सवकिेछ।
(१०) िेपाल सरकारले करदाताको वित र सुवििाका लार्ग विद्युतीर् ि ुक्तािी
प्रणालीको माध्र्मबाट सरकारी राजस्ि सङ्कलि, ले खाङ्कि तथा प्रर्तिेदिलाई व्र्िशस्थत
गिि आिश्र्क व्र्िस्था गिि सक्िेछ।
(११) बैङ्कले राजस्ि रकम विद्युतीर् माध्र्मबाट सङ्कलि र प्रविवष्ट गदाि कुिै त्रुवट
िएमा बैङ्क आफैँले सोिी ददि त्र्स्तो वििरण सं िोिि गिि सक्िेछ।
(१२) विद्युतीर् माध्र्मबाट सङ्कलि तथा प्रविवष्ट गररएको राजस्िको वििरण
कार्ािलर्ले सेिा ददिुिन्दा पविले सं िोिि गिुि पिे िएमा सभबशन्ित कार्ािलर्ले सेिा
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िददएको र्कीि गरी त्र्स्तो रकम, रकम जभमा गरे को र्मर्त र कार्ािलर् कोड बािे क
अन्र् वििरण सभबशन्ित कार्ािलर्ले सं िोिि गिि सक्िेछ।
(१३) विद्युतीर् माध्र्मबाट प्रविवष्ट गररएको राजस्ि वििरणमा कार्ािलर् कोड
सं िोिि गिुि पिे िएमा आफ्िो कार्ििेत्रर्ित्रको कार्ािलर् कोड िए सभबशन्ित कोष तथा
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र फरक कार्ििेत्रर्ित्रको कार्ािलर् कोड िए मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सं िोिि गिि सक्िेछ।
तर त्र्स्तो राजस्ि रकम र सोको दाशखला र्मर्त सं िोिि गिि पाइिे छै ि।
(१४) उपर्िर्म (१२) िा (१३) बमोशजम राजस्ि वििरण िा कार्ािलर् कोडमा
सं िोिि गदाि सामान्र्तर्ा िौर्रको भर्ादर्ित्र त्र्स्तो िौर्र बमोशजमको सेिा ददिु िन्दा
अगािै सं िोिि गिि सवकिेछ।सो अिर्िपर्छ िौर्रमा सं िोिि िुिे छै ि।
तर,
(क) आर्थिक िषि समाप्त िइसकेपर्छ सं िोिि गिुि पिे िएमा



असोज

मसान्तसभम सं िोिि गिि सवकिेछ।
(ख) आर्थिक िषि समाप्त िइसकेको भर्ादर्ित्रको राजस्ि िौर्रको आिारमा
िदौ मसान्त पर्छ सेिा ददिु पिे िएमा सभबशन्ित कार्ािलर्ले र्िणिर्
गरी सेिा ददिु पिेछ।
(१५) कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम कुिै सेिा प्रदाि गििको लार्ग जभमा
गिि लगाएको सभबशन्ित सेिाग्रािीको राजस्िको िौर्रमा त्र्स्तो सेिा प्रदाि गरे को
व्र्िोरा जिाइि ददिु पिेछ।

59.

राजस्ि लेखा अद्यािर्िक गिे: कार्ािलर्ले र्िर्म ५८ बमोशजम राजस्िको आभदािी
जिाउँदा जुिसुकै माध्र्मबाट राजस्ि प्राप्त गरे को िए तापर्ि त्र्स्तो राजस्ि स्िीकृत
राजस्ि िगीकरण र व्र्ातर्ा बमोशजम लगती राजस्ि तथा िसबली राजस्ि आभदािी
दाशखल गरी गोश्वारा िौर्र तर्ार गरी दोिोरो ले खा प्रणालीको र्सद्धान्त अिुसार राजस्ि
लेखा अद्यािर्िक गिुि पिेछ।



पविलो सं िोिििारा सं िोर्ित ।
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60.

राजस्ि असुलीको समीिा गिुि पिे: (१) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम राजस्ि सङ्कलि गिे
मन्त्रालर्ले आफ्िो मातितका कार्ािलर्बाट िएको राजस्ि असुलीको प्रगर्त
समीिा त्रैमार्सक अिर्ि सभपन्न िएको एक मवििार्ित्र गिुि पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) को प्रर्ोजिको लार्ग राजस्ि सङ्कलि गिे कार्ािलर्ले
र्िर्र्मत रूपमा पेि गिुि पिे वििरणको अर्तररक्त मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले कुिै
वििरण माग गरे मा त्र्स्तो वििरण सो कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।

61.

कार्ािलर् प्रमुखले र्िरीिण गिुि पिे: कार्ािलर् प्रमुखले प्रत्र्ेक मवििा राजस्ि उठ्ि छु ट
िए िा ििएको र राजस्ि ले खा तथा दाशखलाको र्िरीिण गरी राजस्ि वििार्मिा िए िा
ििएको र र्िर्म ५९ बमोशजम लगती राजस्ि तथा िसबली राजस्िको ले खा रिे िा
िरिेको र्िरीिण गरी सोको अर्िले ख अद्यािर्िक गिि लगाउिु पिेछ।

पररच्छे द-७
िरौटी सभबन्िी व्र्िस्था
62.

िरौटी रकम जभमा गिे: (१) कार्ािलर्ले दे िार्को कुिै कामको लार्ग िरौटीको रूपमा
रकम जभमा गिि लगाउि सक्िेछ:(क) िेपाल सरकारलाई बुझाउिु पिे राजस्ि अर्ग्रम रूपमा बुझाउि,
(ख) िेपाल सरकारलाई बुझाउिु पिे राजस्ि कर्त बुझाउिु पिे िन्ने र्िणिर्

ििुँदै त्र्स्तो राजस्ि रकम अर्ग्रम रूपमा बुझाउि,
(ग) सभबशन्ित कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िरौटी राख्नु पिे ििी

तोकेकोमा त्र्स्तो िरौटी रकम दाशखल गिि।
(२) उपर्िर्म (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापर्ि प्रर्र्लत कािूिमा
िरौटी सभबन्िमा छु ट्टै व्र्िस्था िएको रिे छ ििे सोिी बमोशजम िुिेछ।

63.

िरौटी खाता: (१) र्िर्म ६2 बमोशजम कार्ािलर्को िाममा प्राप्त िुिे िरौटी रकम कोष
तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को िाममा रिे को एकल कोष िरौटी खातामा जभमा गिुि
पिेछ।
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको िरौटी खातामा रकम जभमा गदाि सभबशन्ित
व्र्शक्त िा सं स्थाले बैङ्कले तोके बमोशजम र्ार प्रर्त िौर्र िरी बैङ्क दाशखला गिुि पिेछ।
(३) विद्युतीर् माध्र्मबाट िरौटी रकम जभमा गदाि कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम
सबै वििरण खुलाइि जभमा गिुि पिेछ।
(४) र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को स्िीकृर्तमा कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को िाममा िैदेशिक
मुरामा िरौटी खाता खोल्ि सवकिेछ।
तर त्र्स्तो खाता िेपाल राि बैङ्कमा मात्र खोल्िु पिेछ।
(५) उपर्िर्म (२), (३) िा (४) बमोशजम जभमा िएको िरौटी रकमको
सभबशन्ित कार्ािलर्ले आभदािी रर्सद काटी आभदािी जिाउिु पिेछ।

64.

िरौटी कारोबारको लेखा: (१) कार्ािलर्ले आफ्िो िामबाट एकल कोष िरौटी खातामा
जभमा गरे को िरौटी रकमको गोश्वारा िरौटी खाता र व्र्शक्तगत िरौटी खाता अद्यािर्िक
गरी राख्नु पिेछ।
(२) कार्ािलर्ले िरौटीको ले खा अद्यािर्िक राखी एक आर्थिक िषिमा बाँकी
रिेको िरौटी अको आर्थिक िषिको लार्ग शजभमेिारी सािुि पिेछ। त्र्सरी शजभमेिारी सादाि
प्रत्र्ेक िषि िरौटी रकमको छु ट्टै बैङ्क िगदी वकताब समेत राखी कुि काम बापत िरौटी
जभमा िुि आएको िो सो व्र्िोरा समेत खुलाइि सािुि पिेछ।
(३) बोलपत्र जमाित, कार्िसभपादि जमाित, पेश्की जमाित र अन्र् जमाित
बापतको िरौटीको ले खा मिाले खा र्िर्न्त्रकको कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजमको ढाँर्ामा
राख्नु पिेछ।

65.

िरौटी जफत गिे: (१) र्िर्म ६2 बमोशजम कुिै प्रर्ोजिको लार्ग राशखएको िरौटी
त्र्स्तो काम पूरा िगरे को कारणले प्रर्र्लत कािूि िा करारको ितििामा बमोशजम जफत
गिुि पिे िएमा कार्ािलर् प्रमुखले र्िणिर् गरी त्र्स्तो िरौटी िा जमाितको रकम जफत
गिुि पिेछ।
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(२) र्िर्म 6६ बमोशजम िरौटी रकम वफताि पाउिे व्र्शक्तबाट कुिै सरकारी
बाँकी रकम असुल गिुि पिे िएमा त्र्स्तो रकम र्िजले वफताि पाउिे िरौटी रकमबाट
कट्टा गरी असुल गरी सोको जािकारी सभबशन्ित व्र्शक्तलाई ददिु पिेछ।

66.

िरौटी रकम वफताि: (१) कार्ािलर्मा जभमा गरे को िरौटी र्िर्म ६५ बमोशजम जफत िा
कट्टा ििुिे िा र्िर्म ६७ बमोशजम राजस्ि दाशखला ििुिे िएमा त्र्स्तो िरौटी रकम
सभबशन्ित व्र्शक्तले वफताि पाउिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम िरौटी रकम वफताि र्लिको लार्ग प्रर्र्लत कािूिमा
अिर्ि तोवकएकोमा सोिी अिर्िर्ित्र र अिर्ि ितोवकएकोमा जुि कामको लार्ग िरौटी
राशखएको िो सो काम समाप्त िएको र्मर्तले एक िषिर्ित्र िरौटी रकम जभमा गरे को
प्रमाणसवित सभबशन्ित व्र्शक्तले िरौटी जभमा गरे को कार्ािलर्मा र्ििेदि ददिु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम प्राप्त र्ििेदि जाँर्बुझ गदाि कार्ािलर्को अर्िलेख र
र्ििेदिको व्र्िोरा रूजु िएमा कार्ािलर्ले त्र्स्तो िरौटी रकम सभबशन्ित व्र्शक्तलाइि
वफताि ददिु पिेछ।

67.

िरौटी रकम राजस्िमा दाशखला गिुि पिे: (१) जुि प्रर्ोजिको लार्ग िरौटी राशखएको िो
सो काम पूरा िई प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िा करारको ितििामा बमोशजम िरौटी रकम
राजस्ि खातामा दाशखला गिुि पिे िएमा शजभमेिार व्र्शक्तले प्रर्र्लत कािूि िा करारको
ितििामामा भर्ाद तोवकएकोमा सोिी भर्ादर्ित्र र भर्ाद ितोवकएको िएमा तीस ददिर्ित्र
र्िणिर् गरी दाशखला गिुि पिेछ।
(२) न्र्ावर्क िा अििन्र्ावर्क र्िकार्मा रिे को िरौटी वफताि पाउिे ठिर िएको
एक िषिसभम सभबशन्ित व्र्शक्त वफताि माग्ि िआएमा एक िषि पुगेपर्छ त्र्स्तो िरौटी
रकम वफताि र्लि आउिु ििी त्र्स्तो र्िकार्ले

पन्र ददिको भर्ाद ददई कुिै

राविर्स्तरको दै र्िक पर्त्रकामा सूर्िा प्रकािि गिुि पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको भर्ादर्ित्र त्र्स्तो िरौटी रकम वफताि र्लि
िआएमा राजस्ि खातामा जभमा गरी विसाब र्मलाि गिुि पिेछ।
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(४) न्र्ावर्क तथा अििन्र्ावर्क र्िकार्मा मुद्दाको वकिारा ििएसभम िा सरकारी
र्िकार्मा जुिसुकै प्रर्ोजिको लार्ग रिे को िरौटी बापतको जेथाजमािीको त्र्स्तो
जेथाजमािी र्लिे र्िकार्ले छु ट्टै लगत तर्ार गरी आिश्र्क सं रिण समेत गिुि पिेछ।
(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम अर्िले ख राशखएको जेथाजमािी त्र्स्तो मुद्दामा िएको
फैसला िा र्िणिर् अशन्तम िुँदा जफत िुिे ठिरे मा एक िषिर्ित्र प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
र्ललाम बढाबढको माध्र्मबाट र्बक्री गरी प्राप्त िुिे रकम राजस्ि खातामा दाशखल गिुि
पिेछ।

68.

िरौटी रकम राजस्िमा आभदािी बाँध्िे: दे िार्को कुिै अिस्थामा कार्ािलर्ले िरौटी रकम
राजस्ि खातामा आभदािी बाँध्िु पिेछेः(क) र्िर्म ६५ बमोशजम िरौटी रकम जफत िा कट्टा िएको,
(ख) र्िर्म ६६ मा उशल्लशखत अिर्िर्ित्र िरौटी रकम वफताि र्लि िआएको,
(ग) बैङ्क खातामा रकम जभमा िएको तर कार्ािलर्को िरौटी खातामा
ले खाङ्कि ििएको,
(घ) कसले के बापत िरौटी राखेको िो िन्ने कुरा स्पष्ट ििई बैङ्कको खातामा
रिेको, िा
(ङ) कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को िाममा रिेको िरौटी खातामा
सभबशन्ित कार्ािलर्को िाममा रिे को बैङ्क वििरण (स्टे टमेण्ट) मा बढी
दे शखएको।

69.

िरौटी रकम अन्र् कामको र्िर्मत्त खर्ि गिि ििुि:े (१) िरौटी बापत प्राप्त िएको रकम
प्रर्र्लत कािूिमा उल्ले ख गररएको काममा बािे क अन्र् काममा खर्ि गिुि िुँदैि।
(२) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िरौटीबाट खर्ि गिि सवकिे व्र्िस्था िएकोमा कोष
तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर्को िाममा छु ट्टै िरौटी खाता खोली
जभमा गिे व्र्िस्था र्मलाउि सक्िेछ।

70.

िरौटी रकमको विसाब र्मलाि गिे: (१) कार्ािलर्ले आफ्िो िाममा एकल कोष
खातामाफित कारोबार िएको वििरण प्राप्त गरी स्रे स्ता बाँकी रकम र कोष तथा लेखा
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र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को अर्िलेखमा रिे को सभबशन्ित कार्ािलर्को िाममा बैङ्कमा बाँकी
रिेको रकम मार्सक रूपमा र्िडाई विसाब र्मलाि गिुि पिेछ। सभबशन्ित कार्ािलर्को
िरौटीको वििरण उपलब्ि गराउिे शजभमेिारी सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्को िुिेछ।
(२) कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले एकल कोष खातामा रिेको िरौटीको
विसाब बैङ्कको वििरणसँग मार्सक रूपमा र्िडाई अद्यािर्िक गिुि पिेछ।
(३) र्ो र्िर्मािली प्रारभि िुँदाका बखत कुिै कार्ािलर्को स्रे स्तामा जभमा िएको
िरौटी रकम िन्दा बैङ्क मौज्दात रकम कम िएमा सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्ले र्ो
र्िर्मािली प्रारभि िएको एक िषिर्ित्र छािर्बि गरी विसाब र्मलाि गिुि पिेछ।

71.

अशस्तत्िमा िरिेको कार्ािलर् िा आर्ोजिाको िरौटी खाता: (१) कुिै कार्ािलर् खारे ज
िुँदा िा कुिै आर्ोजिा सभपन्न िुँदाका बखत िरौटी रकम बाँकी रिि गएमा सो
कार्ािलर् िा आर्ोजिाले िरौटी रकम र िरौटी राख्ने व्र्शक्त िा सं स्थाको िाम,
ठे गािासवित सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्ले तोके बमोशजम सो कार्ािलर् िा आर्ोजिाको
दावर्त्ि र शजभमेिारी र्लिे कार्ािलर् िा आर्ोजिामा बुझाउिु पिेछ। त्र्सरी बुशझर्लिे
कार्ािलर् िा आर्ोजिाले सोको अर्िले ख राखी खारे ज िएको कार्ािलर् िा सभपन्न
आर्ोजिाको अर्िले खबाट लगत कट्टा गिु,ि गराउिु पिेछ।
(२) र्ो र्िर्मािली प्रारभि िुँदाका बखत अशस्तत्िमा िरिे को र अन्र् कुिै
कार्ािलर्मा दावर्त्ि िस्तान्तरण ििएको कार्ािलर्को िाममा रिे को िरौटी रकम कोष
तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले िाम थर, ठे गािा खुलेको िकमा िरौटी वफताि गिि
पैंतीस ददिको समर् ददई साििजर्िक सूर्िा प्रकािि गिुि पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको सूर्िामा उशल्लशखत अिर्िर्ित्र प्रमाण सवित
र्ििेदि ददएमा र त्र्स्तो र्ििेदिको व्र्िोरा र कार्ािलर्को अर्िले ख दुरूस्त िएमा कोष
तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले त्र्स्तो िरौटी रकम सभबशन्ित व्र्शक्तलाइि वफताि गिुि
पिेछ। त्र्सरी सूर्िा गदाि कसै को माग दािी पेि ििएको िा िाम थर, ठे गािा
िखुलेकोमा त्र्स्तो रकम कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्िर्म ६८ बमोशजम
राजस्िमा आभदािी बाँध्िु पिेछ।
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72.

सरकारी कार्ािलर्ले िरौटी राख्ने: कुिै सरकारी कार्ािलर्ले कुिै र्िकार्मा िरौटी राख्नु
पिे िएमा आफूले राखेको िरौटीको वििरण अिुसूर्ी-१० बमोशजमको ढाँर्ामा अर्िले ख
राख्नु पिेछ।

पररच्छे द-८
वित्तीर् वििरण तथा प्रर्तिेदि
73.

मार्सक तथा िावषिक वििरण पेि गिे: (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले मवििा समाप्त िएको सात
ददिर्ित्र खर्िको फाँटिारी, फस्र्ौट िुि बाँकी पेश्कीको वििरण, राजस्ि र िरौटीको
वििरण, राजस्िको बैङ्क विसाबको वििरण, िरौटीको विसाब र्मलाि वििरण र सभपशत्त
तथा प्रर्तबद्धताको वििरण सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा रिे को
अर्िलेखसँग रुजु गरी तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ। त्र्सरी वििरण पठाउँदा
बेरूजुको मार्सक वििरण समेत समािेि गरी पठाउिु पिेछ।
(२) िैदेशिक सिार्ता समािेि िएको आर्ोजिाको िकमा सभबशन्ित आर्ोजिा
ु ािी,
िा कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम वििरण पठाउँदा िस्तुगत सिार्ता, सोझै िक्त
टिि की, प्राविर्िक र अन्र् सिार्ताको अर्तररक्त िोिििाि िुिे रकम, खर्ि िीषिक,
ु ािी विर्ि समेतको वििरण खुल्िे गरी तालुक कार्ािलर्मा
दातृपि, स्रोतको प्रकार र िक्त
पठाउिु पिेछ।
(३) शजभमेिार व्र्शक्तले आर्थिक िषि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्ित्र उपर्िर्म
(२) बमोशजमको विषर् समेत समािेि गरी कार्ािलर्को विर्िर्ोजि¸ राजस्ि¸ िरौटी,
ु ािी िुि बाँकीको वििरण, अन्र् कोषको िावषिक वित्तीर् वििरण
पेश्की बाँकी वििरण, िक्त
र सभपशत्त तथा दावर्त्िको वििरण तर्ार गरी सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्मा र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्रमाशणत िएको आर्थिक वििरण
सात ददिर्ित्र तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

74.

शजल्लागत वित्तीर् वििरण: (१) कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले शजल्लाशस्थत
ु ािी र्िकासाको आिारमा बजेट िीषिक र कार्ािलर्को वििरण
कार्ािलर्लाई ददएको िक्त
छु दट्टिे गरी प्रत्र्ेक केन्रीर् र्िकार्को िेपाल सरकारको स्रोत, िैदेशिक सिार्ताको
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ि ुक्तािी र्िकासाको वििरण, राजस्ि¸ िरौटी, अन्र् कोष तथा सभपशत्त र प्रर्तबद्धताको
छु ट्टाछु ट्टै अर्िले ख तर्ार गरी सोको प्रर्तिेदि आर्थिक िषि समाप्त िएको दुई मवििार्ित्र
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको वििरण पठाउँदा बजेटमा समािेि िएको तर
ि ुक्तािी र्िकासा ददिु िपिे र्िर्म ७3 को उपर्िर्म (२) बमोशजमको िस्तुगत सिार्ता,
ु ािी, टिि की, प्राविर्िक र अन्र् सिार्ताको अर्तररक्त िोिििाि िुिे रकम, खर्ि
सोझै िक्त
िीषिक, दातृपि¸ स्रोतको प्रकार र ि ुक्तािी विर्ि समेत खुलाई पठाउिु पिेछ।
(३) कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्िर्म ७3 को उपर्िर्म (३)
बमोशजम प्राप्त वित्तीर् वििरणमा िावषिक बजेट, रकमान्तर, र्िकासा, खर्ि, बाँकी रकम,
राजस्ि¸ िरौटी र अन्र् कोषको कारोबार समेत रुजु गरी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
तोवकददएको समर्र्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र केन्रीर् ले खा राख्ने तालुक
कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

75.

केन्रीर् लेखा तथा वित्तीर् वििरण: (१) केन्रीर् र्िकार्ले केन्रीर् लेखा रातदा िावषिक
ु ािी, टिि की,
बजेट, स्रोतान्तर, रकमान्तर, र्िकासा, खर्ि, िस्तुगत सिार्ता, सोझै िक्त
ु ािी
प्राविर्िक र अन्र् सिार्ता तथा िोिििाि िुिे रकमको दातृपि, स्रोतको प्रकार, िक्त
विर्ि समेत खुल्िे गरी ले खा राख्नु पिेछ। त्र्सरी ले खा रातदा राजस्ि, िरौटी, अन्र्
कारोबार, सभपशत्त तथा प्रर्तबद्धताको समेत केन्रीर् लेखा राख्नु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम ले खा राख्ने प्रर्ोजिको लार्ग मातितका कार्ािलर्ले
केन्रीर् ले खा राख्ने तालुक कार्ािलर्मा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको
समर्र्ित्र ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजमको वित्तीर् वििरण पठाउिु पिेछ।
(३) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐिको दफा २६ को उपदफा (४) बमोशजम
तर्ार गरे को वििरण र मातित कार्ािलर् समेतको आर् व्र्र्को केन्रीर् ले खा तथा
वित्तीर् वििरण तर्ार गरी असोज मसान्तर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु
पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम प्राप्त िुि आएको केन्रीर् ले खा तथा वित्तीर्
वििरणको आिारमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले ऐिको दफा २९ को उपदफा (१)
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बमोशजम केन्रीर् लेखाको एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गरी काशत्तक पन्र गते र्ित्र
मिाले खा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(५) मन्त्रालर् र केन्रीर् र्िकार्ले र्ालू आर्थिक िषिको बजेट कार्ािन्िर्िको
अिििावषिक मूल्र्ाङ्किको लार्ग पुस मवििासभमको आभदािी तथा खर्िको वििरण माघ
पन्र गतेर्ित्र मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(६) मन्त्रालर् र केन्रीर् र्िकार्ले र्ालू आर्थिक िषिको बजेट कार्ािन्िर्िको
शस्थर्त मूल्र्ाङ्किको लार्ग िैिाख पन्र गते र्ित्र सं िोर्ित अिुमाि तर्ार गरी मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ। त्र्स्तो वििरणको आिारमा मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले एकीकृत वििरण तर्ार गरी िैिाख मसान्तर्ित्र अथि मन्त्रालर्मा पेि गिुि
पिेछ।

76.

आर्थक
ि कारोबारको िावषिक प्रर्तिेदि: (१) कार्ािलर्ले आर्थिक िषिर्ित्र िएको िगदी,
शजन्सी तथा अन्र् आर्-व्र्र्को आर्थिक कारोबारको िावषिक प्रर्तिेदि अिुसूर्ी-११
बमोशजमको ढाँर्ामा तर्ार गरी आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतालीस ददिर्ित्र सभबशन्ित
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले आफ्िो अर्िलेखसँग रूजु गरी कुिै रार् प्रर्तवक्रर्ा िए सो समेत उल्ले ख गरी
एक मवििार्ित्र सभबशन्ित कार्ािलर्को तालुक वििाग, केन्रीर् र्िकार् र मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

77.

साििजर्िक ऋण तथा लगािीको लेखाङ्कि र प्रर्तिेदि: (१) साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि
कार्ािलर्ले िेपाल सरकारको ऋण तथा लगािीको ले खा वििरण तथा प्रर्तिेदि मार्सक,
त्रैमार्सक तथा िावषिक रूपमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र अथि मन्त्रालर्मा पेि गिुि
पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको मार्सक प्रर्तिेदि मवििा समाप्त िएको सात
ददिर्ित्र, त्रैमार्सक प्रर्तिेदि सो अिर्ि समाप्त िएको सात ददिर्ित्र र िावषिक प्रर्तिेदि
आर्थिक िषि समाप्त िएको पैं तीस ददिर्ित्र पेि गिुि पिेछ।
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(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिमा ऋण सभबन्िी कारोबारको उल्ले ख
गदाि कारोबार िएको ददिमा कार्म रिे को विर्िमर् दरमा िेपाली मुरा र सभझौता
अिुसारको विदे िी मुरा तथा दातृपि समेत उल्लेख गिुि पिेछ। विर्िमर् दर र्कीि िुि
िसकेमा प्रर्तिेदि अिर्िको अशन्तम ददि कार्म रिेको विर्िमर् दर अिुसार िेपाली मुरा
उल्लेख गरी प्रर्तिेदि पेि गिि सवकिेछ।
(४) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिमा लगािी सभबन्िी कारोबार उल्ले ख
गदाि प्रर्तिेदि अिर्िमा िेत्रगत, र्िकार्गत र स्रोतगत रूपमा िेर्र तथा ऋण लगािी,
लािांि तथा व्र्ाज प्रार्प्त, साँिा वफताि, समार्ोजि थपघट र कुल लगािी उल्ले ख गिुि
पिेछ।
(५) सभझौता बमोशजम दातृपिलाइि आिर्िक रूपमा उपलब्ि गराउिु पिे
प्रर्तिेदि मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले उपलब्ि गराउिेछ।

78.

सभपशत्तको लेखाङ्कि तथा प्रर्तिेदि: (१) कार्ािलर्ले आफूले खररद गरे को, र्िमािण गरे को
िा अन्र् कुिै माध्र्मबाट प्राप्त गरे को र्ल अर्ल मालसामाि तथा सभपशत्तको ले खा
त्र्स्तो मालसामाि तथा सभपशत्तको खररद मूल्र्को आिारमा राख्नु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम अर्िलेख रातदा एक पटक प्रर्ोग िइसकेपर्छ पुिेः
सोिी रूपमा प्रर्ोगमा आउि िसक्िे, सामान्र्तर्ा एक िषििन्दा बढी अिर्ि वटकाउ ििुिे
िा प्रर्त एकाइ मूल्र् पाँर् िजार रुपैर्ाँसभम पिे मालसामाि तथा सभपशत्तलाई खर्ि िएर
जािे र एक िषििन्दा बढी अिर्ि वटकाउ िुिे िा प्रर्त एकाइ मूल्र् पाँर् िजार
रुपैर्ाँिन्दा बढी रकम पिे मालसामाि तथा सभपशत्तको ले खा खर्ि िएर िजािे खातामा
अर्िलेख राख्नु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि एक पटक प्रर्ोग
िइसकेपर्छ पुिेः सोिी रूपमा प्रर्ोगमा आउि िसक्िे पाँर् िजार रूपैर्ाँिन्दा बढी
मूल्र्को मालसामाि तथा सभपशत्तलाई कार्ािलर् प्रमुखले

त्र्स्तो मालसामाि तथा

सभपशत्तको प्रकृर्त िा प्रर्ोगको अिस्था खुलाइि र्िणिर् गरी खर्ि िएर जािे खातामा
अर्िलेख राख्न सक्िेछ।
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(४) उपर्िर्म (१) बमोशजम मालसामाि तथा सभपशत्त खररद मूल्र् कार्म गदाि
आफैँले खररद गरे कोमा र्बल िा मूल्र् खुलेको कागज बमोशजम र अन्र् कार्ािलर् िा
र्िकार्बाट प्राप्त िएकोमा त्र्सरी प्राप्त िुँदाका बखत मूल्र् खुलाइएकोमा सो मूल्र्मा
ढु िािी खर्ि¸ जडाि खर्ि¸ बीमा खर्ि तथा िन्सार मिसुल लगार्तका अन्र् खर्ि समािेि
िुिे गरी मूल्र् कार्म गिुि पिेछ।
(५) कार्ािलर्ले कुिै मालसामाि तथा सभपशत्त प्राप्त िुँदा त्र्स्तो सभपशत्तको मूल्र्
िखुलेको िएमा र्िर्म ९६ बमोशजम त्र्स्तो मालसामाि तथा सभपशत्तको मूल्र् कार्म
गरी लेखा राख्नु पिेछ।
(६) केन्रीर् र्िकार्ले आफ्िो र मातितको कार्ािलर्को सभपशत्त तथा दावर्त्िको
अर्िलेख राखी िावषिक वििरण असोज मसान्तर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा
पठाउिु पिेछ।
(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम प्राप्त वििरणको आिारमा मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले काशत्तक मसान्तर्ित्र िेपाल सरकारको सभपशत्त तथा दावर्त्िको एकीकृत
वििरण तर्ार गरी मिाले खा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।

79.

बोडि, सर्मर्त िा अन्र् संस्थाले लेखा तथा वििरण पेि गिुि पिे: (१) प्रर्र्लत कािूि
बमोशजम स्थापिा िा गठि िएको बोडि, सर्मर्त िा र्स्तै प्रकृर्तका अन्र् सं स्थाले िेपाल
सरकारबाट कुिै अिुदाि प्राप्त गरे को िए आफ्िो सं स्थाको आर्थिक प्रिासि सभबन्िी
र्िर्मािली िा विर्िर्मािलीमा उल्ले ख िएकोमा सोिी बमोशजम र ििएकोमा र्स
र्िर्मािली बमोशजम त्र्स्तो अिुदाि, आफ्िो आन्तररक आभदािी िा अन्र् र्िकार्बाट
प्राप्त रकम समेत समािेि गरी आभदािी र खर्िको त्रैमार्सक र िावषिक वििरण तर्ार गिुि
पिेछ। त्र्सरी तर्ार गरे को त्रैमार्सक वििरण सो अिर्ि समाप्त िएको सात ददिर्ित्र र
िावषिक वििरण आर्थिक िषि समाप्त िएको पैंतीस ददिर्ित्र सभबशन्ित मन्त्रालर्मा पठाउिु
पिेछ।
(२) केन्रीर् र्िकार्ले उपर्िर्म (१) बमोशजमको वििरणको आिारमा प्रर्र्लत
लेखामाि बमोशजम बजेट प्रणाली बाविरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) साििजर्िक र्िकार् समेतको
आभदािी, खर्ि, अिुदाि लगार्तका विषर् समािेि गरी िक्साङ्कि (भर्ावपङ्ग) गिे र सोको
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आिारमा िावषिक एकीकृत वित्तीर् वििरण तर्ार गरी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र
मिाले खा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम िावषिक वििरण पठाउँदा र्िेःिति बािे कको अन्र्
अिुदाि रकम सोिी आर्थिक िषिर्ित्र खर्ि िुि िसकी बाँकी रिे को िए त्र्स्तो रकम
िेपाल सरकारलाई वफताि गरी सोको वििरण समेत सं लग्ि गिुि पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम वफताि गिुि पिे रकम वफताि िगरे मा िेपाल
सरकारले त्र्स्तो रकम सो आर्थिक िषिमा उपलब्ि गराउिे अिुदाि रकमबाट कट्टा
गररिेछ।

80.

साििजर्िक सं स्थािको वित्तीर् प्रर्तिेदि: (१) साििजर्िक सं स्थािले सभपशत्त र दावर्त्िको
अर्तररक्त िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिुदाि, िेर्र तथा ऋण लगािी, आन्तररक आभदािी,
खर्िको वित्तीर् वििरण तथा असुल उपर गिुि पिे बेरुजुको वििरण तर्ार गरी सभबशन्ित
मन्त्रालर् र अथि मन्त्रालर्मा आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवििार्ित्र पेि गिुि पिेछ।
र्स्तो वििरणको आिारमा अथि मन्त्रालर्ले साििजर्िक सं स्थािको िावषिक शस्थर्त समीिा
गरी प्रर्तिेदि प्रकािि गिेछ।
(२) िेपाल सरकारले साििजर्िक सं स्थािमा िेर्र तथा ऋण लगािी िा िेर्र
विर्ििेि गदाि सभबशन्ित साििजर्िक सं स्थािको सभपकि मन्त्रालर्को र्सफाररस तथा
त्र्स्तो सं स्थािको वित्तीर् अिस्था र व्र्ािसावर्क र्ोजिाको आिारमा गिेछ।
(३) साििजर्िक सं स्थािले िेपाल सरकारबाट िएको िेर्र तथा ऋण लगािी
आर्थिक िषि समाप्त िएको र्ार मवििार्ित्र सभबशन्ित मन्त्रालर् र साििजर्िक ऋण
व्र्िस्थापि कार्ािलर्सँग विसाब समार्ोजि गिुि पिेछ।

पररच्छे द-९
आन्तररक र्िर्न्त्रण तथा लेखापरीिण
81.

आन्तररक र्िर्न्त्रण सभबन्िी व्र्िस्था: (१) मन्त्रालर् र केन्रीर् र्िकार्ले आफ्िो र
मातित कार्ािलर्बाट सभपादि गररिे कार्ि, प्रदाि गररिे सेिा तथा स्िीकृत कार्िक्रम
बमोशजमको वक्रर्ाकलाप र्मतव्र्वर्ता, कार्िदिता, प्रिािकाररता र जोशखमरवित ढङ्गबाट
58

www.lawcommission.gov.np

सभपादि गिि, वित्तीर् प्रर्तिेदि प्रणालीलाई विश्वसिीर् बिाउि तथा प्रर्र्लत कािूि
बमोशजम कार्िसभपादि गिि कामको प्रकृर्त अिुसारको आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणाली तर्ार
गरी र्ो र्िर्मािली प्रारभि िएको र्मर्तले एक िषिर्ित्र लागू गिुि पिेछ।
(२)
कार्ािलर्को

उपर्िर्म

(१)

कामको

प्रकृर्त

बमोशजमको
अिुसार

आन्तररक
र्िर्न्त्रणको

र्िर्न्त्रण
िातािरण,

प्रणाली

तर्ार

सभिावित

गदाि

जोशखम,

र्िर्न्त्रणको उपार्, सूर्िा र सञ्चार, अिुगमि गिे र्िकार् र विर्ि लगार्तका विषर्
समेट्िु पिेछ।
(३) आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणालीको ढाँर्ा र कार्िविर्ि ऐिको दफा ६५ को
उपदफा (२) बमोशजम मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले बिाएको ददग्दिििमा उल्ले ख िए
बमोशजम िुिेछ।
(४) आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणालीको अिुगमि गिि ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले
शजभमेिार अर्िकारी तोकी अिुगमि गिे र सोको प्रर्तिेदि ददिे व्र्िस्था र्मलाउिु
पिेछ।
(५)

उपर्िर्म

(४)

बमोशजम

प्राप्त

प्रर्तिेदि

ले खा

उत्तरदार्ी

अर्िकृतले

लेखापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्त्रण सर्मर्तमा पेि गिि लगाउिु पिेछ।
(६) र्स र्िर्मािली बमोशजम मातितको कार्ािलर्बाट सभपादि गररिे कार्ि,
प्रदाि

गररिे

सेिा

तथा

स्िीकृत

कार्िक्रम

बमोशजमको

वक्रर्ाकलाप

र्मतव्र्वर्ता,

कार्िदिता, प्रिािकाररता र जोशखमरवित ढङ्गबाट सभपादि गरे िा िगरे को विषर्मा
केन्रीर् र्िकार्ले िषिको कभतीमा दुई पटक अिुगमि गिुि पिेछ।
(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम अिुगमि गदाि कुिै कैवफर्त दे शखएमा तालुक
कार्ािलर्ले त्र्स्तो कैवफर्त सुिारको लार्ग सभबशन्ित कार्ािलर्लाई आिश्र्क र्िदे िि
ददि सक्िेछ।

82.

लेखापरीिण तथा

आन्तररक

र्िर्न्त्रण सर्मर्तको

बैठक

सभबन्िी

कार्िविर्ि:

(१)

लेखापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्त्रण सर्मर्तको बैठक आिश्र्कता अिुसार बस्ि
सक्िेछ।
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको बैठकमा ले खापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्त्रण
सर्मर्तले आफ्िो केन्रीर् र्िकार् िा सो अन्तगितको कार्ािलर्बाट आन्तररक र्िर्न्त्रण
प्रणालीको पररपालिा िए िा ििएको सभबन्िमा मूल्र्ाङ्कि गिुि पिेछ। त्र्सरी मूल्र्ाङ्कि
गदाि कुिै विषर् सुिार गिुि पिे दे शखएमा सो विषर् खुलाई अविलभब सुिार गिि
सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुखलाई र्िदे िि ददिु पिेछ।
(३) ले खापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्त्रण सर्मर्तको बैठक सभबन्िी अन्र्
कार्िविर्ि सो सर्मर्त आफैँले र्ििािरण गरे बमोशजम िुिछ
े ।

83.

आन्तररक लेखापरीिक खटाउिे: (१) मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले कार्ािलर्को
आन्तररक ले खापरीिण गिि ले खा समूिमा कार्िरत कभतीमा राजपत्र अिवङ्कत प्रथम
श्रे णीको कमिर्ारीलाई र्ार िषिको लार्ग आन्तररक ले खापरीिक तोक्िेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम आन्तररक ले खापरीिक तोक्दा राजपत्रावङ्कत कमिर्ारी
िए दुई िषि र राजपत्र अिवङ्कत प्रथम श्रे णीको कमिर्ारी िए तीि िषि सेिा अिर्ि पूरा
िएको िुि ु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजम मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आन्तररक
लेखापरीिक
लेखापरीिण

तोक्दा

एउटा

कोष

तथा

ले खा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्को

आन्तररक

अको कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट गराउिे गरी तोक्ि

सक्िेछ।
(४) आन्तररक लेखापरीिकलाई तोवकएको अिर्िमा सरुिा गदाि आन्तररक
लेखापरीिककै रूपमा कामकाज गिे गरी बािेक ले खापालि िा अन्र् कार्ि गिे गरी
सरुिा गररिे छै ि।
(५) र्स र्िर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि आन्तररक
लेखापरीिक तोकेको कमिर्ारीले तोवकएको शजभमेिारी पूरा िगरे मा िा शजभमेिारी पूरा
गिि असमथि िएमा मिाले खा र्िर्न्त्रकले कारण जिाई आन्तररक लेखापरीिकको
शजभमेिारीबाट जुिसुकै बखत िटाउि सक्िेछ।
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84.

आन्तररक लेखापरीिण सभबन्िी अन्र् कार्िविर्िेः

(१)

कार्ािलर्

प्रमुखले

आफ्िो

कार्ािलर्को विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी, आभदािी तथा खर्ि िा सभपशत्त तथा दावर्त्ि र
प्रर्र्लत कािूि बमोशजम खडा िएको कार्िसञ्चालि िा अन्र् साििजर्िक कोषको ले खा
आन्तररक लेखापरीिणको लार्ग खवटएको आन्तररक लेखापरीिकलाई उपलब्ि गराउिु
पिेछ।
(२) विदे िशस्थत िेपाली र्िर्ोगको आन्तररक लेखापरीिणको लार्ग मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले कारोबारको प्रकृर्त र पररमाणको आिारमा आन्तररक लेखापरीिक
खटाउि सक्िेछ।
(३) कुिै आर्ोजिा िा वित्तीर् जोशखम दे शखएको िेत्रमा वििेषज्ञ समेतको सेिा
र्लई

आन्तररक

ले खापरीिण

गिुि

पिे

दे शखएमा

मिाले खा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्ले

आिश्र्कता अिुसार वििेषज्ञ तोवकददि सक्िेछ। त्र्सरी वििेषज्ञ तोवकएकोमा आन्तररक
लेखापरीिकले सोको प्रर्तिेदि सभबशन्ित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत समि र मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ। आन्तररक ले खापरीिकले आफ्िो आन्तररक
लेखापरीिण प्रर्तिेदि पेि गदाि त्र्स्तो प्राविर्िक प्रर्तिेदि समेत समािेि गिुि पिेछ।
(४) प्रदे ि तथा स्थािीर् ति िा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम स्थापिा िएको कुिै
बोडि, सर्मर्त िा र्स्तै प्रकृर्तका अन्र् सं स्थाबाट आन्तररक ले खापरीिणको लार्ग अिुरोि
िई आएमा मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खापरीिण गिि सभबशन्ित कोष
तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई तोक्ि सक्िेछ।
(५) र्स पररच्छे दमा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापर्ि अन्तर-सरकारी
अशततर्ारी अन्तगित िएको र्िकासा खर्िको आन्तररक ले खापरीिण सभबशन्ित अशततर्ारी
ददिे र्िकार्को आन्तररक लेखापरीिकले गिेछ।
(६) आन्तररक ले खापरीिकले आन्तररक ले खापरीिण गदाि दे िार्का कुराको
जाँर् गिुि पिेछ:(क) कार्ािलर्मा िुिे विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी, सभपशत्त तथा अन्र्
सरकारी कोषको आभदािी तथा खर्ि र त्र्सको ले खाङ्कि प्रर्र्लत
कािूििारा र्ििािररत प्रवक्रर्ा अिुरूप िए िा ििएको,
(ख) कार्ािलर्को वित्तीर् साििको उपर्ोग र्मतव्र्र्ी तररकाले दितापूिक
ि
प्रिािकारी रूपमा िए िा ििएको,
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(ग) तोवकएको समर्मा पेश्की फस्र्ौट िए ििएको र फस्र्ौट िुि बाँकी
पेश्की रिे िा िरिे को,
(घ) कार्ािलर्को स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिुरूप लक्ष्र् प्रार्प्त गरे िा
िगरे को,
(ङ) कार्ािलर्को वित्तीर् प्रर्तिेदिले आर्थिक कारोबारको सिी र र्थाथि
शर्त्रण प्रस्तुत गरे िा िगरे को,
(र्) आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणाली पर्ािप्त रिे िा िरिे को,
(छ) र्िर्म ६१ बमोशजम कार्ािलर् प्रमुखले र्िरीिण गरे िा िगरे को।
(७) आन्तररक लेखापरीिकले ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम विर्ार गिुि पिे
विषर्िरुको रुजु सूर्ी (र्ेकर्लष्ट) तर्ार गरी सोको आिारमा आन्तररक ले खापरीिण गिुि
पिेछ।
(८) आन्तररक ले खापरीिकले ले खापरीिण सभपन्न गरी ले खापरीिण वटपोट,
र्ेकर्लष्ट र अन्र् वििरण कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् प्रमुख समि पेि गिुि
पिेछ। त्र्स्तो वििरणको आिारमा आन्तररक ले खापरीिक र कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक
ु
कार्ािलर् प्रमुखले सं र्क्त
रूपमा आन्तररक ले खापरीिण प्रर्तिेदि तर्ार गरी सभबशन्ित
कार्ािलर् र सोको तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।
(९) तालुक कार्ािलर्ले आफू मातित कार्ािलर्ले उपर्िर्म (८) बमोशजम प्राप्त
प्रर्तिेदिमा उशल्लशखत सुझाि कार्ािन्िर्ि गरे िा िगरे को र कुिै बेरूजु कार्म िएकोमा
त्र्स्तो बेरुजु समर्मै फस्र्ौट गरे िा िगरे को सभबन्िमा अिुगमि गिुि पिेछ।
(१०) कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आफ्िो कार्ििेत्रर्ित्रको कार्ािलर्को
आन्तररक ले खापरीिण सभपन्न गरी सोको िावषिक प्रर्तिेदि िदौ मसान्तर्ित्र मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।
(११) आन्तररक लेखापरीिकले आन्तररक ले खापरीिण गदाि मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले बिाएको आर्ारसं विताको पालिा गिुि पिेछ।
(१२) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खापरीिणको प्रिािकाररता
अर्ििृवद्ध गिि आर्ारसं विता पालिा िए िा ििएको तथा आन्तररक ले खापरीिण सभबन्िी
कार्ि तोवकएको समर्मा सभपादि िए िा ििएको र्िर्र्मत रूपमा अिुगमि गिुि पिेछ।
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(१३) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१०) बमोशजमको प्रर्तिेदिको
आिारमा वित्तीर् जोशखम विश्लेषण गदाि कुिै कार्ािलर्को पुि: आन्तररक ले खापरीिण गिि
आिश्र्क दे शखएमा आन्तररक ले खापरीिक खटाई पुिेः आन्तररक ले खापरीिण गराउि
सक्िेछ।
(१४)

उपर्िर्म

(१०)

बमोशजमको

आन्तररक

लेखापरीिण

प्रर्तिेदिमा

िऔ ंल्र्ाइएको तर उपर्िर्म (१२) बमोशजम अिुगमि िा उपर्िर्म (१३) बमोशजम पुिेः
आन्तररक ले खापरीिण गदाि िा अशन्तम ले खापरीिण िुँदा बाध्र्ात्मक रुपमा पालिा गिुि
पिे कुरािरु पालिा िगरे को िा साििािीपूिक
ि आन्तररक ले खापरीिण िगरे को दे शखएमा
सभबशन्ित आन्तररक लेखापरीिकलाई ऐि तथा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम कारबािी
िुिेछ।

85.

आन्तररक लेखापरीिणबाट दे शखएको कैवफर्त तथा बेरूजु फस्र्ौट गिे: (१) कार्ािलर्ले
आन्तररक

लेखापरीिण

प्रर्तिेदिमा

औ ंल्र्ाइएको

कैवफर्त

सभबन्िमा

त्रैमार्सक

प्रर्तिेदिको िकमा अको त्रैमार्सक अिर्िर्ित्र तथा िावषिक प्रर्तिेदिको िकमा अशन्तम
लेखापरीिण िुि ु अगािै आिश्र्क प्रमाण सं लग्ि गरी र्िर्र्मत गिुि पिे िए र्िर्र्मत
गराइि बेरूजु फस्र्ौट गिु,ि गराउिु पिेछ। त्र्सरी बेरूजु फस्र्ौट गरे पर्छ सोको
जािकारी तालुक कार्ािलर् र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ।
(२) कार्ािलर् प्रमुख आफैँले र्िर्र्मत गिि िसक्िे बेरुजुलाई र्िर्र्मत गििको
लार्ग तत्सभबन्िी आिश्र्क वििरण तथा कागजातसवित तालुक कार्ािलर्मा पेि गिुि
पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम वििरण तथा कागजात प्राप्त िएपर्छ तालुक
कार्ािलर्ले त्र्स्तो बेरूजु र्िर्र्मत गिुि पिे दे शखएमा र्िर्र्मत गररददिु पिेछ। र्िर्र्मत
िुि िसक्िे दे शखएमा सोको कारण जिाइि सभबशन्ित कार्ािलर्मा वफताि पठाउिु पिेछ।
(४) कार्ािलर्ले आन्तररक लेखापरीिणबाट दे शखएको व्र्िोरा, कार्म िएको
बेरूजु र फस्र्ौट िुि बाँकी रिे को बेरूजुको वििरण अशन्तम ले खापरीिक समि पेि गिुि
पिेछ।
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(५) कार्ािलर्ले अशन्तम ले खापरीिण िई प्रर्तिेदि प्राप्त िएको पन्र ददिर्ित्र
आन्तररक लेखापरीिण र अशन्तम ले खापरीिण गदाि दे शखएको बेरुजुको तुलिात्मक
वििरण अद्यािर्िक गरी अिुसूर्ी-१२ बमोशजमको ढाँर्ामा राख्नु पिेछ।

86.

लेखापरीिण गराएपर्छ मात्र रमािा ददिे: (१) आर्थिक कारोबार गिे कार्ािलर् प्रमुख र
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको कुिै मवििाको आन्तररक ले खापरीिण ििुँदै सरुिा
िएमा र्िज कार्िरत रिेको अिर्िको आन्तररक लेखापरीिण गराई माग िएको जिाफ
िा प्रमाण पेि गिि लगाई िालिालालाई िा िालिालालाई बुझाउिे गरी मातित
कमिर्ारीलाई बुझाई बरबुझारथ गरे पर्छ मात्र रमािा ददिु पिेछ। बुझ्िेले पर्ि सो
बमोशजम बुशझर्लिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको अिस्था परी आन्तररक ले खापरीिणको लार्ग
अिुरोि िएमा सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तत्काल आन्तररक
लेखापरीिण गररददिु पिेछ। बरबुझारथ गिुि पिे व्र्शक्तले स्रे स्ता तर्ार गरी आन्तररक
लेखापरीिणको लार्ग सात ददिर्ित्र पेि गरी आन्तररक ले खापरीिणबाट र्िस्केको
बेरूजुको जिाफ समेत सात ददिर्ित्र ददिु पिेछ।
(३) र्स र्िर्म बमोशजम आन्तररक ले खापरीिण गराउि वििेष कारणिि
असमथि िई रमािा ददिुपिे अिस्था र्सजििा िएमा एक ति मार्थको स्िीकृर्त र्लएर मात्र
रमािा ददिु पिेछ।
(४) आन्तररक लेखापरीिण िगिे, िगराउिे, स्रे स्ता पेि िगिे र जिाफ ददि
आलटाल गिे कमिर्ारीलाइि सभबशन्ित ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले वििागीर् कारबािी गिि
सक्िेछ।

87.

लेखापरीिणको प्रारशभिक प्रर्तिेदि उपरको कारबािी: ऐिको दफा ३७ बमोशजम
मिाले खा परीिकको कार्ािलर्बाट प्रारशभिक प्रर्तिेदिमा औ ंल्र्ाइएको बेरुजु सभबन्िमा
सूर्िा प्राप्त िएको पैंतीस ददिर्ित्र सभबशन्ित कार्ािलर्ले दे िार् बमोशजम फस्र्ौट गरी
मिाले खा परीिकको कार्ािलर् समि पेि गिुि पिेछेः-
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(क) प्रारशभिक प्रर्तिेदिमा उल्लेख िएको बेरूजुमध्र्ेबाट पेश्की फस्र्ौट
ििएको कारणले कार्म िएको बेरुजु, असुल उपर गिुि पिे बेरुजु र
र्िर्र्मत गिुि पिे बेरुजु छु ट्याउिे,
(ख) खण्ड (क) बमोशजम छु ट्याएको बेरूजुमध्र्े पेश्की बेरूजु र असुल
उपर गिुि पिे बेरूजुको िकमा सभबशन्ित व्र्शक्तलाइि तुरून्त त्र्स्तो
पेश्की फस्र्ौट गिि र असुल उपर गिे बेरूजुको िकमा जो जसबाट
असुल उपर गिुि पिे िो सभबशन्ित व्र्शक्तलाइि तत्काल त्र्स्तो रकम
दाशखल गिि लगाउिे,
(ग) खण्ड (क) बमोशजमको र्िर्र्मत गिुि पिे बेरूजुको िकमा त्र्स्तो
बेरूजु र्िर्र्मत गिि आिश्र्क पिे प्रमाण सं लग्ि गरी शजभमेिार
व्र्शक्तबाट र्िर्र्मत गराउिे,
(घ) खण्ड (ख) र (ग) बमोशजम बेरूजु फस्र्ौट िएको कुरा प्रमाशणत िुिे
सक्कल िा प्रमाशणत वििरण तथा कागजात सभपरीिणको लार्ग
मिालेखा परीिकको कार्ािलर्समि पेि गिे,
(ङ) खण्ड (क) बमोशजमका बािेक अन्र् बेरुजुको िकमा त्र्स्तो बेरूजु
िुि ु िपिे कुिै कारण िए सोको मिार्सब आिार र कारण तथा
त्र्स्तो आिार र कारणलाइि पुवष्ट गिे कागजात सवित बेरूजु कार्म
िगिि मिाले खा परीिकको कार्ािलर्मा ले खी पठाउिे र सोको
जािकारी तालुक कार्ािलर्लाइि समेत ददिे।

88.

बेरूजुको लगत राख्ने: (१) कार्ािलर्ले मिाले खा परीिकको कार्ािलर्बाट प्राप्त
लेखापरीिण प्रर्तिेदिमा औ ंल्र्ाइएको बेरूजुको लगत अिुसूर्ी-१३ बमोशजमको
ढाँर्ामा राख्नु पिेछ।
(२) अशन्तम ले खापरीिण प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ िा उपर्िर्म (१) बमोशजम
लगत राखेपर्छ आन्तररक ले खापरीिणको लगत कार्म िुिे छै ि।
(३) केन्रीर् र्िकार्ले आफ्िो र मातितको कार्ािलर्को बेरूजुको लगत रातदा
फस्र्ौट िएको तथा अशन्तम ले खापरीिणबाट थप िई आएको बेरूजु वििरण समेत
समािेि गरी असुल, र्िर्र्मत र पेश्की बेरुजुको फस्र्ौट अङ्क र बाँकी अङ्क खुलाई
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अिुसूर्ी-१४ बमोशजमको ढाँर्ामा वििरण तर्ार गरी अद्यािर्िक गरी राख्नु पिेछ। र्सरी
तर्ार

िएको

बेरुजु लगतको

आिारमा

कार्ािलर्ले

बेरुजु फस्र्ौटको

र्ौमार्सक

कार्िर्ोजिा बिाई कार्ािन्िर्ि गिुि पिेछ।

89.

र्िर्र्मत गरी बेरूजु फस्र्ौट तथा फरफारख गिे: (१) कार्ािलर्को िाममा कार्म िएको
बेरूजुमध्र्े प्रर्र्लत कािूि बमोशजम पुर्र्ाउिु पिे रीत िपुगेको तर सरकारी िगदी
शजन्सीको िार्ि िोक्सािी ििएको कुराको पुष्टट्याइँ गिे पर्ािप्त आिार र कारण सवित
कार्ािलर् प्रमुखले त्र्स्तो खर्ि र्िर्र्मत गरी बेरूजु फस्र्ौट तथा फरफारख गररददि
सभबशन्ित वििागीर् प्रमुखको र्सफाररस सवित लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत समि ले खी
पठाउिु पिेछ।
(२)

उपर्िर्म

(१)

बमोशजम

ले खी

आएमा

ले खा

उत्तरदार्ी

अर्िकृतले

आिश्र्कता अिुसार ले खापरीिण तथा आन्तररक र्िर्न्त्रण सर्मर्तमा छलफल गराइि सो
सर्मर्तको र्सफाररस समेतको आिारमा त्र्स्तो बेरूजु र्िर्र्मत गिि सक्िेछ।
(३) कार्ािलर् प्रमुखले र्स र्िर्म बमोशजम र्िर्र्मत िई फस्र्ौट िएको बेरुजुको
लगत कट्टा गिि मिालेखा परीिकको कार्ािलर्मा लेखी पठाउिु पिेछ।
(४) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले मिाले खा परीिकको प्रारशभिक प्रर्तिेदिमा
असुल उपर गिुि पिे ििी औ ंल्र्ाइएको बेरुजु र्िर्र्मत गिुि पिे बेरुजु िो ििी ठिर्र्ाएमा
त्र्स्तो बेरूजुलाई र्िर्र्मत िुिे बेरूजु कार्म गररददि मिाले खा परीिकबाट िावषिक
ु न्दा अगार्ड र्िज समि ले खी पठाउि सक्िेछ।
प्रर्तिेदि पेि िुिि
(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम ले खी आएको व्र्िोरा मिार्सब दे शखएमा मिाले खा
परीिकले त्र्स्तो बेरुजुलाई र्िर्र्मत गिुि पिे बेरुजुमा कार्म गररददि सक्िेछ।
(६) ऐिको दफा ४० बमोशजम फस्र्ौट तथा फरफारख िुि िसकी बाँकी रिे को
बेरूजु ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐिको दफा ४२ बमोशजमको बेरूजु फस्र्ौट सर्मर्तमा
पेि गरी फस्र्ौट गराउिु पिेछ।
(७) ऐिको दफा ४२ बमोशजमको बेरूजु फस्र्ौट सर्मर्तबाट फस्र्ौट गिे र्िणिर्
िएको र कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्बाट असुल फस्र्ौट िएको
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बेरूजुको जािकारी लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले मिालेखा परीिकको कार्ािलर्लाई ददिु
पिेछ।
(८) स्थािीर् तिको ले खापरीिण प्रर्तिेदिबाट कार्म िएको बेरुजुको सभबन्िमा
सभबशन्ित स्थािीर् तिबाट फस्र्ौट र फरफारक िएको तथा बाँकी बेरुजुको अद्यािर्िक
वििरण मिालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

90.

असुल गरी बेरूजु फस्र्ौट तथा फरफारख गिे: (१) मिाले खा परीिकको ले खापरीिण
प्रर्तिेदिमा असुल उपर गिुि पिे ििी उल्लेख गररएको बेरूजु रकम कार्ािलर् प्रमुखले
सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थालाइि एक्काईस ददिर्ित्र दाशखला गिि र्लशखत जािकारी
गराउिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको अिर्िर्ित्र सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थाले बेरुजु
रकम दाशखला गिि असमथि िई मिार्सब कारणसवित बेरूजु रकम दाशखला गिि थप
अिर्ि माग गरे मा कार्ािलर्ले बढीमा एक्काईस ददिसभमको अिर्ि थप गररददि सक्िेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम थवपएको अिर्िर्ित्र बेरूजु रकम दाशखला िगरे मा
कार्ािलर्ले सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थाले सरकारी र्िकार्बाट कुिै रकम ि ुक्तािी पाउिे
रिेछ ििे त्र्स्तो रकमबाट कट्टा गरी ददि सभबशन्ित र्िकार्लाइि ले खी पठाउिु पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम रकम कट्टा गिि ले खी आएमा त्र्स्तो रकम कट्टा
गरी सभबशन्ित कार्ािलर्मा पठाइददिु सभबशन्ित र्िकार्को कतिव्र् िुिेछ।
(५) उपर्िर्म (१) िा (३) बमोशजम बेरूजु असुल िुि िसकेमा कार्ािलर्ले
बेरूजु रकम दाशखला गिि सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थाको िाममा पैं तीस ददिको
साििजर्िक सूर्िा जारी गरी बेरूजु फस्र्ौट गराउिु पिेछ।
(६) कसैले उपर्िर्म (५) बमोशजमको अिर्िर्ित्र बेरूजु रकम दाशखल गिि
िसकी वकस्ताबन्दीमा बेरूजु रकम बुझाउिको लार्ग र्लशखत अिुरोि गरे मा ले खा
उत्तरदार्ी अर्िकृतले कार्ािलर्को र्सफाररसमा बढीमा छ मवििासभमको अिर्िर्ित्र बेरूजु
रकम बुझाउिे गरी वकस्ता र्ििािरण गररददि सक्िेछ।
(७) र्स र्िर्म बमोशजम असुल िई फस्र्ौट िएको बेरुजु लगत कट्टाको लार्ग
कार्ािलर् प्रमुखले मिालेखा परीिकको कार्ािलर्मा लेखी पठाउिु पिेछ।
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(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम लगत कट्टाको लार्ग अिुरोि िई आएमा मिाले खा
परीिकको कार्ािलर्ले त्र्स्तो बेरूजुको लगत कट्टा गरी सभबशन्ित कार्ािलर्लाई
जािकारी ददिु पिेछ।
(९) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले कार्ािलर्स्तर र केन्रीर्स्तरमा रिे को बेरूजुलाई
असुल गिुि पिे, र्िर्र्मत गिुि पिे र पेश्की बाँकी बेरुजुको रूपमा छु ट्याई लगत
अद्यािर्िक गिु,ि गराउिु पिेछ।
(१०) र्स र्िर्म बमोशजमको प्रवक्रर्ाबाट बेरूजु रकम असुल उपर गिि
िसवकएमा ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐिको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोशजम
कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा लगत कस्ि पठाउँदा अिुसूर्ी-१5
बमोशजमको ढाँर्ामा पठाउिु पिेछ।

91.

साििजर्िक लेखा सर्मर्तको प्रर्तिेदि बमोशजम बेरूजु फस्र्ौट गिे कार्िविर्ि: (१) ऐिको
दफा ४१ को उपदफा (३) बमोशजम प्रर्तर्िर्िसिाबाट स्िीकृत साििजर्िक ले खा
सर्मर्तको प्रर्तिेदि बमोशजम बेरूजुको लगतबाट िटाउिु पिे िएमा सभबशन्ित ले खा
उत्तरदार्ी अर्िकृतले आफ्िो मन्त्रालर् िा र्िकार् अन्तगितको बेरुजुको लगतबाट िटाउि
त्र्स्तो प्रर्तिेदि प्राप्त िएको बीस ददिर्ित्र मिाले खा परीिक समि अिुरोि गिुि पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम अिुरोि िई आएमा मिाले खा परीिकले दि
ददिर्ित्र लगत कट्टा गरी सोको जािकारी साििजर्िक ले खा सर्मर्त र सभबशन्ित ले खा
उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई ददिु पिेछ।

92.

बेरूजु फस्र्ौट सर्मर्तबाट बेरूजु फस्र्ौट गिे कार्िविर्ि: (१) बेरूजु फस्र्ौटको लार्ग
ऐिको दफा ४२ बमोशजमको बेरुजु फस्र्ौट सर्मर्तमा र्सफाररस िई आएको बेरुजुको
सभबन्िमा छलफल गिि सो सर्मर्तले सभबशन्ित ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत र अन्र्
शजभमेिार व्र्शक्तलाई सो सर्मर्तको बैठकमा बोलाउि सक्िेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम छलफल िइसकेपर्छ बेरुजु फस्र्ौट सर्मर्तले
उशर्त ठािेमा त्र्स्तो बेरुजु र्िर्र्मत गररददि सक्िेछ। त्र्सरी बेरूजु र्िर्र्मत गरे को
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जािकारी सो सर्मर्तले सभबशन्ित मन्त्रालर् र मिालेखा परीिकको कार्ािलर्लाई ददिु
पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम बेरुजु र्िर्र्मत िएको जािकारी प्राप्त िएपर्छ
मिाले खा परीिकले त्र्स्तो बेरूजुको लगत कट्टा गरी त्र्सको जािकारी बेरुजु फस्र्ौट
सर्मर्त र सभबशन्ित ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाई ददिु पिेछ।
(४) बेरूजु फस्र्ौट सर्मर्तले आफ्िो बैठक सभबन्िी कार्िविर्ि आफैँ र्ििािरण
गिेछ।

93.

बेरूजु फस्र्ौट अिुगमि सर्मर्त: (१) कार्ािलर्ले गरे को बेरूजु फस्र्ौटको अिुगमि गरी
बेरूजु फस्र्ौट सभबन्िी कामकारबािीमा प्रिािकाररता ल्र्ाउि दे िार् बमोशजमको बेरूजु
फस्र्ौट अिुगमि सर्मर्त रििेछ:(क)

मुतर् सशर्ि, िेपाल सरकार

-अध्र्ि

(ख)

सशर्ि, अथि मन्त्रालर्

-सदस्र्

(ग)

मिालेखा र्िर्न्त्रक, मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्

-सदस्र्

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तको काम, कतिव्र् र अर्िकार दे िार्
बमोशजम िुिेछ:(क) मन्त्रालर्, केन्रीर् र्िकार्, वििाग िा कार्ािलर्ले गरे को बेरूजु
फस्र्ौट सभबन्िी कामकारबािीको ले खाजोखा तथा मूल्र्ाङ्कि गिे,
(ख) कार्म िएको बेरूजु कम फस्र्ौट गिे िा फस्र्ौट िगिे मन्त्रालर्,
केन्रीर् र्िकार् िा वििागको प्रमुखलाई सर्मर्तमा उपशस्थत गराई
छलफल गिे,
(ग) कार्म िएको बेरूजु फस्र्ौट िगिे िा िगराउिे कार्ािलर् प्रमुख र
कमिर्ारीलाई मूल्र्ाङ्किको आिारमा कारबािीको लार्ग सभबशन्ित
मन्त्रालर्लाई

र्िदे िि

ददिे

र

र्सरी

ददइएको

र्िदे िि

मार्थ

कारबािी िगरे को पाइएमा ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत उपर वििागीर्
कारबािीको लार्ग िेपाल सरकार समि र्सफाररस गिे,
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(घ) सभबशन्ित मन्त्रालर्, केन्रीर् र्िकार् िा वििागलाई बेरूजु फस्र्ौट
गिि आिश्र्क र्िदे िि ददिे र बेरूजु फस्र्ौट सभबन्िी कारबािी
िुरु गरे िा िगरे को िा असुल उपर गिुि पिे ििी ठिर्र्ाएको
बेरूजु तोवकएको समर्र्ित्र असुल उपर गरे िा िगरे को तथा
कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा पठाए िा िपठाएको
सभबन्िमा अिुगमि गिे ,
(ङ) बेरूजु फस्र्ौट सभबन्िी कामकारबािीको सभबन्िमा प्रत्र्ेक तीि
मवििामा सभबशन्ित मन्त्रालर्, केन्रीर् र्िकार् िा वििागबाट असुल
उपर िा र्िर्र्मत िएको र पेश्की बेरुजुको अङ्क समेत खुलाई प्रगर्त
वििरण माग गरी अिुसूर्ी-१४, अिुसूर्ी-१6 र अिुसूर्ी-१7
बमोशजमको ढाँर्ामा अथि मन्त्रालर्, प्रिािमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को
कार्ािलर् र सङ्घीर् सं सदको साििजर्िक ले खा सर्मर्तमा पेि गिे।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तको बैठक सो सर्मर्तको अध्र्िले तोकेको
र्मर्त, समर् र स्थािमा आिश्र्कता अिुसार बस्िेछ।
(4) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तको सशर्िालर् अथि मन्त्रालर्मा रििेछ।
(5) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले सर्मर्तको सशर्िालर्को र्िर्र्मत
कामकाज गिि र बेरुजु अङ्क बढी िुिे केन्रीर् र्िकार्मा बेरुजु फर्छ्यौट सभबन्िी कार्ि
गििको

लार्ग

अथि

मन्त्रालर्को

सिमर्तमा

स्िीकृत

अस्थार्ी

दरबन्दीमा

विषर्

वििेषज्ञसवित आिश्र्कता अिुसार करारमा कमिर्ारी र्िर्ुक्त गिि सक्िेछ।
(६) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले आफ्िो बैठक सभबन्िी कार्िविर्ि आफैँ
र्ििािरण गिेछ।

पररच्छे द-१०
सरकारी सभपशत्तको शजभमा, लगत र संरिण
94.

सरकारी सभपशत्तको शजभमा र संरिण: (१) कार्ािलर्मा रिे को िगद, बैङ्क मौज्दातको
ु ािी आदे ि, र्ेक बुक, िरौटी र राजस्िको स्रे स्ता आर्थिक प्रिासि िाखा
वििरण, िक्त
प्रमुखको शजभमामा रििेछ।
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(२) राजस्िको लगत र त्र्स सभबन्िी अन्र् कागजात कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िै
रे खदे खमा कुिै कमिर्ारीको शजभमामा राख्न सक्िेछ।
(३) शजन्सी मालसामाि तथा तत्सभबन्िी स्रे स्ता िण्डार िाखा प्रमुखको शजभमामा
रििेछ।
(4) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजम कुिै कमिर्ारीको शजभमामा रिेको सरकारी
सभपशत्तको वििार्मिा ििुिे गरी लगत स्रे स्तासवित त्र्सको सं रिण गिे कतिव्र् त्र्स्तो
सभपशत्त शजभमा र्लिे कमिर्ारी र सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुखको िुिेछ।

95.

सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको लगत तर्ार गिे: (१) कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िो
कार्ािलर्मा रिे को र खररद गरी िा िगरी, कुिै प्रकारले िस्तान्तरण िई िा िस्तुगत
सिार्ता िा अन्र् कुिै प्रकारबाट प्राप्त िुि आएको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको
वििरण र मूल्र् समेत खुलाई सभपशत्त तथा शजन्सी वकताबमा सात ददिर्ित्र आभदािी बाँिी
लगत अद्यािर्िक गिु,ि गराउिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम लगत तर्ार गिे र लगत बमोशजमको सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामाि कार्ािलर् प्रमुखको रे खदे खमा िण्डार िाखा प्रमुखले शजभमा र्लिु
पिेछ। िण्डार िाखा प्रमुख ििएको कार्ािलर्मा र्स्तो शजभमेिारी कार्ािलर् प्रमुखले
तोकेको कमिर्ारीको िुिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम लगत अद्यािर्िक गदाि प्रविर्िजन्र् कुिै सभपशत्त
तथा शजन्सी मालसामािको िकमा सभबशन्ित कार्ािलर्को प्राविर्िक कमिर्ारीबाट जाँर्
गराई के कस्तो अिस्थामा त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि प्राप्त िएको िो
प्रमाशणत गराई सो कुरा कैवफर्त जिाई लगत खडा गिुि पिेछ।

96.

मूल्र् िखुलेको सभपशत्त तथा शजन्सीको मूल्र् कार्म गिे: (१) सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामािको मूल्र् खुलेकोमा सोिी बमोशजम स्रे स्ता राख्नु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) मा जुिसुकै कुरा लेशखएको िए तापर्ि कार्ािलर्मा मूल्र्
िखुलेको कुिै सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि िएमा कार्ािलर् प्रमुखले र्ो र्िर्मािली
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प्रारभि िएको एक िषिर्ित्र मूल्र् िखुलेको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्
कार्म गरी त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको स्रे स्ता अद्यािर्िक गिुि पिेछ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम मूल्र् कार्म गदाि दे िार्को विषर्लाई आिार र्लिु
पिेछ:(क) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि खररद िा प्राप्त िएको समर्मा खररद
गररएको

समाि

प्रकृर्तको

सभपशत्त

तथा

शजन्सी

मालसामािको

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

त्र्स्तो प्रकृर्तको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्बक्री गिे र्बक्रेताबाट
प्राप्त तत्कार्लि समर्को मूल्र्,

(घ)

सभबशन्ित विषर्को प्राविर्िकले र्सफाररस गरे को तत्कार्लि समर्को
मूल्र्,

(ङ)

राजस्ि छु ट गरी खररद िा िन्सार जाँर्पास िएको िस्तुको मूल्र्मा
छु ट िएको राजस्ि समेत समािेि गरी कार्म िएको मूल्र्।

(४) उपर्िर्म (२) िा (३) बमोशजम मूल्र् कार्म गदाि कार्ािलर् प्रमुखले र्िणिर्
गरी कार्म गिि सक्िेछ।
(५) उपर्िर्म (२), (३) िा (४) बमोशजम मूल्र् कार्म गिि िसवकएमा
मन्त्रालर्, केन्रीर् र्िकार् र वििागको िकमा सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार् िा वििागको
प्रमुखले तोकेको कभतीमा राजपत्रावङ्कत दितीर् श्रे णी िा सो सरिको अर्िकृत कमिर्ारी,
एक जिा प्राविर्िक कमिर्ारी, मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को अर्िकृत प्रर्तर्िर्ि र
िण्डार िाखा प्रमुख रिेको सर्मर्त गठि गरी सो सर्मर्तको र्सफाररस र सो बािे क अन्र्
कार्ािलर्को िकमा सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुख, सभबशन्ित शजल्ला प्रिासि कार्ािलर्को
अर्िकृत प्रर्तर्िर्ि, कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि र कार्ािलर् प्रमुखले
तोकेको प्राविर्िक कमिर्ारी समेत रिे को सर्मर्त गठि गरी सो सर्मर्तले र्ििािरण गरे को
मूल्र्लाइि िै त्र्स्तो सभपशत्त िा शजन्सीको मूल्र् मार्ििेछ।
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97.

िैदेशिक सिार्ताबाट प्राप्त िुिे सभपशत्त तथा शजन्सी व्र्िस्था: (१) िैदेशिक सिार्ता
सभबन्िी सभझौतामा िस्तुगत सिार्ता समािेि िएकोमा अथि मन्त्रालर्ले त्र्सको
प्रर्तर्लवप सभझौता िएको तीस ददिर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र सभबशन्ित
र्िकार्मा पठाउिु पिेछ।
(२) कार्ािलर् िा आर्ोजिाले िैदेशिक सिार्ता अन्तगित प्राप्त सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामाि िा अन्र् कुिै प्रकारको िस्तुगत सिार्ताको वििरण र मूल्र् खुलाई
त्र्स्तो सिार्ता प्राप्त िएको सात ददिर्ित्र आभदािी बाँध्िु पिेछ।
(३) सभबशन्ित कार्ािलर्ले िैदेशिक सिार्ता सभबन्िी सभझौता अन्तगित प्राप्त
िएको िस्तुगत सिार्तामा राजस्ि छु ट ददइएको िएमा सोको व्र्िोरा सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामाि दाशखला प्रर्तिेदि फाराममा पर्ि जिाउिु पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम राजस्ि छु ट ददई कुिै आर्ोजिा िा कार्ािलर्को
काममा व्र्शक्त िा सं स्थाले सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि पैठारी गिि स्िीकृर्त ददएको
िए त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि पैठारीको लगत सभबशन्ित आर्ोजिा िा
कार्ािलर्ले राख्नु पिेछ।
(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम पैठारी िएको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि
िस्तान्तरण िई िेपाल सरकारको स्िार्मत्िमा आएमा त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामािको वििरण आर्ोजिा िा कार्ािलर्को सिार्क शजन्सी खातामा प्रर्ोग गिेको
िाम थर, ठे गािा खुलाई राख्नु पिेछ।
(६) िस्तुगत सिार्ता अन्तगित कुिै एक आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामाि प्राप्त गरी विर्िन्न आर्ोजिा िा कार्ािलर्मा त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामाि िस्तान्तरण गिुि पिे िएमा त्र्सरी िस्तान्तरण गिुि अशघ त्र्स्तो सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामािको वििरण, प्रर्त एकाइ मूल्र्, प्राप्त र्मर्त र िन्सार मिसुल छु ट
सुवििा िए सो समेत खुलाइि लगत तर्ार गिुि पिेछ।
(७) िैदेशिक सिार्ता अन्तगित प्राप्त सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्
विदे िी मुरामा उल्ले ख िएको रिे छ ििे दाशखला गदािको ददिको विर्िमर् दर (र्बक्री
दर) को आिारमा िेपाली मुरा कार्म गरी आभदािी बाँध्िु पिेछ।
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98.

खारे ज िएको कार्ािलर्को सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको शजभमा र्लिे: (१) कुिै
कार्ािलर् खारे ज िा गार्ििे र्िणिर् िएकोमा सार्बकिाला कार्ािलर्को प्रमुखले त्र्स्तो
र्िणिर्मा र्मर्त तोवकएको िएमा सोिी र्मर्तर्ित्र र र्मर्त ितोवकएको िएमा र्िणिर् िएको
पैँ तीस ददिर्ित्र सभपशत्तको वििरण तर्ार गरी िालिालालाई िस्तान्तरण गिुि पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम खारे ज िएको िा गार्िएको कार्ािलर् कार्म रिेको
ददिसभमको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मौज्दात र ममित सभिार, र्ललाम, र्मिािा
गिुि पिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको पररमाण र मूल्र् समेत खुलाई त्र्स्तो
कार्ािलर् खारे ज िएको िा गार्िएको र्मर्तले पैं तीस ददिर्ित्र सभबशन्ित मन्त्रालर्ले
प्रर्तिेदि तर्ार गरी िा गिि लगाई त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको शजभमा
र्लिे ददिे व्र्िस्था र्मलाउिु पिेछ।

99.

सरकारी सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको र्िरीिण: (१) कार्ािलर् प्रमुखले र्स
र्िर्मािली

बमोशजम

लगत

खडा

गरी

अर्िलेख

राशखएको

सभपशत्त

तथा

शजन्सी

मालसामािको मौजुदा अिस्थाको सभबन्िमा िषिमा कभतीमा एक पटक आफैँ िा त्र्स्तो
मालसामाि शजभमा र्लिे कमिर्ारी बािे क अन्र् कमिर्ारीको िेतत्ृ िमा कभतीमा तीि
सदस्र्ीर् सर्मर्त गठि गरी सो सर्मर्तबाट र्िरीिण गरी गराइि मिालेखा परीिकबाट
स्िीकृत ढाँर्ामा सभपशत्त तथा शजन्सी र्िरीिण प्रर्तिेदि र्लिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिमा दे िार्का कुरा खुलाउिु पिेछ:(क)

सभपशत्त तथा शजन्सी वकताबमा आभदािी बाँर्िएको सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामािको सङ्खतर्ा र मौजुदा अिस्था,

(ख)

सभपशत्त तथा शजन्सी वकताबमा आभदािी िबाँर्िएको सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामाि फेला परे मा सोको सङ्खतर्ा र मौजुदा अिस्था,

(ग)

सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको सं रिण र सभिार िए िा
ििएको व्र्िोरा,

(घ)

ममित सभिार गिुि पिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको वििरण,

(ङ)

टुटफुट तथा बेकभमा िई पुिेः प्रर्ोग गिि िसवकिे, ममित गरी पुिेः
ु ाि िपाइिे र ममित
प्रर्ोग गिि सवकिे िए तापर्ि सामािको पाटिपज
गदाि उक्त सामािको बजार मूल्र्को पच्र्ीस प्रर्तित िन्दा बढी
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खर्ि िुिे िा प्रविर्ि पुरािो िएको कारण प्रर्ोग गदाि कार्िकुिलता
घट्िे अिस्था िए िा ििएको व्र्िोरा,
(र्)

सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको प्रर्ोग िए िा ििएको, िार्ि
िोक्सािी िए िा ििएको र िार्ि िोक्सािी िएको िए कसको
लापरबािीबाट िएको िो सोको वििरण,

(छ)

एकै वकर्समको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि मध्र्े गत िषि
उपर्ोग िएको पररमाण र र्ालू आर्थिक िषिमा खररद गररएको
पररमाणको तुलिात्मक वििरण,

(ज)

सभपशत्त

तथा

शजन्सी

र्िरीिण

सभबन्िमा

मिाले खा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्ले तोवकददएको अन्र् कुरा।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिबाट आभदािी बाँध्ि छु ट िएको कुिै
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि रिे को दे शखएमा कार्ािलर् प्रमुखले त्र्स्तो सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामािको मूल्र् र वििरण खुलाई आभदािी बाँध्िे र त्र्स्तो सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामािको ममित सभिार, सं रिण र र्ललाम र्बक्री गिु,ि गराउिु पिेछ।
(४) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ कार्ािलर् प्रमुखले त्र्स्तो
प्रर्तिेदिको एक प्रर्त तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ। तालुक कार्ािलर्ले त्र्स्तो
प्रर्तिेदिको विषर्मा एक मवििार्ित्र कुिै र्िदे िि ददएमा कार्ािलर् प्रमुखले सो समेतलाई
विर्ार गरी र सो अिर्िर्ित्र कुिै र्िदे िि प्राप्त ििएमा र्ललाम र्बक्री गिुि पिे सभपशत्त
तथा शजन्सी मालसामािको िकमा र्िर्म 10६ बमोशजम र्ललाम र्बक्री गिे र ममित
सभिार गिुि पिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको िकमा तीि मवििार्ित्र ममित सभिार
गररसक्िु पिेछ।
(५) कार्ािलर्को आिश्र्कता िन्दा बढी िुिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि
खररद गिु,ि गराउिु िुँदैि। कार्ािलर्को आिश्र्क िन्दा बढी िुिे र प्रर्ोगमा िआउिे
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि िएमा तालुक कार्ािलर्मा प्रर्तिेदि पेि गरी त्र्िाँबाट
र्िदे िि प्राप्त िए बमोशजम अन्र् कुिै सरकारी कार्ािलर्लाइि िस्तान्तरण गिि सवकिेछ।
(६) उपर्िर्म (२) को खण्ड (घ) बमोशजम ममित सभिार गिुि पिे ििी उल्लेख
िएको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको ममित सभिारको लार्ग आिश्र्क पिे रकम
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बजेट तजुम
ि ा गदािको बखत िावषिक बजेटमा समािेि गिे शजभमेिारी सभबशन्ित कार्ािलर्
प्रमुखको िुिेछ।
(७) आन्तररक ले खापरीिणबाट शजन्सी मालसामािको लगत िराखेको, ममित
सभिार, र्ललाम, र्मिािा िा बरबुझारथ िगरे को दे शखएमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
र्िरीिण गिि सक्िेछ।
(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्िरीिण गदाि
अर्िर्र्मतता िएको दे शखएमा केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले आिश्र्क कारबािी गरी सभपशत्त
तथा शजन्सी मालसामािको लगत राख्न, ममित, सभिार, सं रिण गिि लगाई कारबािीको
अर्िलेख समेत राख्नु पिेछ।

100. सरकारी सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको स्रे स्ता: प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले गत आर्थिक िषिको

मौज्दात, र्ालू आर्थिक िषिमा खररद गरे को तथा िस्तान्तरण िई आएको मालसामाि र
िस्तुगत सिार्ताको रूपमा प्राप्त िएको मालसामाि समेत उल्ले ख गरी कुल सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामािको पररमाण र मूल्र्, र्ालू आर्थिक िषिमा र्ललाम, र्मिािा िा
िस्तान्तरण िई खर्ि िएको पररमाण र मूल्र् तथा बाँकी शजन्सी मालसामािको पररमाण र
मूल्र् समेत खुलाई शजन्सी मालसामािको स्रे स्ता मिालेखा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ामा
राख्नु पिेछ।

101. सरकारी सभपशत्त तथा शजन्सी मौज्दातको िावषिक वििरण: कार्ािलर्ले सरकारी सभपशत्त तथा

शजन्सी मौज्दातको िावषिक वििरण तर्ार गरी सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्, वििाग र कोष
तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा एक एक प्रर्त पठाउिु पिेछ। र्स्तो िावषिक वििरण
प्राप्त िएपर्छ सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्ले एकीकृत िावषिक वििरण तर्ार गरी मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र मिालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ।

102. घर, जग्गाको लगत: (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले कार्ािलर् बसेको सरकारी घर, जग्गा तथा

कार्ािलर् अन्तगितको सरकारी घर, जग्गाको लगत मिालेखा परीिकबाट स्िीकृत
ढाँर्ामा राख्नु पिेछ। त्र्स्तो घर, जग्गाको आफ्िो िाममा िा अन्र् कुिै कार्ािलर्को
िाममा जग्गाििी प्रमाण पुजाि प्राप्त िए िा ििएको व्र्िोरा समेत खुलाउिु पिेछ।
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम राशखएको घर, जग्गाको वििरण शजल्ला प्रिासि
कार्ािलर्, तालुक वििाग, मन्त्रालर् र सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा
पठाउिु पिेछ।
(३) सरकारी कार्ािलर्को िाममा रिे को जग्गाको जग्गाििी प्रमाण पुजाि र्लि
बाँकी रिे को िएमा सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुखले जग्गाििी प्रमाण पुजाि प्राप्त गिे सभबन्िी
कारबािी अगार्ड बढाउिु पिेछ।

पररच्छे द-११
बरबुझारथ, र्ललाम र्बक्री तथा र्मिािा
103. बरबुझारथ: (१) कुिै कमिर्ारी सरुिा, बढु िा िा अिकाि िा अध्र्र्ि र्बदा िा

असािारण र्बदा जस्ता लामो र्बदामा बस्दा िा अन्र् कुिै कारणले आफू कार्िरत
कार्ािलर् छोडी जाँदा िा सो कामबाट अलग िुँदा आफ्िो शजभमामा रिे को िगद, शजन्सी
मालसामाि, वित्तीर् कारोबारको स्रे स्ता तथा साििजर्िक खररदसँग सभबशन्ित कागजात र
ँ सभबशन्ित
अन्र् सरकारी कागजात, बेरूजु लगत तथा विद्युतीर् प्रणाली सञ्चालिसग
पासिडि िा सोसिकोड, लाइसेन्स र अन्र् सङ्केत जस्ता सरकारी सभपशत्त िा स्रे स्ता
िालिालालाई िा िालिाला ििएमा कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको कमिर्ारीलाई बरबुझारथ
गिुि पिेछ र बुशझर्लिे कमिर्ारीले त्र्स्तो सभपशत्त, स्रे स्ता तथा सूर्िा तुरुन्त बुशझर्लिु
पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम बरबुझारथ गिे कतिव्र् िएको कमिर्ारी सेिाबाट
अिकाि र्लइसकेको, िागी पत्ता िलागेको, मृत्र्ु िएको िा मािर्सक रूपमा अस्िस्थ
रिेको र त्र्स्तो कमिर्ारीले गिुि पिे बरबुझारथ र्िजको पररिारको सदस्र्ले गिि र्ािे मा
त्र्स्तो पररिारको सदस्र्बाट बुशझर्लिु पिे व्र्शक्तले कार्ािलर् प्रमुखको रोिबरमा
बुशझर्लिु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजम बरबुझारथ गरे कोमा स्रे स्ता अिुसार कुिै
िगद, सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि अपुग िएको दे शखएमा त्र्सरी अपुग िएको िगद,
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको शजभमेिारी सभबशन्ित बरबुझारथ गिे कतिव्र् िएको
कमिर्ारीको िाममा लगत रििेछ।
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(४) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजम बरबुझारथ िुँदा िगद, सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामाि, वित्तीर् कारोबारको स्रे स्ता तथा साििजर्िक खररदसँग सभबशन्ित कागजात र
अन्र् सरकारी कागजात िार्ि िोक्सािी िा वििार्मिा िएको दे शखएमा िा उपर्िर्म (३)
बमोशजम

बरबुझारथ

गिे

कतिव्र्

िएको

कमिर्ारीले

कार्ािलर्

प्रमुखले

तोकेको

समर्ािर्िर्ित्र र्िजको िाममा रिेको िगद, सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि िबुझाएमा
त्र्स्तो िार्ि िोक्सािी िा वििार्मिा िएको तथा बरबुझारथ गिि बाँकी िगद, सभपशत्त
तथा शजन्सी मालसामाि बराबरको रकम ऐि तथा अन्र् प्रर्र्लत कािूि बमोशजम असुल
उपर गररिेछ।
(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम असुल गिुि पदाि सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको
िकमा सोको अिस्था तथा बजार मूल्र् र ह्रास कट्टीलाई समेत विर्ार गरी मूल्र् कार्म
गररिेछ।
तर बदर्िर्तपूिक
ि िार्ि िोक्सािी िा वििार्मिा गरे को दे शखएमा त्र्स्तो सभपशत्त
तथा शजन्सी मालसामािको खररद मूल्र्लाई िै सो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको
मूल्र् कार्म िएको मार्ििेछ।
(६) उपर्िर्म (५) बमोशजम मूल्र् कार्म गिे प्रर्ोजिको लार्ग मन्त्रालर्,
केन्रीर् र्िकार् िा वििागको िकमा सभबशन्ित कार्ािलर्को प्रमुखले तोकेको अर्िकृत,
एक जिा प्राविर्िक अर्िकृत र मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को अर्िकृत प्रर्तर्िर्ि रिे को
सर्मर्त र सो बािेक अन्र् कार्ािलर्को िकमा सभबशन्ित कार्ािलर्को प्रमुख, सभबशन्ित
शजल्ला प्रिासि कार्ािलर् र कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि रिे को
सर्मर्तले मूल्र् कार्म गिेछ।

104. बरबुझारथको प्रमाणपत्र: (१) र्िर्म १०३ बमोशजम बरबुझारथ गररसकेपर्छ बरबुझारथ

गिे कमिर्ारीलाई सार्बक कार्ािलर्बाट अिुसूर्ी-१८ बमोशजमको ढाँर्ामा बरबुझारथको
प्रमाणपत्र ददिु पिेछ।
(२) बरबुझारथ गिे कमिर्ारीले उपर्िर्म (१) बमोशजम प्रमाणपत्र पेि िगरी
र्िजलाई िालको कार्ािलर्मा िाशजर िुि जाि रमािा ददिु िुँदैि र िाशजर गराउिे
कार्ािलर्ले पर्ि बरबुझारथको प्रमाण िर्लई िाशजर िुि आउिे कमिर्ारीलाइि िाशजर
गराउिु िुँदैि।
78

www.lawcommission.gov.np

(३) बरबुझारथ गिे व्र्शक्त अिकाि िा अन्र् व्र्िोराले सेिाबाट अलग िई
प्रर्र्लत कािूि बमोशजम र्ििृत्तिरण िा उपदाि पाउिे िएमा उपर्िर्म (१) बमोशजमको
प्रमाणपत्र पेि िगरी र्िजले पाउिे र्ििृत्तिरण िा उपदाि सभबन्िी कारबािी गररिे छै ि।

105. र्लशखत आदे ि ििई मालसामाि िस्तान्तरण गिि ििुि:े (१) कार्ािलर् प्रमुख िा र्िजले

तोकेको अर्िकारीको र्लशखत आदे ि ििई िगदी, शजन्सी िा सरकारी कागजात कसै लाइि
िस्तान्तरण गिुि िा गराउिु िुँदैि।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम िगदी, शजन्सी िा सरकारी कागजात िस्तान्तरण
गदाि मिालेखा परीिकबाट स्िीकृत ढाँर्ाको िस्तान्तरण फाराम िरी िस्तान्तरण गिुि
पिेछ। िगदी िा शजन्सी मालसामाि बुशझर्लिे कार्ािलर्ले िस्तान्तरण िई आएको िगदी
िा शजन्सी मालसामाि शजन्सी खातामा आभदािी बाँिी सोको जािकारी सभबशन्ित कोष
तथा

ले खा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्

र

सार्बक

कार्ािलर्लाई

ददिु पिेछ।

बुशझर्लिे

कार्ािलर्बाट आभदािी बाँिेको जािकारी प्राप्त िएपर्छ सार्बक कार्ािलर्ले त्र्स्तो सभपशत्त
तथा शजन्सी मालसामािको लगत कट्टा गिुि पिेछ।
(३) कुिै एक कार्ािलर्बाट अको कार्ािलर्मा घोडा र साइकल बािे कको सिारी
सािि, र्ाशन्त्रक उपकरण, औजार लगार्तको सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि िस्तान्तरण
गिुि परे मा त्र्स्तो सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्लिे र ददिे मन्त्रालर्को सशर्ि र
मिाले खा र्िर्न्त्रक रिेको सर्मर्तको र्िणिर्को आिारमा िस्तान्तरण गिुि पिेछ ।

106. र्ललाम र्बक्री गिे: (१) र्िर्म ९९ बमोशजम सभपशत्त तथा शजन्सी र्िरीिण गदाि टु टफुट

तथा बेकभमा िई पुिेः प्रर्ोग गिि िसवकिे, ममित गरी पुिेः प्रर्ोग गिि सवकिे िए तापर्ि
ु ाि िपाइिे र ममित गदाि उक्त सामािको बजार मूल्र्को पच्र्ीस
सामािको पाटिपज
प्रर्तितिन्दा बढी खर्ि िुिे िा प्रविर्ि पुरािो िएको कारण प्रर्ोग गदाि कार्िकुिलता
घट्िे ििी सभपशत्त तथा शजन्सी र्िरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामािमध्र्े कार्ािलर् प्रमुखले र्ललाम गिुि पिे ििी ठिराएको मालसामाि त्र्स्तो
प्रर्तिेदि प्राप्त िएको र्मर्तले एक मवििार्ित्र र्ललाम र्बक्रीको प्रवक्रर्ा िुरु गिुि पिेछ।
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(२) कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम र्ललाम र्बक्री गिे र्िणिर् गदाि र्िमािण
िा खररद िएको र्मर्तले सिारी साििको िकमा बीस िषि, कभप्र्ुटर, ल्र्ापटप, वप्रन्टर,
फोटोकपी, सििर लगार्त सूर्िा प्रविर्िजन्र् मालसामािको िकमा पाँर् िषि, फर्ििर्रको
िकमा दि िषि र अन्र् मेशििरी औजारको िकमा पन्र िषि िन्दा कम अिर्ि िएको
मालसामाि प्राविर्िकबाट र्िरीिण गराई प्रर्तिेदि र्लएर मात्र र्ललाम गिुि पिे िा िपिे
र्कीि गिुि पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम र्ललाम र्बक्री गिे र्िणिर् गदाि उपर्िर्म (२) मा
उशल्लशखत अिर्ििन्दा बढी अिर्िको मालसामािको िकमा कार्ािलर् प्रमुखले िण्डार
िाखा प्रमुख, आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख र कार्ािलर्मा उपलब्ि िएसभम सभबशन्ित
मालसामािको जािकारी राख्ने कमिर्ारी समेतको रार् र्लिु पिेछ।
(४) घर, जग्गा जस्ता शस्थर सभपशत्त िेपाल सरकारको र्िणिर् बेगर र्ललाम
र्बक्री गिि पाइिे छै ि।
तर पुरािो घर ित्काई िर्ाँ बिाउि िा अन्र् कुिै कारणले पुरािो घर ित्काउँदा
र्िशस्कएको सामग्री सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्को स्िीकृर्तमा कार्ािलर् प्रमुखले र्ललाम
र्बक्री गिि बािा पुगेको मार्ििे छै ि।

107. र्ललाम गिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्कि: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम

र्ललाम र्बक्री गिे प्रर्ोजिको लार्ग सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्कि गिि
दे िार् बमोशजमको एक सर्मर्त रििेछेः(क) केन्रीर् र्िकार्, वििाग र अन्र् केन्रीर्स्तरको कार्ािलर्को िकमा
सभबशन्ित र्िकार्को प्रमुखले तोकेको कभतीमा राजपत्रावङ्कत दितीर्
श्रे णीको अर्िकृतको सं र्ोजकत्िमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
तोकेको अर्िकृतस्तरको एक जिा प्रर्तर्िर्ि र सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामािको बारे मा जािकारी िएको कुिै सरकारी र्िकार्को विज्ञ
कमिर्ारी एक जिा,
(ख) खण्ड (क) मा उशल्लशखत बािे क अन्र् कार्ािलर्को िकमा सभबशन्ित
कार्ािलर्को प्रमुख िा र्िजले तोकेको अर्िकृतको सं र्ोजकत्िमा
सभबशन्ित

प्रमुख

शजल्ला
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प्राविर्िक कमिर्ारी र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि
एक जिा।
(२) उपर्िर्म (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको प्राविर्िक कमिर्ारी तोक्दा
र्थासभिि सभबशन्ित सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको ज्ञाि िएको कमिर्ारी तोक्िु
पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले वििेष प्रकृर्तको सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामािको िकमा सभबशन्ित विषर्को प्राविर्िकको सिर्ोग र्लई मूल्र्ाङ्कि गिि,
गराउि सक्िेछ।
(४) र्ललाम र्बक्री गिे प्रर्ोजिको लार्ग सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको
मूल्र्ाङ्कि गदाि अिुसूर्ी-१९ बमोशजमको दररे टबाट घट्दो ह्रास कट्टी विर्ि प्रर्ोग गरी
मूल्र् कार्म गिुि पिेछ।
(५) र्िर्म १०६ को उपर्िर्म (२) बमोशजमको अिर्ििन्दा बढी अिर्ि िएको
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्कि गदाि कार्म िएको परल मूल्र्मा िा र्िर्म
९६ बमोशजम कार्म मूल्र्मा उपर्िर्म (४) बमोशजम ह्रास कट्टी गरी िुिे मूल्र् कार्म
गिुि पिेछ।
(६) र्िर्म १०६ को उपर्िर्म (२) बमोशजमको अिर्ििन्दा कम अिर्ि िएको
सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र् कार्म गदाि उपर्िर्म (1) बमोशजमको सर्मर्तले
ह्रास कट्टी पर्छको मूल्र्मा समाि प्रकृर्तको पुरािो मालसामाि र्बक्री िुि सक्िे मूल्र्लाई
समेत विर्ार गरी न्र्ूितम मूल्र् र्सफाररस गिुि पिेछ।
(७) र्िर्म १०८ को उपर्िर्म (६) बमोशजम र्ललाम र्बक्री िुि िसकेको
अिस्था

िएमा

उपर्िर्म

(१)

बमोशजमको

सर्मर्तबाट

सो

सभपशत्त

तथा

शजन्सी

मालसामािको पुिेः मूल्र्ाङ्कि गराई र्ललाम र्बक्री मूल्र् कार्म गिुि पिेछ।
(८) िन्सार मिसुल र्तरे को सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्कि गदाि
िन्सार मिसुल समेत समािेि गरी कार्म िुिे मूल्र्मा ह्रास कट्टी गिुि पिेछ।

108. र्ललाम र्बक्री गिे विर्ि: (१) र्िर्म १०७ बमोशजम मूल्र् कार्म िएको सभपशत्त तथा

शजन्सी मालसामाि दे िार् बमोशजम र्ललाम बढाबढ गरी र्ललाम र्बक्री गिुि पिेछेः81
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(क) तीि लाख रूपैर्ाँसभम मूल्र् कार्म िएको सभपशत्त तथा
शजन्सी मालसामाि िए सात ददिको भर्ाद ददई र्ललाम र्बक्री
गिे कार्ािलर्, सभबशन्ित शजल्ला प्रिासि कार्ािलर् तथा कोष
तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा सूर्िा टाँस गरे र,
(ख) तीि लाख रूपैर्ाँिन्दा बढी दि लाख रूपैर्ाँसभम मूल्र् कार्म
िएको

सभपशत्त

तथा

शजन्सी

मालसामाि

िए

स्थािीर्स्तरको

पर्त्रकामा पन्र ददिको भर्ाद ददई सूर्िा प्रकािि गरे र,
(ग) दि लाख रुपैर्ाँिन्दा बढी मूल्र् कार्म िएको सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामाि िए राविर्स्तरको पर्त्रकामा एक्काईस ददिको भर्ाद ददई
सूर्िा प्रकािि गरे र।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम टाँस िा प्रकािि गररिे सूर्िालाई र्ललाम र्बक्री
गिे कार्ािलर्को िेबसाइटमा समेत राख्नु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजम टाँस िा प्रकािि गररिे सूर्िामा दे िार्
बमोशजमको वििरण खुलाउिु पिेछेः(क) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको वििरण,
(ख) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्,
(ग) सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्ललाम िुिे स्थाि, र्मर्त र समर्,
(घ) बढाबढ िुरु िुिे न्र्ू ितम मूल्र्,
(ङ) र्ललाम सकार गिि डाँक बोल्िु अशघ िै मूल्र्को पाँर् प्रर्तितले िुिे
िगद िरौटी राख्नु पिे कुरा र डाँक अङ्क बढ्दै गएमा सोिी अिुपातमा
िरौटी थप गदै जािु पिे कुरा,
(र्) र्ललाम सकार गरे को सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि उठाई लै जािु
पिे अिर्ि,
(छ) अन्र् आिश्र्क कुरािरू।
(४) र्स र्िर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि बोलपत्रबाट र्ललाम
र्बक्री गिि मिार्सब दे शखएमा सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि िेि ि सक्िे व्र्िस्था र्मलाई
उपर्िर्म (१) बमोशजमको भर्ाद ददई बोलपत्र आह्वाि गिि सवकिेछ। र्सरी बोलपत्र
आह्वाि गररएकोमा बोल अङ्कको दि प्रर्तितले िुिे रकम बराबरको बैङ्क जमाित िा
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िरौटी खातामा रकम जभमा गरे को िौर्र बोलपत्र साथ राख्नु पिेछ। बोलपत्र माग गदाि
बोलपत्र खररद र दाशखला सभबन्िी कार्ि सभबशन्ित कार्ािलर् र आिश्र्क दे शखएमा
शजल्लाशस्थत कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा समेत गिे व्र्िस्था र्मलाउिु पिेछ।
(५) उपर्िर्म (१), (२) िा (४) बमोशजम टाँस िा प्रकाशित िएको सूर्िा
बमोशजम र्ललाम सकार गिि र्ाििे व्र्शक्त, फमि, सं स्था िा कभपिीले दे िार् बमोशजमको
रकम र्तरी सभबशन्ित कार्ािलर्बाट सो कार्ािलर्को कार्ािलर् प्रमुख िा र्िजले तोकेको
कमिर्ारीको दस्तखत र कार्ािलर्को छाप लागेको बोलपत्र फाराम वकन्नु पिेछ:(क) दि लाख रूपैर्ाँसभम न्र्ूितम मूल्र् कार्म िएको बोलपत्रको लार्ग
एक िजार रुपैर्ाँ,
(ख) दि लाख िन्दा मार्थ जर्तसुकै रकम न्र्ू ितम मूल्र् कार्म िएको
बोलपत्रको लार्ग दुई िजार रुपैर्ाँ।
(६) र्स र्िर्म बमोशजम र्ललाम र्बक्री गदाि पविलो पटक र्ललाम र्बक्री िुि
िसकेमा उपर्िर्म (१) बमोशजमको भर्ादको आिा भर्ाद ददई पुिेः र्ललाम र्बक्रीको
कारबािी गिुि पिेछ।
(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम र्ललाम र्बक्रीको लार्ग पुिेः बोलपत्र आह्वाि गदाि
समेत र्बक्री िुि िसकेमा कार्म न्र्ू ितम मूल्र्मा िाताििारा सोझै र्बक्री गिि सवकिेछ।
(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम र्बक्री िुि िसकेमा र्िर्म १०७ को उपर्िर्म
(१) बमोशजमको सर्मर्तबाट पुिेः मूल्र्ाङ्कि गराई कार्म मूल्र्मा िाताििारा सोझै र्बक्री
गिि सवकिेछ।
(९) उपर्िर्म (८) बमोशजमको प्रवक्रर्ाबाट समेत र्बक्री िुि िसकेमा कार्ािलर्
प्रमुखले कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि र शजल्ला प्रिासि कार्ािलर्को
अर्िकृत प्रर्तर्िर्िको रोििरमा िाताििारा र्ललाम कबोल रकम कार्म गरी सोझै र्बक्री
गिुि पिेछ।
(१०) र्स र्िर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि र्ललाम र्बक्री िा
िाताििारा सोझै र्बक्री समेत िुि िसकेमा त्र्सरी र्बक्री िुि िसकेको सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामाि वििागीर् स्िीकृर्त र्लई गैरिाफामूलक सीप विकास केन्र, प्राविर्िक प्रशििण
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केन्र, कुिै सामुदावर्क िैशिक सं स्था िा सामाशजक सं स्थालाई िस्तान्तरण गिि
सवकिेछ।
(११) र्स र्िर्म बमोशजम कुिै सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्ललाम र्बक्री
िा िस्तान्तरण िुि िसकेमा वििागीर् र्िणिर्बाट त्र्स्तो मालसामािको उशर्त व्र्िस्थापि
गरी लगत कट्टा गिुि पिेछ।
(१२)

शजन्सी मालसामाि र्ललाम सकार गिे पिले सभबशन्ित कार्ािलर्ले

तोकेको अिर्िर्ित्र र्ललाम साकार गदाि कबोल गरे को पूरा रकम िबुझाएमा िा त्र्स्तो
रकम बुझाई तोवकएको समर्मा मालसामाि िउठाएमा र्िजले राखेको िरौटी जफत गरी
जफत रकम बराबरसभम घटी कबोल िएको क्रमिेः दोस्रो, ते स्रो िा र्ौथो घटीिालाको
कबोल अङ्क स्िीकृत गिि सवकिेछ।
(१३) र्स र्िर्मािली बमोशजम सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामाि र्ललाम र्बक्री
िए िा ििएको सभबन्िमा तालुक कार्ािलर्ले िषिको एक पटक र्िरीिण गरी प्रर्तिेदि
तर्ार गिुि पिेछ।
(१४) र्िमािण िएको िौर्तक सं रर्िा ित्काई सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको
र्ललाम र्बक्री गदाि ित्काउि लाग्िे खर्ि र र्बक्री गदाि प्राप्त िुिे रकमको प्रर्त एकाइ
लागत अिुमाि तर्ार गिुि पिेछ। त्र्सरी ित्काउँदा लाग्िे खर्ििन्दा र्ललामबाट प्राप्त
िुिे रकम बढी िुि आएमा फरक रकमलाई िै र्ललाम र्बक्री मूल्र् मािी र्ललाम
सभबन्िी कारबािी गिि सवकिेछ।
तर िौर्तक सं रर्िा ित्काई सार्बक स्थाि िा पररसरमा िर्ाँ सं रर्िा र्िमािण गिुि
पिे िएमा र्िमािण कार्ि सभबन्िी बोलपत्रमा त्र्स्तो सं रर्िा ित्काउिे कार्िलाई समेत
समािेि गिुि पिेछ।
(१५) र्ललाम र्बक्री गिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको प्रकृर्त समेतलाई
विर्ार गरी आिश्र्कता अिुसार प्र्ाकेज बिाई र्ललाम र्बक्री गिि सवकिेछ।
(१६) विदे िशस्थत िेपाली र्िर्ोगमा रिे को र्ललाम र्बक्री गिे सभपशत्त तथा शजन्सी
मालसामािको र्ललाम र्बक्रीबाट प्राप्त िुिे रकम िन्दा र्ललाम र्बक्रीको प्रवक्रर्ामा लाग्िे
खर्ि बढी िुिे िएमा सोको आिार र कारण खुलाई विदे िशस्थत र्िर्ोगको लार्ग मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले बिाएको कार्िविर्िमा उल्ले ख िए बमोशजम गिुि पिेछ।
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109. जफत िएको मालसामािको मूल्र्ाङ्कि: प्रर्र्लत कािूिमा अन्र्था व्र्िस्था गरे कोमा

बािेक जुिसुकै कारणबाट जफत िएको मेशिि, उपकरण िा मालसामािको र्ललाम
र्बक्री गदाि सभबशन्ित मन्त्रालर्बाट मूल्र्ाङ्कि सर्मर्त गठि गरी र्स र्िर्मािली बमोशजम
मूल्र्ाङ्कि गिुि पिेछ। र्सरी सर्मर्त गठि गदाि कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को
प्रर्तर्िर्ि समेत राख्नु पिेछ।

110. िष्ट गिुि पिे: कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम आफ्िो कब्जामा र्लएको िा आफ्िो

मौज्दातमा रिे को मालसामािको उपिोग र्मर्त समाप्त िएमा िा अन्र् कुिै कारणबाट
उपिोग गिि ििुिे प्रमाशणत िएमा र्िर्म १०७ को उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले
मुर् ुल्का गरी त्र्स्तो शजन्सी मालसामाि पुिेः प्रर्ोग गिि िसवकिे गरी साििजर्िक रूपमा
िष्ट गिुि पिेछ। र्सरी िष्ट गरे पर्छ त्र्स्तो मालसामािको लगत कट्टा गिुि पिेछ।

111. र्मिािा सभबन्िी व्र्िस्था: (१) प्राकृर्तक प्रकोप िा दुघट
ि िाको कारणबाट िर्त िएको

सरकारी सभपशत्त, स्रे स्ता तथा कागजातको मूल्र्ाङ्कि गरी र्मिािाको र्सफाररस गिि दे िार्
बमोशजमको सर्मर्त रििेछ:(क) प्रमुख शजल्ला अर्िकारी

-अध्र्ि

(ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्

-सदस्र्

(ग) प्रमुख, शजल्ला प्रिरी कार्ािलर्

-सदस्र्

(घ) प्रमुख शजल्ला अर्िकारीले तोकेको कभतीमा अर्िकृतस्तरको
सभबशन्ित विषर्को प्राविर्िक कमिर्ारी

-सदस्र्

(ङ) सभबशन्ित कार्ािलर्को प्रमुख िा र्िजले तोकेको अर्िकृत
-सदस्र्-सशर्ि
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले प्राकृर्तक प्रकोप िा दुघट
ि िाको
कारणबाट िर्त िएको सरकारी सभपशत्तको िास्तविक िर्तको मूल्र्ाङ्कि गरी मूल्र् समेत
खुलाई सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार् समि प्रर्तिेदि ददिु पिेछ।
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(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको प्रर्तिेदिको आिारमा पर्ास लाख मूल्र्
बराबरसभमको िर्तको िकमा सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले र सोिन्दा बढी
रकमको िकमा िेपाल सरकारले र्मिािा ददि सक्िेछ।
(४) िेपाल सरकारले प्रर्ोगमा ल्र्ाएको सफ्टिेर्र प्रर्ोग ििुिे अिस्था िएमा
सभबशन्ित िेत्रको प्राविर्िकको प्रर्तिेदिको आिारमा केन्रीर् र्िकार्को सशर्िले र्मिािा
गिि सक्िेछ।
(५) ऐिको दफा ४६ बमोशजम र्मिािा गदाि उपर्िर्म (३) र (४) मा उल्ले ख
िएदे शख बािे कको विषर्मा पाँर् लाख रूपैर्ाँसभम सभबशन्ित सशर्िले , पाँर् लाख
रुपैर्ाँिन्दा बढी दि लाख रुपैर्ाँसभम दे िार् बमोशजमको सर्मर्तले र दि लाख
रुपैर्ाँिन्दा बढी रकमको िकमा सो सर्मर्तको र्सफाररसमा िेपाल सरकारले र्मिािा ददि
सक्िेछ:(क) मुतर् सशर्ि

-अध्र्ि

(ख) सशर्ि, अथि मन्त्रालर्

-सदस्र्

(ग) सशर्ि, सभबशन्ित मन्त्रालर्

-सदस्र्

(घ) मिालेखा र्िर्न्त्रक

-सदस्र्

(ङ) सिसशर्ि, सभबशन्ित मन्त्रालर् (प्रिासि िे िे)

-सदस्र्- सशर्ि

(६) उपर्िर्म (५) बमोशजमको सर्मर्तको बैठक सभबशन्ित मन्त्रालर्बाट
र्मिािाको लार्ग र्सफाररस िइआएको तीस ददिर्ित्र बस्िु पिेछ।
(७) उपर्िर्म (५) बमोशजमको सर्मर्तले आफ्िो बैठक सभबन्िी कार्िविर्ि आफैँ
र्ििािरण गिेछ।

पररच्छे द-१२
सरकारी बाँकी असुल उपर
112. सरकारी बाँकीको लगत पठाउिु पिे: (१) ऐिको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोशजम

लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा सरकारी
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बाँकीको लगत पठाउँदा अिुसूर्ी-१5 बमोशजमको ढाँर्ामा आिश्र्क वििरण िरी
पठाउिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्राप्त लगत जाँर्बुझ गदाि उल्ले ख गिुि पिे सबै
वििरण उल्ले ख गरे को पाइएमा कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले सात
ददिर्ित्र त्र्स्तो सरकारी बाँकीको लगत कसी सभबशन्ित ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाइि
जािकारी ददिु पिेछ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्राप्त लगतमा उल्ले ख गिुि पिे कुिै वििरण उल्ले ख
ििएको पाइएमा कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले सात ददिर्ित्र त्र्स्तो
वििरण उल्लेख गरी पठाउि सभबशन्ित ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतलाइि ले खी पठाउि
सक्िेछ।

113. कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र अर्िकार: (१) ऐिको

दफा ४९ मा उल्ले ख िएको अर्तररक्त कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्को
काम, कतिव्र् र अर्िकार दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क) सरकारी बाँकी

असुल

उपर गिुि पिे

व्र्शक्तले

कुिै

सरकारी

र्िकार्बाट तलब, ित्ता, र्ििृत्तिरण, उपदाि िा अन्र् कुिै प्रकारको
ु ािी पाउिे रिे छ ििे त्र्स्तो िक्त
ु ािी रोक्का गरी असुल उपर गिुि
िक्त
पिे रकम कट्टा गिि िा सभबशन्ित व्र्शक्तको बैङ्क खाता तथा सभपशत्त
रोक्का गिि सभबशन्ित र्िकार्मा ले खी पठाउिे,
(ख) सरकारी बाँकी र्तिुि पिे व्र्शक्त, फमि, सं स्था िा कभपिीको िाम र
बाँकी रकमको लगत प्रत्र्ेक िषि अद्यािर्िक गरी सभबशन्ित केन्रीर्
र्िकार्मा पठाउिे,
(ग)

सरकारी रकम असुल उपर गिुि पिे व्र्शक्त िा र्िजको जमािी बस्िे
व्र्शक्तले जेथा जमािी ददएको िए त्र्स्तो जार्जेथा खोजतलास गरी
रोक्का राख्न लगाउिे,

(घ)

कुिै विदे िी िागररक, अन्तरािविर् फमि, सं स्था, कभपिीबाट सरकारी
बाँकी असुल उपर गिुि पिे िएमा सो असुल उपर गिि प्रर्र्लत

87

www.lawcommission.gov.np

ु िा
कािूि बमोशजम परराि मन्त्रालर्माफित सभबशन्ित विदे िी मुलक
र्िकार्मा ले खी पठाउिे।
(२) कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले ऐिको दफा ४२ बमोशजमको
बेरूजु फस्र्ौट सर्मर्तको सशर्िालर्को रूपमा समेत काम गिेछ।

114. सरकारी बाँकी असुल फस्र्ौट गिे प्रवक्रर्ा: (१) कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल

कार्ािलर्ले र्िर्म ११२ बमोशजम लगत कार्म िएको बेरूजु रकम बुझाउि सभबशन्ित
व्र्शक्त िा र्िजको िकिाला िा त्र्स्तो रकम बुझाउिु पिे सं स्था िए त्र्स्तो सं स्थाको
िाममा पैंतीस ददिको भर्ाद ददई सूर्िा पठाउिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको भर्ादर्ित्र रकम दाशखला गिि िसकी सोको
पर्ािप्त कारणसवित सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थाले भर्ाद थपको लार्ग माग गरे मा कुमारी
र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले बढीमा तीस ददिसभमको भर्ाद थप गररददि
सक्िेछ।
(३) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजमको भर्ादर्ित्र समेत रकम दाशखला िगरे मा
कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले त्र्स्तो व्र्शक्त िा सं स्थाले सरकारी
र्िकार्बाट कुिै रकम ि ुक्तािी पाउिे िएमा त्र्स्तो रकम कुमारी र्ोक तथा केन्रीर्
तिर्सल कार्ािलर्को िाममा जभमा गररददि िा र्िजको िाममा जुिसुकै बैङ्कमा मौज्दात
रिेको रकमबाट असुल उपर गिि सभबशन्ित बैङ्कमा ले खी पठाउि सक्िेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्बाट
असुल उपरको लार्ग ले खी आएमा सभबशन्ित कार्ािलर् िा बैङ्कले त्र्स्तो रकम कट्टा गरी
कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्को िाममा जभमा गररददिु पिेछ। कुिै
व्र्शक्तले कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले असुल उपर गिुि पिे रकम िो
िन्ने जािीजािी त्र्स्तो रकम सो कार्ािलर्को िाममा रकम जभमा िगरे मा सो कार्ािलर्ले
त्र्स्तो सरकारी कार्ािलर् िा बैङ्कको सभबशन्ित कमिर्ारीलाइि प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
वििागीर् कारबािी गिि सभबशन्ित र्िकार्मा ले खी पठाउि सक्िेछ।
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(५) कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले तोवकददएको भर्ादर्ित्र
आफूले र्तिुि बुझाउिु पिे सरकारी बाँकी रकम िबुझाउिे व्र्शक्त िा सं स्थाको जुिसुकै
सभपशत्त िा जार्जेथाबाट त्र्स्तो रकम असुल गिि सक्िेछ।
(६) उपर्िर्म (५) बमोशजम सरकारी बाँकी असुल गदाि त्र्स्तो व्र्शक्त िा
सं स्थाको िाममा रिे को जार्जेथा रोक्का गिि सभबशन्ित मालपोत कार्ािलर्मा लेखी पठाउिु
पिेछ। त्र्सरी जार्जेथा रोक्का राख्न ले खी आएमा सभबशन्ित मालपोत कार्ािलर्ले त्र्स्तो
व्र्शक्तको िाममा रिे को जार्जेथा खोजतलास गरी रोक्का राखी सोको जािकारी कुमारी
र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ।
(७) उपर्िर्म (६) बमोशजम जार्जेथा रोक्का िएको जािकारी प्राप्त िए पर्छ
कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले त्र्स्तो जार्जेथाको प्रर्र्लत कािूि
बमोशजम र्लिर्ल्तीको मूल्र् कार्म गरी पैंतीस ददिको भर्ाद ददई र्सलबन्दी बोलपत्र िा
साििजर्िक बढाबढको माध्र्मबाट त्र्स्तो जार्जेथाको र्ललाम र्बक्रीको लार्ग कुिै
राविर्स्तरको दै र्िक पर्त्रकामा साििजर्िक सूर्िा प्रकािि गिुि पिेछ।
(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम र्ललाम र्बक्री गदाि असुल उपर गिुि पिे रकम
खाभि सक्िे जर्त मात्रै जार्जेथाको र्ललाम र्बक्री गिुि पिेछ। जार्जेथा खण्ड खण्ड
र्बक्री गिि िर्मल्िे िई पुरै र्ललाम र्बक्री गदाि िा खण्ड खण्ड गरी र्ललाम र्बक्री गदाि
समेत असुल उपर गिुि पिे रकमिन्दा बढी असुल िएमा बढी िएको जार्जेथा सभबशन्ित
व्र्शक्त िा सं स्थालाई वफताि ददिु पिेछ।
(९) उपर्िर्म (७) बमोशजम र्ललाम गदाि दुई पटकसभम र्ललाम सकार िुि
िसकेमा िा सकार िुि आएको रकम मालपोत कार्ािलर्बाट रशजिे िि प्रर्ोजिको लार्ग
कार्म िएको न्र्ू ितम मूल्र् िन्दा पर्ि कम िुि आएमा िा रकम असुल उपर गिुि पिे
व्र्शक्त िा सं स्थाले बुझाउिु पिे रकम खाभि िसक्िे िएमा त्र्स्तो जार्जेथा र्िर्म १११
को उपर्िर्म (५) बमोशजम गदठत सर्मर्तले र्िणिर् गरी िेपाल सरकारको स्िार्मत्िमा
र्लिेछ।
(१०) उपर्िर्म (९) बमोशजम िेपाल सरकारको स्िार्मत्ि कार्म िएको छ
मवििार्ित्र सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थाले बुझाउिु पिे रकम र र्ललाम र्बक्री सभबन्िी
सूर्िा प्रकािि गदाि लागेको सभपूण ि खर्ि रकम समेत दाशखला गरी त्र्स्तो जार्जेथा
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वफताि माग गरे मा िेपाल सरकारले त्र्स्तो जार्जेथा सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थालाइि
वफताि ददि सक्िेछ।
(११) र्स र्िर्म बमोशजम जार्जेथा र्ललामबाट पर्ि सरकारी बाँकी असुल िुि
िसकेमा िा सरकारी बाँकी र्तिुि पिे व्र्शक्त िा सं स्थाको कुिै जार्जेथा ििएमा र्िजलाइि
कसैले कुिै जमािी ददएको रिे छ ििे त्र्स्तो जमािी बस्िे व्र्शक्तबाट र्स र्िर्म बमोशजम
सरकारी बाँकी असुल गिुि पिेछ। त्र्सरी असुल गदाि समेत सरकारी बाँकी असुल िुि
िसकेमा असुल िुि िसकेको रकमले खामे जर्त सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थाको
प्रमुखलाइि शजल्ला अदालतको आदे ि र्लइि प्रर्र्लत कािूि बमोशजम कैदमा राखी सरकारी
बाँकी रकम असुल गिुि पिेछ।
(१२) उपर्िर्म (११) बमोशजम कुिै व्र्शक्तलाइि सरकारी बाँकी बुझाउि
िसकेको कारणले कैदमा राशखएकोमा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम र्िजको कैद अिर्ि
समाप्त िएपर्छ कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले त्र्स्तो सरकारी बाँकी
स्ितेः असुल िएको मािी लगत कट्टा गिुि पिेछ।

पररच्छे द-१३
वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि र शजभमेिारी
115. अथि मन्त्रीको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि बिि गिे ,

गराउिे सभबन्िमा अथिमन्त्रीको शजभमेिारी दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क)

िेपाल सरकारले अिलभबि गरे को आर्थिक तथा वित्तीर् िीर्तको आिारमा
आर्थिक िृवद्ध, मुरा स्फीर्त, उत्पादि, रोजगारी, लगािीको शस्थर्त समेत
ु मा वित्तीर् स्थावर्त्ि कार्म गिे, गराउिे,
विश्ले षण गरी मुलक

(ख)

वित्त िीर्त तर् गिुक
ि ो साथै समवष्टगत आर्थिक पररलक्ष्र्को प्रिेपण गिे,

(ग)

आिर्िक र्ोजिाको कार्ािन्िर्ि गिे, गराउिे,

(घ)

बजेट तजुम
ि ा गिे , गराउिे,

(ङ)

बजेटको राविर् लक्ष्र् तथा स्रोतगत लक्ष्र् पूरा गिे, गराउिे,
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(र्)

स्िीकृत बजेट, िीर्त तथा कार्िक्रमको कार्ािन्िर्िको लार्ग िेपाल
सरकार, प्रदे ि र स्थािीर् तिबीर् समन्िर् गिे , अिुगमि तथा आिर्िक
समीिा गिे, गराउिे,

(छ)

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

(ज)

िैदेशिक सिार्ता पररर्ालि सभबन्िमा विकास साझेदार र अन्तरािविर्
वित्तीर् सङघ, सं स्थासँग समन्िर्, सिकार्ि र साझेदारीको सभबन्ि विकास
गिे,

(झ)

अन्तर-सरकारी वित्तीर् व्र्िस्थापि सभबन्िमा आिश्र्क समन्िर् गिे,
गराउिे,

(ञ)

वित्तीर् अिुिासि कार्म गिे, गराउिे।

116. वििागीर् मन्त्रीको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि बिि गिे ,

गराउिे सभबन्िमा वििागीर् मन्त्रीको शजभमेिारी दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क)

आफ्िो मन्त्रालर्बाट कार्ािन्िर्ि गिुि पिे आर्ोजिा तथा कार्िक्रम छिौट
गिे, गराउिे,

(ख)

स्िीकृत आर्ोजिा तथा कार्िक्रमको कार्ािन्िर्िको अिस्थाको बारे मा
ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतबाट र्िर्र्मत रूपमा अिुगमि गराउिे, जािकारी
र्लिे र आिश्र्कता अिुसार मागिर्िदे ि गिे ,

(ग)

आिर्िक र्ोजिाको आफ्िो मन्त्रालर्सँग सभबशन्ित विषर् कार्ािन्िर्ि
गिे, गराउिे,

(घ)

आफ्िो मन्त्रालर् िा अन्तगितको कार्ािलर्बाट िएको बजेट कार्ािन्िर्ि
सभबन्िमा िए गरे को कामकारबािीको मूल्र्ाङ्कि तथा समीिा गिे ,
गराउिे।
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117. र्ोजिा आर्ोगको उपाध्र्िको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि

बिि गिे , गराउिे सभबन्िमा र्ोजिा आर्ोगको उपाध्र्िको शजभमेिारी दे िार् बमोशजम
िुिेछ:(क)

अथितन्त्रको

विश्लेषण

एिं

विकास

कार्िक्रम,

आर्ोजिा

तथा

बजेट

कार्ािन्िर्िको समीिा गिे, गराउिे,
(ख)

राजस्ि, िैदेशिक सिार्ता र आन्तररक ऋण सवितको राविर् स्रोतको
अिुमाि गिे,

(ग)

आिर्िक र्ोजिा, िीर्त तथा कार्िक्रमको कार्ािन्िर्िको लार्ग खर्िको
ँ लि गिे, गराउिे,
आिश्र्कता आक

(घ)

विषर् िेत्रगत मध्र्मकालीि खर्ि सं रर्िा तर्ार गिे तथा गिि लगाउिे र
समवष्टगत वित्त खाका, बजेट खाका र िर्तजा खाका सवितको एकीकृत
खर्ि सं रर्िा तर्ार गिे,

(ङ)

खर्िको आिश्र्कता, वित्त अिुिासि, कार्ािन्िर्ि िमता, विर्िर्ोजि
कुिलता र समवष्टगत आर्थिक स्थावर्त्ि समेतको आिारमा विषर्गत
मन्त्रालर् र र्िकार्को बजेट सीमा र्ििािरण गिे ,

(र्)

विषर् िेत्रगत मन्त्रालर् र र्िकार्को कार्िक्रम तथा बजेट छलफलको
समन्िर् गिे , गराउिे,

(छ)

आिर्िक

र्ोजिा,

िावषिक

कार्िक्रम

तथा

विकास

आर्ोजिाको

कार्ािन्िर्िको र्िर्र्मत अिुगमि, मूल्र्ाङ्कि तथा समीिा गिे, गराउिे।

118. सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रमुखको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर्

उत्तरदावर्त्ि बिि गिे, गराउिे सभबन्िमा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रमुखको
शजभमेिारी दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क) आफ्िो र मातित कार्ािलर्को र्ोजिा, बजेट तथा कार्िक्रम तजुम
ि ा गिे ,
गराउिे र कार्ािन्िर्िको लार्ग मागिर्िदे ि गिे,
(ख) मातितका आर्ोजिा िा कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्िर्िको त्रैमार्सक रूपमा
मूल्र्ाङ्कि गिे, गराउिे,
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(ग)

विर्िर्ोशजत बजेट लशित उद्देश्र् अिुरूप खर्ि िुि िसकेमा सोको शजभमेिारी
र्लिे,

(घ)

आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणालीको जािकारी र्लिे र आिश्र्क र्िदे िि ददिे।

119. लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको शजभमेिारी: ऐिको दफा ५० बमोशजम वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि

बिि गिे, गराउिे सभबन्िमा ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको शजभमेिारी दे िार् बमोशजम
िुिछ
े :(क)

मातितको

वििागीर्

प्रमुख

िा

अर्िकारीबाट

स्िीकृत

बजेट

तथा

कार्िक्रमको कार्ािन्िर्ि गिे, गराउिे,
(ख)

बजेट कार्ािन्िर्िको समर्बद्ध उपलशब्ि सूर्कको आिारमा खर्ि गिे ,
कार्िसभपादि करार गिे, प्रगर्त अिुगमि गिे, गराउिे र िर्तजाको
आिारमा पुरस्कृत िा वििागीर् कारबािी गिे,

(ग)

ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम आर्थिक कारोबारको ले खा राख्ने, राख्न
लगाउिे, प्रर्तिेदि गिे, गराउिे, आन्तररक र अशन्तम ले खापरीिण िए
िा ििएको र्िरीिण गिे, गराउिे,

(घ)

राविर् विकास समस्र्ा समािाि सर्मर्त, मन्त्रालर्स्तरीर् विकास समस्र्ा
समािाि सर्मर्तको बैठकबाट िएको र्िणिर् कार्ािन्िर्ि गिे, गराउिे,

(ङ)

मन्त्रालर् अन्तगितको आर्ोग, सर्मर्त, बोडि, प्रर्तष्ठाि िा सं स्थाको आर्थिक
कारोबारको र्िरीिण, रे खदे ख गरी आन्तररक ले खापरीिण तथा अशन्तम
ले खापरीिण गराउिे र प्रर्तिेदि र्लिे,

(र्)

आफ्िो मातित केन्रीर् र्िकार्को बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्िर्िको
मार्सक अिुगमि गरी गराई आिश्र्क र्िदे िि ददिे, मिार्सब कारण
बेगर लक्ष्र् अिुसार प्रगर्त ििएमा आिश्र्क कारबािी गिे ,

(छ)

बजेट कार्ािन्िर्ि सभबन्िमा अथि मन्त्रालर्बाट जारी िएको मागिदििि
तथा मापदण्डको पालिा गिे, गराउिे।
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120. आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको काम, कतिव्र् र शजभमेिारी: (१) आर्थिक प्रिासि

सञ्चालि गिे सभबन्िमा आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको काम, कतिव्र् र शजभमेिारी
दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क) आर्थिक कारोबारसँग सभबशन्ित काम र शजभमेिारी बिि गरी र्स
ु ािी र्िकासा माग गिे व्र्िस्था र्मलाउिे,
र्िर्मािली बमोशजम िक्त
(ख) र्िकासा िएको रकमको खर्िको विसाब रीतपूिक
ि
राख्ने, खर्िको
फाँटिारी तथा आर्थिक वििरण तर्ार गिे , त्र्स्तो फाँटिारी तथा
आर्थिक वििरण कार्ािलर् प्रमुख िा तोवकएको अर्िकृतबाट प्रमाशणत
गराई समर्मै सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्मा पठाउिे र लेखापरीिण
गराउिे,
(ग) सोिििािको लार्ग आिश्र्क वििरण र्ििािररत समर्र्ित्रै तर्ार गरी
सभबशन्ित र्िकार्मा पठाउिे,
(घ) ले खापरीिणबाट कार्म िुि आएको बेरूजुको लगत राख्ने, बेरूजु
फस्र्ौट गिे गराउिे र र्िर्र्मत गिुि पिे विषर्मा आिश्र्क कागजात
वििरण सं लग्ि गरी शजभमेिार व्र्शक्त समि पेि गिे,
(ङ) आफू सरुिा िा बढु िा िई जाँदा आफ्िो शजभमाको सभपूण ि स्रे स्ता,
िगद र बैङ्क मौज्दात, बेरूजु लगत र अर्िले ख िालिाला िा र्िजलाई
बुझाउिे गरी मातित कमिर्ारीलाई बरबुझारथ गिे ,
(र्) कार्ािलर्को आर्थिक कारोबारको सभबन्िमा कार्ािलर् प्रमुखलाई रार्
ददिे,
(छ) केन्रीर् र्िकार्को आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको िकमा त्र्स्तो
मन्त्रालर् िा र्िकार्को केन्रीर् लेखा तर्ार गिे।
(२) आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले आर्थिक कारोबार गदाि प्रर्र्लत कािूि
ु ािीको र्िर्मत्त पेि गिे, रीत
बमोशजम रीत पुगे िा िपुगेको जाँर्ी रीत पुगेकोमा िक्त
ु ािीको र्िर्मत्त
िपुगेको िा आफ्िो रार् िर्लई रीत िपुगेको कुिै कलम सदर िई िक्त
प्राप्त िुि आएमा रीत िपुगेको व्र्िोरा र्लशखत रूपमा स्पष्ट खुलाई कार्ािलर् प्रमुख समि
पेि गरी कार्ािलर् प्रमुखको र्लशखत आदे ि बमोशजम गिुि पिेछ।
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(३) आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले प्रर्र्लत कािूि बमोशजमको प्रवक्रर्ा पुगेको
ु ािी ददि िा िक्त
ु ािीको र्िर्मत्त पेि गिि िा
िदे शखएको आर्थिक कारोबारको िक्त
ु ािी ददिे
ि ुक्तािीको र्िर्मत्त र्सफाररस गिुि िुँदैि। आर्थिक कारोबार सञ्चालि तथा िक्त
सभबन्िमा कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख बीर्मा मतिेद िएमा
कार्ािलर् प्रमुखको र्लशखत र्िणिर् अिुसार गिुि पिेछ। र्स्तो र्िणिर्को जािकारी आर्थिक
प्रिासि िाखा प्रमुखले तालुक कार्ािलर् र सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्मा तुरुन्त पठाउिु पिेछ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम मतिेद िएका विषर्मा जाँर्बुझ गरी सभबशन्ित
कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर्लाई आिश्र्क परामिि ददिु
पिेछ। त्र्सरी ददइएको परामििको जािकारी सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर्को तालुक कार्ािलर् र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई
समेत ददिु पिेछ।

121. कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः ऐि तथा र्स

र्िर्मािलीमा अन्र्त्र उल्लेख िएको अर्तररक्त कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को
आर्थिक प्रिासि सभबन्िी काम, कतिव्र् र शजभमेिारी दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क) मिालेखा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्को

प्रर्तर्िर्िको

रूपमा

शजल्लाशस्थत

कार्ािलर्को आर्थिक कारोबारको रे खदे ख, र्िरीिण गिे , कार्ािलर्लाई
मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को िीर्त र्िदे िि र प्रर्र्लत कािूिको
अिीिमा रिी रार् सल्लाि ददिे,
(ख) आफ्िो इलाकार्ित्र रिे को आर्थिक कारोबार गिे कार्ािलर्को लगत
तर्ार गरी मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को परामििमा कार्ािलर् सङ्केत
िभबर ददई सोको लगत अद्यािर्िक रूपमा राख्ने,
(ग) कार्ािलर्बाट विर्िर्ोजि, राजस्ि र िरौटी रकमको आभदािी र
खर्िको वििरण र्लई त्र्सको शजल्लागत वििरण तर्ार गरी मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिे,
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(घ) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको िा प्रर्र्लत कािूि िा
िेपाल सरकारको र्िणिर्बाट कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट
आन्तररक लेखापरीिण गराउिे गरी तोवकएकोमा त्र्स्तो केन्रीर्
र्िकार् समेतको राजस्ि, विर्िर्ोजि, िरौटी, शजन्सी र प्रर्र्लत कािूि
बमोशजम खडा िएको कार्िसञ्चालि कोषको आन्तररक ले खापरीिण
गराउिे,
(ङ) र्स र्िर्मािली बमोशजम कार्ािलर्लाई ददएको अशततर्ारी र बजेट
बाँडफाँट बमोशजम र्िकासा ददिे रकमको कार्ािलर्गत र गोश्वारा ले खा
राख्ने, र्िकासा ददिे र र्िकासा ददइएको रकमको वििरण बैङ्कबाट
प्रमाशणत गराई मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिे,
(र्) सरकारी कार्ािलर्को लार्ग विर्िर्ोशजत बजेट सभबशन्ित कार्ािलर्ले
ु ािी र्िकासा गरी एकल खाता कोष
ददएको ि ुक्तािी आदे ि अिुसार िक्त
सञ्चालि कार्िविर्ि बमोशजम विसाब राख्ने,
(छ) राजस्ि तथा िरौटी ले खा सभबन्िमा आिश्र्कता अिुसार कार्ािलर्को
र्िरीिण गरी सोको प्रर्तिेदि मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र
सभबशन्ित कार्ािलर्को तालुक केन्रीर् र्िकार्मा पठाउिे र तत्
सभबन्िमा प्राप्त र्िदे िि बमोशजम गिे ,
(ज) विर्िर्ोजि

ले खा,

कार्ािलर्को
र्िर्न्त्रक

िगद

र्िरीिण

कार्ािलर्मा

मौज्दात

गरी
र

त्र्स्तो
सभबशन्ित

र

बेरूजु
र्िरीिण

फस्र्ौट

सभबन्िमा

प्रर्तिेदि

मिाले खा

कार्ािलर्को

तालुक

केन्रीर्

र्िकार्मा पठाउिे र तत्सभबन्िमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट
प्राप्त र्िदे िि बमोशजम गिे ,
(झ) कार्ािलर्को र्िरीिण गदाि स्रे स्ता दुरुस्त िरिे को िा वििार्मिा िएको
िा पेि गिुि पिे प्रर्तिेदि र्िर्र्मत रूपमा पेि िगरे को िा र्स
र्िर्मािली बमोशजम गिुि पिे अन्र् काम िगरे को पाइएमा कार्ािलर्को
ु ािी र्िकासा, खाता, आर्थिक कारोबार रोक्का गरी तालुक केन्रीर्
िक्त
र्िकार्मा जािकारी ददिे,
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(ञ) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रूपमा प्रदे ि तथा स्थािीर्
सशञ्चत कोषको सञ्चालि, ले खाङ्कि प्रर्तिेदि तथा खाता सञ्चालि
सभबन्िमा आिश्र्क समन्िर् र सिजीकरण गिे तथा परामिि ददिे,
(ट) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले समर् समर्मा तोवकददएको अन्र् कार्ि
गिे।

122. कार्ािलर् प्रमुखको काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः ऐि र र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र

उल्लेख िएको अर्तररक्त कार्ािलर् प्रमुखको आर्थिक प्रिासि सभबन्िी काम, कतिव्र् र
शजभमेिारी दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क)

सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्सँग विर्िर्ोशजत रकम
ु ािी र्िकासा माग गरी सो रकम आभदािी बाँिी स्िीकृत बजेट
िक्त
तथा कार्िक्रम र तालुक र्िकार्ले ददएको अशततर्ारीर्ित्र रिी र्स
र्िर्मािली बमोशजमको रीत पुर्र्ाई खर्ि गिे, त्र्सको लेखा राख्ने िा
राख्न लगाउिे,

(ख)

आर्ोजिाको सिे , र्डजाइि, लागत अिुमाि तथा कार्िक्रम तर्ार गरी
स्िीकृत गिुि पिे िए स्िीकृत गराई बजेटमा र्ििािररत गररएको रकम
र्िर्मािुसार

खर्ि

गिे

र

र्ििािररत

कार्िक्रम

अिुसार

समर्मै

मालसामािको उपलशब्ि र प्राविर्िक िा प्रिासकीर् व्र्िस्था र्मलाई
कार्िसभपादि गिे,
(ग)

र्स र्िर्मािलीमा उल्ले ख िए बमोशजमको अिर्िर्ित्र राजस्ि,
िरौटी, विर्िर्ोजि र अन्र् कोषको बैङ्क िा एकल खाता कोषको
विसाब वििरणसँग र्िडाई उक्त वििरण सभबशन्ित कोष तथा लेखा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक र्िकार्मा पठाउिे,

(घ)

र्स र्िर्मािली बमोशजम िावषिक आर्थिक कारोबार प्रर्तिेदि र
त्रैमार्सक तथा िावषिक कार्िसभपादि प्रर्तिेदि तर्ार गरी पेि गिे ,

(ङ)

र्स र्िर्मािली बमोशजम सभपूण ि आर्थिक कारोबार गिे, शजभमेिारी
बिि गिे र बेरूजु फस्र्ौट गिे।
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123. मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः आर्थिक प्रिासि सभबन्िमा

ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र उल्ले ख िएको अर्तररक्त मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र शजभमेिारी दे िार् बमोशजम िुिेछ:(क)

राजस्ि, विर्िर्ोजि, िरौटी, ऋण लगािी लगार्त साििजर्िक कोषको
कारोबारलाई व्र्िशस्थत गिि िगद िा प्रोदिािी (एक्र्र्ुअल) मा
आिाररत ले खाको ढाँर्ा र खाता सूर्ी बिाई मिाले खा परीिकको
कार्ािलर्बाट स्िीकृत गराई प्रर्ोगमा ल्र्ाउिे,

(ख)

सशञ्चत कोष, आकशस्मक कोष र अन्र् सरकारी कोषको विसाब राख्ने
र राख्न लगाउिे,

(ग)

िेपाल सरकारको विर्िर्ोजि, राजस्ि र िरौटीको केन्रीर् ले खा,
सिार्ता, अिुदाि, ऋण र व्र्ाज तथा लािांि समेत समािेि गरी
एकीकृत आर्थिक वििरण बिाउिे र ले खापरीिण गराउिे,

(घ)

विर्िर्ोजि, राजस्ि, िरौटी, अन्र् सरकारी कोष र शजन्सी मौज्दातको
पररर्ालि तथा आर्थिक र्िर्मको पररपालि सभबन्िमा आिश्र्कता
अिुसार कार्ािलर्को र्िरीिण गरी आिश्र्क र्िदे िि ददिे,

(ङ)

र्स र्िर्मािलीको कार्ािन्िर्ि गदाि आर्थिक प्रिासि सभबन्िमा कुिै
समस्र्ा दे शखएमा रार् ददिे,

(र्)

आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणालीको प्रिािकारी कार्ािन्िर्ि गिे सभबन्िमा
केन्रीर् र्िकार्सँग समन्िर् र सिजीकरण गिे ,

(छ)

आन्तररक ले खापरीिण सभबन्िी मापदण्ड तजुम
ि ा गरी कार्ािन्िर्िमा
ल्र्ाउिे,

(ज)

वित्तीर् कारोबारसँग सभबशन्ित विषर्मा विद्युतीर् प्रणालीको विकास
गरी सञ्चालिमा ल्र्ाउिे।

124. अथि मन्त्रालर्को सशर्िको काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र

उल्लेख िएको अर्तररक्त अथि मन्त्रालर्को सशर्िको आर्थिक प्रिासि सभबन्िी काम,
कतिव्र् र शजभमेिारी दे िार् बमोशजम िुिेछेः98
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(क) बजेट तजुम
ि ा तथा कार्ािन्िर्ि गिे सभबन्िमा िीर्तगत मागिदििि र
र्िदे शिका तजुम
ि ा गरी स्िीकृत गराई कार्ािन्िर्ि गिे, गराउिे,
(ख) कुिै कार्ािलर्को कुिै रकमको र्िकासा पूरै िा आंशिक रूपले रोक्का
राख्नु परे मा र्िकासा रोक्का राखी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र
सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्लाई सूर्िा गिे, गराउिे,
(ग) कुिै कार्ािलर्को स्िीकृत बजेट बमोशजमको रकममा अपुग रकमको
व्र्िस्था गिि िा रकमान्तर िा स्रोतान्तर गिुि परे मा सालबसाली
विर्िर्ोजि ऐिको पररर्िर्ित्र रिी र्िकासा ददिे र त्र्सको जािकारी
मिालेखा परीिकको कार्ािलर् र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई
ददिे,
(घ) बजेटमा र्िददिष्ट राजस्ि र आन्तररक ऋण सङ्कलि गिे, गराउिे,
(ङ) साििजर्िक

खर्िलाई

र्मतव्र्र्ी

र

कुिलतम

पररर्ालि

गिि

आिश्र्क मापदण्ड तजुम
ि ा गरी कार्ािन्िर्ि गिे, गराउिे,
(र्) सङघीर् सशञ्चत कोषमा िुिे िगद प्रिािको आिर्िक रूपमा विश्लेषण
गरी आिश्र्क रणिीर्त तर् गिे,
(छ) बजेट र्िमािण, कार्ािन्िर्ि तथा साििजर्िक वित्तीर् व्र्िस्थापिसँग
सभबशन्ित विद्युतीर् प्रणालीको विकास गरी सञ्चालिमा ल्र्ाउिे,
(ज) िेपाल सरकारलाई आर्थिक दावर्त्ि पिे गरी र्लइिे िीर्त र कािूि
तजुम
ि ा गदाि आिश्र्क रार् परामिि उपलब्ि गराउिे,
(झ) बजेट कार्ािन्िर्िको सभबन्िमा अिुगमि गरी केन्रीर् र्िकार्लाई
आिश्र्क समन्िर् र सिजीकरण गिे।

125. साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र शजभमेिारीेः ऐि तथा र्स

र्िर्मािलीमा अन्र्त्र उल्ले ख िएको अर्तररक्त साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्
प्रमुखको काम, कतिव्र् र शजभमेिारी दे िार् बमोशजम िुिेछ:-
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(क)

ऋण सभझौता अिुसार िैदेशिक ऋणको साँिा, ब्र्ाज तथा अन्र्
िुल्क ि ुक्तािी गिे, विसाब र्मलाि गिे, गराउिे,

(ख)

आन्तररक तथा िैदेशिक ऋणको अर्िले ख तथा ले खा दुरुस्त राख्ने,
सोको केन्रीर् वििरण तर्ार गिि मार्सक, त्रैमार्सक तथा िावषिक
वििरण मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिे,

(ग)

अथि मन्त्रालर्बाट स्िीकृत िए बमोशजम िेपाल सरकारको तफिबाट
िेर्र तथा ऋण लगािी गिे, सिार्क ऋण सभझौता गिे, ले खा
राख्ने, प्रर्तिेदि गिे,

(घ)

साििजर्िक सं स्थािबाट िेपाल सरकारलाई प्राप्त िुि ु पिे साँिा र
ब्र्ाज समर्मै प्राप्त िए िा ििएको अिुगमि गरी अथि मन्त्रालर्मा
प्रर्तिेदि गिे,

(ङ)

साििजर्िक ऋण सभबन्िी अथि मन्त्रालर्ले तोकेको अन्र् काम गिे।

126. अर्िर्र्मतता सभबन्िमा र्िणिर् गिुि पिेेः शजभमेिार व्र्शक्तले आफूले गरे को आर्थिक

कारोबार सभबन्िमा कुिै काममा अर्िर्र्मतता िएको दे खेमा त्र्स्तो अर्िर्र्मततालाइि
र्िर्र्मत गिि त्र्स्तो कारोबार िएको पन्र ददिर्ित्र कारण खुलाइि ऐिको दफा ५२ को
उपदफा (३) बमोशजम अर्िकारप्राप्त अर्िकारीसमि पेि गरे मा अर्िकारप्राप्त अर्िकारीले
आफूसमि पेि िएको सात ददिर्ित्र आिश्र्क र्िणिर् ददिु पिेछ।

पररच्छे द-१४
विविि
127. रकम जभमा गिुि पिेेः (१) िेपाल सरकारको आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले उत्पादि गरे को

मालसामाि सभबशन्ित केन्रीर् र्िकार्ले र्ििािरण गरे को मूल्र्मा त्र्स्तो र्िकार्ले
र्ििािरण गरे को प्रवक्रर्ा बमोशजम र्बक्री गिुि पिेछ। त्र्सरी गररएको र्बक्रीबाट प्राप्त
रकम सङघीर् सशञ्चत कोषमा जभमा गिुि पिेछ।
(२) सरकारी बजेट विर्िर्ोजिबाट गररएको आर्थिक कारोबारबाट प्राप्त राजस्ि
र्स र्िर्मािली बमोशजम सङघीर् सशञ्चत कोषमा जभमा गिुि पिेछ।
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128. िैदेशिक

सिार्ता

सभझौता:

(१)

िेपाल

सरकारलाइि

प्राप्त

िुिे

िैदेशिक

सिार्ताको सभबन्िमा िेपाल सरकारको तफिबाट अथि मन्त्रालर्ले दातृपिसँग
सभझौता गिेछ।
(२) कुिै कार्ािलर्ले दातृपिबाट कुिै वकर्समको िगदी िा िस्तुगत सिार्ता
प्राप्त गिुि अशघ अथि मन्त्रालर्को स्िीकृर्त र्लिु पिेछ। त्र्सरी प्राप्त िएको िा िुिे
सिार्तालाई कार्ािलर्ले िावषिक बजेट तथा कार्िक्रममा समािेि गरी आभदािी जिाई
खर्ि गिुि पिेछ।
(३) दातृपिसँग िैदेशिक सिार्ता सभझौता गिुि अशघ अथि मन्त्रालर्ले सभबशन्ित
मन्त्रालर्, कािूि, न्र्ार् तथा सं सदीर् मार्मला मन्त्रालर्, परराि मन्त्रालर् र त्र्स्तो
िैदेशिक सिार्ताको ले खापरीिण सभबन्िमा प्रर्र्लत कािूिमा िएको िन्दा फरक
व्र्िस्था िएमा मिालेखा परीिकको कार्ािलर्सँग समेत परामिि गिुि पिेछ।
(४) अथि मन्त्रालर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम गरे को सभझौताको प्रर्त तीस
ददिर्ित्र कािूि, न्र्ार् तथा सं सदीर् मार्मला मन्त्रालर्, परराि मन्त्रालर्, मिाले खा
परीिकको

कार्ािलर्,

मिालेखा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्

र

ऋण

सिार्ताको

िकमा

साििजर्िक ऋण व्र्िस्थापि कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ।

129. सूर्िा प्रविर्िको प्रर्ोग: (१) ऐिको दफा ६२ को उपदफा (३) बमोशजम कुिै

कार्ािलर्ले सभपादि गिुि पिे बजेट तथा लेखा सभबन्िी कार्िलाई व्र्िशस्थत गिि सूर्िा
प्रविर्िमा आिाररत िा अन्र् कुिै प्रणालीको विकास गिुि पिे िएमा त्र्स्तो कार्ािलर्ले
सभबशन्ित मन्त्रालर् िा तालुक कार्ािलर्माफित मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र अथि
मन्त्रालर्को स्िीकृर्त र्लिु पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्रणालीको विकास, सञ्चालि र ती प्रणालीको
विद्यमाि प्रणालीसँगको अन्तर-आबद्धता र सुरिा सभबन्िी व्र्िस्था ऐिको दफा ६५ को
उपदफा (२) बमोशजम मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले बिाएको कार्िविर्ि बमोशजम
िुिेछ।
(३) सरकारी लेखा सभबन्िी कारोबार गिि मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
स्िीकृर्त ददएको बािे क अन्र् प्रणाली विकास गरी सञ्चालि गिि पाइिे छै ि।
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130. आर्थक
ि कार्िविर्ि सभबन्िी आन्तररक र्िदे शिका बिाउि सवकिे: (१) आफ्िो मन्त्रालर्

अन्तगित सञ्चार्लत आर्ोजिा िा कार्िसँग सभबशन्ित आर्थिक कारोबारलाई सुव्र्िशस्थत
रुपमा सञ्चालि गिि त्र्स्तो मन्त्रालर्ले र्स र्िर्मािलीको अिीिमा रिी मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्माफित अथि मन्त्रालर्को सिमर्त र्लई आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी
आन्तररक र्िदे शिका बिाई लागू गिि सक्िेछ।
(२) वििेष कािूििारा गदठत सं स्था िा प्रदे ि तथा स्थािीर् तिले आर्थिक
कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि सभबन्िी र्िर्मािली िा विर्िर्मािली बिाउँदा र्सको
प्रर्तकूल ििुिे गरी बिाउिु पिेछ।

131. अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि: (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम अर्िकार प्राप्त अर्िकारीमा

र्िवित अर्िकारिरूमध्र्े केिी अर्िकार त्र्स्तो अर्िकारको जिाफदे विता आफूमा
रििे गरी र्िजले आफू मातितको कुिै अर्िकारीलाई प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ।
तर आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको रार् र्लई र्िणिर् गिुि पिे विषर्को अर्िकार
प्रत्र्ार्ोजि गदाि आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखिन्दा मार्थल्लो तिको कमिर्ारीलाई गिुि
पिेछ।
(२) उपर्िर्म (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि र्स र्िर्मािली
बमोशजम र्मिािा ददिे, र्ोजिा स्िीकृत गिे, बेरूजु फस्र्ौट तथा फरफारक गिे र
कबुर्लर्तिामा सं िोिि गिे अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिि सवकिे छै ि।
(३) उपर्िर्म (२) को प्रर्तकूल ििुिे गरी सभबशन्ित सशर्िले आफ्िो
उत्तरदावर्त्िमा आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखलाई खाताको सञ्चालि लगार्त आर्थिक
प्रिासि सभबन्िी अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ।
(४) उपर्िर्म (१) बमोशजम अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिे अर्िकारीले आफूले
प्रत्र्ार्ोजि गरे को अर्िकारको सभबन्िमा सभबशन्ित अर्िकारीबाट र्िर्र्मत रूपमा
जािकारी र्लई राख्नु पिेछ।

132. र्ेकको ि ुक्तािी अिर्ि: (१) ऐि तथा र्स र्िर्मािली बमोशजम सरकारी कोषबाट

ु ािी अिर्ि पन्र ददिको िुिेछ।
ि ुक्तािीको लार्ग जारी गररएको र्ेकको िक्त
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ु ािी ददिु
(२) बैङ्कले उपर्िर्म (१) बमोशजमको अिर्ि िाघेको र्ेकको िक्त
िुँदैि।

133. बैठक ित्ता: प्रर्र्लत कािूिमा व्र्िस्था िएको िा ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको र्िणिर्

बमोशजम गठि िई एक िन्दा बढी र्िकार्को पदार्िकारी समािेि िुिे सर्मर्तको बैठक
कार्ािलर् समर् अशघ िा पर्छ गिुि परे मा त्र्स्तो बैठकमा उपशस्थत िुिे सदस्र्लाई अथि
मन्त्रालर्ले तोके बमोशजमको दरमा बैठक ित्ता ददि सवकिेछ।
तर प्राविर्िक िा विज्ञको रूपमा सििागी िुिे सरकारी सेिा बाविरको सदस्र्लाई
कार्ािलर् समर्मा उपशस्थत िएको िए तापर्ि बैठक ित्ता ददि बािा पिे छै ि।

134. आर्थक
ि
दावर्त्ि पिे विषर्मा अथि मन्त्रालर्को सिमर्त र्लिुपिे: कार्ािलर्ले स्िीकृत

विर्िर्ोशजत बजेट बािेक थप आर्थिक दावर्त्ि र्सजििा िुिे गरी र्िणिर् गदाि िा गराउँदा
िा त्र्स्तो कुिै कार्ि गिुि पदाि अथि मन्त्रालर्को पूि ि सिमर्त र्लिु पिेछ।

135. अिुसूर्ीमा िेरफेर गिि सक्िे: अथि मन्त्रालर्ले िेपाल राजपत्रमा सूर्िा प्रकािि गरी

अिुसूर्ीमा आिश्र्क िे रफेर गिि सक्िेछ।

136. खारे जी तथा बर्ाउ: (१) आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्मािली, २०६४ खारे ज गररएको छ।

(२) आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्मािली, २०६४ बमोशजम िए गरे को कामकारबािी
र्सै र्िर्मािली बमोशजम िए गरे को मार्ििेछ।
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अिुसूर्ी–१
(र्िर्म १६ को उपर्िर्म (१) र (३) सँग सभबशन्ित)
िावषिक बजेट तथा कार्िक्रमको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्/र्िकार्
िावषिक कार्िक्रम
१. आ.ि.:–
२. बजे ट उपिीषिक िं .:
३. मन्त्रालर्/र्िकार्:
४. वििाग/कार्ािलर्:
५. कार्िक्रम/आर्ोजिाको िाम:
६. स्थाि:

(क) शजल्ला:

(क) आन्तररक

(१) िेपाल सरकार:

७. कार्िक्रम/आर्ोजिा िुरु िएको र्मर्त:
८. कार्िक्रम/आर्ोजिा पूरा िुिे र्मर्त:

(क) आन्तररक

(२) सं स्था/र्िकार्ेः

(ख) गाउँ पार्लका/िगरपार्लकाेः
(ग) िडा िं .:

११. कार्िक्रम/आर्ोजिाको कुल लागत: सुरुको

१०. िावषिक बजेट रु.:

(२) सं स्था/र्िकार्:

(३) जिसििार्गता:
(ख) िैदेशिक (१) ऋण:
(ग) मुराेः

सं िोर्ित

(१) िेपाल सरकार:
(३) जिसििार्गता:

(२) अिुदािेः

सटिी दरेः

(घ) दातृपि/सं स्था:

(ख) िैदेशिक

(१) ऋण:
(२) अिुदाि:

१२. गत आ.ि. सभमको खर्ि रु. (सोझै िुक्तािी र िस्तुगत अिुदाि समेत)
(क) आन्तररक

९. आर्ोजिा/कार्ािलर् प्रमुखको िाम:

(१) िेपाल सरकार:
(२) सं स्था/र्िकार्:

(३) जिसििार्गता:
(ख) िैदेशिक
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(रकम रु. लाखमा)
कार्िक्रम/आर्ो
कार्िक्रम
क्र.सं .

ए

/

का

वक्रर्ाक

इ

लाप

जिाको कुल

गत

वक्रर्ाकलाप

आर्थिक िषिसभमको

परर
मा
ण

१

२

३

सभपूणि कार्िमध्र्े

४

िावषिक
लक्ष्र्

दोस्रो

त्रैमार्सक

त्रैमार्सक

तेस्रो त्रैमार्सक

र्ौथो त्रैमार्सक
कैवफ

सभप
ला

िा

न्न

गत

र

परर

खर्ि

िाररत

परर

िा

बजे

परर

िा

बजे

परर

िा

बजे

परर

िा

बजे

परर

िा

बजे

प्रगर्त

माण

र

ट

माण

र

ट

माण

र

ट

माण

र

ट

माण

र

ट

९

१०

१

१

१

१

१

१

२

२

२

२

१

२

४

५

७

८

०

१

३

४

र्त

माण
५

६

७

८

ँ ीगत खर्ि अन्तगितका कार्िक्रमिरूेः
पूज

ँ ीगत
पूज
(क)

प्रथम

खर्ि
अन्तगित
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का
कार्िक्रम
िरूको
जभमा
र्ालू खर्ि अन्तगितका कार्िक्रमिरुेः

र्ालू
खर्ि
अन्तगित
का
कार्िक्रम
िरूको
जभमा
र्ालू
खर्ितफि
उपिोग
खर्िको
जभमा
र्ालू
खर्ितफि
सञ्चालि
खर्िको
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जभमा
र्ालू
(ख)

खर्ितफि
को
जभमा
कुल

(ग)

जभमा
(क+ख)

कार्ािलर् िा आर्ोजिा प्रमुख:

वििागीर् िा र्िकार् प्रमुख:

प्रमाशणत गिे:

र्मर्त:

र्मर्त:

र्मर्त:

फाराम ििे तररका:
विकास कार्िक्रम तथा आर्ोजिाको प्रत्र्ेक आर्थिक िषिमा गररिे िावषिक कार्िक्रम र्स फारामको ढाँर्ामा तर्ार गिुि पिेछ र स्िीकृत गिे
र्िकार्बाट स्िीकृत िएको िुि ु पिेछ। र्ो फाराम अशततर्ारी पठाउँदा एक प्रर्त सं लग्ि राखी पठाउिु पिेछ। फाराम ििे तररका र्स
प्रकार छ:मिल िं. १ क्रमसङ्खतर्ा :

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको सभपूण ि कार्ििरूको क्रमसङ्खतर्ा ले ख्न।
े

मिल िं. २ कार्िक्रम/वक्रर्ाकलापिरू :

कार्िक्रम िा आर्ोजिाको र्ििािररत उद्देश्र् िार्सल गिि गररिे िौर्तक कार्ििरू र त्र्स
अन्तगितका वक्रर्ाकलापिरू िाप्ि सवकिे एकाइिरूमा वििाजि गरी उल्ले ख गिे।

मिल िं. ३ एकाइ :

मिल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको पररमाण, सङ्खतर्ा आदद जिाउिे जस्तै : गोटा,
घि र्मटर, वकलो र्मटर, जिा, प्रर्तित आदद उल्ले ख गिे।
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कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल वक्रर्ाकलाप अन्तगित तीि मिल रिे का छि्:
मिल िं. ४ पररमाण :

सभपूण ि कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरमा सभपन्न गिुि पिे प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलाप (मिल
िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलाप) को कुल िौर्तक पररमाण र सङ्खतर्ा आदद उल्ले ख
गिे।

मिल िं. ५ लागतेः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलाप पूरा गिि प्रारशभिक मूल्र्ाङ्कि (एप्राइजल)
अिुसार लाग्िे रकम उल्लेख गिे।

मिल िं. ६ िारेः

र्स मिलमा प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सो वक्रर्ाकलापको कुल
लागतलाई कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल लागतले िाग गरी १०० ले गुणि गिुि
पिेछ।
िार =

वक्रर्ाकलापको कुल लागत
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल लागत

x १००

सभपूणि कार्िमध्र्े गत आर्थिक िषिसभमको खर्ि वििरणका लार्ग तीि मिल रिे का छि्:मिल िं. ७ सभपन्न पररमाणेः

कार्िक्रम िा आर्ोजिा िुरु िएदे शख र्ो कार्िक्रम कार्ािन्िर्ि गररिे िषि िन्दा अशघल्लो
िषि (गत आ.ि.) सभम सभपन्न गररसकेको सभबशन्ित वक्रर्ाकलापको सभपूण ि पररमाण
उल्लेख गिे।

मिल िं. ८ खर्िेः

कार्िक्रम िा आर्ोजिा िुरु िएदे शख गत आ.ि. सभम सभबशन्ित वक्रर्ाकलापको लार्ग
िएको खर्िको कुल रकम उल्ले ख गिे।
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मिल िं. ९ िाररत प्रगर्त:

गत आ.ि. सभम सभपन्न िइसकेका सभबशन्ित वक्रर्ाकलापिरूको प्रगर्त आर्ोजिा
अिर्ििरका लार्ग र्ििािररत िारको आिारमा प्रर्तित उल्ले ख गिे। िाररत प्रगर्त
र्िकाल्दा

त्र्स

अिर्िसभमको

प्रगर्त

र

कुल

वक्रर्ाकलापको

अिुपातलाई

त्र्स

वक्रर्ाकलापको र्ििािररत िारले गुणि गिुि पिेछ।
वक्रर्ाकलापको सभपन्न पररमाण
िाररत प्रगर्त

कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको
वक्रर्ाकलापको

=

x सो वक्रर्ाकलापको आर्ोजिा अिर्ििरको
कुल िार

कुल पररमाण
िावषिक लक्ष्र् अन्तगित तीि मिल रिेका छि् :मिल िं. १० पररमाण:

मिल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिुसारका पररमाण
(सङ्खतर्ा, पररमाण आदद) उल्लेख गिे।

मिल िं. ११ िारेः

िावषिक

लक्ष्र्तफि

िार

र्ििािरण

गदाि

सो

वक्रर्ाकलापको

िावषिक

पररमाणलाई

वक्रर्ाकलापको आर्ोजिा अिर्ििरको कुल पररमाणले िाग गरी सो वक्रर्ाकलापको
आर्ोजिा अिर्ििरको िारले गुणि गिुि पिेछ।
वक्रर्ाकलापको िावषिक लक्ष्र् (पररमाण)
िार

कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको सो
वक्रर्ाकलापको
कुल पररमाण
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मिल िं. १२ बजेट:

स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिुसारका प्रत्र्ेक कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापिरू पूरा गिि
छु ट्याइएको िावषिक कुल रकम ले ख्न।
े

त्रैमार्सक वििाजििरू:
मिल िं. १३, १६, १९ र २२ पररमाणेः

प्रथम त्रैमार्सकसभमको लक्ष्र् मिलमा ििुि पदाि िावषिक लक्ष्र्लाई मध्र्िजर राखी प्रथम,
दितीर्, तृतीर् र र्ौथो त्रैमार्सक अिर्िमा वििाजि गिुि पिेछ। पररमाणमा उल्ले ख
िएको पररमाणलाई कार्िर्ोजिा बिाई कुि त्रैमार्सक अिर्िमा के कर्त पररमाण सभपन्न
गिि सवकिे िो त्र्सको आिारमा वििाजि गरी राख्नु पिेछ।

मिल िं. १४, १७, २० र २३ िारेः

त्रैमार्सक

िार

र्िकाल्दा

कुिै

वक्रर्ाकलापको

त्रैमार्सक

अिर्िमा

सभपन्न

गररिे

पररमाणलाई वक्रर्ाकलापको िावषिक पररमाणले िाग गरी त्र्सलाई वक्रर्ाकलापको िावषिक
िारले गुणि गिुि पदिछेःिार

मिल िं. १५, १८, २१ र २४ बजेटेः

त्रैमार्सक अिर्िमा सभपन्न गररिे पररमाण
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको िावषिक वक्रर्ाकलापको
=
कुल पररमाण

x वक्रर्ाकलापको िावषिक
िार

स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिुसारका प्रत्र्ेक कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापिरू पूरा गिि
छु ट्याइएको िावषिक रकमलाई (मिल िं. १० मा उशल्लशखत) िावषिक पररमाणको
अिुपातमा त्रैमार्सक बजेट वििाजि गिुि पिेछ।

िरफ (रो) तफिेः

िरफतफि सबै कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापिरू उल्लेख गररसकेपर्छ जोड जभमा गिुि
पिेछ।
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िरफ (क) जभमा:

(१) मिल िं. ३, ४, ७, १०, १३, १६, १९ र २२ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको
एकाइ र पररमाणको जभमा गिुि िपिे।
(२) मिल िं. ५, ६, ८, ९, ११, १२, १४, १५, १७, १८, २०, २१, २३ र २४ मा
उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको लागत, िार, बजेट र खर्ि रकमको ठाडो जोड गरी िुि आउिे
रकम ले ख्न।
े

िरफ (ख) र्ालू खर्ि अन्तगितका कार्िक्रमिरू:

ँ ीगत खर्िमा उल्ले ख गररए जस्तै
र्ालू खर्ितफिको कार्िक्रम/वक्रर्ाकलापको समेत पूज
विर्िबाट पररमाण, िार र बजेट तर्ार गिुि पिे।

िरफ (ग) कुल जभमाेः

िरफ (क) र िरफ (ख) मा िएको अङ्क जोडे र ले ख्न।
े

ँ ीगत खर्ि र र्ालूतफिका कार्िक्रम खर्िको कुल
िोट: कुिै वक्रर्ाकलापको िार र्िकाल्दा उपिोग (प्रिासर्िक) खर्िलाई समािेि िगरी पूज
लागतलाई आिार मान्नु पिेछ।
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अिुसूर्ी-२
(र्िर्म १६ को उपर्िर्म (९) र र्िर्म 3५ को उपर्िर्म (१) सँग सभबशन्ित)
लक्ष्र् र प्रगर्त वििरणको ढाँर्ा

िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्/र्िकार्
.......................... कार्ािलर्/आर्ोजिा
आ.ि. ............... को ................... अिर्िसभमको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण
बजेट उपिीषिक िं. .......................

(रकम रु. लाखमा)

आर्ोजिा
अिर्ििरको
लक्ष्र् (बिुिषीर्
क्रम

कार्िक्रम/

सङ्खतर्ा

वक्रर्ाकलापिरू

एकाइ

आर्ोजिाको

र्स ............
िावषिक लक्ष्र्

अिर्िसभमको
लक्ष्र्

िकमा)

र्स ..........

र्स

अिर्िसभमको

.............

िावषिक प्रगर्त

िौर्तक प्रगर्त

अिर्िसभमको

(िौर्तक)

(बिुिषीर्

खर्ि

आर्ोजिाको
िकमा)

पररमाण िार बजेट पररमाण िार बजेट पररमाण िार बजेट पररमाण िार प्रर्तित पररमाण िार प्रर्तित
१

२

कैवफर्त

३

४

५

६

७

८

९

१० ११ १२
112

१३ १४ १५

१६ १७ १८

रकम
रु.
१९

प्रर्तित
२०

२१
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ँ ीगत
पूज
(क)

खर्ितफिको
जभमा
र्ालू खर्ितफि

(ख)

कार्िक्रम
खर्िको जभमा
र्ालू खर्ितफि

(ग)

उपिोग
खर्िको जभमा
र्ालू

(घ)

खर्ितफि

सञ्चालि
खर्िको जभमा
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कुल खर्ि
(ङ)

जभमा
(क+ख+ग+घ)

र्ोजिा िाखा प्रमुखेः

आर्थिक प्रिासि प्रमुखेः

कार्ािलर् प्रमुखेः

फाराम ििे तररका:
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको र्ििािररत अिर्िमा गररएको कामको प्रगर्त वििरण तर्ार गिि र्ो फाराम प्रर्ोग गिुि पिेछ। आर्थिक िषिको
प्रत्र्ेक तीि मवििा (त्रैमार्सक), छ मवििा (अिििावषिक) र एक िषि (िावषिक) लाई प्रर्तिेदि अिर्ि मार्ििेछ। प्रर्तिेदि तर्ार गदाि जुि
अिर्िको लार्ग तर्ार गिि लार्गएको िो, सो अिर्ि, िीषिक र मिलिरूको खाली ठाउँमा उल्ले ख गिुि पिेछ। सामान्र्तर्ा त्रैमार्सक लक्ष्र्
वििाजि िुिे िएकोले अिििावषिक प्रर्तिेदि पठाउिु पदाि दोस्रो त्रैमार्सक अिर्िको पररमाण, िार र बजेटको आिा िाग र प्रथम त्रैमार्सक
अिर्िको पररमाण, िार र बजेट जोडी त्र्स अिर्िको लक्ष्र् र्ििािरण गिुि पिेछ। प्रगर्तसँग आबद्ध िएका आर्ोजिा िा कार्ािलर्िरूको
तालुक कार्ािलर्मा र कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र्ो फाराम बमोशजम प्रगर्त वििरण पठाउिु पिेछ। र्ो फाराम र्िभि अिुसार
ििुि पिेछ:मिल िं. १ क्रमसङ्खतर्ा :

आर्ोजिाको सभपूण ि कार्ििरूको क्रमसङ्खतर्ा ले ख्न।
े

मिल िं. २ कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापिरू:

स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिुसारका सबै कार्िक्रम र वक्रर्ाकलापिरू लेख्न।
े
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मिल िं. ३ एकाइेः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको पररमाण, सङ्खतर्ा आदद जिाउिे जस्तै : गोटा, घि
र्मटर, वकलो र्मटर, जिा, प्रर्तित आदद उल्ले ख गिे। िावषिक लक्ष्र् अन्तगित तीि मिलिरू
छि् ।

मिल िं. ४ पररमाण:

कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको कुल पररमाण उल्लेख गिे।

मिल िं. ५ िारेः

र्स मिलमा प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सो वक्रर्ाकलापको कुल लागतलाई
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल लागतले िाग गरी १०० ले गुणि गिुि पिेछ।
िार =

वक्रर्ाकलापको कुल पररमाण
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल लागत

x १००

मिल िं. ६ बजेट :

कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको कुिै वक्रर्ाकलापको कुल लागतलाई उल्ले ख गिे।

मिल िं. ७ पररमाण :

मिल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिुसारका पररमाण
(सङ्खतर्ा, पररमाण आदद) उल्लेख गिे।

मिल िं. ८ िारेः

र्स मिलमा प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सो वक्रर्ाकलापको कुल लागतलाई
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल लागतले िाग गरी १०० ले गुणि गिुि पिेछ।
िार =

वक्रर्ाकलापको कुल पररमाण
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको कुल लागत
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मिल िं. ९ बजेट :

स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिुसारका प्रत्र्ेक कार्िक्रम िा वक्रर्ाकलापिरू पूरा गिि
छु ट्याइएको रकम ले ख्न।
े

र्स .............. अिर्िसभमको लक्ष्र् अन्तगित तीि मिलिरू रिे का छि्:
र्स .............. अिर्िसभमको लक्ष्र् मिलमा ििुि पदाि र्ालू आर्थिक िषिको अशघल्लो
......... अिर्िको पररमाण, िार, बजेट समेत जोडी िुि आउिे पररमाण, िार, बजेटको लक्ष्र्
ले ख्न ु पिेछ।
तर प्रथम ......... अिर्िको लक्ष्र्मा अशघल्लो अिर्ि िुँदैि। र्ालू आर्थिक िषिको अशन्तम
अिर्िको प्रर्तिेदिमा िावषिक लक्ष्र्लाई िै र्स ........... अिर्िसभमको लक्ष्र्मा उल्लेख गिुि
पिेछ।
मिल िं. १० पररमाणेः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत वक्रर्ाकलापको स्िीकृत िावषिक कार्िक्रम अिुसारका पररमाण
(सङ्खतर्ा, पररमाण आदद) मध्र्े र्स ........... अिर्िसभमको पररमाण उल्ले ख गिुि पिेछ।

मिल िं. ११ िारेः

गत

आ.ि.

सभम

सभपन्न

िइसकेका

सभबशन्ित

वक्रर्ाकलापिरूको

प्रगर्त

आर्ोजिा

अिर्ििरका लार्ग र्ििािररत िारको आिारमा प्रर्तित उल्ले ख गिुि पिेछ। िाररत प्रगर्त
र्िकाल्दा त्र्स अिर्िसभमको प्रगर्त र कुल वक्रर्ाकलापको अिुपातलाई त्र्स वक्रर्ाकलापको
र्ििािररत िारले गुणि गिुि पिेछ।
िार =
मिल िं. १२ बजेटेः

वक्रर्ाकलापको प्रर्तिेदि अिर्िको कुल पररमाण
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको प्रर्तिेदि अिर्िको लागत

र्स .............. अिर्िसभमको बजेट उल्ले ख गिे।
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र्स ........... अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्त अन्तगित तीि मिलिरू रिे का छि् :
मिल िं. १३ पररमाणेः

र्स आ.ि. मा सभपन्न कार्िको पररमाण उल्लेख गिुि पिेछ।

मिल िं. १४ िारेः

र्स मिलमा कुिै वक्रर्ाकलापको र्स आ.ि. को प्रर्तिेदि अिर्िसभम सभपन्न पररमाणलाई
िावषिक पररमाणले िाग गरी िावषिक िारले गुणि गिुि पिेछ।
िार र्िकाल्िे सूत्रेःिार

मिल िं. १५ प्रर्तितेः

सो अिर्िमा सभपन्न पररमाण
कार्िक्रम िा आर्ोजिाको िावषिक वक्रर्ाकलापको
=
कुल पररमाण

x वक्रर्ाकलापको िावषिक
िार

उशल्लशखत प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलापको र्स ........ अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्तलाई प्रर्तितमा
उल्लेख गिुि पिेछ।
प्रगर्त प्रर्तित =

मिल िं. १६ पररमाणेः

सभपन्न पररमाण
कुल पररमाण

x १००

कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरमा सभपन्न गिुि पिे वक्रर्ाकलापमध्र्े प्रर्तिेदि अिर्िसभम
सभपन्न पररमाण उल्ले ख गिुि पिेछ।
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मिल िं. १७ िारेः

कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरमा सभपन्न गिुि पिे वक्रर्ाकलापमध्र्े प्रर्तिेदि अिर्िसभम
सभपन्न पररमाणलाई कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको सो वक्रर्ाकलापको कुल पररमाणले
िाग गरी सो वक्रर्ाकलापको आर्ोजिा अिर्ििरको कुल िारले गुणि गिुि पिेछ।
िार र्िकाल्िे सूत्रेःिार

र्स अिर्िसभममा सभपन्न पररमाण
कार्िक्रम िा आर्ोजिा अिर्ििरको सो
वक्रर्ाकलापको कुल पररमाण

मिल िं. १८ प्रर्तितेः

x
=

सो

वक्रर्ाकलापको

आर्ोजिा

अिर्ििरको कुल िार

उशल्लशखत प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलापको र्स ........ अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्तलाई प्रर्तितमा
उल्लेख गिुि पिेछ।
प्रगर्त प्रर्तित =

सभपन्न पररमाण
कुल पररमाण

x १००

र्स .......... अिर्िसभमको खर्ि अन्तगित तीि मिलिरू रिे का छि्:
मिल िं. १९ रकम रु.:

मिल िं. २ मा उशल्लशखत प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलापको र्स ......... अिर्िसभमको खर्ि उल्लेख
गिुि पिेछ।

मिल िं. २० प्रर्तितेः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत प्रत्र्ेक वक्रर्ाकलापको र्स ......... अिर्िसभमको खर्ि
प्रर्तितमा उल्ले ख गिुि पिेछ।

मिल िं. २१ कैवफर्तेः

अन्र् कुरा िए खुलाउिे।
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िरफतफिेः
िरफतफि सबै कार्िक्रम/वक्रर्ाकलापिरू उल्ले ख गररसकेपर्छ जोड जभमा गिुि पिेछ।

ँ ीगत खर्ि र र्ालू तफिका कार्िक्रम खर्िको
िोट:- १. कुिै वक्रर्ाकलापको िार र्िकाल्दा उपिोग (प्रिासर्िक) खर्िलाई समािेि िगरी पूज
कुल लागतलाई आिार मान्नु पिेछ।
२. र्स फाराम बमोशजम प्रगर्त प्रर्तिेदि तर्ार गदाि िावषिक कार्िक्रम िए िावषिक लक्ष्र्, बजेट र प्रगर्तलाई आिार मािी प्रगर्त
प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिेछ। बिुिषीर् आर्ोजिाको िकमा आर्ोजिा अिर्ििरको पररमाण, बजेट र प्रगर्त (पररमाण) लाई आिार
मािी प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिेछ।
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अिुसूर्ी-३
(र्िर्म १७ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित)
िैदेशिक सिार्ता (सोिििाि) रकमको वििरणको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्/र्िकार्
ऋण र अिुदाि (सोिििाि िुि)े रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि
आ.ि. ........ को ........... त्रैमार्सकसभमको अिस्था
आर्ोजिाको िाम र ठे गािा:
उपिीषिक िं.:
सं र्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि÷मोबाइल िं.:
दातृ सं स्था :
ऋण/अिुदाि िं.:
ऋण/अिुदाि िुरु िुिे र्मर्त :
र्स आ.ि. को स्िीकृत

ऋण/अिुदाि बन्द िुिे र्मर्त :
बजेट (सोिििाि िुिे गरी):
.......... मुरा

क्याटो

क्याटोगो

गोरी

रीको

िं.

िाम

सभझौता

गत

र्स

मा

आ.ि

आ.

व्र्ि

.

ि.

स्था

सभम

मा

िएको
कुल

को

प्राप्त

प्राप्त

रक

रकम

रकम

म

िेपाली रुपैर्ाँ
दरखा

खर्ि

स्त

िएको

र्ालू

पत्र

तर

आ.ि.

पेि

दरखा

बाँकी

को

बाँ

िएको

स्त

ऋण िा

बाँकी

की

मा

पत्र

अिुदाि

अिर्िमा

प्राप्त

पेि

रकम

िुि

गिि

खर्ि िुिे

बाँकी

बाँकी

रकम

रकम

विर्ि
बाँकी

मर्
दर
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१

२

३

४

५

६=३(४+५)

८=
७

६×
७

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखेः

९

१०

११ =८(९+१०)

१२

कार्ािलर् िा र्ोजिा

प्रमुखेः
र्मर्तेः

र्मर्तेः

रष्टव्र्ेः
(१) र्ो फाराम र्िर्म १७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पिेछ।
(२) त्रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददिर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग र
केन्रीर् र्िकार्मा पेि गिुि पिेछ।
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अिुसूर्ी-४
(र्िर्म १७ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित)
िैदेशिक सिार्ता (अर्ग्रम िगद) रकम प्रर्ोगको वििरणको ढाँर्ा

िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्/र्िकार्
ऋण र अिुदाि (अर्ग्रम िगद सिार्ता) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि
आ.ि. ......... को ........... त्रैमार्सकसभमको अिस्था
सं र्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िं.:
ऋण र अिुदाि सङ्केत िं. :

दातृ सं स्था :
र्ोजिाको िाम र

ठे गािा :
ऋण र अिुदाि िुरु िुिे र्मर्त :
ऋण र अिुदाि बन्द िुिे र्मर्त :
गत आ.ि.
सभझौतामा
बजेट
उपिीषिक
िं.

रकम

व्र्िस्था
कार्िक्रमको
िाम

िेपाली रुपैर्ाँ

बाँकी

प्राप्त रकम

गत

कुल

रकम
मुरामा)

२

र्स आ.ि. मा

िएको

(सभझौता

१

सभमको प्राप्त

३

सभझौता
मुरामा

४

िेपाली

मुरामा

५

सभझौता
मुरामा

६

िेपाली

मुरामा

७

आ.ि.

सभझौता
मुरामा

८=३(४+६)
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िेपाली सभमको
मुरामा
खर्ि
रकम

९

१०

र्स
आ.ि.
को

र्ालू

र्स

आ.ि.को

आ.ि.
मा

िएको

बाँकी
बाँकी

िावषिक र्िकासा
बजेट रकम
११

१२

अिर्िमा
खर्ि िुिे

अिुमार्ित
रकम
१३=(५+७)(१०+१२)

१४

www.lawcommission.gov.np

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखेः

कार्ािलर् िा र्ोजिा

प्रमुख:
र्मर्त:

र्मर्त:

रष्टव्र्:
(१) मिल िं. ३, ४, ६ र ८ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिुरूपको मुरामा ले ख्न ु पिेछ।
(२) मिल िं. ९ मा मिल िं. ८ लाई ऋण र अिुदािको प्राप्त गरे को ददिको विर्िमर् दरले गुणि
गरी िुिे रकम ले ख्न ु पिेछ।
(३) मिल िं. ५ र ७ मा मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा प्राप्त रकम ले ख्न ु पिेछ।
(४) मिल िं. १२ मा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट िएको र्िकासा आदे ि रकम ले ख्न ु पिेछ।
(५) र्ो फाराम र्िर्म १७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पिेछ।
(६) त्रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददिर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग र
केन्रीर् र्िकार्मा पेि गिुि पिेछ।
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अिुसूर्ी-५
(र्िर्म १७ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित)
िैदेशिक सिार्ता (सोझै ि ुक्तािी) रकम प्रर्ोगको वििरणको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्/र्िकार्
ऋण र अिुदाि रकम सोझै ि ुक्तािी प्रर्ोगको प्रर्तिेदि
आ.ि. ........ को ........... त्रैमार्सकसभमको अिस्था
आर्ोजिाको िाम र ठे गािा :
उपिीषिक िं. :
सं र्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िं. :
दातृ सं स्था :
अिुदाि सङ्केत िं. :
अिुदाि िुरु िुिे र्मर्त :
अिुदाि बन्द िुिे र्मर्त :
........... मुरा
बजेट
उपिीषिक
िं.

कार्िक्रमको
िाम

सभझौतामा

गत आ.ि.

व्र्िस्था

सभमको

िएको

प्राप्त

कुल

सोझै

रकम

ि ुक्तािी
रकम

िेपाली रुपैर्ाँ
र्स

र्स आ.ि.

आ.ि.

गत आ.ि.

मा

सभम प्राप्त

प्राप्त

सोझै ि ुक्तािी

ि ुक्तािी

प्राप्त सोझै

रकम

िुिे िावषिक

ि ुक्तािी

सोझै
ि ुक्तािी
रकम

124

को
सोझै

बजेट

र्स आ.ि.
मा

रकम

र्ालू आ.ि.को
बाँकी अिर्िमा
प्राप्त िुिे अिुमार्ित
सोझै

ि ुक्तािी रकम
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१

२

३

४

५

६

७

८

९

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख:

कार्ािलर् िा र्ोजिा प्रमुख:

र्मर्त :

र्मर्त :

रष्टव्र्ेः
(१) मिल िं. ३, ४ र ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिुरूपको मुरामा ले ख्न ु पिेछ।
ु ािी रकम उल्ले ख गिुि
(२) मिल िं. ४ मा र्ोजिा िुरु िएदे शख गत आ.ि. सभमको सोझै िक्त
पिेछ र र्ो व्र्िोरा दातृ सं स्थाबाट पुवष्ट िएको िुि ु पिेछ।
(३) र्ो फाराम र्िर्म १७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पिेछ।
(४) त्रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददिर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग र
केन्रीर् र्िकार्मा पेि गिुि पिेछ।
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अिुसूर्ी-६
(र्िर्म १७ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित)
िैदेशिक सिार्ता (िस्तुगत) प्रर्ोगको वििरणको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्/र्िकार्
अिुदाि (िस्तुगत सिार्ता) प्रर्ोगको प्रर्तिेदि
आ.ि. ........ को ........... त्रैमार्सकसभमको अिस्था
आर्ोजिाको िाम र ठे गािा :
उपिीषिक िं. :
सं र्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िं. :
दातृ सं स्था :
अिुदाि सङ्केत िं. :
अिुदाि िुरु िुिे र्मर्त :
अिुदाि बन्द िुिे र्मर्त :
........... मुरा

बजेट
उपिीषिक
िं.

कार्िक्रमको
िाम

सभझौतामा
व्र्िस्था
िएको
कुल
रकम

गत
आ.ि.
सभममा
प्राप्त
िस्तुगत
सिार्ता
रकम

िेपाली रुपैर्ाँ
र्स
आ.ि.
मा
प्राप्त
िस्तुगत
सिार्ता
रकम
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गत आ.ि.
सभममा

र्स आ.ि.
मा

प्राप्त

िस्तुगत

िस्तुगत

सिार्ताको

सिार्ता
रकम

िावषिक
बजेट

र्स
आ.ि.
मा
प्राप्त
िस्तुगत
सिार्ता
रकम

र्ालू आ.ि.को
बाँकी
अिर्िमा प्राप्त
िुिे
अिुमार्ित
िस्तुगत
सिार्ता रकम
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आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख :

कार्ािलर् िा र्ोजिा

प्रमुख :
र्मर्त :

र्मर्त :

रष्टव्र्ेः
(१) मिल िं. ३, ४ र ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिुरूपको मुरामा ले ख्न ु पिेछ।
(२) मिल िं. ४ मा र्ोजिा िुरु िएदे शख गत आर्थिक िषिसभमको प्राप्त िस्तुगत सिार्ता रकम
उल्ले ख गिुि पिेछ र र्ो व्र्िोरा दातृ सं स्थाबाट पुवष्ट िएको िुि ु पिेछ।
(३) र्ो फाराम र्िर्म १७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पिेछ।
(४) त्रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददिर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग र
केन्रीर् र्िकार्मा पेि गिुि पिेछ।
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अिुसूर्ी-७
(र्िर्म २१ को उपर्िर्म (१) सँग सभबशन्ित)
प्रर्तबद्धता रकमको वििरणको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्/र्िकार्
........................ कार्ािलर्/आर्ोजिा
कार्ािलर्गत प्रर्तबद्धता रकमको वििरण
(सभझौता पिात र्सशजित दावर्त्ि)
आ.ि. ........................
र्िमािण
आर्ोजिा
र्स.िं

िा
कार्िक्रम
को िाम

बजेट
उपिीषि
क िभबर

खर्ि

ठे क्का

िीषि

िभबर

क

र

िभबर

िाम

सभझौता

व्र्िसा
र्ी

सभझौ

सप्लार्

ता

सि िा

रकम

परामिि

२

३

४

५

६

गत िषि
सभमको
र्थाथि
खर्ि

दाता
१

मध्र्े

७

८

र्ालू

आगामी

आर्थिक

आर्थिक

िषिको

िषिको

अिुमार्ित

अिुमार्ित

खर्ि रकम

खर्ि रकम

९

१०

मार्थको वििरण प्रत्र्ेक बजेट िीषिक र उपिीषिक अिुसार फरक फरक बिाउिु पिेछ।
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख :

सशर्ि:

र्मर्त :

र्मर्त :
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कैवफर्

आर्थिक िषिको

त

अिुमार्ित
खर्ि रकम
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अिुसूर्ी- ८
(र्िर्म २१ को उपर्िर्म (२) सँग सभबशन्ित)
प्रर्तबद्धता रकमको एकीकृत वििरणको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्/र्िकार्
........................ कार्ािलर्/आर्ोजिा
मन्त्रालर् िा र्िकार्गत प्रर्तबद्धता रकमको एकीकृत वििरण
आ.ि. ........................
सभझौता
आर्ोजिा
र्स.

िा

िं

कार्िक्रम
को िाम

खर्ि

मध्र्े

र्ालू

आगामी

गत

आर्थिक

आर्थिक

बजेट

िीषि

कुल

कुल

उपिीषि

क

ठे क्का

सभझौता

िषिसभम

िषिको

िषिको

क िभबर

िभब

सङ्खतर्ा

रकम

को

अिुमार्ित

अिुमार्ित

र्थाथि

खर्ि रकम

खर्ि रकम

८

९

र

आगामी
आर्थिक िषि
पर्छका
आर्थिक िषिको

खर्ि
१

२

३

४

५

६

७

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख :

सशर्ि:

र्मर्त :

र्मर्त :
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अिुमार्ित
खर्ि रकम
१०

मार्थको वििरण बजेट िीषिक र उपिीषिक अिुसार फरक फरक बिाउिु पिेछ।
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अिुसूर्ी-९
(र्िर्म ४२ को उपर्िर्म (६) सँग सभबशन्ित)
िैदेशिक सिार्ता िोिििाि शस्थर्तको वििरणको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्/र्िकार्
ऋण िा अिुदाि (सोिििाि) रकमको वििरण
आ.ि. ........ को ........... त्रैमार्सकसभमको अिस्था
कुल

ऋण

बजेट
उपिी
षिक

आर्ोज
िाको
िाम

िं.

अिुदा

दातृ

ि

सं

सङ्केत

स्था

िं.

१

२

३

सभझौता
रकम
(कारोबा
र

कुल
सभझौता
रकम

सोिििाि

(िेपाली

िुिे

मुरामा)

गरी िएको

मुरामा)
४

िेपाली रुपैर्ाँ

५

कुल खर्ि
६

७

िालस
भम
सोिि
िाि

दरखास्त पत्र

दरखा

बाँकी

पेि िएको

स्त पत्र

ऋण

तर

पेि

र

प्राप्त िुि

गिि

अिुदाि

प्राप्त

बाँकी

बाँकी

रकम

८

९

१०

११

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख :

आर्ोजिा प्रमुख :

र्मर्त :

र्मर्त :

रष्टव्र्:
(१) मिल िं. ५ मा सभझौतामा िएको व्र्िस्था अिुरूपको मुरामा ले ख्न ु पिेछ।
(२) िेपाली मुरामा कुल सभझौता रकम कार्म गदाि प्रर्तिेदि गिे अिर्िको अशन्तम ददिको
विर्िमर् दरलाई आिार मान्नु पिेछ।
(३) र्ो प्रर्तिेदि त्रैमार्सक अिर्ि समाप्त िएको तीस ददिर्ित्र ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतसमि पेि
गिुि पिेछ।
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अिुसूर्ी-१०
(र्िर्म ७२ सँग सभबशन्ित)
सरकारी कार्ािलर्ले राख्ने िरौटी वििरणको अर्िलेखको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
... ... ... ... ... ... मन्त्रालर्/र्िकार्
... ... ... ... ... ... ... ... ... कार्ािलर्
सरकारी कार्ािलर्ले राख्ने िरौटी वििरणको अर्िलेख
िरौटी

िरौटी
सभबन्िी

र्स.िं.

वििरण

िरौटी

िरौटी
सङ्केत िं.

रकम

बुशझर्लिे
र्िकार्को
िाम

लगत राख्न अिुरोि गिेेः
कार्ािलर् प्रमुखको िाम, थर:-

बुझेको
र्मर्त

र रर्सद िं.

िरौटी
वफताि/प्राप्त िुिे
अिर्ि

कैवफर्त

लगत जिाई प्रमाशणत गिेेः
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को अर्िकृतको

सिी:-

िाम, थर:-

र्मर्त:-

सिी:र्मर्त:-

िोट:- र्ो वििरण रकम बुझेको िरपाईको प्रमाशणत प्रर्तर्लवप सं लग्ि गरी दुई प्रर्त कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ। कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले एक प्रर्त
लगतमा जिाई सभबशन्ित कार्ािलर्लाई वफताि गिुि पिेछ। वििरण मिलमा िरौटी खर्ि
लेतदाको गौश्वारा िौर्रमा िै र्मर्त र सुवििा पाउिे व्र्शक्त िए व्र्शक्तको िाम, पद समेत
खुलाउिु पिेछ।
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अिुसूर्ी-११
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म ७६ को उपर्िर्म (१) सग
आर्थक
ि कारोबारको िावषिक प्रर्तिेदिको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
... ... ... ... ... ... मन्त्रालर्/र्िकार्
... ... ... ... ... ... ... ... ... कार्ािलर्
आर्थक
ि िषि ............... को आर्थक
ि कारोबारको िावषिक प्रर्तिेदि

१. लगती राजस्ि (दण्ड, जररबािासवित)
(क) लगत
(१) गत आ.ि. बाट
(२) र्ालू आ.ि. को
जभमाेः (क) (१) + (क) (२)
(ख) असुली र लगत कट्टा
(१) असुली िई लगत कट्टा
(२) लगत कट्टा
जभमाेः (ख) (१) + ख (२)
(ग) लगत बाँकी (क-ख)
(घ) असुली
(१) कुल असुली
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(२) राजस्ि खातामा दाशखला
(३) दाशखला गिि बाँकी
२. िसबली राजस्ि (लगत बािे कको विविि आभदािी)
(क) आभदािी
(ख) राजस्ि खातामा दाशखला
(ग) दाशखला गिि बाँकी
३. कुल राजस्िेः 1(घ)(१) + २(क)
४. िावषिक बजेट र्िकासा खर्ि र बाँकीेः

बजेट उपिीषिक िं.
िावषिक बजेट र्िकासा

४.१ स्रोत अिुसार
(क) िेपाल सरकार
(ख) िैदेशिक
(अ) ऋण
– सोिििाि िुिे
– िगद
ु ािी
– सोझै िक्त
(आ) अिुदाि
– सोिििाि िुिे
– िगद
ु ािी
– सोझै िक्त
– िस्तुगत सिार्ता
जभमा:
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खर्ि बाँकी
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४.२ खर्िको िगीकरण:
(क) उपिोग खर्ितफि
ँ ीगत खर्ितफि
(ख) पूज
जभमा :
बाँकी रकम बैङ्क दाशखला रु.
फस्र्ौट िुि बाँकी पेश्की रु.
५. पेश्कीेः
गत आ.ि.को
र्ालू आ.ि.को
जभमा :
फस्र्ौट
फाँटिारीबाट
िगद दाशखलाबाट
जभमा :
बाँकी
भर्ादर्ित्रको
भर्ाद िाघेको
जभमा :
६. िरौटीेः
आभदािी
गत आ.ि. बाट सरे को
र्ालू आ.ि. को थप
जभमा:
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खर्ि
वफताि खर्ि
सदरस्र्ािा
जभमा :
बाँकी
७. ि ुक्तािी गिुि पिे दावर्त्ििरूेः
गत आ.ि. को
र्ालू आ.ि. को
जभमा :
ि ुक्तािी िएको
बाँकी
जभमा :
८. म.ले.प. बेरुजुेः
गत आ.ि. सभमको
र्िर्र्मत गिे
असुल गिे
जभमा :
र्ालू आ.ि. सभमको
र्िर्र्मत गिे
असुल गिे
जभमा :
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फस्र्ौट
र्िर्र्मत गरी
असुल गरी
जभमा :
बाँकी
र्िर्र्मत गिे
असुल गिे
जभमा :
९. शजन्सी (खप्िे मालसामाि, ििि आदद) जभमा (रु. मा)
आभदािीेः
गत आ.ि. बाट सरे को मौज्दात
र्ालू आ.ि. मा खररद िएको
सिर्ोगबाट प्राप्त िएको
अन्र्त्रबाट िस्तान्तरण िई आएको
जभमा :
खर्िेः
टुटफुट र्मिािा
र्ललाम, र्बक्री
िस्तान्तरण िई अन्र्त्र गएको
जभमा :
बाँकी रकमेः
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(ििि र उपकरण, मोटर बस, ट्रक, िे िी इक्िीपमेन्ट आदद एक लाख िन्दा बढी मूल्र् पिे शजन्सी
मालसामािको वििरण छु ट्टै सं लग्ि गिुि पिे)
जभमा:
१०. उत्पादि व्र्िसार्को मालसामाि (रकम रु.)
गत आ.ि. बाट सरे को
र्ालू आ.ि. को थप
जभमा :
र्बक्री िएको
काममा लागेको
र्मिािा िर्त िएको
जभमा:
बाँकी (रकम रु.)
११. कार्ािलर् सामािेः (खर्ि िएर जािे)
बाँकी (रकम रु.)
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको

कार्ािलर् प्रमुखको

िाम, थर :

िाम, थर :

सिी :

सिी :

र्मर्त :

र्मर्त :
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अिुसूर्ी- १२
(र्िर्म ८५ को उपर्िर्म (५) सँग सभबशन्ित)
बेरुजुको तुलिात्मक वििरणको ढाँर्ा

िेपाल सरकार
............. मन्त्रालर्/वििाग/कार्ािलर्
कार्ािलर् कोड िं. .............
आन्तररक लेखापरीिण र अशन्तम लेखापरीिण गदाि दे शखएको बेरुजुको तुलिात्मक वििरण

कार्म िएको बेरुजु

ु न्दा अगार्ड फस्र्ौट
िुिि

अशन्तम लेखापरीिण

रु.

प्रर्तिेदिमा समािेि िई
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जभमा

पेश्की

असुल

र्िर्र्मत

जभमा

पेश्की

असुल

र्िर्र्मत

जभमा

पेश्की

असुल

लगत कट्टा िएको रु.

कैवफर्त

कार्म िएको बेरुजु रु.

अशन्तम ले खापरीिण

बेरुजु दफा र बेरुजुको छोटकरी व्र्िोरा

आन्तररक ले खापरीिणबाट

अशन्तम ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा समािेि

आन्तररक लेखापरीिणबाट

र्िर्र्मत

बेरुजुको वकर्सम (लगर्त/सै द्धाशन्तक)

ँ सभबशन्ित व्र्शक्त/सं स्थाको िाम
बेरुजुसग

आ.ले .प. बेरुजुको छोटकरी व्र्िोरा र

आ.ले .प. बेरुजु दफा िभबर

बजेट उपिीषिक िभबर

आर्थिक िषि

कार्ािलर् सङ्केत िभबरेः-
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१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

जभमा
कार्ािलर् प्रमुखको

जाँर् गिेको दस्तखतेः

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको दस्तखतेः

िामेः

िामेः

िामेः

िामेः

दजािेः

दजािेः

दजािेः

दजािेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

तर्ार गिेको दस्तखतेः

दस्तखतेः

तुलिात्मक अर्िलेख फाराम ििे तररकाेः
ु न्दा अगार्ड फस्र्ौट ििएको बेरुजु अशन्तम
प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको व्र्िोरा अशन्तम ले खापरीिण िुिि
प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िए िा ििएको र्कीि गिि बेरुजुलाई केन्रीर् बेरुजु र कोषतफिको बेरुजु छु ट्याई तुलिात्मक अर्िले ख खाता कभप्र्ुटरको एक्सल
र्सटमा प्रविवष्ट गरी छु ट्टाछु ट्टै तर्ार गरी राख्नु पदिछ।अशन्तम ले खापरीिण िएको पन्र ददिर्ित्र र्ो फाराम तर्ार गरी बेरुजुसँग आबद्ध कार्ािलर् िा
आर्ोजिाको तालुक र्िकार्मा र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पदिछ।
मिल िं. १ आर्थिक िषिेः

कुि आर्थिक िषिको स्रे स्ता ले खापरीिण गदाि बेरुजु दे शखएको िो सो आर्थिक िषि र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. २ बजेट उपिीषिक

बेरुजुसँग सभबशन्ित बजेट उपिीषिक (विर्िर्ोजि/राजस्ि/िरौटी/कार्िसञ्र्ालि कोष/सर्मर्त/अन्र्) िभबर र्स मिलमा
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िभबरेः

उल्ले ख गिे।

मिल िं. ३ आ.ले.प. बेरुजु दफा

आन्तररक ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजुको दफा िभबर र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

िभबरेः
मिल िं. ४ आ.ले.प. बेरुजुको

आन्तररक ले खापरीिण प्रर्तिेदिको बेरुजु दफामा उल्ले ख िएको बेरुजुको छोटकरी व्र्िोरा र बेरुजुसँग सभबशन्ित

छोटकरी व्र्िोरा र बेरुजुसँग

व्र्शक्त/सं स्थाको िाम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

सभबशन्ित व्र्शक्त/सं स्थाको िामेः
मिल िं.५ बेरुजुको वकर्सम

ले खापरीिण प्रर्तिेदिको बेरुजु दफामा उल्ले ख िए अिुसार र्स मिलमा लगर्त बेरुजु िए लगर्त र सै द्धाशन्तक बेरुजु

(लगर्त/सै द्धाशन्तक):

िए सैद्धाशन्तक उल्ले ख गिे।

आन्तररक लेखापरीिणबाट कार्म

र्ी मिलिरुमा आन्तररक ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजु दफामा उल्ले ख िए अिुसार र्ालू आर्थिक िषिमा

िएको बेरुजु रु.मिलमा र्ारिटा

फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजुको िगीकरण अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे, असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम

मिलिरु छि्:

छु ट्याई क्रमिेः मिल िं. ६, ७ र ८ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिुसारको जभमा रकम मिल िं. ९ मा प्रविवष्ट गिुि
पदिछ।

मिल िं. ६ र्िर्र्मतेः

अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम र्स मिलमा उल्ले ख
गिे।

मिल िं. ७ असुलेः

अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा असुल गरी फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम र्स मिलमा उल्ले ख
गिे।

मिल िं. ८ पेश्कीेः

अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. ९ जभमाेः

अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु मिल िं. ६, ७ र ८ को जोड र्स
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मिलमा उल्ले ख गिे।
ु न्दा
अशन्तम लेखापरीिण िुिि

ु न्दा अगार्ड र्ालू
र्ी मिलिरुमा मिल िं. ६, ७ र ८ मा उल्ले ख िएका बेरुजु रकम मध्र्े अशन्तम ले खापरीिण िुिि

अगार्ड फस्र्ौट रु.मिलमा

आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको बेरुजुको िगीकरण अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे, असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे

र्ारिटा मिलिरु छि्:

रकम मध्र्े फस्र्ौट िएको रकम क्रमिेः मिल िं. १०, ११ र १२ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिुसार फस्र्ौट िएको
जभमा रकम मिल िं. १३ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ।

मिल िं. १० र्िर्र्मतेः

मिल िं. ६ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुजु रकम मध्र्े अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा
फस्र्ौट िएको रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. ११ असुलेः

मिल िं. ७ को असुल गिुि पिे सो दफाको बेरुजु रकम मध्र्े अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा
फस्र्ौट िएको रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. १२ पेश्कीेः

मिल िं. ८ को पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे सो दफाको बेरुजु रकम मध्र्े अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू आर्थिक
िषिमा फस्र्ौट िएको रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. १३ जभमाेः

अशन्तम लेखापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको मिल िं. १०, ११ र १२ का रकमको जोड र्स
मिलमा उल्ले ख गिे।

अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिेदिमा समािेि िई

र्ी मिलिरुमा मिल िं. ६, ७ र ८ मा उल्ले ख िएको बेरुजु रकम मध्र्े अशन्तम ले खापरीिण

आन्तररक लेखापरीिण प्रर्तिेदिबाट लगत कट्टा िएको

ु न्दा अगार्ड र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको बेरुजुको िगीकरण अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे,
िुिि

रु. मिलमा र्ारिटा मिलिरु छि्:

असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे रकम क्रमिेः मिल िं. १०, ११ र १२ मा प्रविवष्ट
िएको रकम घटाई फस्र्ौट गिि बाँकी रिे को अशन्तम ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा समािेि िई
आन्तररक ले खापरीिणको लगत कट्टा िएको रकम क्रमिेः मिल िं. १४, १५ र १६ मा प्रविवष्ट
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गिे र सो दफा अिुसार लगत कट्टा िएको जभमा रकम मिल िं. १७ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ।
मिल िं. १४ र्िर्र्मतेः

मिल िं. ६ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुजु मध्र्े अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू
आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको मिल िं. १० को रकम घटाई बाँकी रिे को रकम मध्र्े अशन्तम
ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा समािेि िएको रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. १५ असुलेः

मिल िं. ७ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुजु मध्र्े अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू
आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको मिल िं. ११ को रकम घटाई बाँकी रिे को रकम मध्र्े अशन्तम
ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा समािेि िएको रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. १६ पेश्कीेः

मिल िं. ८ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुजु मध्र्े अशन्तम ले खापरीिण िुि ु अगार्ड र्ालू
आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको मिल िं. १२ को रकम घटाई बाँकी रिे को रकम मध्र्े अशन्तम
ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा समािेि िएको रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. १७ जभमाेः

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट ििई बाँकी रिेको मिल िं. १४, १५ र १६ को अशन्तम ले खापरीिण
प्रर्तिेदिमा समािेि िएको रकमको जोड रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. १८ अशन्तम लेखापरीिण प्रर्तिेदिमा

अशन्तम ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजुको दफा र बेरुजुको छोटकरी व्र्िोरा र्स

समािेि बेरुजु दफा र बेरुजुको छोटकरी व्र्िोराेः

मिलमा उल्लेख गिे।

मिल िं. १९ कैवफर्तेः

बेरुजुसँग सभबशन्ित उल्लेतर् कुिै विषर् िए र्स मिलमा उल्ले ख गिे।
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अिुसूर्ी- १३
(र्िर्म ८८ को उपर्िर्म (१) सँग सभबशन्ित)
बेरुजुको लगतको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
............. मन्त्रालर्/वििाग/कार्ािलर्
कार्ािलर् कोड िं. .............
लेखापरीिण प्रर्तिेदिमा औ ंल्र्ाइएको बेरुजुको लगत
.................. मवििासभमको

143

िुरु कार्म बेरुजु रु.
आर्थिक िषि ....... सभममा फस्र्ौट रु.

३
४
५
६
७
८

फस्र्ौट रु.

जभमा
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फस्र्ौट िई बाँकी
रिेको शजभमेबारी
सािुप
ि िे रु.

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८
१९
२१
२२ २३
२५
२६ २७

जभमा

म.ले.प.को कार्ािलर्मा

२४

कु.र्ो. तथा के.त.का.मा

फस्र्ौट िएको मध्र्े िगद असुली रु.

िगद असुली िौर्र िं.

िगद असुली र्मर्त

२०

तत्कालीि लेखा प्रमुखको िाम

तत्कालीि कार्ािलर् प्रमुखको िाम

बेरुजु रकम रु.

िएको जािकारी पत्रको र्लािी िं. र र्मर्त

छोटकरी व्र्िोरा र बेरुजु फस्र्ौट/सभपरीिण,

बेरुजुसँग सभबशन्ित व्र्शक्त/सं स्थाको िाम, बेरुजुको

जभमा

िुरुको बाँकी रु.

पेश्की

र्स आर्थिक िषिमा

असुल

र्स आर्थिक िषिको

र्िर्र्मत

जभमा

पेश्की

असुल

र्िर्र्मत

जभमा

पेश्की

बेरुजु दफा िभबर

२
असुल

बजेट उपिीषिक िभबर

१
र्िर्र्मत

fgfgfgआर्थिक िषि
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www.lawcommission.gov.np

िोटेः आन्तररक ले खापरीिण र अशन्तम ले खापरीिण बेरुजुको लगत छु ट्टाछु ट्टै खातामा रातिु पदिछ। साथै कारोबारको प्रकृर्त
अिुसार छु ट्टाछु ट्टै पािामा अर्िले ख राख्नु पदिछ।
तर्ार गिेको
दस्तखतेः

आर्थिक प्रिासि
जाँर् गिेको दस्तखतेः

िाखा प्रमुखको

कार्ािलर् प्रमुखको दस्तखतेः

दस्तखतेः

िामेः

िामेः

िामेः

िामेः

दजािेः

दजािेः

दजािेः

दजािेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

बेरुजुको लगत खाताको वििरण फाराम ििे तररकाेः
प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आन्तररक तथा अशन्तम ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्लेख िएको बेरुजुलाई केन्रीर् बेरुजु र कोषतफिको बेरुजु छु ट्याई बेरुजुको लगत वकताब
कभप्र्ुटरको एक्सल र्सटमा र्िभि बमोशजम प्रविवष्ट गरी छु ट्टाछु ट्टै लगत तर्ार गरी राख्नु पदिछ। अिुसूर्ी-१३ को आन्तररक/अशन्तम ले खापरीिणबाट कार्म िएको
बेरुजुको लगत खाताको आिारमा अिुसूर्ी-१४ को बेरुजु फस्र्ौटको कार्िर्ोजिा तथा कार्िर्ोजिा अिुसारको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण तर्ार गरी आर्थिक िषि िुरु
िएको पैंतालीस ददिर्ित्र

अिुसूर्ी-१6 को बेरुजु फर्छ्यौटको मार्सक, त्रै मार्सक, अिििावषिक र िावषिक प्रगर्त वििरण र अिुसूर्ी-१7 को बेरुजु फर्छ्यौंटको

एकोकृत, मार्सक, त्रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक प्रगर्त वििरण फाराम बमोशजम तर्ार गरी प्रगर्त पठाउि तोवकएको समर्ािर्ि पूरा िएको पन्र ददिर्ित्र
बेरुजुसँग आबद्ध आर्ोजिा िा कार्ािलर्को तालुक र्िकार् वििाग/मन्त्रालर्मा र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा सफ्टकपीसवितको प्रर्तिेदि पठाउिु पदिछ।
मिल िं. १ आर्थिक

कुि आर्थिक िषिको स्रे स्ता ले खापरीिण गदाि बेरुजु दे शखएको िो सो आर्थिक िषि उल्ले ख गिे।

िषिेः
मिल िं. २ बजेट

बेरुजुसँग सभबशन्ित बजेट उपिीषिक (विर्िर्ोजि/राजस्ि/िरौटी/कार्िसञ्र्ालि कोष/सर्मर्त/अन्र्) उल्ले ख गिे।
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उपिीषिक िभबरेः
मिल िं. ३ बेरुजु

ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजुको दफा िभबर उल्ले ख गिे।

दफा िभबरेः
मिल िं. ४ िुरु बेरुजु

ले खापरीिण प्रर्तिेदिको बेरुजु दफामा उल्ले ख िएको लगर्त बेरुजुको िुरु रकम उल्ले ख गिे।

रु.:
मिल िं. ५ आ.ि.

ले खापरीिण प्रर्तिेदिको बेरुजु दफामा उल्ले ख िएको लगर्त बेरुजुको िुरु रकम मध्र्े गत आर्थिक िषिसभममा फस्र्ौट िएको

सभममा फस्र्ौटेः

रकम उल्लेख गिे।

र्स आ.ि. को िुरुको

र्ी मिलिरुमा ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएका बेरुजु दफामा उल्लेख िए अिुसारको िुरु बेरुजु रकम मध्र्े गत आर्थिक

बाँकी रु. मिलमा

िषिसभममा फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुजुको िगीकरण अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे,

र्ारिटा मिलिरु छि्:

असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम छु ट्याई क्रमिेः मिल िं. ६, ७ र ८ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिुसार
बाँकी रिे को जभमा रकम मिल िं. ९ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ।

मिल िं. ६ र्िर्र्मतेः

गत आर्थिक िषिसभम फस्र्ौट िएको सो दफाको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुजु
रकम उल्लेख गिे।

मिल िं. ७ असुलेः

गत आर्थिक िषिसभम फस्र्ौट िएको सो दफाको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा असुल गरी फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुजु
रकम उल्लेख गिे।

मिल िं. ८ पेश्कीेः

गत आर्थिक िषिसभम फस्र्ौट िएको सो दफाको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुजु रकम
उल्ले ख गिे।

मिल िं. ९ जभमाेः

गत आर्थिक िषिसभम फस्र्ौट िएको सो दफाको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी रिे को बेरुजु मिल िं.
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६, ७ र ८ को जोड उल्ले ख गिे।
र्स आर्थिक िषिमा

र्ी मिलिरुमा मिल िं. ६, ७ र ८ मा उल्ले ख िएका बेरुजु रकम मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको बेरुजुको िगीकरण

फस्र्ौट रु. मिलमा

अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे, असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे रकम मध्र्े फस्र्ौट िएको रकम क्रमिेः मिल िं. १०, ११

र्ारिटा मिलिरु छि्:

र १२ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिुसार फस्र्ौट िएको जभमा रकम मिल िं. १४ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ।

मिल िं. १०

मिल िं. ६ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम उल्ले ख गिे।

र्िर्र्मतेः
मिल िं. ११ असुलेः

मिल िं. ७ को असुल गिुि पिे सो दफाको बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे।

मिल िं. १२ पेश्कीेः

मिल िं. ८ को पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे सो दफाको बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख
गिे।

मिल िं. १३ जभमाेः

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको मिल िं. १०, ११ र १२ का रकमिरुको जोड उल्ले ख गिे।

फस्र्ौट िई बाँकी

र्ी मिलिरुमा मिल िं. ६, ७ र ८ मा उल्ले ख िएको बेरुजु रकम मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको बेरुजुको िगीकरण

रिेको शजभमेबारी सािुि

अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे, असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे रकम क्रमिेः मिल िं. १०, ११ र १२ मा प्रविवष्ट िएका

पिे रु. मिलमा

रकमिरु घटाई फस्र्ौट गिि बाँकी रिे को आउँदो आर्थिक िषिको लार्ग शजभमेबारी सािुि पिे रकम क्रमिेः मिल िं. १४, १५ र

र्ारिटा मिलिरु छि्:

१६ मा प्रविवष्ट गिे र सो दफा अिुसार फस्र्ौट गिि बाँकी रिे को बेरुजु रकमको जभमा मिल िं. १७ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ।

मिल िं. १४

मिल िं. ६ को र्िर्र्मत गिुि पिे सो दफाको बेरुजु मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको मिल िं. १० को रकम घटाई

र्िर्र्मतेः

बाँकी रिे को रकम उल्ले ख गिे।

मिल िं. १५ असुलेः

मिल िं. ७ को असुल गिुि पिे सो दफाको बेरुजु मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको मिल िं. ११ को रकम घटाई
बाँकी रिे को रकम उल्लेख गिे।
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मिल िं. १६ पेश्कीेः

मिल िं. ८ को पेश्की बाँकी रिे को सो दफाको बेरुजु मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको मिल िं. १२ को रकम घटाई
बाँकी रिे को रकम उल्लेख गिे।

मिल िं. १७ जभमाेः

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको मिल िं. १४, १५ र १६ का रकमिरुको जोड रकम उल्ले ख गिे।

मिल िं. १८

ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजुको छोटकरी व्र्िोरा, बेरुजुसँग सभबशन्ित व्र्शक्त िा सं स्थाको िाम उल्ले ख गिे र

बेरुजुसँग सभबशन्ित

बेरुजु फस्र्ौट िई सभपरीिण िई लगत कट्टा िइसकेको िए फस्र्ौट गदािको र्िणिर् र्मर्त तथा मिालेखापरीिकको

व्र्शक्त, सं स्था, बेरुजुको

कार्ािलर्बाट सभपरीिण तथा लगत कट्टा िई सभपरीिणको जािकारी पत्र प्राप्त िएकोमा सोको र्लािी िं. र र्मर्त समेत उल्ले ख

छोटकरी व्र्िोरा र

गिे।

बेरुजु फस्र्ौट,
सभपरीिण िएको
पत्रको र्लािी िं. र
र्मर्तेः
मिल िं. १९ रकम

मिल िं. १८ मा उल्ले ख िएको व्र्शक्त तथा सं स्थाको िाम छु ट्टाछु ट्टै उल्ले ख गरे अिुसार र्िजको िाममा उल्ले ख िएको बेरुजु

रु.:

रकम उल्लेख गिे।

मिल िं. २०

ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजुसँग सभबशन्ित शजभमेिार तत्कालीि कार्ािलर् प्रमुखको िाम उल्ले ख गिे।

कार्ािलर् प्रमुखेः
मिल िं. २१ लेखा

ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजुसँग सभबशन्ित तत्कालीि आर्थिक प्रिासि (ले खा) िाखाको प्रमुखको िाम उल्ले ख

प्रमुखेः

गिे।

मिल िं. २२ िगद

ले खापरीिण प्रर्तिेदिको बेरुजु दफामा उल्ले ख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े िगद असुल िई दाशखला िएको
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असुली र्मर्तेः

िौर्रको र्मर्त उल्लेख गिे।

मिल िं. २३ िगद

ले खापरीिण प्रर्तिेदिको बेरुजु दफामा उल्ले ख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े िगद असुल िई दाशखला िएको

असुली िौ.िं.

िौर्र िभबर उल्लेख गिे।

मिल िं. २४ फस्र्ौट

ले खापरीिण प्रर्तिेदिको बेरुजु दफामा उल्ले ख िएको बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े िगद असुल िई फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख

मध्र्े िगद असुली रु.:

गिे।

सभपरीिणको लार्ग

र्ी मिलिरुमा मिल िं. ६, ७ र ८ मा उल्ले ख िएका बेरुजु रकम मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िई सभपरीिण तथा

पेि िएको मिलमा

लगत कट्टाको लार्ग कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर् र मिाले खापरीिकको कार्ािलर्मा पेि िएको रकम क्रमिेः

तीििटा मिलिरु छि्:

मिल िं. २६ र २७ मा प्रविवष्ट गिे र मिल िं. २७ मा दुबै र्िकार्मा पेि िएको मिल िं. २६ र २७ को जोड रकम प्रविवष्ट
गिुि पदिछ।

मिल िं. २५ कुमारी

ले खापरीिण प्रर्तिेदिको बेरुजु दफामा उल्ले ख िएको बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े फस्र्ौट िई बेरुजु सभपरीिण तथा लगत कट्टा

र्ोक तथा केन्रीर्

िुिको लार्ग कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा पेि गरे को रकम उल्ले ख गिे।

तिर्सल कार्ािलर्माेः
मिल िं. २६

ले खापरीिण प्रर्तिेदिको बेरुजु दफामा उल्ले ख िएको बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े फस्र्ौट िई बेरुजु सभपरीिण तथा लगत कट्टा

मिालेखापरीिकको

िुिको लार्ग मिाले खापरीिकको कार्ािलर्मा पेि गरे को रकम उल्ले ख गिे।

कार्ािलर्माेः
मिल िं. २७ जभमाेः

बाँकी बेरुजु मध्र्े फस्र्ौट िई बेरुजु सभपरीिण तथा लगत कट्टा िुिको लार्ग पेि िएको मिल िं. २५ र २६ को जोड रकम
उल्ले ख गिे।
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अिुसूर्ी- १४
(र्िर्म ८८ को उपर्िर्म (३) र र्िर्म ९३ को उपर्िर्म (२) को खण्ड (ङ) सँग सभबशन्ित)
बेरुजु फस्र्ौट (लक्ष्र् र प्रगर्त) को वििरण तथा एकीकृत प्रर्तिेदिको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
............. मन्त्रालर्/वििाग/कार्ािलर्
कार्ािलर् कोड िं. ...............
बेरुजु फस्र्ौट (लक्ष्र् र प्रगर्त) को वििरण तथा एकीकृत प्रर्तिेदि
.................... मवििासभमको

१

फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजु

प्रथम र्ौमार्सक

आर्थिक िषि ......... लाई

असुल

पेश्की

जभमा

प्रगर्त प्रर्तित

र्िर्र्मत

असुल

पेश्की

जभमा

प्रगर्त प्रर्तित

र्िर्र्मत

असुल

पेश्की

जभमा

प्रगर्त प्रर्तित

र्िर्र्मत

असुल

पेश्की

जभमा

प्रगर्त प्रर्तित

लक्ष्र् तथा प्रगर्त

र्िर्र्मत

लक्ष्र् तथा प्रगर्त

जभमा

लक्ष्र् तथा प्रगर्त

िालसभमको िावषिक

पेश्की

२

लक्ष्र् तथा प्रगर्त

तेस्रो र्ौमार्सक

असुल

कार्ािलर्

अ.ल्र्ा.

दोस्रो र्ौमार्सक

र्िर्र्मत

१

कार्ािलर् सङ्खकेत िं. र

क्र.सं .

रु. िजारमा

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

सार्बक आर्थिक िषि ........ दे शख ......... सभमको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि ......... को कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा लगत रिे को मध्र्े-
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क

...को

ख

...को

२

सार्बक आर्थिक िषि ......... दे शख ......... सभमको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि ........ को-

क

...को

ख

...को

३

आर्थिक िषि ................ मात्रको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि .......... को-

क

...को

ख

...को

४

५

लक्ष्र्

प्रगर्त

लक्ष्र्

प्रगर्त

लक्ष्र्

प्रगर्त
कुल
लक्ष्र्
कुल
प्रगर्त
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वििेष वििरण

१

२

३

४

बेरुजु जभमा

फस्र्ौट जभमा

प्र.ि.

आ.ि. ........ सभमको कुल बाँकी बेरुजु

बाँकी

५

रु.

६

कुल जभमा बेरुजु मध्र्े पेश्की बाँकी रु.
कुल जभमा बेरुजु मध्र्े र्िर्र्मत गिुि पिे

७

रु.
कुल जभमा बेरुजु मध्र्े असुल गिुि पिे

८

रु.

कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल

बेरुजु

कार्ािलर्मा रिेको

जभमा

प्र.ि.

बाँकी

........ सभमको पेश्की बाँकी
बेरुजु
......... सभमको र्िर्र्मत गिि
बाँकी बेरुजु
....... सभमको असुल गिि बाँकी
बेरुजु
....... सभमको मात्र जभमा बाँकी
बेरुजु

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको

तर्ार गिेको दस्तखतेः

जाँर् गिेको दस्तखतेः

िामेः

िामेः

िामेः

िामेः

दजािेः

दजािेः

दजािेः

दजािेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

दस्तखतेः

फस्र्ौट जभमा

कार्ािलर् प्रमुखको दस्तखतेः

बेरुजु फस्र्ौटको कार्िर्ोजिा फाराम ििे तररकाेः
बेरुजु फस्र्ौटको कार्िर्ोजिा तथा कार्िर्ोजिा अिुसारको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरणसवितको प्रर्तिेदि आर्थिक िषि िुरु िएको पैंतालीस ददिर्ित्र तर्ार गरी प्रत्र्ेक
कार्ािलर्ले तालुक र्िकार्मा र सभबशन्ित मन्त्रालर्ले बेरुजु फस्र्ौट अिुगमि सर्मर्त, प्रिािमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कार्ािलर् र सङ्घीर् सं सदको साििजर्िक ले खा
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सर्मर्तमा पठाउिु पदिछ। सो पर्छ मार्सक, त्रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक लक्ष्र् तथा प्रगर्तको तुलिात्मक वििरण तोवकएको समर्ािर्ि पूरा िएको पन्र ददिर्ित्र
बेरुजुसँग आबद्ध कार्ािलर् िा आर्ोजिाले तालुक वििाग/मन्त्रालर्मा र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पदिछ।सभबशन्ित मन्त्रालर्ले मातित
र्िकार्को िाम, ठे गािासवितको बेरुजु फस्र्ौटको कार्िर्ोजिा तोवकएको प्रत्र्ेक अिर्ि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्ित्र तर्ार गरी बेरुजु फस्र्ौट अिुगमि सर्मर्त र
प्रिािमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कार्ािलर्मा तथा र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्ित्र सङ्घीर् सं सदको साििजर्िक लेखा सर्मर्तमा पठाउिु पदिछ।
मिल िं. १

क्र.सं . १ को खण्ड (क) मा कुि र्िकार्को बेरुजु फस्र्ौटको कार्िर्ोजिा बिाइएको िो सो र्िकार्को बेरुजु मध्र्े कुमारी र्ोक तथा केन्रीर्

क्र.सं .:

तिर्सल कार्ािलर्मा रिेको बेरुजुलाई उक्त मिलको र्ौमार्सक वििाजिमा बेरुजु फस्र्ौटको लक्ष्र् उल्लेख गिे र क्र.सं . १ को खण्ड (ख) मा
तोवकएको लक्ष्र् मध्र्े सो र्ौमार्सक अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम उल्लेख गिे। र्सै गरी क्र.सं . २ को खण्ड (क) र (ख) मा
मिालेखापरीिकको कार्ािलर्मा बेरुजुको लगत रिे को ले खापरीिणको अशन्तम प्रर्तिेदि बािे कको आर्थिक िषििरुको कुल बेरुजुलाई बेरुजु
िगीकरणसवितको र्ौमार्सक लक्ष्र् र बेरुजु फस्र्ौट िई लगत कट्टा िएको रकम उल्ले ख गिे। साथै क्र.सं . ३ को खण्ड (क) र (ख) मा
क्रमिेः मिालेखापरीिकको कार्ािलर्ले ले खापरीिण गरी पेि गरे को तत्कालीि िावषिक प्रर्तिेदिमा समािेि िएको गत एक आर्थिक िषिको
बेरुजुको िगीकरणसवितको र्ौमार्सक अिर्िको बेरुजु फस्र्ौटको लक्ष्र् र बेरुजु फस्र्ौट िई लगत कट्टा िएको रकम उल्ले ख गिे। क्र.सं .
४ र ५ मा र्ौमार्सक वििाजिसवित कुल बेरुजुको िावषिक लक्ष्र् तथा प्रगर्त (क्र.सं . १, २ र ३ को जोड) रकम र प्रगर्त प्रर्तित उल्ले ख
गिे।

मिल िं. २

बेरुजु फस्र्ौटको लक्ष्र् र प्रगर्त प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिे बेरुजुसँग सभबशन्ित र्िकार्को िाम उल्ले ख गिे।

र्िकार्ेः
फस्र्ौट गिि बाँकी

र्ी मिलिरुमा आर्थिक िषि समूिका फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजु रकम मिल िं. ३, ४, ५ र ६ मा क्रमिेः र्िर्र्मत गिुि पिे, असुल गिुि पिे,

बेरुजु आर्थक
ि िषि

पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे र फस्र्ौट गिि बाँकी कुल जभमा बेरुजु रकम उल्ले ख गिुि पदिछ।

..... लाई अ.ल्र्ा.
मिलमा र्ारिटा
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मिलिरु छि्:
मिल िं. ३

ले खापरीिण प्रर्तिेदिबाट तर्ार गररएको बेरुजुको लगत वकताबको आिारमा आर्थिक िषि समूि अिुसार र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिि बाँकी

र्िर्र्मतेः

बेरुजु रकम उल्ले ख गिे।

मिल िं. ४

ले खापरीिण प्रर्तिेदिबाट तर्ार गररएको बेरुजुको लगत वकताबको आिारमा आर्थिक िषि समूि अिुसार असुल गरी फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजु

असुलेः

रकम उल्ले ख गिे।

मिल िं. ५

ले खापरीिण प्रर्तिेदिबाट तर्ार गररएको बेरुजुको लगत वकताबको आिारमा आर्थिक िषि समूि अिुसार फस्र्ौट गिि बाँकी पेश्की बेरुजु

पेश्कीेः

रकम उल्ले ख गिे।

मिल िं. ६

मिल िं. ३, ४ र ५ मा उल्ले ख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजुको जोड रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

जभमाेः
प्रथम र्ौमार्सक

र्ी मिलिरुमा ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजु दफामा उल्ले ख िए मुताविकको िुरु बेरुजु रकम मध्र्े गत आर्थिक िषिसभममा

लक्ष्र् तथा प्रगर्त

फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े प्रथम र्ौमार्सकको लक्ष्र् र प्रगर्त िएको रकम

मिलमा पाँर्िटा

िगीकरण अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे, असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम छु ट्याई क्रमिेः मिल िं. ७, ८ र ९ मा प्रविवष्ट

मिलिरु छि्:

गिे र सो रकमको जोड रकम मिल िं. १० मा प्रविवष्ट गिे। मिल िं. ११ मा िावषिक लक्ष्र्को तुलिामा प्रथम र्ौमार्सक अिर्िमा फस्र्ौट
िई लगत कट्टा िएको प्रगर्त प्रर्तित उल्ले ख गिे।

मिल िं. ७

र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिि प्रथम र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको बेरुजुको लक्ष्र् र प्रगर्त रकम उल्ले ख गिे।

र्िर्र्मतेः
मिल िं. ८

असुल गरी फस्र्ौट गिि प्रथम र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको बेरुजुको लक्ष्र् र प्रगर्त रकम उल्ले ख गिे।

असुलेः
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मिल िं. ९

बाँकी रिेको पेश्की बेरुजु फस्र्ौट गिि प्रथम र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको बेरुजुको लक्ष्र् र प्रगर्त रकम उल्ले ख गिे।

पेश्कीेः
मिल िं. १०

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिे लक्ष्र् तोकेको र प्रगर्त िएको मिल िं. ७, ८ र ९ को बेरुजु र फस्र्ौट रकमको जोड रकम र्स मिलमा

जभमाेः

उल्ले ख गिे।

मिल िं. ११

मिल िं. १० को फस्र्ौट िएको जभमा रकमलाई मिल िं. २५ को िावषिक लशित जभमा रकमले िाग गरी १०० ले गुणा गदाि िुि आउिे

प्रगर्त प्रर्तितेः

प्रर्तित र्स मिलमा उल्लेख गिे।

दोस्रो र्ौमार्सक

र्ी मिलिरुमा ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजु दफामा उल्ले ख िए अिुसारको िुरु बेरुजु रकम मध्र्े गत आर्थिक िषिसभममा

लक्ष्र् तथा प्रगर्त

फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े दोस्रो र्ौमार्सकको लक्ष्र् र प्रगर्त िएको रकम

मिलमा पाँर्िटा

िगीकरण अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे, असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम छु ट्याई क्रमिेः मिल िं. १२, १३ र १४ मा

मिलिरु छि्:

प्रविवष्ट गिे र सोको जभमा मिल िं. १५ मा प्रविवष्ट गिे। मिल िं. १६ मा िावषिक लक्ष्र्को तुलिामा दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िमा बेरुजु
फस्र्ौट िएको जभमा रकमको प्रगर्तको प्रर्तित उल्ले ख गिे।

मिल िं. १२

र्िर्र्मत गरी फस्र्ौट गिि दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको बेरुजुको लक्ष्र् र सो अिर्िमा बेरुजु फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स

र्िर्र्मतेः

मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. १३

असुल गरी फस्र्ौट गिि दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा बेरुजु फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स मिलमा

असुलेः

उल्ले ख गिे।

मिल िं. १४

बाँकी रिेको पेश्की बेरुजु फस्र्ौट गिि दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा पेश्की बेरुजु फस्र्ौट िएको प्रगर्त

पेश्कीेः

रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. १५

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिे लक्ष्र् तोकेको र प्रगर्त िएको मिल िं. १२, १३ र १४ को जोड रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।
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जभमाेः
मिल िं. १६

मिल िं. १५ को बेरुजु फस्र्ौट िएको जभमा रकमलाई मिल िं. २५ को िावषिक लशित जभमा बेरुजु रकमले िाग गरी १०० ले गुणा

प्रगर्त प्रर्तितेः

गदाि िुि आउिे प्रर्तित र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

तेस्रो र्ौमार्सक

र्ी मिलिरुमा ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजु दफामा उल्ले ख िए अिुसारको िुरु बेरुजु रकम मध्र्े गत आर्थिक िषिसभममा

लक्ष्र् तथा प्रगर्त

फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुजु रकम मध्र्े ते स्रो र्ौमार्सकको लक्ष्र् र सो अिर्िमा बेरुजु

मिलमा पाँर्िटा

फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम िगीकरण अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे, असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम छु ट्याई क्रमिेः मिल

मिलिरु छि्:

िं. १७, १८ र १९ मा प्रविवष्ट गिे र सोको जोड रकम मिल िं. २० मा प्रविवष्ट गिे। मिल िं. २१ मा िावषिक लक्ष्र्को तुलिामा ते स्रो
र्ौमार्सक अिर्िमा बेरुजु फस्र्ौट िएको जभमा रकमको प्रगर्तको प्रर्तित उल्ले ख गिे।

मिल िं. १७

र्िर्र्मत गरी बेरुजु फस्र्ौट गिि ते स्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स मिलमा

र्िर्र्मतेः

उल्ले ख गिे।

मिल िं. १८

असुल गरी फस्र्ौट गिि ते स्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स मिलमा उल्ले ख

असुलेः

गिे।

मिल िं. १९

बाँकी रिेको पेश्की बेरुजु फस्र्ौट गिि ते स्रो र्ौमार्सक अिर्िको लार्ग तोवकएको लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स

पेश्कीेः

मिलमा उल्ले ख गिे।

मिल िं. २०

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिे लक्ष्र् तोकेको र प्रगर्त िएको तेस्रो र्ौमार्सकको मिल िं. १७, १८ र १९ को जोड रकम र्स मिलमा

जभमाेः

उल्ले ख गिे।

मिल िं. २१

मिल िं. २० को बेरुजु फस्र्ौट िएको जभमा रकमलाई मिल िं. २५ को िावषिक लशित जभमा रकमले िाग गरी १०० ले गुणा गदाि िुि

प्रगर्त प्रर्तितेः

आउिे प्रर्तित र्स मिलमा उल्ले ख गिे।
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िावषिक लक्ष्र् तथा

र्ी मिलिरुमा ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजु दफामा उल्ले ख िए अिुसारको िुरु बेरुजु रकम मध्र्े गत आर्थिक िषिसभममा

प्रगर्त मिलमा

फस्र्ौट िएको रकम घटाई र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे कुल बाँकी बेरुजु रकमको िावषिक लक्ष्र् र प्रगर्त िएको रकम िगीकरण

पाँर्िटा मिलिरु

अिुसार र्िर्र्मत गिुि पिे, असुल गिुि पिे र पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम छु ट्याई क्रमिेः मिल िं. २२, २३ र २४ मा प्रविवष्ट गिे र

छि्:

सोको जोड मिल िं. २५ मा प्रविवष्ट गिे। मिल िं. २६ मा िावषिक लक्ष्र्को तुलिामा िावषिक अिर्िमा बेरुजु फस्र्ौट िएको प्रगर्तको
प्रर्तित उल्ले ख गिे।

मिल िं. २२

र्िर्र्मत गरी बेरुजु फस्र्ौट गिे िावषिक लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

र्िर्र्मतेः
मिल िं. २३

असुल गरी बेरुजु फस्र्ौट गिे िावषिक लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

असुलेः
मिल िं. २४

बाँकी रिेको पेश्की बेरुजु फस्र्ौट गिे िावषिक लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

पेश्कीेः
मिल िं. २५

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिे िावषिक लक्ष्र् र सो अिर्िमा फस्र्ौट िएको प्रगर्त मिल िं. २२, २३ र २४ को जोड रकम र्स मिलमा

जभमाेः

उल्ले ख गिे।

मिल िं. २६

मिल िं. २० को बेरुजु फस्र्ौट िएको जभमा रकमलाई मिल िं. २५ को िावषिक लशित जभमा रकमले िाग गरी १०० ले गुणा गदाि िुि

प्रगर्त प्रर्तितेः

आउिे प्रर्तित र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

वििेष वििरणेः

फारामको तल्लो िागमा रिे को वििेष वििरणमा बेरुजु िगीकरण अिुसारको िालसभमको बेरुजु फस्र्ौट गिि बाँकी कुल रकम र सो मध्र्े
कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा लगत रिे को बेरुजु िगीकरण अिुसारको रकम तोवकए अिुसारको वििरणमा उल्ले ख गिे।
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अिुसूर्ी-१5
(र्िर्म ९० को उपर्िर्म (१०) र र्िर्म ११२ को उपर्िर्म (१) सँग सभबशन्ित)
लगत कस्ि पठाउँदा ििुि पिे वििरणको ढाँर्ा

िेपाल सरकार
... ... ... ... ... ... मन्त्रालर्/र्िकार्

लगत कस्ि पठाउँदा ििुि पिे वििरण
1. लगत कस्दा ििुप
ि िे वििरणेः
१.१ व्र्शक्तगत वििरणेः
(क) िामेः
(ख) ठे गािाेः
(ग) सभपकि िं:
(घ) स्थार्ी ले खा िभबरेः
(ङ) सं स्था िा फमिको ईजाजत िभबरेः
(र्) बैङ्क खाता िभबर र बैङ्कको िामेः
ु िएमा सं र्क्त
ु उपक्रमका सदस्र्िरूको वििरण थप गरी उल्ले ख गिे)
(िोटेः सं र्क्त
१.२ सं स्थाको िकमा सं स्थाको वििरण उल्ले ख गरी सञ्चालक िा प्रोप्राइटरको वििरण एक
िन्दा बढी िएमा थप उल्लेख गिेेः
(क) िाम थरेः
(ख) ठे गािाेः
स्थार्ीेः
अस्थार्ीेः
(ग) सभपकि िभबरेः
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(घ) बाबुको िाम थरेः
(ङ) बाजेको िाम थरेः
(र्) िागररकता िभबर र जारी गिे शजल्लाेः
(छ) प्र्ाि िभबरेः
(र्) बैङ्क खाता िभबर र बैङ्कको िामेः
२. कमिर्ारी िए दे िार्को वििरणेः
(क) कार्ािलर्ेः
(ख) पदेः
(ग) कमिर्ारी सङ्केत िं.:
(घ) बैङ्क खाता िभबर र बैङ्कको िामेः
३.

अिकास प्राप्त कमिर्ारी िए दे िार्को वििरणेः
(क) अिकास प्राप्त र्मर्तेः
(ख) अिकास प्राप्त गरे को कार्ािलर्ेः
(ग) र्ििृत्तिरण पाइरिे को िए अर्िकारपत्र िं.

४. असुल उपर गिुि पिे रकमको वििरणेः
(क) पेश्कीेः
(ख) बेरुजुेः
(ग) िजाििा रु.
(घ) दण्ड जररबािा रु.:
(ङ) जभमा रु. ........... अिरे वपेः
(र्) व्र्ाज लाग्िे रकमेः
(छ) व्र्ाजदरेः
(ज) व्र्ाज लाग्ि िुरु िुिे र्मर्तेः
५. र्ितो र जमािीको वििरणेः
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५.१ र्ितो रिेको जार्जेथाको वििरणेः
(क) जग्गाििीको िाम थरेः
(ख) बाबुको िाम थरेः
(ग) बाजेको िाम थरेः
(घ) ठे गािाेः
(ङ) सभपकि िभबरेः
(र्)

िागररकता िभबर र जारी गिे शजल्लाेः

५.२ र्ितो रिेको घर, जग्गाको वििरणेः
र्स.िं.

शजल्ला

िगरपार्लका/
गाउँपार्लका

वकत्ता िं.

िेत्रफल

६. जमािीको वििरणेः
(क) िाम थरेः
(ख) बािुको िाम थरेः
(ग) बाजेको िाम थरेः
(घ) ठे गािाेः
(ङ) सभपकि िभबरेः
(र्) िागररकता िभबर र जारी गिे शजल्लाेः
(छ) जमािी ददएको घर, जग्गाको वििरणेः
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र्स.िं.

शजल्ला

िगरपार्लका/

वकत्ता िं.

िेत्रफल

वकर्सम

कैवफर्त

गाउँपार्लका

७. असुल उपरको लार्ग गरे को प्रर्ासेः
(क) सभबशन्ित व्र्शक्त/सं स्थालाई असुल उपरको लार्ग गरे को पत्रार्ारको र्लािी िं. र
र्मर्तेः
(ख) असुल उपरका लार्ग पैँ तीस ददिे सूर्िा जारी गरे को र्मर्त र समार्ारपत्रको िामेः
(ग) अन्र् प्रर्ासिरुेः

उशल्लशखत रकम आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि ऐि, २०७६ को दफा 39
र 40 अिुसार र्िर्र्मत फस्र्ौट तथा फरफारक िुि िसकेका, गिि िर्मल्िे र सोसँग
सभबशन्ित र्िर्ममा उशल्लशखत सभपूण ि कारबािी गररसवकएको िुँदा सोिी ऐिको दफा ४७ को
उपदफा (३) अिुसार लगत पठाइएको छ।

पेि गिेेः

प्रमाशणत गिेेः

.............................................

...........................................
ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको दस्तखत

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको दस्तखत
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रष्टव्र्ेः
लगत वििरण पठाउँदा र्िभि अिुसारको कागजातिरू पठाउिु पर ्िेछेः(१)

सरकारी बाँकी सरि असुल उपर गिि कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा
लगत पठाउिे र्िणिर्को प्रर्तर्लवप,

(२)

र्ितो रिेको जार्जेथाको जग्गाििी प्रमाणपुजािको सक्कलै र सो जार्जेथा रोक्का राखेको
सभबशन्ित मालपोत कार्ािलर्को पत्र,

(३)

जमािीकतािले गरे को कबुर्लर्तिामा, सो कबुर्लर्तिामामा उशल्लशखत जार्जेथाको
सक्कलै जग्गाििी प्रमाणपुजाि र सो

जार्जेथा रोक्का रिे को सभबशन्ित मालपोत

कार्ािलर्को पत्र,
(४) घरको र्ितो र्लइएको िए उक्त घरको मूल्र्ाङ्कि गररएका कागजातिरू,
(५)

ु उपक्रम (जोइन्ट िेञ्चर) को िकमा सं र्क्त
ु उपक्रमको सभझौता र साझेदारी
सं र्क्त
सभबन्िी कागजपत्र,

(६) सभबशन्ित अन्र् कागजात।
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अिुसूर्ी- १6
(र्िर्म ९३ को उपर्िर्म (२) को खण्ड (ङ) सँग सभबशन्ित)
बेरुजुको कार्ािलर्गत लगत तथा एकीकृत प्रगर्त प्रर्तिेदिको ढाँर्ा

िेपाल सरकार
............. मन्त्रालर्/वििाग/कार्ािलर्
कार्ािलर् कोड िं. ..............
बेरुजुको कार्ािलर्गत लगत तथा केन्रीर् एकीकृत प्रगर्त प्रर्तिेदि
........ मवििासभमको
रु. िजारमा
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सभपरीिणको लार्ग पेि

जभमा

म.ले.प.को का. मा

िएको

कु.र्ो. तथा के.त.का.मा

फस्र्ौट मध्र्े िगद असुल

जभमा

असुल

र्िर्र्मत

पेश्की

प्रर्तित

कुल जभमा

फस्र्ौट िई बाँकी रिे को बेरुजु

कु.र्ो. तथा के.त.का.बाट

म.ले.प. को का. बाट

जभमा

असुल

र्िर्र्मत

र्स आर्थिक िषिमा फस्र्ौट

पेश्की

जभमा

असुल

र्िर्र्मत

अ.ल्र्ा. सवित बाँकी बेरुजु

पेश्की

कार्ािलर् सङ्खकेत िं. र कार्ािलर्

क्र.सं .

लगत कट्टा तथा
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१

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

तिर्सल कार्ािलर्मा लगत रिेको मध्र्े-

सार्बक आर्थिक िषि ......... दे शख ......... सभमको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि ........ को-

जभमा
३

आर्थक
ि िषि ............ मात्रको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि .......... को-

जभमा
४

१६

१७

सार्बक आर्थिक िषि ........ दे शख ......... सभमको म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदि ......... को कुमारी र्ोक तथा केन्रीर्

जभमा
२

१५

कुल
जभमा
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२१
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५

२ जभमा फस्र्ौट मध्र्े असुल िई फस्र्ौट िएको रु.

६

वििेष वििरण

१ जभमा बेरुजु मध्र्े असुल गिुि पिे बेरुजु रु.

३ सभपरीिणको लार्ग म.ले.प. र कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल
कार्ािलर्मा पेि िएको रु.

७

४ बाँकी बेरुजु मध्र्े कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा

८

लगत रिेको रु.

१ कुल बेरुजु

िजार

िजार फस्र्ौट िई सोको

मध्र्े पुरािो रु.

मध्र्े रु.

प्रगर्त

२ कुल बेरुजु

िजार

िजार फस्र्ौट िई सोको

िालसभमको रु.

मध्र्े रु.

प्रगर्त

प्र.ि.

िएको।

प्र.ि.

िएको।

म.ले .प.मा लगत रिे को
पेश्की बाँकी रु.
म.ले .प.मा लगत रिे को
र्िर्र्मत गिे बेरुजु रु.
म.ले .प.मा लगत रिे को
असुल गिे बेरुजु रु.
म.ले .प.मा लगत रिे को
जभमा बेरुजु रु.

िोटेः कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्ले वििरण तर्ार गदाि र्सै फाराम एकीकृत गरी राख्नु पदिछ।

तर्ार गिेको दस्तखतेः

जाँर् गिेको दस्तखतेः

िामेः

िामेः

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको
दस्तखतेः
िामेः
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दजािेः

दजािेः

दजािेः

दजािेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

कार्ािलर्गत तथा केन्रीर् प्रगर्त प्रर्तिेदि फाराम ििे तररकाेः
बेरुजु फस्र्ौटको मार्सक, त्रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक प्रगर्त वििरण अिुसारको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण तर्ार गिुि पदिछ। र्ो प्रर्तिेदि आर्थिक िषि िुरु
िएको पैंतालीस ददिर्ित्र तर्ार गरी प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले तालुक र्िकार्मा र सभबशन्ित मन्त्रालर्ले सङ्घीर् सं सदको साििजर्िक ले खा सर्मर्त, प्रिािमन्त्री तथा
मशन्त्रपररषद्को कार्ािलर् र बेरुजु फस्र्ौट अिुगमि सर्मर्तमा पठाउिु पदिछ। सो पर्छ मार्सक, त्रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक बेरुजु फस्र्ौटको लक्ष्र् तथा
प्रगर्तको तुलिात्मक वििरण तोवकएको समर्ािर्ि पूरा िएको पन्र ददिर्ित्र बेरुजुसँग आबद्ध कार्ािलर् िा आर्ोजिाले तालुक वििाग/मन्त्रालर्मा र कोष
तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पदिछ।सभबशन्ित मन्त्रालर्ले मातित र्िकार्को िाम, ठे गािासवितको बेरुजु फस्र्ौटको आिर्िक प्रगर्त वििरण तर्ार
गरी सङ्घीर् सं सदको साििजर्िक लेखा सर्मर्त, प्रिािमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कार्ािलर् र बेरुजु फस्र्ौट अिुगमि सर्मर्तमा प्रत्र्ेक अिर्ि समाप्त िएको
एक्काईस ददिर्ित्र पठाउिु पदिछ।
मिल िं. १ क्र.सं .

क्र.सं . १ मा कुि र्िकार्को बेरुजु प्रर्तिेदि बिाइएको िो सो र्िकार्को कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा रिे को
बेरुजुलाई पविलो खण्डमा प्रविवष्ट गिे।क्र.सं . २ मा मिाले खापरीिकको कार्ािलर्मा लगत रिे को लेखापरीिणको अशन्तम िावषिक
प्रर्तिेदिमा उल्लेख गररएको एक आर्थिक िषिको बेरुजु बािे कको आर्थिक िषििरुको कुल बेरुजुको र्ोगलाई बेरुजु िगीकरण अिुसार
दोस्रो खण्डमा प्रविवष्ट गिे।क्र.सं . ३ मा मिाले खापरीिकको कार्ािलर्ले ले खापरीिण गरी ले खापरीिण प्रर्तिेदि पेि गरे को िालको
िावषिक प्रर्तिेदिमा समािेि िएको मध्र्े अशन्तम आर्थिक िषिको बेरुजु िगीकरण गरी ते स्रो खण्डमा प्रविवष्ट गिे।क्र.सं . ४ मा क्र.सं .
१, २ र ३ मा प्रविवष्ट गररएको बेरुजु िगीकरण अिुसारको कुल बेरुजु, फस्र्ौट र बाँकी रकम प्रविवष्ट गिे।

मिल िं. २

बेरुजुसँग सभबशन्ित कार्ािलर्को िाम र सङ्केत िभबर क्रमिेः मार्थल्लो र्िकार्दे शख मातित र्िकार्को िाम उल्ले ख गिे।

कार्ािलर्को सङ्केत
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िभबर र कार्ािलर्ेः
अ.ल्र्ा. सवित बाँकी

र्ी मिलिरुमा आर्थिक िषि समूिको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजु रकम मिल िं. ३, ४ र ५ मा क्रमिेः पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे,

बेरुजु मिलमा

र्िर्र्मत गिुि पिे र असुल गिुि पिे उल्ले ख गिे र सोको कुल जभमा रकम मिल िं. ६ मा उल्ले ख गिुि पदिछ।

र्ारिटा मिलिरु
छि्:
मिल िं. ३ पेश्कीेः

बेरुजुको लगत वकताबका आिारमा आर्थिक िषि समूि अिुसार फस्र्ौट गिि बाँकी र्िकार्गत पेश्की बेरुजु रकम र्स मिलमा उल्ले ख
गिे।

मिल िं. ४ र्िर्र्मतेः

बेरुजुको लगत वकताबका आिारमा आर्थिक िषि समूि अिुसार फस्र्ौट गिि बाँकी र्िर्र्मत गिुि पिे बेरुजु रकम र्स मिलमा उल्ले ख
गिे।

मिल िं. ५ असुलेः

बेरुजुको लगत वकताबका आिारमा आर्थिक िषि समूि अिुसार फस्र्ौट गिि बाँकी असुल गिुि पिे बेरुजु रकम र्स मिलमा उल्ले ख
गिे।

मिल िं. ६ जभमाेः

मिल िं. ३, ४ र ५ मा उल्लेख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजुको जोड रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

र्स आर्थिक िषिमा

र्ी मिलिरुमा ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजु मध्र्े प्रर्तिेदि अिर्िमा फस्र्ौट िएको सभबशन्ित

फस्र्ौट मिलमा मिल र्िकार्िरुको बेरुजुको िगीकरण अिुसार पेश्की फस्र्ौट गिुि पिे, र्िर्र्मत गिुि पिे र असुल गिुि पिे बेरुजु मध्र्े फस्र्ौट िएको
िं. ७, ८, ९, १०, ११, रकम क्रमिेः मिल िं. ७, ८ र ९ मा प्रविवष्ट गिे र सोको जोड जभमा मिल िं. १० मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ।मिल िं. १० अिुसार
१२ र १३ समेत

फस्र्ौट िएको कुल रकम मध्र्े मिाले खापरीिकको कार्ािलर्माफित सभपरीिण िई लगत कट्टा िएको रकम मिल िं. ११ मा र

जभमा सातिटा

कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्माफित सभपरीिण तथा लगत कट्टा िएको रकम मिल िं. १२ प्रविवष्ट गिुि पदिछ। मिल

मिलिरु छि्:

िं. ११ र १२ को जोड जभमा मिल िं. १३ प्रविवष्ट गिुि पदिछ।
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मिल िं. १४

कुल बेरुजु मध्र्े िालसभम फस्र्ौट िएको मिल िं. १३ को रकमलाई मिल िं. ६ को रकमले िाग गरी १०० ले गुणा गदाि िुि

प्रर्तितेः

आउिे प्रर्तित र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

फस्र्ौट बाँकी रिेको

र्ी मिलिरुमा ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको फस्र्ौट गिि बाँकी रिे को मिल िं. ४, ५ र ६ मध्र्ेको बेरुजु मध्र्े र्स

बेरुजु मिलमा मिल

प्रर्तिेदि अिर्िमा बेरुजु फस्र्ौट िएको मिल िं. ७, ८ र ९ को रकम घटाई फस्र्ौट गिि बाँकी रिे को बेरुजु रकम िगीकरण

िं. १५, १६, १७ र

अिुसार क्रमिेः मिल िं. १५, १६ र १७ मा प्रविवष्ट गिे र सोको जोड जभमा मिल िं. १८ मा प्रविवष्ट गिुि पदिछ।

१८ गरी र्ारिटा
मिलिरु छि्:
मिल िं. १९

मिल िं. १४ मा उल्ले ख िएको कुल फस्र्ौट िएको बेरुजु मध्र्े िगद असुल िई फस्र्ौट िएको रकम र्स मिलमा उल्ले ख गिे।

फस्र्ौट मध्र्े िगद
असुलेः
पेि िएको मिलमा

फस्र्ौट गिि बाँकी रिेको मिल िं. १८ को बेरुजु रकम मध्र्े फस्र्ौटको र्िणिर् िई कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा

मिल िं. २०, २१ र

सभपरीिण तथा लगत कट्टाको लार्ग पेि िएको रकम मिल िं. २० मा र मिालेखापरीिकको कार्ािलर्मा सभपरीिण तथा लगत

२२ गरी तीििटा

कट्टाको लार्ग पेि िएको रकम मिल िं. २१ मा प्रविवष्ट गिे र मिल िं. २० र २१ को जोड जभमा मिल िं. २२ मा प्रविवष्ट गिुि

मिलिरु छि्:

पदिछ।
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अिुसूर्ी- १7
(र्िर्म ९३ को उपर्िर्म (२) को खण्ड (ङ) सँग सभबशन्ित)
अशन्तम लेखापरीिणबाट कार्म बेरुजुको एकीकृत प्रगर्त वििरणको ढाँर्ा

िेपाल सरकार
............. मन्त्रालर्/वििाग/कार्ािलर्
कार्ािलर् कोड िं. .............
अशन्तम लेखापरीिणबाट कार्म बेरुजुको एकीकृत प्रगर्त वििरण
............ मवििासभमको

क्र.सं.

वििरण

रकम (रु. िजारमा)

१

म.ले.प.को ....... औ ं िावषिक प्रर्तिेदि ........ अिुसार आ.ि. .......... मा फस्र्ौट गिुि पिे जभमा बेरुजु

२

र्स मवििासभममा जभमा फस्र्ौट
(क) आर्थिक िषि ...... सभमको मध्र्े बेरुजु फस्र्ौट सर्मर्त र कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्बाट फस्र्ौट रकम
फस्र्ौट प्रर्तित
(ख) आर्थिक िषि ...... दे शख ....... सभमको मध्र्े म.ले .प.को कार्ािलर्बाट सभपरीिण िई लगत कट्टा िएको बेरुजु
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क्र.सं.

वििरण

रकम (रु. िजारमा)

फस्र्ौट प्रर्तित
(ग) म.ले.प.को कार्ािलर्बाट आर्थिक िषि ...... को मध्र्े फस्र्ौट
फस्र्ौट प्रर्तित
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) जोड्दा िुिे बेरुजुको फस्र्ौट प्रर्तित
३

क्र.सं . २ को जभमा फस्र्ौट मध्र्े असुल उपर िई फस्र्ौट िएको रु.

४

बाँकी बेरुजु
(क) बाँकी बेरुजु क्र.सं . १ बाट २ को कट्टा गरी बाँकी िुिे रु.
(ख) क्र.सं . २ बमोशजम सभपरीिण गदाि थप बेरुजु कार्म िएमा र्सरी थवपएको बेरुजु रु.
(ग) आर्थिक िषि ......... मा आ.ि. .......... को स्रे स्ता ले खापरीिण गदाि कार्म िएको क्र.सं . ६ बाट थप बेरुजु रु.

५

मिाले खापरीिकको .... औ ं िावषिक प्रर्तिेदि ...... अिुसार आर्थिक िषि ......... मा फस्र्ौट गिुि पिे बाँकी बेरुजु रु.

६

आर्थिक िषि ........ मा आर्थिक िषि ...... को स्रे स्ता ले खापरीिण िएको जभमा रकम
(क) लेखापरीिण िएको रकम मध्र्ेबाट कार्म िएको बेरुजु रकम रु.
(ख) लेखापरीिण रकमको तुलिामा कार्म िएको बेरुजुको प्रर्तित

७

म.ले.प.को .....औ ं िावषिक प्रर्तिेदि ..... अिुसार जभमा बेरुजु क्र.सं . १ अिुसार
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क्र.सं.

वििरण

रकम (रु. िजारमा)

त्र्स मध्र्े असुल उपर गिुि पिे बेरुजु
(क) आर्थिक िषि ...... मा क्र.सं . २ बमोशजम फस्र्ौट मध्र्े असुल िएको
(ख) कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा लगत कसेको आिारमा फस्र्ौट िएको
८

(क) लेखापरीिण बक्यौता आर्थिक िषि ....... मा ले खापरीिण गराउिु पिे
(ख) लेखापरीिण बक्यौता आर्थिक िषि ...... मा ले खापरीिण गराएको
(ग) लेखापरीिण बक्यौता आर्थिक िषि ..... मा ले खापरीिण गराउिु पिे बाँकी

९

(क) आर्थिक िषि ..... मा फस्र्ौट गिुि पिे पेश्की बाँकी रु.
(ख) आर्थिक िषि ....... मा फस्र्ौट िएको पेश्की रु.
(ग) पुरािो पेश्की बाँकी रु.
(घ) आर्थिक िषि ........ मा िएको आर्थिक िषि ....... को ले खापरीिणबाट थप िएको पेश्की रु.
जभमा पेश्की बाँकी रु.

िोटेः अशन्तम लेखापरीिणबाट कार्म िएको बेरुजुको लगत केन्रीर् र कोषतफि (सर्मर्त/साििजर्िक सं स्थाि)को छु ट्टाछु ट्टै प्रर्तिेदि तर्ार गरी पठाउिु
पदिछ।
तर्ार गिेको दस्तखतेः

जाँर् गिेको दस्तखतेः आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको दस्तखतेः कार्ािलर् प्रमुखको दस्तखतेः

िामेः

िामेः

िामेः

िामेः
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दजािेः

दजािेः

दजािेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

दजािेः
र्मर्तेः

एकीकृत प्रगर्त वििरण फाराम ििे तररकाेः
प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले अशन्तम ले खापरीिण प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको बेरुजुलाई केन्रीर् बेरुजु र कोषतफिको बेरुजु छु ट्याई एकीकृत प्रगर्त वििरण छु ट्टाछु ट्टै तर्ार गिुि
पदिछ। र्ो प्रर्तिेदि आर्थिक िषि िुरु िएको पैंतालीस ददिर्ित्र प्रत्र्ेक कार्ािलर् (साििजर्िक सं स्थाि, कोष तथा सर्मर्त समेत)ले तालुक र्िकार्मा र सभबशन्ित
मन्त्रालर्ले सङ्घीर् सं सदको साििजर्िक लेखा सर्मर्त, प्रिािमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कार्ािलर् र बेरुजु फस्र्ौट अिुगमि सर्मर्तमा तर्ार गरी पठाउिु पदिछ। सो
पर्छ मार्सक, त्रैमार्सक, अिििावषिक र िावषिक बेरुजु फस्र्ौट लक्ष्र् र बेरुजु फस्र्ौटको प्रगर्तको तुलिात्मक वििरण तोवकएको समर्ािर्ि पूरा िएको पन्र ददिर्ित्र
बेरुजुसँग आबद्ध कार्ािलर् िा आर्ोजिा (साििजर्िक सं स्थाि, कोष तथा सर्मर्त समेत) ले तालुक वििाग/मन्त्रालर्मा र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु
पदिछ।सभबशन्ित मन्त्रालर्ले मातित र्िकार्को बेरुजु फस्र्ौटको एकीकृत आिर्िक प्रगर्त वििरण तर्ार गरी सङ्घीर् सं सदको साििजर्िक ले खा सर्मर्त, प्रिािमन्त्री
तथा मशन्त्रपररषद्को कार्ािलर् र बेरुजु फस्र्ौट अिुगमि सर्मर्तमा तोवकएको प्रत्र्ेक अिर्ि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्ित्र पठाउिु पदिछ।
क्र.सं . १ माेः

बेरुजु लगत वकताब अिुसार र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिुि पिे कुल बाँकी बेरुजु रकम उल्ले ख गिे ।

क्र.सं . २ माेः

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट गिि बाँकी रिे को बेरुजु रकम मध्र्े िालसभम फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे

क्र.सं . २ को- खण्ड (क) माेः

बेरुजु फस्र्ौट सर्मर्त र कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा लगत रिे को पुरािो बेरुजु मध्र्े र्स आर्थिक िषिमा
फस्र्ौट िएको रकम र कुल बेरुजुको तुलिामा िएको प्रगर्त प्रर्तित उल्ले ख गिे।

खण्ड (ख) माेः

गत आर्थिक िषििन्दा अशघको फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजु मध्र्े फस्र्ौट िई मिाले खापरीिकको कार्ािलर्बाट सभपरीिण तथा
बेरुजुको लगत कट्टा िएको रकम र क्र.सं . १ मा उल्ले ख िएको बाँकी बेरुजुको तुलिामा िएको प्रगर्त प्रर्तित उल्लेख
गिे।
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खण्ड (ग) माेः

गत आर्थिक िषिको बेरुजु मध्र्ेबाट फस्र्ौट िई मिाले खापरीिकको कार्ािलर्बाट सभपरीिण तथा बेरुजु लगत कट्टा िएको
रकम र क्र.सं . १ मा उल्ले ख िएको बाँकी बेरुजुको तुलिामा िएको प्रगर्त प्रर्तित उल्ले ख गिे।

खण्ड (घ) माेः

र्स आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको कुल बेरुजु रकम र क्र.सं . १ मा उल्ले ख िएको बाँकी बेरुजुको आिारमा िुिे प्रर्तित
उल्ले ख गिे।

क्र.सं . ३ माेः

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको जभमा बेरुजु मध्र्े असुल िई बेरुजु फस्र्ौट िएको रकम उल्ले ख गिे।

क्र.सं . ४ को- खण्ड (क) माेः

र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको कुल रकम घटाई फस्र्ौट गिि बाँकी रिे को बेरुजु रकम उल्ले ख गिे।

खण्ड (ख) माेः

र्ालू आर्थिक िषिमा बेरुजु फस्र्ौट तथा सभपरीिण गदाि थप िएको बेरुजु रकम उल्ले ख गिे।

खण्ड (ग) माेः

गत आर्थिक िषिको स्रे स्ता ले खापरीिण गदाि कार्म िएको बेरुजु क्र.सं . ६ अिुसारको रकम उल्ले ख गिे।

क्र.सं . ५ माेः

मिालेखापरीिकको कार्ािलर्बाट प्रकाशित तत्कालको िावषिक प्रर्तिेदि अिुसार फस्र्ौट गिि बाँकी बेरुजु क्र.सं . ४ को खण्ड
(क), (ख) र (ग) को बेरुजु बाँकीको जोड रकम उल्ले ख गिे।

क्र.सं . ६ माेः

मिालेखापरीिकको कार्ािलर्बाट गत आर्थिक िषिमा ले खापरीिण गररएको विर्िर्ोजि, राजस्ि र िरौटीको कुल ले खापरीिण
अङ्क उल्ले ख गिे।

क्र.सं . ६ को- खण्ड (क) माेः
खण्ड (ख) माेः

गत आर्थिक िषिमा ले खापरीिण िएको स्रे स्ताबाट र्िस्केको कुल बेरुजु रकम उल्ले ख गिे।
गत आर्थिक िषिमा ले खापरीिण िएको ले खापरीिण रकमको तुलिामा र्िस्केको बेरुजुको प्रर्तित उल्ले ख गिे।

क्र.सं . ७ माेः

म.ले.प.को िावषिक प्रर्तिेदिमा उल्ले ख िएको क्र.सं . १ अिुसारको फस्र्ौट गिि बाँकी कुल बेरुजु रकम उल्ले ख गिे।

क्र.सं . ७ को- खण्ड (क) माेः

फस्र्ौट गिि बाँकी कुल बेरुजु रकम मध्र्े असुल गरी फस्र्ौट गिुि पिे बेरुजु रकम उल्ले ख गिे।

खण्ड (ख) माेः

ले खाउत्तरदार्ी अर्िकृतले र्िणिर् गरी आर्थिक कार्िविर्ि तथा वित्तीर् उत्तरदावर्त्ि ऐि, २०७६ को दफा ४७ को उपदफा (३)
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बमोशजम कुल बाँकी बेरुजु मध्र्े असुल उपर गिे गरी लगत कस्ि कुमारी र्ोक तथा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा पठाएको
आिारमा मन्त्रालर्को बेरुजु लगत वकताबमा फस्र्ौट जिाइएको रकम उल्ले ख गिे।
क्र.सं . ८ को- खण्ड (क) माेः

अशन्तम ले खापरीिण िुि िसकी ले खापरीिण बक्यौता बेरुजुको रुपमा मिाले खापरीिकको िावषिक प्रर्तिेदिमा समािेि िएको
मातित र्िकार् समेतको ले खापरीिण बक्यौता रकम उल्ले ख गिे।

खण्ड (ख) माेः

ले खापरीिण बक्यौता बेरुजु रकम मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा ले खापरीिण िएको रकम उल्लेख गिे।

खण्ड (ग) माेः

र्ालू आर्थिक िषिमा ले खापरीिण िुि िसकी बक्यौता बेरुजुको रुपमा बाँकी रिे को अद्यािर्िक ले खापरीिण बक्यौता बेरुजु
रकम उल्लेख गिे।

क्र.सं . ९ को- खण्ड (क) माेः

गत आर्थिक िषििन्दा अशघको फस्र्ौट गिि बाँकी पुरािो पेश्की बेरुजु रकम उल्लेख गिे।

खण्ड (ख) माेः

फस्र्ौट गिि बाँकी क्र.सं . ९ को खण्ड (क) को पेश्की बेरुजु मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िएको रकम उल्लेख गिे।

खण्ड (ग) माेः

फस्र्ौट गिि बाँकी पुरािो पेश्की बेरुजु मध्र्े र्ालू आर्थिक िषिमा फस्र्ौट िई बाँकी रिे को रकम उल्ले ख गिे।

खण्ड (घ) माेः

गत आर्थिक िषिको स्रे स्ता ले खापरीिण गदाि थप िएको िर्ाँ पेश्की बेरुजु रकम उल्ले ख गिे।

खण्ड (ङ) माेः

फस्र्ौट गिि बाँकी कुल पेश्की बेरुजु क्र.सं . ९ को खण्ड (ग) र (घ) को रकम जोड्दा िुिे रकम उल्ले ख गिे।
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अिुसूर्ी-१८
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म १०४ को (१) सग
बरबुझारथ प्रमाणपत्रको ढाँर्ा
िेपाल सरकार
... ... ... ... ... ... मन्त्रालर्/र्िकार्
बरबुझारथ प्रमाणपत्र
र्स मन्त्रालर्/र्िकार्/वििाग/कार्ािलर्का ... ... ... ... ... ... ... ... ... श्री ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... को शजभमा रिे को सरकारी िगदी, शजन्सी,
कागजपत्र र सभपशत्त तोवकएको िालिाला ... ... ... ... ... ... ...पदका श्री ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... लाई बुझाई सक्िुिएको व्र्िोरा प्रमाशणत गरी र्ो बरबुझारथ प्रमाणपत्र प्रदाि
गररएको छ।
बुझ्िेको,-

बुझाउिेको,-

कार्ािलर् प्रमुखको,-

िाम, थरेः

िाम, थरेः

िाम, थरेः

पदेः

पदेः

पदेः

दस्तखतेः

दस्तखतेः

दस्तखतेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः

र्मर्तेः
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अिुसूर्ी-१९
(र्िर्म १०७ को उपर्िर्म (४) सँग सभबशन्ित)
र्ललाम गिे सभपशत्त तथा शजन्सी मालसामािको मूल्र्ाङ्किको ह्रास कट्टी दररे ट

क्र.सं.

वििरण

ह्रास कट्टी दर

१.

कभप्र्ुटर तथा सूर्िा प्रविर्िसँग सभबशन्ित उपकरण

पच्र्ीस प्रर्तित

२.

फर्ििर्र तथा वफक्स्र्सि

पच्र्ीस प्रर्तित

३.

अटोमोबाइल्स, बस तथा र्मिीबस

बीस प्रर्तित

४.

र्िमािण तथा उत्खिि् सभबन्िी उपकरण

पन्र प्रर्तित

५.

अन्र् मेशििरी औजार

पन्र प्रर्तित

176

