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आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्मािली, २०६४

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित र्मर्त
२०६४।८।१
सं िोिि
आर्थिक कार्िविर्ि (पविलो सं िोिि) र्िर्मािली, २०७५

२०७५।१।१७

आर्थिक कार्िविर्ि ऐि, २०५५ को दफा ३६ ले ददएको अर्िकार प्रर्ोग गरी िेपाल सरकारले
दे िार्का र्िर्मिरू बिाएको छ ।

पररच्छे द – १
प्रारशभिक
१.

संशिप्त िाम र प्रारभिः (१) र्स र्िर्मािलीको िाम “आर्थिक कार्िविर्ि र्िर्मािली, २०६४”
रिेको छ ।
(२) र्ो र्िर्मािली तुरुन्त प्रारभि िुिेछ ।

२.

पररिाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथि िलागेमा र्स र्िर्मािलीमा,–
(क)

“ऐि” िन्नाले आर्थिक कार्िविर्ि ऐि, २०५५ सभझिु पछि ।

(ख)

“अर्िकारप्राप्त अर्िकारी” िन्नाले र्स र्िर्मािली बमोशजम खर्ि गिे िा सोको
लार्ग र्िकासा ददिे अर्िकार पाएको अर्िकारी सभझिु पछि र सो िब्दले कार्म
मुकार्म िा र्िर्मत्त िई काम गिे अर्िकारी समेतलाई जिाउँछ ।

(ग)

“वििागीर् प्रमुख” िन्नाले सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार् िा मन्त्रालर् िा सो
अन्र्तगत रिेका वििाग िा वििाग सरिका अशततत्ि र िेत्रार्िकार िएका
केन्रीर्ततरका कार्ािलर्का प्रमुख सभझिु पछि ।
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(घ)

“सरकारी रकम” िन्नाले िेपाल सरकारलाई राजश्वको रूपमा िा अन्र् कुिै
वकर्समबाट प्राप्त िुिे रकम सभझिु पछि ।

(ङ)

“आन्तररक र्िर्न्त्रण” िन्नाले कािूिले र्ििािरण गरे का प्रविर्ा पररपालिा िर्ो
िएि ििी तालुक कार्ािलर्बाट र्िरन्तर रूपमा गररिे सुपररिेिण र अिुगमि
कार्ि सभझिु पछि ।

(र्)

“िरौटी रकम” िन्नाले कुिै काम टु ङ्गो िलागेसभम सुरिण बापत राशखएको
सुरिण जमाित रकम (ररटे न्सि मर्ि) िा अिेष्ट मिी िा सो बापतको र्बडबण्ड
िा परफरमेन्स बण्ड सभझिु पछि र सो िब्दले अन्र् कुिै कारणले सुरिण
राख्नु पिे िई सो बापत राशखएको रकम समेतलाई जिाउिेछ ।

(छ)

“सदर तर्ािा” िन्नाले सुरिण बापत िरौटी खातामा जभमा रिे को िरौटी
रकमलाई र्स र्िर्मािली बमोशजम सरकारी कोषमा दाशखला गिे कार्ि सभझिु
पछि ।

(ज)

“लगती राजति” िन्नाले लगत कसी लगत अिुसार असूल उपर गररिे राजति
सभझिु पछि ।

(झ)

“िसबली राजति” िन्नाले लगती राजति बािेक पटके रूपमा िुल्क, दततुर,
र्ललाम र्बिी, बोलपत्र फाराम र्बिी आददबाट प्राप्त िुिे राजति सभझिु
पछि ।

(ञ)

“आिर्िक र्ोजिा” िन्नाले राविर् र्ोजिा आर्ोगले तोवकददएको समर्र्ित्र पूरा
गिुि पिे र्ोजिा सभझिु पछि ।

(ट)

“वििेष पररशतथर्त” िन्नाले सुख्खा, अिािृवष्ट, अर्तिृवष्ट, िूकभप, बाढी, पविरो,
आगलागी जतता प्राकृर्तक एिं दै िी प्रकोप तथा आकशतमक िा अप्रत्र्ाशित
वििेष कारणबाट सृजिा िएको पररशतथर्त सभझिु पछि ।

(ठ)

“सरकारी बाँकी” िन्नाले ऐिको दफा २ को खण्ड (ि) बमोशजम असूल उपर
गिुि पिे रकम सभझिु पछि ।
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(ड)

“कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्” िन्नाले मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्
मातित रििे गरी तथापिा िएको कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् सभझिु
पछि ।

(ढ)

“दातृ पि” िन्नाले दिपिीर् िा ििुपिीर् सभझौतािारा िेपाल सरकारलाई
िैदेशिक सिार्ता (ऋण िा अिुदाि) उपलब्ि गराउिे र्मत्रराि िा अन्तरािविर्
िा विदे िी सं घ सं तथा सभझिु पछि ।

(ण)

ु ािी” िन्नाले वििेष इभप्रेष्ट खातामा रिे को रकमबाट खर्ि गररिे रकम
“सोझै िक्त
िा सभबशन्ित आर्ोजिा कार्ािलर्को माग अिुसार दातृ पिबाटै सभबशन्ित
ु ािी ददिे िा दातृ पिले
व्र्शक्त, फमि, कभपिी, सं तथा िा आपूर्तिकतािलाई सोझै िक्त
ु ािी गिे प्रविर्ा सभझिु पछि ।
सोझै िक्त

(त)

“िततुगत सिार्ता” िन्नाले दातृ राि िा सं तथािरूबाट प्राप्त िएका शजन्सी
मालसामाि सभझिु पछि र सो िब्दले दातृ राि िा सं तथािरू आफैले र्िमािण
गरी िततान्तरण गररएका अर्ल सभपर्त (टिि वक) समेतलाई जिाउँछ ।

(थ)

“िीषिक” िन्नाले व्र्र् अिुमािको वििरण पुशततकामा उल्लेख िुिे अिुदाि सं ख्र्ा
सभझिु पछि ।

(द)

“उपिीषिक” िन्नाले व्र्र् अिुमािको वििरण पुशततकामा उल्लेख िुिे उपिीषिक
सङ्केत सं ख्र्ा सभझिु पछि ।

(ि)

“खर्ि िीषिक” िन्नाले व्र्र् अिुमािको रकमगत वििरणको िीषिकिरूको
िगीकरण सभझिु पछि ।

(ि)

“बजेट ददग्दििि” िन्नाले कार्ििम तथा बजेट तर्ार गिि अथि मन्त्रालर्बाट
जारी िएको पुशततका सभझिु पछि ।

(प)

“एकीकृत केन्रीर् ले खा” िन्नाले केन्रीर्ततरका कार्ािलर्बाट प्राप्त प्रर्तिेदि
एिं कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्िरूबाट प्राप्त िुिे शजल्लागत वििरण,
सरकारलाई प्राप्त िुिे िैदेशिक सिार्ता, आन्तररक ऋण, लगािी समेतबाट प्राप्त
िुिे रकम समेतको आिारमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले िावषिक रूपमा
तर्ार गिे ले खा सभझिु पछि ।
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पररच्छे द–२
सशित कोष तथा खाता सिालि सभबन्िी व्र्ितथा
३.

सशित कोषको सिालिः (१) सशित कोष सिालिका लार्ग मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
समर् समर्मा तोवकददए बमोशजमका खातािरू रििेछि् ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमका खातािरूको सिालि मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् िा
सो कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् िा अन्र् कार्ािलर्ले
गिेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमका खातािरूमा आर्थिक िषिको अन्त्र्मा बाँकी रिे को
विर्िर्ोशजत रकम मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम गिुि पिेछ ।

४.

सशित कोषको प्रर्ोगः िेपाल सरकारले सशित कोषको प्रर्ोग सालबसाली रूपमा जारी िुिे
विर्िर्ोजि ऐि, पेश्की खर्ि ऐि, पूरक ऐि, उिारो खर्ि ऐि तथा अन्र् प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
गिेछ ।

५.

सशित कोषबाट र्िकासाः (१) सालबसाली पेश्की खर्ि ऐि िा विर्िर्ोजि ऐि जारी िएपर्छ
अथि मन्त्रालर्ले ददएको अर्िकारको आिारमा तिीकृत बजेट वििरण अिुसार मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित
कार्ािलर्को िाममा सशित कोषबाट रकम र्िकासा ददिेछ ।
(२) कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम सशित कोषबाट
रकम र्िकासा ददं दा त्र्ततो र्िकासा िएको रकम सभबशन्ित कार्ािलर्को िाममा खोर्लएको
बैङ्क खातामा जभमा िुिे गरी ददिु पिेछ ।

६.

खाता खोल्िे तिीकृर्त र्लिु पिेः (१) शजल्लाशतथत सरकारी कारोिार गिि र्िर्म ९ को उपर्िर्म
(१) बमोशजम तोवकएको बैङ्कमा मात्र र्िकासा र्लिे कार्ािलर्को िाममा सरकारी अड्डाखािा
(स/अ) समूिको बैङ्क खाता खोल्ि तिीकृर्त ददइिेछ ।
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(२) वििेष प्रर्ोजि िा वििेष अितथामा र्िकासा र्लिे िन्दा र्िन्न शजल्लामा िा सरकारी
अड्डाखािा (स/अ) समूि िन्दा र्िन्न समूिको बैङ्क खाता िा सरकारी कारोिार गिि इजाजत
प्राप्त ििएको बैङ्कमा खाता खोल्ि परे मा मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को तिीकृर्त र्लिु
पिेछ ।

७.

र्िकासा रकमको खाता सिालिः र्िर्म ५ बमोशजम र्िकासा िएको रकम जभमा िएको
कार्ािलर्को िामको खाताको सिालि कार्ािलर् प्रमुख िा र्िजले तोकेको कमिर्ारी र आर्थिक
ु
प्रिासि िाखा प्रमुख िा र्िजले तोकेको आर्थिक प्रिासि िाखाको कमिर्ारीको सं र्क्त
दततखतबाट सिालि गिुि पिेछ । आर्थिक प्रिासि िाखाको दरिन्दी ररक्त िएको िा दरिन्दी
िरिेको अितथामा कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको ले खा समूिको कमिर्ारी
ु
र कार्ािलर् प्रमुखको सं र्क्त
दततखतबाट त्र्ततो खाताको सिालि गिुि पिेछ । कोष तथा
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले ले खा समूिको कमिर्ारी उपलब्ि गराउि िसकेको अितथामा
ु दततखतबाट त्र्ततो खाताको
कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको कमिर्ारी र कार्ािलर् प्रमुखको सं र्क्त
सिालि गिुि पिेछ ।

८.

सरकारी रकम सभबन्िी व्र्ितथाः (१) र्िर्म ५ बमोशजम कुिै कार्ािलर्को िाममा र्िकासा
िई प्राप्त िुि आउिे रकम िेपाल राि बैङ्क िा सरकारी कारोिार गिे गरी तोवकएको बैङ्कमा
दाशखला गिुि पिेछ । मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को परामििमा िेपाल राि बैङ्कले सरकारी
कारोिार गिे बैङ्क तोक्ि सक्िेछ ।
(१क) उपर्िर्म (१) बमोशजम सरकारी कारोबार गिि तोवकएको बैङ्कले मिालेखा



र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम एक बैङ्कबाट अको बैङ्कमा िा एउटा बैङ्क खाताबाट
अको बैङ्क खातामा सरकारी रकम ट्रान्सफर गिुि पिेछ ।
(२) सरकारी कारोिारको लार्ग मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को परामििमा िेपाल राि
बैङ्कले सरकारी कारोिार र्िदे शिका तर्ार गरी लागू गिुि पिेछ ।



पविलो सं िोिििारा थप ।
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(३) सरकारी कारोिार सिालिको लार्ग विर्िन्न कार्ािलर्िरूमा रकम उपलब्ि गराउि
बैङ्किरूमा कोषको व्र्ितथा िेपाल राि बैङ्कले र्मलाउिु पिेछ ।

८क. सेिा िुल्कः (१) र्िर्म ८ को उपर्िर्म (१क) बमोशजम एक बैङ्कबाट अको बैङ्कमा िा एउटा



बैङ्क खाताबाट अको बैङ्क खातामा सरकारी रकम ट्रान्सफर गदाि सरकारी कारोबार गिे बैङ्कले
त्र्सरी सरकारी रकम ट्रान्सफर गरे बापत कुिै वकर्समको सेिा िुल्क र्लि पाउिे छै ि ।
ु ािी गिे रािसेिकको पाररश्रर्मक, कार्ािलर्को पािी, र्बजुली,
(२) िेपाल सरकारले िक्त
ु ािी, सामाशजक सुरिा ित्ता िा
टे र्लफोि र सिार मिसुल जतता उपर्ोर्गता (र्ुवटर्लटी) िक्त
कार्ािलर्ले ि ुक्तािी गिुप
ि िे राजश्व जभमा गदाि त्र्ततो रकम विसाब र्मलाि गिे र्िकार्ले कुिै
सेिा िुल्क िेपाल सरकारले व्र्िोिेछ ।
(३) र्स र्िर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िए तापर्ि कुिै व्र्शक्त, फमि िा
कभपिीले राजश्व खातामा रकम जभमा गदाि त्र्ततो व्र्शक्त, फमि िा कभपिीको खाता रिे को
ु ािी गिे अन्र् साििबाट राजश्व
बैङ्कमा रकम ट्रान्सफर गदाि िा कुिै काडि िा विद्युतीर् िक्त
रकम जभमा गदाि िा सरकारी कार्ािलर्लाई कुिै साििजर्िक र्िमािण, परामिि सेिा, मालसामाि
ु ािी र्लँदा त्र्ततो रकम विसाब र्मलाि गिे र्िकार्ले
िा अन्र् सेिा आपूर्ति गरे बापतको िक्त
कुिै सेिा िुल्क र्लिे रिेछ ििे त्र्ततो सेिा िुल्क सो रकम जभमा गिे व्र्शक्त, फमि िा
कभपिी िा ि ुक्तािी पाउिे व्र्शक्त, फमि िा कभपिीले व्र्िोिुि पिेछ ।

पररच्छे द – ३
राजति दाशखला र राजति लेखा
९.

राजति रकम बुझ्िे र दाशखला गिेः



(१) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम प्राप्त िएको राजश्व र्िर्म

८ बमोशजम सरकारी कारोबार गिि तोवकएको बैङ्कमा मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को िाममा
रकम जभमा गिि र्मल्िे गरी खोर्लएको राजश्व खाता (िि् अपरे वटि रे र्िन्र्ू एकाउण्ट) मा मात्र
जभमा गिुि पिेछ ।




पविलो सं िोिििारा थप ।
पविलो सं िोिििारा सं िोर्ित ।

6

www.lawcommission.gov.np

(२) राजश्व आजिि गिे कार्ािलर्ले करदाता िा सेिा ग्रािीबाट प्राप्त िुिे राजश्व रकम
उपर्िर्म (१) मा उल्लेख िए बमोशजमको खातामा जभमा गिुि पिेछ । करदाताबाट सोझै
बैङ्कमा जभमा िै प्राप्त िुि आएको बैङ्क िौर्र र कार्ािलर्ले िगद सं कलि गरी बैङ्कमा दाशखला
गरे को बैङ्क िौर्र समेतको सभबशन्ित खातामा प्रविष्ट गरी श्रे तता राख्नु पिेछ । बेरुजु रकम
िगद असूल िएमा बेरुजु कार्म िएको कार्ािलर्को राजश्व खातामा जभमा गिुि पिेछ ।
त्र्सरी जभमा गररएको बैङ्क िौर्र सं लग्ि गरी सभबशन्ित कार्ािलर्ले गोश्वारा िौर्र उठाई
त्र्ततो रकमको आभदािी जिाई ले खा राख्नु पिेछ ।
(२क) करदाता िा सेिाग्रािीले विद्युतीर् माध्र्मबाट बैङ्कमा राजश्व रकम जभमा गरे को



िए त्र्सरी रकम जभमा गरे को िौर्र िभबर, र्मर्त, राजश्व प्रिासि गिे कार्ािलर्को िाम तथा
सङ्केत (कोड), राजश्व रकम जभमा िएको खाता िभबर, ठे गािा एिं तथार्ी ले खा िभबर सवित
विद्युतीर् माध्र्मबाट सूर्िा प्राप्त िएमा कार्ािलर्ले त्र्ततो सूर्िाको आिारमा सभबशन्ित
खातामा प्रविष्ट गरी श्रे तता राखी करदाता िा से िाग्रािीलाई सेिा ददिु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापर्ि कार्ािलर्ले दििजार
रुपैर्ाँसभमको िगदै बुशझर्लई त्र्ततो राजति रकम दै र्िक रूपमा उपर्िर्म (१) बमोशजमको
खातामा जभमा गिुि पिेछ र िगद राजति आभदािी बैङ्क दाशखला वििरणमा प्रविष्ट गिुि
पिेछ । दै र्िक रूपमा बैङ्क दाशखला गिि िसवकिे िएमा कार्ािलर् प्रमुखले कारण उल्ले ख गरी
सात ददिर्ित्र त्र्ततो िगद बैङ्क दाशखला गिुि पिेछ । तर कार्ािलर् िातार्ित्र िै बैङ्क सुवििा
उपलब्ि िएको अितथामा ििे िगद बुझ्ि पाइिे छै ि ।
(४) करदाता िा सेिाग्रािीबाट र्ेक िा ड्राफ्टको रूपमा प्राप्त िएको रकम सभबशन्ित
बैङ्कबाट राजश्व खातामा जभमा िएको िौर्र प्राप्त िएपर्छ



िा बैङ्कबाट सभबशन्ित राजश्व

खातामा रकम जभमा िएको विद्युतीर् सूर्िाको आिारमा कार्ािलर्ले आभदािी जिाउिु
पिेछ ।
(५) कार्ािलर्मा िगद िा बैङ्क िौर्रको रूपमा प्राप्त िएको जुिसुकै राजति रकम
अर्ििार्िरूपमा आभदािी रर्सद काटी सभबशन्ित खातामा आभदािी जिाउिु पिेछ ।




पविलो सं िोिििारा थप ।
पविलो सं िोिििारा सं िोर्ित ।
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(६) राजति बेरुजु असूल उपर िएमा सभबशन्ित राजति िीषिकमा िै आभदािी बाँध्िु
पिेछ ।

१०.

राजति लेखा अद्यािर्िक गरी राख्नेः

प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले अथि मन्त्रालर्बाट तिीकृत राजति

िगीकरणको व्र्ाख्र्ा अिुरूप लगती तथा िसबली राजति आभदािी दाशखला गरी र्िर्म ९
बमोशजम आभदािी जिाउँदा दोिोरो स्रे तता प्रणाली अिुसार राजति स्रे तताको लार्ग मिाले खा
परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकएको ढाँर्ामा ले खा अद्यािर्िक गरी राख्नु पिेछ र ले खामा र्िड्िे
प्रमाशणत कागजातिरू पर्ि र्सलर्सलाबद्ध तररकाले राख्नु पिेछ ।

११.

मार्सक प्रर्तिेदि पेि गिेः राजति आभदािी गिे प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले सभबशन्ित बैङ्कमा जभमा
ु ाि िएको सात ददिर्ित्र मार्सक वििरण
िएको राजतिको बैङ्क विसाब र्मलाि गरी मवििा िक्त
तर्ार गरी तालुक कार्ािलर् र सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि
पिेछ ।

१२.

वििरण पेि गिुि पिेः

र्िर्म ११ को प्रर्तिेदिको अर्तररक्त तालुक कार्ािलर्ले माग गरे

बमोशजमको प्रर्तिेदि तथा वििरण राजति आजिि गिे कार्ािलर्ले पेि गिुि पिेछ ।

१३.

राजतिको िावषिक आर्थक
ि वििरण तर्ार गिेः प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको
पैंतीस ददि र्ित्र लगती राजतिको रकम र असूल िुि बाँकी रकम तथा िसबली राजति
समेतको कच्र्ािारी समेत र्िडाई राजतिको िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी तालुक
कार्ािलर्, सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र मिाले खा परीिकको कार्ािलर्मा
पेि गिुि पिेछ ।

१४.

शजल्लािरको राजति वििरण तर्ार गिेः सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्िर्म
१३ बमोशजम प्राप्त आर्थिक वििरणको आिारमा शजल्ला शतथत राजति आजिि गिे सबै
कार्ािलर्को राजतिको वििरण तर्ार गरी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ ।
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१५.

कार्ािलर् प्रमुखले र्िरीिण गिुि पिेः कार्ािलर् प्रमुखले प्रत्र्ेक मवििा राजति उठ्ि छु ट िए
िा ििएको र राजति लेखा तथा दाशखलाको र्िरीिण गरी राजति वििार्मिा िए िा ििएको
र र्िर्म १०

बमोशजम लगती तथा िसबली राजतिको ले खा रिे िरिे को एवकि गिुि

पिेछ । र्सरी र्िरीिण िए िा ििएको कुरा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
आन्तररक लेखा परीिण गदाि िे ि िु पिेछ ।

१६.

राजतिको केन्रीर् विसाब राख्नेः र्िर्म ११ बमोशजम कार्ािलर्बाट प्राप्त मार्सक वििरण र
र्िर्म १३ बमोशजमको िावषिक आर्थिक वििरण अिुसार तालुक कार्ािलर्ले केन्रीर् राजति
लेखा मिाले खा परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकएको ढाँर्ामा तर्ार गिुि पिेछ ।

१७.

लेखापरीिण गराउिेः (१) कार्ािलर्मा आभदािी िएको राजतिको आन्तररक ले खापरीिण
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्बाट गराउिु पिेछ । अशन्तम ले खा परीिण गदाि विसाब सं िोिि िएमा सभबशन्ित
कार्ािलर्ले सं िोर्ित आर्थिक वििरण तर्ार गरी सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम सं िोर्ित विसाब प्राप्त िुि आएमा सभबशन्ित कोष तथा
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सं िोिि सवितको अशन्तम वििरण मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा
पेि गिुि पिेछ । मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले पर्ि र्िर्म १६ बमोशजम तालुक कार्ािलर्ले
तर्ार गरे को केन्रीर् राजश्व ले खासँग र्िडाई अशन्तम वििरण तर्ार गिुि पिेछ ।

१८.

कार्ािलर् प्रमुख उत्तरदार्ी िुिःे राजति रकम बैङ्क दाशखला गिे, गराउिे र ले खा राख्ने, राख्न
लगाउिे उत्तरदावर्त्ि कार्ािलर् प्रमुख मापिmत ले खा प्रमुखको िुिेछ ।

पररच्छे द – ४
बजेट तथा कार्ििम सभबन्िी व्र्ितथा
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१९.

बजेट तजुम
ि ा गिेः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले तालुक कार्ािलर्को र्िदे िि र अथि मन्त्रालर्ले
र्ििािरण गरे को बजेट सीमा तथा बजेट ददग्दििि र पररपत्रको अिीिमा रिी आफ्िो उद्देश्र्
अिुरूपको कार्ि सभपादि गिि लक्ष्र् र्ििािरण गरी सोको आिारमा आगामी आर्थिक िषिको
लार्ग बजेट तजुम
ि ा गिुि पिेछ ।
(२) िेपाल सरकारले राविर् र्ोजिा आर्ोगको र्सफाररसमा बिुिषीर् आर्ोजिा तोकी
िजेट विर्िर्ोजि गिि सक्िेछ । बिुिषीर् आर्ोजिा बािे क अन्र् आर्ोजिा तथा कार्ििमको
लार्ग राविर् र्ोजिा आर्ोगले आगामी आर्थिक िषिको र्ोजिा तथा कार्ििमको सभबन्िमा
प्राथर्मकता तथा िीर्तगत लक्ष्र् र्ििािरण गरी उपर्िर्म (१) बमोशजमको पररपत्र िुि ु अगािै
सभबशन्ित मन्त्रालर् र अथि मन्त्रालर्लाई आिश्र्क मागिदििि उपलब्ि गराउिु पिेछ ।
(३) आिर्िक र्ोजिाको लक्ष्र्, िीर्त र राविर् र्ोजिा आर्ोगको मागिदिििलाई समेत
ध्र्ािमा राखी

िेपाल सरकारले गिुि पिे काम, िार्सल गिे लक्ष्र्, कार्ििम र आर्थिक स्रोत

तथा दे िार्का कुरािरूलाई समेत दृवष्टगत गरी राविर् र्ोजिा आर्ोग, सभबशन्ित मन्त्रालर् र
र्िकार् समेतको सल्लाि र्लई आगामी िषिको लार्ग अथि मन्त्रालर्ले िेत्रगत र मन्त्रालर्गत
बजेट रकमको सीमा र्ििािरण गिेछ । र्सरी र्ििािरण गररएको बजेट रकमको सीमा र अथि
मन्त्रालर्ले बिाएको बजेट ददग्दििि बमोशजम सभबशन्ित र्िकार्िरूलाई बजेट पेि गिे समर्
तोकी अथि मन्त्रालर्ले पररपत्र गिेछः–
(क)

साल बसाली गिुि पिे कामिरू,

(ख)

आिर्िक र्ोजिाले लक्ष्र् गरे का कामिरू,

(ग)

र्ालू िैरिे का काम िा आर्ोजिािरू,

(घ)

िैदेशिक सिार्ताका सभझौतामा उल्ले ख िए बमोशजमका अिर्िमा गिुि
पिे कामिरू,

(ङ)

िेपाल सरकारका िीर्त र कार्ििम अिुसारका कामिरू,

(र्)

र्त्रिषीर् बजेट सीमा तोवकएको िए सो बमोशजमका कार्ििमिरू,

(छ)

अन्र् आिश्र्क कुरािरू ।
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२०.

बजेट तथा कार्ििम तर्ार गरी पेि गिेः (१) र्िर्म १९ मा उल्ले ख िए बमोशजम कार्ािलर्लाई
आगामी िषिको लार्ग र्ावििे बजेट र कार्ििम अिुसूर्ी–१ को ढाँर्ामा तर्ार गरी अथि
मन्त्रालर्िारा र्ििािररत समर् र्ित्र तालुक कार्ािलर्मा पेि गिुि सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुखको
कतिव्र् िुिेछ ।
(२) सभबशन्ित कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम बजेट तथा कार्ििम पेि गदाि
र्ालू िषिको छ मवििासभमको प्रगर्त वििरण अिुसूर्ी–२ बमोशजमको ढाँर्ामा सं लग्ि गरी
पठाउिु पिेछ । साथै र्ालू कार्ििम िा आर्ोजिा िए गिुि पिे कामको कूल पररमाण र
लागत, सो मध्र्े गत िषिसभम सभपन्न िएको पररमाण र खर्ि, र्ालू िषिमा सभपन्न गररिे कामको
पररमाण र लागत, र्ालू छ मवििामा सभपन्न पररमाण सवित आगामी िषिमा पर्ि र्ालू राख्नु पिे
िए त्र्सको पररमाण र बजेट समेत पेि गिुि पिेछ ।
(३) िावषिक बजेट कार्ििम र कार्ािन्िर्ि तार्लका बिाउँदा लागत अिुमाि बिाउिे,
बोलपत्र आव्िाि गरी तिीकृत गिे, तथािीर् र्िकार् िा उपिोक्ता सर्मर्तको सिर्ोग जुटाउिे
र सामग्री उपलब्ि र ढु िािी गराई कार्ािन्िर्ि गिे विषर्लाई समेत ध्र्ाि ददिु पिेछ ।
कार्ििम सुर्ारु रूपले कार्ािन्िर्ि गराउि र र्ििािररत समर्र्ित्र कार्ि सभपन्न गिि अन्र्
र्िकार् सँग र्लिु पिे सिर्ोग र तिीकृर्त बारे पत्रार्ार र छलफल गिे कार्ि तथा लागत
अिुमाि तर्ार गिे, ठे क्का पट्टा तिीकृत गिे कार्ि समेत प्रथम र्ौमार्सक अिर्िमा समाप्त गरी
सक्िु पिेछ ।
(४) कार्ािलर्िरूले खर्ि सभबन्िी बजेट पेि गदाि आफ्िो कार्ािलर्बाट उठती िुिे
राजति रकमको पर्ि बजेट ददग्दिििमा तोवकए बमोशजमको ढाँर्ामा राजति अिुमाि बिाई
पेि गिुि पिेछ ।
(५) कार्ििमगत बजेट तजुम
ि ा गदाि आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको सििार्गता िुि ु
पिेछ ।
(६) पूरक बजेट पेि गिि िेपाल सरकारको र्िदे िि िएमा र्िदे िि बमोशजम गिुि
पिेछ ।
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२१.

बजेट तर्ारीमा तालुक कार्ािलर्को कतिव्र्ः (१) र्िर्म २० मा उल्ले ख िए बमोशजम बजेट
सीमार्ित्र रिे र आिश्र्क बाँडफाँड गरी सीमा तोकी बजेट तर्ार गिि गराउि लगाउिे कतिव्र्
सभबशन्ित तालुक कार्ािलर्को िुिेछ । सभबशन्ित तालुक कार्ािलर्ले आफू अन्तगित रिे का
वििाग िा कार्ािलर्लाई अथि मन्त्रालर्बाट बजेट तजुम
ि ा सभबन्िी पररपत्र प्राप्त िएको सात
ददिर्ित्र बजेट तर्ार गिे र्िदे िि पठाउिु पिेछ ।
(२) अन्तगितका कार्ािलर्बाट बजेट अिुमाि तथा िावषिक कार्ििम प्राप्त िएपर्छ सो
छािर्बि गरी बजेट सीमा, आिर्िक र्ोजिाको िीर्त अिुरूप र उपलब्िीमूलक िए िा ििएको
जाँर्ी अशन्तम रूप ददई बजेट ददग्दििि र अथि मन्त्रालर्को पररपत्रको अर्तररक्त र्िर्म २०
को उपर्िर्म (१) बमोशजम िावषिक कार्ििम समेत तर्ार गरी बजेट ददग्दिििमा तोवकएको
समर्मा पुग्िे गरी सभबशन्ित मन्त्रालर्ले अथि मन्त्रालर् बजेट तथा कार्ििम मिािाखामा
पठाउिु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम बजेटलाई अशन्तम रूप ददं दा बजेट सीमा अिुरूप िए िा
ििएको र उपलशब्िमूलक िए िा ििएको प्रष्ट गिुि पिेछ ।

२२.

आर्ोजिा तिीकृत गिे गराउिेः (१) विकास आर्ोजिाको बजेट तजुम
ि ा गदाि प्रततावित
आर्ोजिाको

सभिाव्र्ता

अध्र्र्ि

र

आर्थिक, प्राविर्िक, िातािरणीर्

तथा

प्रिासकीर्

उपर्ुक्तताको आिारमा त्र्सबाट िुिे प्रर्तफलको समेत विर्ार गरी िेपाल सरकारबाट त्र्ततो
आर्ोजिा तिीकृत िएको िुि ु पिेछ । शजल्लाततरीर् आर्ोजिा राविर् र्ोजिा आर्ोगको
िीर्तर्ित्र रिी सभबशन्ित मन्त्रालर्का सशर्िले र केन्रीर्ततरीर् आर्ोजिा राविर् र्ोजिा
आर्ोगले तिीकृत गिुि पिेछ । आर्ोजिा तिीकृत गिे आिार अिुसूर्ी–३ मा उल्ले ख िए
बमोशजम िुिेछ । र्सरी तिीकृत आर्ोजिा कार्ािन्िर्ि गििको लार्ग विततृत सिेिण, ड्रइङ्ग,
र्डजाइि, लागत अिुमाि र सो अिुसार िावषिक कार्ििम र्िशित गरी सोिी आिारमा िावषिक
बजेट तजुम
ि ा गिुि पिेछ ।
तर पन्रलाख रुपैर्ाँ िन्दा कम लागत पिे आर्ोजिाको सभबन्िमा उपर्ुक्त
ि
विर्ि
अपिाई आर्ोजिा तिीकृत गिि सभिि ििएमा कामको आिश्र्कता, लागत, त्र्सबाट िुिे
उत्पादि िा रोजगारी िृवद्ध िा अन्र् आर्थिक सामाशजक उद्देश्र् प्रार्प्तको वििरण खुलाई त्र्सको
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आिारमा सभबशन्ित मन्त्रालर्ले तिीकृत गरी बजेटमा समािेि गराई काम गराउि
सक्िेछ । र्सको जािकारी राविर् र्ोजिा आर्ोगलाई ददिु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम तिीकृत आर्ोजिाको वििरण सभबशन्ित मन्त्रालर्ले एक
प्रर्त सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र शजल्ला ततरीर् आर्ोजिाको िकमा
एक प्रर्त शजल्ला विकास सर्मर्तमा समेत पठाउिु पिेछ ।

२३.

कार्ििम तिीकृत गिेः (१) कार्ािलर्को उद्देश्र्, िीर्तगत लक्ष्र् र तिीकृत बजेट अन्तगित
र्िर्म २२ को उपर्िर्म (१) को अिीिमा रिी आफ्िो मन्त्रालर् र अन्तगित सिालि िुिे
कार्ििम मन्त्रालर्ले तिीकृत गिुि पिेछ । र्सरी तिीकृत िएको कार्ििम केन्रीर्ततरको
िएमा मन्त्रालर्ले सोको जािकारी राविर् र्ोजिा आर्ोगलाई ददिु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (२) बमोशजम तिीकृत िावषिक कार्ििम र खर्ि गिे अशख्तर्ारी सभबशन्ित
मन्त्रालर्ले आर्थिक िषि िुरु िएको पन्र ददिर्ित्र सभबशन्ित कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(३) सभबशन्ित मन्त्रालर्ले उपर्िर्म (२) बमोशजम तिीकृत िावषिक कार्ििमको
जािकारी सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र राविर् र्ोजिा आर्ोगलाई ददिु
पिेछ । साथै सभबशन्ित मन्त्रालर्ले खर्ि गिे अशख्तर्ारीको जािकारी सभबशन्ित कोष तथा
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ ।

२४.

कार्ििम संिोिि गिेः कार्ािलर्ले तिीकृत कार्ििम कार्ािन्िर्ि गिे र्सलर्सलामा तथािीर्
पररशतथर्तलाई समेत ध्र्ािमा राखी त्र्ततो कार्ििमको उद्देश्र्, लक्ष्र्, तिीकृत बजेट र आिर्िक
र्ोजिा अिुकूल िुिे गरी त्र्ततो कार्ििमलाई सं िोिि गिि आिश्र्क ठािेमा सं िोिि गिुि
पिे तपष्ट कारण खोली तालुक मन्त्रालर्को तिीकृत र्लई लागत िबढ्िे गरी त्र्ततो कार्ििममा
आिश्र्क सं िोिि गिि सक्िेछ । र्सरी कार्ििममा गररएको सं िोििको जािकारी सभबशन्ित
मन्त्रालर् र कार्ािलर्ले राविर् र्ोजिा आर्ोगलाई ददिु पिेछ ।

२५.

र्ौमार्सक प्रगर्त वििरण पेि गिेः बजेट तथा कार्ििम कार्ािन्िर्ि गिे प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले
अिुसूर्ी–२ बमोशजमको ढाँर्ामा र्ौमार्सक प्रगर्त वििरण तर्ार गरी तालुक कार्ािलर्मा, कोष
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तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र शजल्लाततरीर् कार्ििमको िकमा शजल्ला विकास सर्मर्तमा
पर्ि पठाउिु पिेछ ।

२६.

बजेट तथा कार्ििम कार्ािन्िर्ि प्रगर्त समीिा गिेः (१) र्िर्म २५ बमोशजम र्ौमार्सक प्रगर्त
वििरण प्राप्त िएपर्छ तालुक कार्ािलर्ले त्र्सको िौर्तक र वित्तीर्पिको समीिा गिुि पिेछ
र सबै कार्ािलर्बाट प्रगर्त वििरण प्राप्त गरी केन्रीर् ततरको प्रगर्त वििरण तर्ार गरी त्र्सको
िौर्तक र वित्तीर् पिको सामुविक समीिा गिुि पिेछ ।
ु ा प्रमुख कारणिरू र
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम गररिे समीिामा प्रगर्त कम िुिक
सोको र्िर्मत्त शजभमेिार व्र्शक्त समेतको पविर्ाि गिुि पिेछ । त्र्ततो समीिामा सुिारका
लार्ग र्ाल्िु पिे कदमिरू र शजभमेिार व्र्शक्त उपर गिुि पिे कारबािी पर्ि उल्ले ख िुि ु
पिेछ ।
(३) तालुक कार्ािलर्का प्रमुखले बजेट तथा कार्ििम अिुसार प्रगर्त िए िा ििएको
र बािा अड्काउ परे को िए सो फुकाई ददिे र केिी र्िदे िि ददिु पिे िए सो समेत ददिे र
शजभमेिार व्र्शक्त उपर कारबािी गिुि पिे िए सो समेत प्रर्र्लत कािूि बमोशजम गिुि पिेछ ।
(४) र्स र्िर्म बमोशजम प्रगर्त वििरण प्राप्त ििए तालुक कार्ािलर्ले ताकेता गरी
प्रगर्त वििरण प्राप्त गिुि पिेछ । प्रगर्त वििरण तोवकददएको समर्मा िपठाउिे कार्ािलर्
प्रमुखको तलब रोक्का गिि सवकिेछ ।
(५) तालुक कार्ािलर्ले बजेट िीषिक, उप िीषिकको आिारमा र्ौमार्सक प्रगर्त वििरण
तर्ार गरी अथि मन्त्रालर्मा पठाउिु पिेछ । त्र्ततो र्ौमार्सक प्रगर्त वििरणको आिारमा
अथि मन्त्रालर्ले िावषिक बजेटको मध्र्ािर्ि मूल्र्ाङ्कि गरी प्रर्तिेदि प्रकािि गिेछ ।

२७.

िैदेशिक सिार्ता बजेट वििरणमा समािेि गिेः (१) कुिै पर्ि कार्ािलर्ले विदे िी सं घ, सं तथा,
एजेन्सी िा राििरूबाट कुिै पर्ि वकर्समको िगदी िा शजन्सी सिार्ता प्राप्त गदाि िा प्राप्त गिे
सभझौता गदाि

राविर् र्ोजिा आर्ोगको परामिि र्लई अथि मन्त्रालर्को तिीकृर्त र्लिु

पिेछ ।
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्राप्त िएको िा िुिे सिार्तालाई कार्ािलर्ले िावषिक
कार्ििम तथा बजेटमा प्रर्तविशभबत गराई आभदािी खर्ि गिुि पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम िैदेशिक सिार्ता बजेटमा प्रर्तविशभित गदाि अथि
मन्त्रालर्ले विर्िर्ोजि बजेट रकममा समािेि गिुि पिेछ ।
िार्ता सभबन्िी सभझौता िए पर्छ अथि मन्त्रालर्ले सभझौताको एक एक प्रर्त मिाले खा
परीिकको कार्ािलर् र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा तीस ददिर्ित्र पठाउिु पिेछ ।

२८.

िैदेशिक सिार्ता अन्तगित खर्ि िुि बाँकी रकम र्वकि गिुि पिेः (१) र्मत्र राि िा अन्तरािविर्
सं घ सं तथाबाट प्राप्त िएको िैदेशिक ऋण, अिुदाि िा सिर्ोगबाट सिार्लत आर्ोजिाले िावषिक
कार्ििम तर्ार गरी पठाउँदा र्मत्र राि िा अन्तरािविर् सं घ सं तथासँग िैदेशिक ऋण अिुदाि
सिर्ोगका सभबन्िमा िएको सभझौताका विर्िन्न िीषिकमा व्र्िशतथत रकम मध्र्े र्ालू िषिको
अन्त्र् सभममा खर्ि िई आगामी आर्थिक िषिको लार्ग के कर्त बर्त रिन्छ िन्ने कुरा समेत
अिुसूर्ी–४, अिुसूर्ी–५, अिुसूर्ी–६ र अिुसूर्ी–७ बमोशजमका ढाँर्ाका फाराम िरी पेि
गिुि पिेछ । र्सरी पेि गररसकेका फाराममा िररएका अंकिरूलाई िैदेशिक सिार्ता प्रदाि
गिे र्मत्र राि िा अन्तरािविर् सं घ सं तथाको सिार्ता वििरण प्रर्तिेदिले पुट्याराइग गरे को िुि ु
पिेछ ।
(२) एउटै िैदेशिक सिार्ता सभझौता अन्तगित प्राप्त िएको ऋण, अिुदाि सिर्ोग एक
िन्दा बढी र्िकार्ले उपर्ोग िा खर्ि गिे अितथा िई ती मध्र्े कुिै र्िकार्लाई सं र्ोजक
तोवकएको िए सो र्िकार्ले र सं र्ोजक ितोवकएको िए सबैिन्दा बढी सिर्ोग उपर्ोग गिे
र्िकार्ले सभपूणि वििरण समार्ोजि गरी उपर्िर्म (१) बमोशजम पेि गिुि पिेछ । सं र्ोजि
गिे र्िकार् िषै वपच्छे फरक–फरक िुिे िएमा िुरु िषिमा जुि र्िकार्बाट सं र्ोजि गररएको
िो, सोिी र्िकार्ले सो कार्ि गिुि पिेछ ।
(३) एउटै िैदेशिक ऋण, अिुदाि सिर्ोग सभबन्िी सभझौता अन्तगित िैदेशिक सिार्ता
उपर्ोग गिे सबै र्िकार्लाई अथि मन्त्रालर्ले एकै पटक उपशतथत गराई बजेट छलफल गिुि
पिेछ ।
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२९.

िैदेशिक सिार्ताको आर्थक
ि पि तथा लेखापरीिण बारे मा रार् र्लिेः िैदेशिक सिार्ता सभबन्िी
सभझौता गिुि अशघ सभबशन्ित कार्ािलर्ले ले खापरीिण सभबन्िमा मिाले खा परीिकको
कार्ािलर्को र आर्थिक पि सभबन्िमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को रार् र्लिु पिेछ ।
तर पविला िै रार् प्राप्त िैसकेको रिे छ ििे रार् र्लि आिश्र्क िुिे छै ि ।

३०.

अथि मन्त्रालर्ले बजेट तथा कार्ििमलाई अशन्तम रूप ददिेः (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम सबै
र्िकार्बाट बजेट तथा कार्ििम प्राप्त गरी आिश्र्क छलफल समेत गरी बजेट तथा
कार्ििमलाई अशन्तम रूप ददिे काम अथि मन्त्रालर्ले गिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम बजेट तथा कार्ििमलाई अशन्तम रूप ददं दा र्िर्म २०
ु को आर्थिक
बमोशजम तर्ार गरी पेि िुि आएको बजेट वििरण मार्थ अथि मन्त्रालर्ले मुलक
शतथर्त र्बर्ार गरी सभबशन्ित मन्त्रालर् र राविर् र्ोजिा आर्ोगसँग परामिि गरी थप–घट गिि
सक्िेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम अथि मन्त्रालर्ले बजेट थप–घट गदाि सभबशन्ित
मन्त्रालर्सँग छलफल गरी सोिी बमोशजम कार्ििम पर्ि र्मलाउि लगाउिु पिेछ ।

३१.

बजेट र्िकासा, खर्ि तथा लक्ष्र् र प्रगर्त बिाई पेि गिेः बजेटसाथ व्र्ितथावपका–सं सदमा पेि
गिि मन्त्रालर् तथा अन्तगित कार्ािलर्लाई र्िकासा िएको बजेट रकम, खर्ि तथा खर्ि अिुसारको
लक्ष्र् र प्रगर्त प्रत्र्ेक सालको र्ै त्र मवििार्ित्र अथि मन्त्रालर्मा पेि गिुि सबै मन्त्रालर्को
उत्तरदावर्त्ि िुिेछ ।

पररच्छे द – ५
बजेट र्िकासा र सरकारी रकम खर्ि गिे तररका
३२.

बजेट र्िकासाः (१) सालबसाली पेश्की खर्ि ऐि िा विर्िर्ोजि ऐि िा पूरक विर्िर्ोजि ऐि
िा उिारो खर्ि ऐि जारी िएपर्छ अथि मन्त्रालर्का सशर्िले सभबशन्ित सशर्िलाई बजेट िीषिक,
उपिीषिक र रकम समेत खुलेको बजेट वििरण, विकास बजेटमा परे का आर्ोजिािरूको र्िशभत
खर्ि व्र्िोिे स्रोतको वििरण र बजेट खर्ि गिे गराउिे सभबन्िी अशख्तर्ारी पत्र पठाउिु
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पिेछ । त्र्ततो बजेट वििरण र खर्ि गिे अशख्तर्ारी पत्रको बोिाथि मिाले खा परीिकको
कार्ािलर् र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम बजेट वििरण र खर्ि गिे अशख्तर्ारीपत्र प्राप्त िएको पन्र
ददि र्ित्र सभबशन्ित सशर्िले वििागीर् प्रमुखलाई र वििागीर् प्रमुखले मातित कार्ािलर् प्रमुख
िा कार्ििम सिालि गिे कार्ािलर् प्रमुखलाई कार्ािलर्गत बजेट वििरण तिीकृत कार्ििम
र खर्ि व्र्िोिे स्रोत खोली बजेट खर्ि गिे अशख्तर्ारीपत्र पठाउिु पिेछ । सभबशन्ित सशर्िले
त्र्ततो कार्ािलर्गत बजेट वििरण, कार्ििम र खर्ि गिे अशख्तर्ारी पत्रको बोिाथि मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई पर्ि पठाउिु
पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम कार्ािलर्गत बजेट वििरण, कार्ििम र खर्ि गिे
अशख्तर्ारीपत्र प्राप्त िएपर्छ सभबशन्ित कार्ािलर्ले मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए
बमोशजमको फाराम िरी सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा बजेट र्िकासा माग
गिुि पिेछ । बजेट र्िकासा माग गरी पठाउँदा अशघल्लो मवििासभमको विर्िर्ोजि खर्िको
फाँटिारी पेि गिुि पिेछ । र्सरी र्िकासा माग गदाि राजश्व, िरौटी र प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
खडा िएको कार्ि सिालि कोष लगार्त सभपूण ि कारोिारकोेे मार्सक फाँटिारी सभबशन्ित
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गरी सकेको िुि ु पिेछ ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम सभबशन्ित कार्ािलर्बाट रीतपूिक
ि बजेट र्िकासा माग
पेि िएपर्छ सो कार्ािलर्को राजश्व, िरौटी र प्रर्र्लत कािूि बमोशजम खडा िएको कार्ि
सिालि कोष अन्तगित िए गरे का सभपूण ि कारोिारकोेे मार्सक फाँटिारी पेि िई सकेको
िए सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट सो कार्ािलर्को तिीकृत बजेट र्ित्र
रिी, मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम बजेट र्िकासा रकम सभबशन्ित
कार्ािलर्को खातामा जभमा गिे व्र्ितथा गराई त्र्सको सूर्िा सभबशन्ित कार्ािलर्लाई र
बजेट खर्ि गिे अशख्तर्ारी ददिे कार्ािलर् समेतलाई ददिु पिेछ । र्सरी बजेट रकम र्िकासा
ददं दा अथि मन्त्रालर् िा सभबशन्ित कार्ािलर्को तालुक मन्त्रालर्, वििागबाट बजेट रकम
र्िकासा रोक्का िएकोमा फुकुिा ििएसभम त्र्ततो रकम र्िकासा ददिु िुँदैि ।
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तर बजेट रकम र्िकासा िै खर्ि िै सकेपर्छ उक्त र्िकासा रोक्का राख्न ले शख आएमा
सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले त्र्ततो र्िकासा रोक्का राख्न िसक्िे जािकारी
सभबशन्ित कार्ािलर्को तालुक मन्त्रालर् िा वििागलाई ददिु पिेछ ।
(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम बजेट रकम र्िकासा ददं दा िैदेशिक सिर्ोग िा ऋण
सिार्ता समािेि िएको र्ोजिाको सभबन्िमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट तोकेको
कार्िविर्ि अिुसार र्िकासा ददिु पिेछ ।
(६) सालबसाली विर्िर्ोजि ऐि पारीत ििएको अितथामा िा विर्िर्ोजि ऐि पारीत
िई उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजमका कागजातिरू प्राप्त िइिसकेको अितथामा बजेट रकम
र्िकासा प्रविर्ा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवक ददए बमोशजम िुिेछ ।
(७) उपर्िर्म (३), (४), (५) र (६) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापर्ि शजल्ला
शतथत सरकारी कार्ािलर्कोेे र्िशभत र्बर्िर्ोशजत बजेट सभबशन्ित कार्ािलर्ले ददएको ि ुक्तािी
ु ािी ददिु
आदे ि अिुसार सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाटै खर्ि ले खी िक्त
पदाि अपिाउिु पिे तररका मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम िुिेछ ।
(८) र्स र्िर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापर्ि बजेट रकम र्िकासा र
खर्ि सभबन्िमा अथि मन्त्रालर्ले थप कार्िविर्ि तोवकददि सक्िेछ ।

३३.

साल तमाममा बाँकी रकम वफताि दाशखला गिेः आर्थिक िषि र्ित्र खर्ि ििई बाँकी रिि आएको
रकम दे िार् बमोशजम वफताि दाशखला गिुि पिेछः–
(क)

विज ििुिे बजेट उपिीषिक प्रत्र्ेक िषि मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
तोवकददिेछ । त्र्सरी विज ििुिे ििी तोकेको उपिीषिकिरूको िकमा बािे क
साल तमाम िुि ु िन्दा कभतीमा सात ददि अगार्ड िै सभबशन्ित कार्ािलर्ले
ु ािी ददिु पिे रकमिरू िक्त
ु ािी ददई आर्थिक कारोिार बन्द गिुि पिेछ ।
िक्त
र्सरी आर्थिक कारोिार बन्द गरे पर्छ र्िकासा र खर्िको ले खा अद्यािर्िक गरी
बाँकी रिेको रकम सभबशन्ित कार्ािलर्ले सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्मा वफताि गिुि पिेछ ।
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(ख)

साल तमाम िुि ु िन्दा कभतीमा पाँर् ददि अगार्ड सभबशन्ित कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले शजल्लाशतथत सबै कार्ािलर्ले खण्ड (क) बमोशजम गरे िा
िगरे को र्िरीिण गरी िगिे कार्ािलर्को िकमा तुरुन्त गिि लगाउिु पिेछ र
ििए बैङ्क खाता रोक्का राख्नु पिेछ ।

(ग)

खण्ड (क) को समर् पर्छ पर्ि कार्ािलर्लाई अर्त आिश्र्क काम परी खर्ि
गिुि परे मा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट तिीकृर्त र
ु ािी गिुि पिेछ ।
र्िकासा र्लई िक्त

(घ)

प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले लेखा अद्यािर्िक राखे िा िराखेको, आिश्र्क वििरणिरू
तर्ार गरे िा िगरे को सभबन्िमा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले आकशतमक र्िरीिण गरी सो बमोशजम गरे को िदे शखएमा तुरुन्त गिि
लगाई तालुक कार्ािलर् र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा प्रर्तिेदि ददिु
पिेछ ।

३४.

दै र्िक कार्ि सिालि गिि रकम र्िकासा गिेः सालबसाली पेश्की खर्ि ऐि िा विर्िर्ोजि ऐि
लागू िै र्िर्म ३२ को उपर्िर्म (२) बमोशजम कार्ािलर्गत बजेट वििरण र कार्ििम प्राप्त
ििएको अितथामा कार्ािलर्को दै र्िक कार्ि सिालि गििको लार्ग मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजमको रकम सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
पेश्कीको रूपमा र्िकासा गिि सक्िेछ । पेश्की खर्ि ऐि अन्तगित र्िकासा िएको रकम
विर्िर्ोजि ऐि लागू िएपर्छ तितः विर्िर्ोजि ऐि बमोशजम र्िकासा िएको मार्ििेछ ।

३५.

तिीकृत बजेटबाट खर्ि गिेः (१) अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले बािे क अरु कसै ले पर्ि खर्ि गिे
आदे ि ददि िा खर्ि तिीकृत गिि िुँदैि ।
(२) खर्ि गिे िा खर्िको र्िकासा ददिे अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले दे िार्का कुरािरू
विर्ार गरी खर्ि गिि र खर्ि गिे र्िकासा ददिु पिेछः–
(क)

रकम तिीकृत बजेटर्ित्र र सभबशन्ित खर्ि िीषिकमा पछि र खर्ि गिि
बाँकी छ ििे,
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(ख)

रकम कुिै र्ोजिाको सभबन्िमा िए सो र्ोजिा तिीकृत िइसकेको छ
ििे,

(ग)

रकम खर्ि गिुि
ि न्दा अशघ खर्ि गिि र्िकासाको आदे ि प्राप्त िइसकेको
छ ििे, र

(घ)

िैदेशिक स्रोतबाट व्र्िोिेमा स्रोत प्राप्त िै सकेको िा सभझौता प्रिािकारी
िएको छ ििे ।

(३) सभबशन्ित उपिीषिकमा विर्िर्ोशजत एक समूिको खर्ि िीषिकको रकम िभबरमा
रकम अपर्ािप्त छ र सो रकम खर्ि िगरे मा सरकारी िािी िोक्सािी िुिे िा सरकारी काममा
बािा पिे दे शखएमा सोको तपष्ट कारण खुलाई सोिी उपिीषिकको अको समूिको खर्ि िीषिकको
मौज्दात रकमबाट खर्ि गरी त्र्ततो काम िएको सात ददिर्ित्र त्र्सरी खर्ि गरे को रकम र्िर्म
३८ बमोशजम र्िर्र्मत गराउिु पिेछ ।
(४) र्स र्िर्मािली बमोशजम सभबशन्ित आर्थिक िषिमा र्िकासा ददएको आदे ि तथा
रकम मध्र्े खर्ि ििै बाँकी रिे को रकम र्िर्म ३३ को खण्ड (क) बमोशजम वफताि िुि
िसकेमा सोिी आर्थिक िषिको समार्प्तमा तितः र्िशट्यािर् िएको मार्ििेछ । र्िर्म ३३ को
खण्ड (क) बमोशजम वफताि दाशखला िएको रकम र्िकासामा घटाइिेछ ।

३६.

सरकारी रकम खर्ि सभबन्िी कार्िविर्िः (१) िर्ाँ आर्थिक िषि िुरु िएपर्छ कार्ािलर् प्रमुखले
र्िर्म ३२ बमोशजम र्िकासा र्लई बजेटको सीमा र्ित्र रिी र्ििािररत कार्िमा खर्ि गिुि पछि ।
(२) सभबशन्ित बजेट र्ित्रको रकम खर्ि गदाि अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट तिीकृर्त
गराई खर्ि गिुि पिेछ । तिीकृत बजेट र्ित्र परे को तर कारणिि अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको
तिीकृत र्बिा खर्ि गरे को रकम र्िजले मिार्सब ठािेमा पर्छ तिीकृत गरी ददि सक्िेछ ।
(३) र्स र्िर्मािली बमोशजम खर्ि गदाि खर्िको र्बल िरपाईसवित लेखा राख्नु
पिेछ । र्बल िरपाई आउि िसक्िे काममा खर्ि िएको फुटकर खर्िको िकमा खर्ि गिे
कमिर्ारीले प्रमाशणत गरी अर्िकार प्राप्त अर्िकारीिारा समथिि गराई ले खा राख्नु पिेछ ।
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तपष्टीकरणः र्स उपर्िर्मको प्रर्ोजिको लार्ग “र्बल िरपाई आउि िसक्िे काममा िएको
फुटकर खर्ि” िन्नाले एक पटकमा एक िजार रुपैर्ाँिन्दा कम रकमको राक्सी, ररक्सािाडा,
कुल्ली खर्ि र दशिणा आददमा िएको खर्ि सभझिु पछि ।
(४) िेपाल सरकारले तोकेको वििेष खर्ि िा िाशन्त सुरिा तथा गुप्तर्र सभबन्िी र्बल
िरपाई दे खाउि उशर्त ििुिे खर्ि िेपाल सरकारले तोकेको अर्िकारीले खर्ि गरी िेपाल
सरकारले तोकेको अर्िकारीबाट समथिि गराई ले खा राख्नु पिेछ । िेपाल सरकारले त्र्सरी
अर्िकारी तोक्दा खर्िको सीमा पर्ि तोवक ददिु पिेछ ।
(५) सरकारी र्िकार्बाट कुिै तार्लम,सेर्मिार,गोष्ठी, कार्ाििालागोष्ठी आदद सिालि गिुि
पदाि सो कार्िको कार्ििम तथा लागत अिुमाि तर्ार गरी अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट तिीकृत
गराउिु पिेछ । र्ततो तिीकृत कार्ििम अिुरूप सिार्लत तार्लम, सेर्मिार, गोष्ठी,
कार्ाििालागोष्ठी आदद सभपन्न िइसकेपर्छ कार्ििम अिुरूप कार्ि सभपन्न िए ििएको र
त्र्समा खर्ि गररएका मालसामािको वििरण तथा र्बल िरपाई सवितको खर्ि दे शखिे गरी
प्रर्तिेदि तर्ार गिुि पिेछ । त्र्ततो प्रर्तिेदि अर्िकार प्राप्त अर्िकारीबाट तिीकृत िएपर्छ
र्ततो कार्िमा खर्ि िएका खर्ि िएर जािे मालसामाििरूको खररद आदे ि, दाशखला ररपोटि
तर्ार गरी कार्ािलर्मा रिेको शजन्सी खातामा आभदािी तथा खर्ि जिाई रििु पिे छै ि ।
(६) विकास आर्ोजिा तफि र्ोजिाको सिे , र्डजाइि, लागत अिुमाि तथा कार्ििम
तर्ार गरी तिीकृत गराई बजेटमा र्ििािररत गररएको रकम र्िकासा र्लई र्िर्मािुसार खर्ि गिुि
र समर्मै र्ििािररत कार्ििम अिुसार मालसामािको उपलशब्ि तथा प्राविर्िक एिं प्रिासकीर्
व्र्ितथा र्मलाई कार्ि सभपादि गिुि सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुख िा र्ोजिा प्रमुखको कतिव्र्
िुिेछ । र्स सभबन्िमा बािा अड्काउ फुकाउि आिश्र्क र्िकासा माग िएकोमा त्र्सको
र्िकासा समर्मै ददिु सभबशन्ित मन्त्रालर् िा वििागको कतिव्र् िुिेछ ।
(७) आफूले शजभमा र्लएको सरकारी रुपैर्ाँ र त्र्सको विसाब वकताब र्बल िपािई िा
प्रमाण ले खा प्रमुखिारा राख्ने तथा राख्न लगाउिे समेतको सभपूण ि दावर्त्ि कार्ािलर् प्रमुखको
िुिेछ र खर्ि गदाि तिीकृत बजेटको पररर्िर्ित्र रिी कार्ािलर् प्रमुखले तिीकृत गिुि पिेछ ।
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ु ािी ददं दा रीत पुगे िा िपुगेको जाँर् गिुि पिेछ । खर्ि िएको
(८) कुिै रकमको िक्त
सबै रर्सद र्बल िरपाईिरूमा र्सलर्सले िार िभबर राखी कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको कमिर्ारीले
“ि ुक्तािी िएको” जिाउिे छाप समेत लगाई दततखत गरी प्रमाशणत गिुि पिेछ ।
(९) कार्ािलर् प्रमुखले आर्थिक कारोिार गदाि आफ्िा मातितका कमिर्ारी उपर पूरा
रे खदे ख पुर्ािई िगद तथा शजन्सीमा कुिै वकर्समको वििार्मिा, िािी िोक्सािी िा लापरिािी
समेत िुि िपाउिे गरी सरकारी िगद शजन्सी सुरशित राख्न उशर्त प्रबन्ि गिुि पिेछ । आफूले
गिुि पिे काम आफू मुर्िका कमिर्ारीिारा गराएमा पर्ि त्र्ततो काम प्रर्त र्िजको उत्तरदावर्त्ि
रििेछ ।
(१०) कार्ािलर् प्रमुख िा र्िजबाट अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र सभबशन्ित मन्त्रालर् िा तालुक वििागमा
लेखाका मार्सक फाँटिारी पेि गिुि पिेछ ।
(११) मातित कार्ािलर्मा आर्थिक प्रिासि सभबन्िी काम कतिव्र्को उशर्त पालि
गिुि िा गराउिु र मातितका कार्ािलर्को विसाब केन्रीर् विसाबमा समािेि गराई जाँर्बुझ
गराउिु सभबशन्ित मन्त्रालर् र वििागको उत्तरदावर्त्ि िुिेछ ।
(१२) कार्ािलर् प्रमुखले सुभपेको काम र आर्थिक कारोिारको ले खा राख्ने शजभमेिारी
बिि गरी आर्थिक कारोिारमा कार्ािलर् प्रमुखलाई मद्दत गिुि र प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
कार्ािलर् प्रमुखको उत्तरदावर्त्िमा विसाब वकताब रीतपूिक
ि राखी ले खापरीिण गराउिे काम
कतिव्र् आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको िुिेछ ।
(१३) शजल्ला शतथत सरकारी कार्ािलर्कोेे र्िशभत र्बर्िर्ोशजत बजेट सभबशन्ित
ु ािी आदे ि अिुसार सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाटै
कार्ािलर्ले ददएको िक्त
खर्ि ले खी ि ुक्तािी ददं दा कार्ािलर् प्रमुखबाट तिीकृत खर्ि बजेटको पररर्ि र्ित्र रिी खर्ि ले खी
िरविसाब राख्ने कतिव्र् कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को िुिेछ ।
(१४) आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले प्रर्र्लत कािूि बमोशजमको प्रविर्ा िपुगेको
ु ािीको र्िर्मत्त पेि गिि िा ि ुक्तािीको र्िर्मत्त
आर्थिक कारोिारको ि ुक्तािी ददि िा िक्त
ु ािी ददिे सभबन्िमा कार्ािलर् प्रमुख
र्सफाररस गिि िुँदैि । आर्थिक कारोिार सिालि एिं िक्त
र आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख बीर्मा मतिेद िएमा कार्ािलर् प्रमुखको र्िणिर् अिुसार गिुि
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पिेछ । र्ततो र्िणिर्को जािकारी आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले तालुक कार्ािलर् र
सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् समि तुरुन्त पठाउिु पिेछ ।
(१५) उपर्िर्म (१४) बमोशजम मतिेद िएका विषर्मा जाँर्बुझ गरी सभबशन्ित कोष
तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर्लाई आिश्र्क परामिि ददिु पिेछ ।
त्र्सरी ददइएको परामििको जािकारी सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
सभबशन्ित कार्ािलर्को तालुक कार्ािलर् र मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई समेत ददिु
पिेछ ।
(१६) उपर्िर्म (१४) र (१५) बमोशजम प्राप्त प्रर्तिेदि उपर सभबशन्ित कार्ािलर्को
तालुक कार्ािलर्ले छाििीि गरी आिश्र्क कारबािी गिुि पिेछ ।

३७.

िैदेशिक सिार्ता िोिििाि र्लिेः (१) िेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्ि गरी दातृ पिबाट
िोिििाि र्लिु पिेमा दे िार् बमोशजम गिुि पिेछः–
(क)

सभबशन्ित मन्त्रालर् िा वििागले विर्िन्न दातृ पिसँग िएको सभझौताको
आिारमा प्रत्र्ेक आर्ोजिाले खर्ि गरे को रकम िोिििाि माग गिे
अर्िकारी तोवकददिु पिेछ र िोिििाि

माग गिे कार्ािलर्मा खर्िको

फाँटिारी र अन्र् वििरण उपलब्ि गराउिे व्र्ितथा गिुि पिेछ ।
ु ािी माग गिे अर्िकारीको दततखत
िोिििाि माग गिे िा सोझै िक्त
ु दततखत िुिे व्र्ितथा गिुि पिेछ ।
पठाउँदा सं र्क्त
(ख)

सभबशन्ित आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले िोिििाि िुिे गरी सभबशन्ित कोष
तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त गरे को र्िकासा रकम प्रर्र्लत
कािूि तथा सभझौतामा िएको व्र्ितथा अिुसार खर्ि गरी ले खा राख्नु
पिेछ । रीतपूिक
ि को खर्िको फाँटिारी र िोिििाि माग गिे कार्ािलर्ले
माग गरे को अन्र् वििरण तथा आिश्र्क कागजातिरू मवििा ि ुक्तािी
िएको सात ददि र्ित्र उपलब्ि गराउिु खर्ि गिे सभबशन्ित कार्ािलर्को
कतिव्र् िुिेछ ।
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(२) िोिििाि माग गिे कतिव्र् िएको कार्ािलर्ले िोिििाि माग गदाि दे िार् बमोशजम
गिुि पिेछः–
(क)

मातितका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि इकाईलाई सभझौता
बमोशजम के कततो रकम खर्ि गिि सवकन्छ, के कततो रकम खर्ि गरे मा
दातृ पिबाट िोिििाि िुि सक्दै ि त्र्सको जािकारी पठाउिु पिेछ ।
दातृ पिबाट िोिििाि िुिे गरी र्िकासा िएको रकमबाट िोिििाि िुि
िसक्िे रकम खर्ि गिुि िा गराउिु िुदैि ।

(ख)

मातितका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि इकाईबाट िोिििाि माग
गिि आिश्र्क पिे खर्िको फाँटिारीको अर्तररक्त अन्र् आिश्र्क
वििरण िा कागजात माग गिि सक्िेछ ।

(ग)

मातितका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि इकाईबाट खर्िको
फाँटिारी र अन्र् आिश्र्क वििरण सं कलि गरी जाँर्ी िोिििाि र्ोग्र्
रकम र्ििािरण गरी सभबशन्ित दातृ पिमा बढीमा पै“तालीस ददि र्ित्र
दातृ पिको र्िदे शिका बमोशजम माग दरखातत फाराम तर्ार गरी
िोिििाि माग गिुि पिेछ । र्सरी िोिििाि माग िएको दरखाततको
एक प्रर्त मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ । न्र्ू ितम
माग सीमाङ्क (थ्रेसिोल्ड) िपुगेमा सो पुगेपर्छ मात्र िोिििाि माग गरी
पठाउि सवकिेछ ।

(घ)

मातितका कार्ािलर् िा कार्ििम कार्ािन्िर्ि इकाईलाई कोष तथा
ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट िोिििाि िुिे गरी र्िकासा िएको, दातृ
पि सँग िोिििाि माग िएको, िोिििाि माग िुि बाँकी, िोिििाि प्राप्त
ु ािी माग दरखातत
िएको, िोिििाि प्राप्त िुि बाँकी आदद र सोझै िक्त
ु ािीको अर्िलेख राखी मिाले खा र्िर्न्त्रक
र िक्त

कार्ािलर्मा िएको

अर्िलेखसँग प्रत्र्ेक र्ार मवििामा र्िडाउिु पिेछ ।
(ङ)

प्रत्र्ेक आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवििा र्ित्र अशन्तम ले खा
परीिण ििएको अितथामा पर्ि पररर्ोजिा ले खा (अि अर्डटे ड प्रोजेक्ट
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एकाउण्ट) तर्ार गरी दातृ पिलाई पठाउिु पिेछ । अशन्तम
ले खापरीिण सभपन्न गराई पररर्ोजिा ले खा दातृ पिले र्िददिष्ट गरे
बमोशजम पठाउिु पिेछ ।
(र्)

पररर्ोजिाको िाममा खोर्लएको वििेष खाताको विसाब मार्सक रूपमा
बैङ्क

तटे टमेण्टसँग

र्िडाई

सोको

प्रर्तिेदि

मिाले खा

र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(छ)

प्रत्र्ेक आर्थिक िषिको कार्तिक मसान्तर्ित्र गत आर्थिक िषिको िैदेशिक
ु ािी विसाबको पूण ि वििरण र त्र्स
स्रोत तफिको िोिििाि र सोझै िक्त
सभबन्िी एवककृत आर्थिक वििरण मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा
अर्ििार्ि रूपमा पेि गिुि पिेछ ।

(३) उपर्िर्म (२) को खण्ड (क) बमोशजम खर्ि गिे कार्ािलर्ले खर्िको फाँटिारी
िोिििाि मागपत्र पेि गिे कार्ािलर्मा पठाएको र िोिििाि माग गिे कार्ािलर्ले माग गरे
िगरे को सभबन्िमा प्रत्र्ेक मवििामा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले अिुगमि
गिुि पिेछ ।
(४) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले िोिििाि िुिे गरी िएको र्िकासा, खर्ि सभबशन्ित
कार्ािलर् िा आर्ोजिाबाट िोिििाि माग िएको, दातृ पिबाट िोिििाि प्राप्त िएको र िोिििाि
प्राप्त िुि बाँकीको अर्िलेख राखी अिुगमि गरी र्ा“डो िोिििाि गिे गराउिे व्र्ितथा गिुि
पिेछ ।
(५)

र्स र्िर्म बमोशजम िोिििाि माग गिि तोवकएको अर्िकारीले मिार्सि

समर्र्ित्र िोिििाि माग गरे िगरे को सभबन्िमा मन्त्रालर्ले अिुसूर्ी–८ बमोशजमको ढाँर्ामा
मातित कार्ािलर्िरूबाट र्ौमार्सक वििरण र्लई अिुगमि गिुि पिेछ । ले खा उत्तरदार्ी
अर्िकृतले केन्रीर् आर्थिक वििरण तथा िोिििािको शतथर्तको िावषिक वििरण मिाले खा
परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ ।

३८.

खर्ि गरे को रकम र्िर्र्मत िुि सक्िेः (१) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम खर्ि गिे िा गराउिे
अर्िकार ििएको िा बजेटमा रकम िए पर्ि र्िकासा िएको रकम अपर्ािप्त िएको िा र्िर्म
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३५ को उपर्िर्म (३) बमोशजम िएको खर्ि सभबशन्ित सशर्िको र्सफाररसमा अथि मन्त्रालर्ले
ऐिको अिीिमा रिी रकमान्तर िा खर्ि समथिि गरी िा थप र्िकासा ददई त्र्ततो खर्ि िएको
कुरा र्िर्र्मत गरी ददि सक्िेछ । र्सरी र्िर्र्मत गिुि पिे कुरा त्र्सरी खर्ि गरे को सात ददि
र्ित्र सभबशन्ित मन्त्रालर् िा वििागमा पेि गरी सक्िु पिेछ ।
तर रकमान्तर िुि सक्िे रकमको सभबन्िमा सभबशन्ित अर्िकारीले र्िर्र्मत गरी ददि
सक्िेछ । र्िर्र्मत िुि िसकेमा खर्ि गिे िा गराउिे अर्िकारी िै शजभमेिार िुिेछ ।
(२) बजेटको िीषिक उपिीषिक अन्तगितको रकम खर्ि गदाि रकमान्तर सभबन्िी
अर्िर्र्मतता िएकोमा सभबशन्ित मन्त्रालर्ले त्र्सरी अर्िर्र्मत िएको कारण खोली गरे को
र्सफाररस अथि मन्त्रालर्लाई मिार्सि लागेमा र्िर्र्मत गरी ददि सक्िेछ । र्िर्र्मत िुि
िसकेमा खर्ि गिे िा गराउिे अर्िकारी िै शजभमेिार िुिेछ ।
(३) तिीकृत बजेटबाट खर्ि गिुि पिे काममा खर्ि गदाि र्स र्िर्मािली बमोशजम
पुर्ािउिु पिे रीत िपुर्ािई पररशतथर्तिि खर्ि गरे को र सभबशन्ित मन्त्रालर्ले जाँच्दा सरकारलाई
िािी िोक्सािी िएको दे शखि िआएमा र्िर्र्मत गरी ददि सक्िेछ ।
तपष्टीकरणः र्स उपर्िर्मको प्रर्ोजिको लार्ग ”पररशतथर्तिि“ िन्नाले तत्काल खर्ि िगदाि
सरकारी िािी िोक्सािी िुिे, बढी दततुर र्तिुि पिे, ठू लो आर्थिक व्र्र्िार व्र्िोिु पिे जतता
अितथा सभझिु

पछि ।

(४) र्स र्िर्मािली बमोशजम खर्ि गरे को कुरा र्िर्र्मत गरी ददिे मन्त्रालर्ले सो
र्िर्र्मत गरी ददएको कुराको बोिाथि मिाले खा परीिकको कार्ािलर् र मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ ।
(५) अर्िकार प्राप्त अर्िकारीको तिीकृर्त र्बिा खर्ि गरे को रकम र्िजले मिार्सब
ठािेमा पर्छ समथिि गररददि सक्िेछ ।
(६) अर्िकार प्राप्त आर्िकारीले र्स र्िर्मािली बमोशजम समथिि गरे पर्छ त्र्ततो खर्ि
र्िर्र्मत िएको मार्ििेछ ।

26

www.lawcommission.gov.np

३९.

तिीकृत बजेट र्िर्न्त्रण गिे अथि मन्त्रालर्को अर्िकारः र्स पररच्छे दमा जुिसुकै कुरा ले शखएको
िएतापर्ि सशित कोष मार्थ व्र्र्िार िुिे रकम बािे क तिीकृत बजेटमा अथि मन्त्रालर्ले
सशित कोषको अितथा अिुसार आिश्र्क र्िर्न्त्रण गिि सक्िेछ ।

४०.

रकमान्तर तथा खर्ि सभबन्िी व्र्ितथाः (१) तिीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपिीषिक,
स्रोत िा खर्ि िीषिकबाट अको बजेट उपिीषिक, स्रोत िा खर्ि िीषिकमा रकमान्तर गिे अर्िकार
अथि मन्त्रालर्को िुिेछ । सभबशन्ित कार्ािलर्बाट कारण सवित रकमान्तरको माग िई
आएकोमा अथि मन्त्रालर्ले आिश्र्कतािुसार रकमान्तर गरी सो कुराको अर्िले ख मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा राख्न लगाई त्र्सको जािकारी त्र्ततो कार्ािलर् र मिाले खा परीिकको
कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापर्ि दे िार्का खर्ि िीषिकमा
बािेक अन्र् खर्ि िीषिकिरूमा उपर्िर्म (३) र (४) को अिीिमा रिी सभबशन्ित मन्त्रालर्का
सशर्ि, वििागीर् प्रमुख िा कार्ािलर् प्रमुखले रकमान्तर गिि सक्िेछः–
(क)

दरबन्दी तिीकृत ििएको तलब ित्ता,

(ख)

अिुदाि (ट्रान्सफर),

(ग)

पू“जीमा अिुदाि (सशब्सडी),

(घ)

िै परी आउिे,

(ङ)

विविि खर्ि,

(र्)

फर्ििर्र, सिारी सािि र मेशिि औजार,

(छ)

िेर्र लगािी,

(झ)

ऋण लगािी ।

(३) िावषिक कार्ििम िघटिे िा िावषिक कार्ििममा बािा िपिे र स्रोत फरक िपिे
गरी कुिै एक उपिीषिक र्ित्रको एक खर्ि िीषिकबाट अको खर्ि िीषिकमा मन्त्रालर्को िए
सभबशन्ित सशर्िले र वििाग िा अन्तगित कार्ािलर्को िए सभबशन्ित वििागीर् प्रमुखले
रकमान्तर गिि सक्िेछ । र्सरी रकमान्तर गदाि जुि खर्ि िीषिकमा थप रकमान्तर गररिे िो
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सो खर्ि िीषिकमा विर्िर्ोशजत रकमको पच्र्ीस प्रर्तित िन्दा बढी िुिे गरी रकमान्तर गिि
पाइिे छै ि ।
(४) उपर्िर्म (१) मा जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापर्ि मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्को र्िदे ििमा कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले एक बजेट िीषिकर्ित्रको एक
उपिीषिकबाट अको उपिीषिकमा िेपाल सरकारको श्रोत (िैदेशिक श्रोत समािेि िएको बजेट
उपशिषिक बािेक) तफिको सािारण बजेटबाट सािारण बजेटमा र विकास बजेटबाट विकास
बजेटमा रकमान्तर गिि सक्िेछ ।
(५) तिीकृत बजेटको विविि रकमबाट खर्ि गिे गरी र्ििािररत िएको काममा बािेक
बजेटमा िपरे को रकमसँग सभबशन्ित अरु काम तथा अर्तर्थ सत्कारमा एक पटकमा दि
िजार रुपैर्ाँसभम सभबशन्ित सशर्ि, पाँर् िजार रुपैर्ाँसभम वििागीर् प्रमुख र एक िजार
रुपैर्ाँसभम कार्ािलर् प्रमुखको तिीकृर्त र्लई खर्ि गिि सवकिेछ ।
तर बजेटमा परे को रकममा विविि रकमबाट खर्ि गिि पाइिे छै ि ।
(६) उपर्िर्म (२), (३) र (४) बमोशजम रकमान्तर गररएकोमा सोको बोिाथि अथि
मन्त्रालर्, मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्, सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र
मिाले खा परीिकको कार्ािलर्लाई रकमान्तर गरे को सात ददि र्ित्र ददिु पिेछ ।
(७) र्ालू िषिको बजेटले िखाभिे गरी बढी खर्ि िुिे गरी दावर्त्ि श्रृजिा गिि िुँदैि
। तर वििेष कारण एिं पररशतथर्तिि उपर्िर्म (८) मा उशल्लशखत खर्ि िीषिकिरूमा र्ालू
िषिको बजेटले िखामेको खर्ि व्र्िोिुि पिे िएमा र्बल िपािई बमोशजमको रकम आगामी िषिमा
ु ािी ददि
ि ुक्तािी ददि पिे कारण खोली मिाले खा परीिकको कार्ािलर्ले तोकेको ढाँर्ामा िक्त
बाँकीको कच्र्ािारीमा र्ढाई श्रािण पन्र गते र्ित्र कार्ािलर् प्रमुख र कोष तथा ले खा
ु ािी ददि बाँकीको कच्र्ािारी
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्रमाशणत गराई राख्नु पिेछ र त्र्ततो िक्त
आर्थिक वििरणका साथ तालुक कार्ािलर्, सभबशन्ित मन्त्रालर्, कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर् तथा मिाले खा परीिकको कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
ु ािी ददि बाँकीको कच्र्ािारीमा
(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम दावर्त्ि र्सजििा िई िक्त
ु ािी ददि बाँकी रिे मा र्ालू आर्थिक िषिको
रिेको खर्ि रकममध्र्े दे िार्को खर्िको िक्त
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ु ािी ददि पुग्िे दे शखएमा सभबशन्ित कार्ािलर्ले दे िार्का खर्ि
सभबशन्ित बजेट रकमबाट िक्त
ि ुक्तािी ददि सक्िेछः–
(क)

तलब (तिीकृत दरबन्दीको),

(ख)

ित्ता,

(ग)

सरुिा भ्रमण खर्ि तथा दै र्िक ित्ता,

(घ)

िाडा,

(ङ)

लुगा तथा खाद्य पदाथि, र्बरामी र बन्दीको र्सदा,

(र्)

कुिै व्र्शक्त, फमि, सं तथा िा कभपिीसँग िएको सभझौता बमोशजमको
रकम,

(छ)

दािी प्राप्त िई सकेको से िा र्ििृत्त सुवििा ।

(९) उपर्िर्म (८) मा उशल्लशखत खर्ि बािे कका अन्र् खर्ििरूको ि ुक्तािी तिीकृत
िावषिक कार्ििममा समािेि िएको अितथामा ददि सवकिेछ ।

४१.

दाि, दातव्र् र अिुदाि सिर्ोगः (१) सरकारी िगदी, शजन्सी मालसामाि िा घर जग्गा कुिै
व्र्शक्त िा सं तथालाई िततान्तरण िा दाि दातव्र् गदाि िा आर्थिक सिार्ता ददं दा अथि
मन्त्रालर्को र्सफाररसमा िेपाल सरकारले ददिे िा िददिे र्िणिर् गिि सक्िेछ । एक सरकारी
र्िकार्को तिार्मत्िमा रिे को र्ल अर्ल सभपशत्त अको सरकारी र्िकार्लाई िततान्तरण गदाि
ििे िेपाल सरकारले सभबशन्ित मन्त्रालर्को सिमर्त र्लई गिेछ ।
तर िावषिक बजेटमा समािेि िएको दे िार्को आर्थिक सिार्ता ददिलाई र्स र्िर्मले
बािा पुर्ािएको मार्ििे छै िः–
(क)

दै िी प्रकोप आददमा गृि मन्त्रालर् िा िेपाल सरकारको र्िणिर्बाट ददिे
आर्थिक सिार्ता,

(ख)

विद्यालर् र राविर् तथा अन्तरािविर् सं घ सं तथालाई आर्थिक सिार्ता,
र्न्दा िुल्क ददिे ििी िेपाल सरकारको र्िणिर्बाट तोवकएका रकम,
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(ग)

िेपाल सरकारले र्िर्म बिाई िा र्िणिर् गरे र तोवकददएका आर्थिक
सिार्ता िा अिुदाि रकम,

(घ)

तिीकृत िावषिक कार्ििम अिुसार लशित समूिलाई वितरण गररिे
मालसामाि (जततै िीउ विजि,बोट विरुिा, दोपार्ा, र्ौपार्ा आदद) ।

(२) उपर्िर्म (१) को प्रर्तबन्िात्मक िाक्ांिमा उल्ले ख िएको िगद िा िततुगत
आर्थिक सिार्ता ददिलाई बजेट पेि गदाि र्थासभिि लक्ष्र्, कार्ििम र लागत अिुमाि र कुि
र्िर्म िा र्िणिर्बाट कसलाई कसरी ददिे िो प्रष्ट खोली पेि गिुि पिेछ ।
(३) सालबसाली प्रकृर्तका बािे क वििेष प्रकारका पटके कार्ििम, आर्ोजिाको लार्ग
कुिै सरकारी िा गैरसरकारी कार्ािलर्, सँगदठत सं घ, सं तथा र सं तथािलाई बजेटमा समािेि
िएको रकम अथि मन्त्रालर्ले र्िकासा ददं दा सभबशन्ित मन्त्रालर् माफित ददिु पिेछ । र्सरी
र्िकासा िै सभबशन्ित संघ, सं तथा िा सं तथािलाई ददएको रकमको आर् व्र्र्को प्रगर्तको
वििरण र्लई जुि कामको लार्ग त्र्ततो रकम ददइएको िो सो काममा खर्ि गरे िा िगरे को,
लक्ष्र् अिुसार गरे िा िगरे को, प्रर्र्लत कािूि बमोशजम ले खापरीिण िए िा ििएको कुरािरूको
अध्र्र्ि, अिुगमि गरी िावषिक वििरण तर्ार गरी सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्मा र अथि मन्त्रालर्मा पठाउिे कतिव्र् सभबशन्ित मन्त्रालर्को िुिेछ ।
(४) गाउँ विकास सर्मर्त, िगरपार्लका र शजल्ला विकास सर्मर्तले िेपाल सरकारबाट
प्राप्त गरे को अिुदाि रकमबाट त्र्तता र्िकार्िरूले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम खर्ि गरी सिालि
गरे का कार्ििमको िौर्तक उपलशब्ि तथा वित्तीर् प्रर्तिेदि र ले खापरीिण िए िा ििएको
कुरा समेत खुलेको वििरण शजल्ला विकास सर्मर्तबाट तर्ार गराई साल तमाम िएको तीि
मवििार्ित्र राविर् र्ोजिा आर्ोग र अथि मन्त्रालर्मा पेि गिे दावर्त्ि तथािीर् विकास
मन्त्रालर्को िुिेछ ।
(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम सरकारी अिुदािमा कार्ििम सिालि गिे तथािीर्
र्िकार्ले सिालि गरे को र्ोजिा, कार्ििमको मूल्र्ाङ्कि तथा लक्ष्र् र प्रगर्तको अिुगमि गरी
उपर्िर्म (४) बमोशजमको वििरण तर्ार गिि गराउि तथािीर् विकास मन्त्रालर्ले प्रत्र्ेक
शजल्लामा आिश्र्क व्र्ितथा र्मलाउिु पिेछ ।
(६) अिुदाि ददं दा र्ोजिा, कार्ििम र र्थासभिि लागत समेत खुलाई ददिु पिेछ ।
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४२.

खर्ि र र्मन्िा गिि सवकिेः विकास सर्मर्त ऐि, २०१३ अन्तगित गठि िएको कुिै सर्मर्तबाट
खर्ि गिे िा गराउिे गरी िेपाल सरकारले ददएको रकमको खर्ि र र्मन्िा सो सर्मर्तलाई
िएको अर्िकार बमोशजम गिि सवकिेछ ।
तर िेपाल सरकारको आर्थिक दावर्त्ि िृवद्ध िुिे कुरामा अथि मन्त्रालर्को पूि ि सिमर्त
र्लिु पिेछ ।

४३.

आफू िा कुिै खास व्र्शक्त िा िगिलाई फाइदा िुिे गरी र्िकासा ददि ििुिःे कुिै अर्िकार प्राप्त
अर्िकारीले आफूलाई िा कुिै खास व्र्शक्त िा िगिलाई फाइदा िुिे गरी सरकारी िि खर्ि
गिि िा सरकारी मालसामाि ददिे गरी र्िकासा ददिु िुँदैि ।
तर प्रर्र्लत कािूि बमोशजम र्लि खाि पाउिे िा ददिु पिे िा अदालतको र्िणिर्
बमोशजम ददि र्लि पाउिेमा र्ो र्िर्मले बािा पुर्ािएको मार्ििे छै ि ।

४४.

आिर्िक स्रे तता तथा वििरण पठाउिेः

(१) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् तथा मन्त्रालर् र

वििागको माग बमोशजम आिर्िक स्रे तताको वििरण पठाउिु सबै कार्ािलर् प्रमुखको कतिव्र्
िुिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम आिर्िक स्रे तताको वििरण दुई पटकसभम ताकेता गदाि
पर्ि िपठाएमा त्र्ततो कार्ािलर् प्रमुखको तलब रोक्का गिुि पिेछ । तलब रोक्का गदाि पर्ि
िपठाएमा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वििागीर् कारबािी गिुि पिेछ ।

४५.

ँ िएको छ िन्ने कुरामा विश्वतत िुि ध्र्ाि ददिु पिेः अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले
आर् व्र्र् ठीकसग
सरकारी रकम र्िकासा दद“दा िा खर्ि गदाि र्िर्र्मतता, र्मतव्र्वर्ता, कार्िदिता, प्रिािकाररता र
औशर्त्र्को दृवष्टकोणले दे िार्का कुरािरूमा ध्र्ाि ददई दे िार् बमोशजम सरकारी रकम र्िकासा
ददि िा खर्ि गिुि पिेछ । कारोिार र ले खांकि िए पर्छ पर्ि िए गरे का कारोिारमा आन्तररक
जाँर् गरी िा गराई ठीक छ िन्ने कुरामा विश्वतत िुि ु पिेछः–
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(क)

सालबसाली विर्िर्ोजि ऐि बमोशजम सेिा तथा कार्ििरूमा खर्ि गिि विर्िन्न
िीषिक तथा उप–िीषिकमा तिीकृत िएका रकम सो सेिा तथा कार्िका र्िर्मत्त
तिीकृत सीमार्ित्र रिी सोिी प्रर्ोजिको लार्ग खर्ि िएको छ ।

(ख)

आर्थिक कारोिार प्रर्र्लत कािूि बमोशजम छ र आभदािी खर्िका कलमिरूको
प्रमाण पुगेको छ ।

(ग)

मिालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकएको ढाँर्ा अिुरूप ले खा राशखएको
छ ।

(घ)

आर्थिक वििरणले त्र्समा ले शखएको अिर्िको आर्थिक कारोिारको र्थाथि शर्त्रण
गदिछ ।

(ङ)

सरकारी सभपशत्तको लगत दुरुतत र अद्यािर्िक छ । सरकारी सभपशत्तको
सुप्रबन्ि र सं रिण िएको छ ।

(र्)

िगदी िा शजन्सी तथा अन्र् सरकारी सभपशत्त समेतको िािी िोक्सािी र
दुरूपर्ोग िुि िपाउिे गरी आन्तररक र्िर्न्त्रण व्र्ितथा छ र त्र्सको अिुिरण
गररएको छ ।

(छ)

राजति र अरु समतत आभदािी र िरौटी समेतको ले खा ठीक छ र असूल
तिर्सल गिे र ले खा राख्ने तररकािरूको पर्ािप्त पालिा गररएको छ ।

(ज)

सरकारी ऋण, जमाित, र्ििेप, ऋण र्ििारण कोष तथा ऋण विमोर्िका र्िर्मत्त
छु राइएका र विमोर्ि गररएको रकमिरूको ले खा र्थाथि छ ।

(झ)

औद्योर्गक तथा व्र्ािसावर्क सेिािरू िए त्र्तको आभदािी खर्ि, ले खा, त्र्सको
शजन्सी िगदी मौज्दात तथा आर्थिक कारोिार सभबन्िी व्र्ितथा र र्िर्मिरू
पर्ािप्त छि् र र्तिीिरूको पालिा गररएको छ ।

(ञ)

कार्ािलर्को सँगठि, व्र्ितथापि तथा कार्ि वििाजि र्थेष्ठ र समुशर्त छ र सो
अिुसार कार्ि सिालि िएको छ ।

(ट)

कुिै काम अिािश्र्क रूपमा दोिोरो िुिे गरी विर्िन्न कमिर्ारी िा र्िकार्बाट
गररएको छै ि र आिश्र्क काम गिि छु टाएको छै ि ।
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(ठ)

उपलब्ि स्रोत, सािि तथा सभपशत्तको समुशर्त उपर्ोग िएको छ र िािी
िोक्सािी ििुिे गरी सभिार तथा सं रिणको उशर्त व्र्ितथा गरे को छ ।

(ड)

कार्ििम अिुसार र्ििािररत समर्र्ित्र प्रगर्त िएको छ र कामको गुणततर र
पररमाण समेत सन्तोषजिक छ ।

(ढ)

कार्ािलर्को उद्देश्र् र िीर्त तपष्ट छ र र्िददिष्ट उद्देश्र् तथा िीर्त अिुरूप
कार्ििम तर्ार िएको छ ।

(ण)

तिीकृत लागत खर्िको सीमार्ित्र रिी कार्ििम सिालि गररएको छ र लागतको
तुलिामा प्राप्त प्रर्तफल मिार्सि छ ।

(त)

लक्ष्र् प्रगर्त तथा लागत खर्िको आ“कडा राख्ने व्र्ितथा पर्ािप्त र िरपदो
छ ।

(थ)

ु ार्सि तररकाले िा र्ल अर्ल
र्िकासा अिुसार खर्ि गरे को िए तापर्ि बेमि
राविर् िि बरबाद िुिे गरी खर्ि िएको छै ि । खर्ि र र्िकासा औशर्त्र्पूण ि
छ ।

(द)

र्ल अर्ल राविर् ििको अिुदाि िा राजतिको अर्िितताङ्कि िा खािी, जंगल,
जलिशक्त आददको सुवििा प्रदाि सभबन्िमा पट्टा, लाइसेन्स, अर्िकार र कुिै
अन्र् प्रकारबाट राजति िा र्ल अर्ल राविर् िि त्र्ाग गिे गरी जारी गररएका
सबै र्िकासािरू औशर्त्र्पूण ि छि् ।

(ि)

आिर्िक आर्थिक वििरणिरू समर्मा तर्ार िएका छि् र समर्मा पेि िुिे
गरे का छि् ।

पररच्छे द – ६
सरकारी सभपशत्तको शजभमा, त्र्सको लगत, सं रिण र बरबुझारथ
४६.

सरकारी सभपशत्तको शजभमा, त्र्सको लगत र संरिणः (१) कार्ािलर्मा रिेको िगद, बैङ्क मौज्दात,
र्ेक र त्र्सको स्रे तता, िरौटी र त्र्सको स्रे तता र राजश्वको ले खा आर्थिक प्रिासि िाखा
प्रमुखको शजभमामा रििेछ । शजन्सी मालसामाि तथा तत्सभबन्िी स्रे तता उपलशब्ि सिर्
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अर्िकृत िा िण्डार अर्िकृत िा िण्डार सिार्कको शजभमामा रििेछ । राजतिको लगत र
त्र्स सभबन्िी अन्र् कागजातिरू कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िै रे खदे खमा कुिै कमिर्ारीको शजभमामा
राख्न सक्िेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम शजभमामा रिेका सरकारी सभपशत्तको वििार्मिा ििुिे गरी
लगत स्रे तता सवित त्र्सको सं रिण गिे कतिव्र् त्र्ततो सभपशत्त शजभमा र्लिे कमिर्ारी र
सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुखको िुिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको काम गिि सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िो
जिाफदे िीमा आफूिन्दा मुर्िका अन्र् कमिर्ारीलाई लगाउि सक्िेछ ।

४७.

शजन्सी मालसामािको लगत तर्ार गिेः (१) कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िो कार्ािलर्मा रिे को र
खररद गरी िा िगरी िा कुिै प्रकारले िततान्तरण िई िा िततुगत सिार्ता िा अन्र् कुिै
प्रकारबाट प्राप्त िुि आएको शजन्सी मालसामािको वििरण र मूल्र् समेत खुलाई शजन्सी वकताबमा
सात ददिर्ित्र आभदािी बाँिी स्रे तता खडा गरी अद्यािर्िक गरी राख्नु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम लगत तर्ार गिे र लगत बमोशजमको शजन्सी मालसामाि
शजभमा र्लिे अर्ििारा कार्ािलर् प्रमुखको रे खदे खमा उपलशब्ि सं र्र् अर्िकृत, िण्डार अर्िकृत
िा िण्डार सिार्कको िुिेछ । उपलशब्ि सं र्र् अर्िकृत, िण्डार अर्िकृत िा िण्डार सिार्क
ििएको कार्ािलर्मा र्ततो शजभमेिारी कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको कमिर्ारीको िुिेछ ।
(३) प्राविर्िक काममा प्रर्ोगमा ल्र्ाइिे शजन्सी मालसामािको िकमा उपर्िर्म (१)
ँ ाई के कततो
बमोशजम लगत तर्ार गदाि सभबशन्ित कार्ािलर्का प्राविर्िक कमिर्ारीबाट जर्
अितथामा त्र्ततो मालसामाि प्राप्त िएको िो प्रमाशणत गराई सो कुरा कैवफर्त जिाई लगत
खडा गिुि पिेछ ।
(४) कार्ािलर्मा मौज्दात रिे का मालसामाि मध्र्े पुरािो मालसामािको मूल्र् कारणिि
खुल्ि िसकेको अितथामा कार्ािलर् प्रमुखको अध्र्ितामा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि र सभबशन्ित प्रमुख शजल्ला अर्िकारीले तोकेको प्राविर्िक कमिर्ारी िएको
सर्मर्तले त्र्ततो मालसामािको अितथा र प्रर्र्लत बजार मूल्र् समेत विर्ार गरी मूल्र् कार्म
गराई राख्नु पिेछ ।
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४८.

िैदेशिक सिार्ताबाट प्राप्त िुिे मालसामािको व्र्ितथाः (१) िैदेशिक सिार्ता सभबन्िी
सभझौतामा िततुगत सिार्ता पर्ि समािेि िएकोमा त्र्सको प्रर्तर्लवप अथि मन्त्रालर्को िैदेशिक
सिार्ता समन्िर् मिािाखाले सभझौता िएको तीस ददिर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा
पठाउिु पिेछ । अथि मन्त्रालर्ले समेत िततुगत सिार्ता अन्तगित प्रदाि गररएको सिार्ताको
वििरण उपिीषिक अिुसार दातृ पिबाट मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र सभबशन्ित
मन्त्रालर्लाई उपलब्ि गराई ददिे व्र्ितथा र्मलाउिु पिेछ । र्सरी उपलब्ि गराइिे वििरणमा
उपिीषिक समेत खुलाउिु पिेछ ।
(२) कार्ािलर् िा आर्ोजिाले सिार्ताबाट प्राप्त िुिे शजन्सी मालसामाि िा अन्र् कुिै
प्रकारको िततुगत सिार्ता प्राप्त गरे पर्छ सोको वििरण र मूल्र् खुलाई आभदािी बाँिी प्राप्त
िएको शजन्सी मालसामाि िा िततुगत सिार्ताको मूल्र् समेत खुलेको वििरण पन्र ददिर्ित्र
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाई त्र्सको जािकारी तालुक मन्त्रालर् िा वििागलाई ददिु
पिेछ । र्सरी जािकारी प्राप्त िएपर्छ मन्त्रालर् िा वििागले सोको लगत राख्नु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजम िततुगत सिार्ताको वििरण प्राप्त िएपर्छ मिालेखा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर्मा रिे को शजन्सी मालसामािको र्िरीिण गरी त्र्ततो
िततुगत सिार्ताको विसाब िावषिक केन्रीर् आर्थिक वििरणमा समािेि गिुि पिेछ ।
(४) िैदेशिक सिार्ता सभबन्िी सभझौता अन्तगित प्राप्त िएको िततुगत सिार्तामा
राजति छु ट ददएको िए सोको वििरण अथि मन्त्रालर्ले मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु
पिेछ । र्सरी िततुगत सिार्तामा प्राप्त िएको राजश्व छु टको व्र्िोरा सभबशन्ित कार्ािलर्ले
दाशखला ररपोटि र शजन्सी वकताबमा पर्ि जिाउिु पिेछ ।
(५) िेपाल सरकारले र्ििािररत राजतिको दरमा छु ट ददई कुिै आर्ोजिा िा कार्ािलर्को
िाममा मालसामाि पैठारी गिि तिीकृर्त ददएको िए त्र्ततो मालसामािको पैठारी लगत
सभबशन्ित आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले राख्नु पिेछ । त्र्सरी पैठारी िएको मालसामाि पर्छ
िततान्तरण िई िेपाल सरकारको तिार्मत्िमा आएमा त्र्ततो मालसामािको वििरण आर्ोजिा
िा कार्ािलर्को सिार्क खातामा राखी प्रर्ोग गिे को िाम िामेसी खुलाइ राख्नु पिेछ ।
(६) िततुगत सिार्ता अन्तगित कुिै एक आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले मालसामाि प्राप्त
गरी विर्िन्न आर्ोजिा िा कार्ािलर्मा त्र्ततो मालसामाि बाँडफाँड िा िततान्तरण गिे िएमा
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िततान्तरण गदाि प्रर्त ईकाइ मूल्र् र प्राप्त र्मर्त, मालसामािको वििरण र िन्सार छु ट िए िा
ििएको व्र्िोरा समेत खुलाउिु पिेछ ।

४९.

लगत राख्नेः िैदेशिक सिार्ता सभबन्िी सभझौता अन्तगित िततुगत सिार्तामा प्राप्त िएको
मालसामािको मूल्र्, त्र्ततो मालसामािको वििरण र िन्सार छु ट िए िा ििएको व्र्िोरा
समेत खुलाई र्स र्िर्मािली बमोशजम आभदािी बा“िे पर्छ त्र्ततो सिार्तालाई आर्थिक
वििरणमा समािेि गरी त्र्ततो वििरण तालुक कार्ािलर्, सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर् र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ । बजेटमा समािेि ििएको तर
वििेष पररशतथर्तमा प्राप्त िएको िततुगत सिार्ताको अलग वििरण बिाई एक प्रर्त मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र एक प्रर्त मिाले खा पररिकको कार्ािलर्मा पठाई ले खा परीिण गराउिु
पिेछ ।

५०.

र्िरीिण गिेः (१) र्िर्म ४६, ४७ र ४८ बमोशजम लगत खडा गरी राशखएको शजन्सी
मालसामाि के कततो अितथामा छि् कार्ािलर् प्रमुखले एक िषिमा कभतीमा एक पटक आफैले
र्िरीिण गरी िा त्र्ततो मालसामाि शजभमा र्लिे कमिर्ारी बािे क अन्र् कमिर्ारी िा
प्राविर्िकिारा र्िरीिण गिि लगाई त्र्सको प्रर्तिेदि र्लशखत रूपमा ले शख िा र्लई राख्ने व्र्ितथा
गिुि पिेछ । र्सरी र्िरीिण प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ आभदािी बाँध्ि छु ट िएको कुिै मालसामाि
िेवटएमा मूल्र् र वििरण खुलाई आभदािी बाध्ि लगाई त्र्ततो मालसामािको ममित सभिार र
सं रिण गिुि गराउिु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिमा दे िार्का कुरािरू तपष्ट रूपमा खुलेको िुि ु
पिेछः–
(क)

शजन्सी वकताबमा आभदािी िबा“र्िएका शजन्सी मालसामि िए के कर्त
र कततो अितथामा छि्,

(ख)

मालसामािको सं रिण र सभिार राम्रोसँग िएको छ छै ि,

(ग)

के कर्त शजन्सी मालसामाििरू ममित सभिार गिुि पिे अितथामा छि्,
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(घ)

के कर्त शजन्सी मालसामाििरू बेकभमा िई र्ललाम र्बिी िा र्मन्िा
गिुि पिेछि्,

(ङ)

शजन्सी मालसामािको प्रर्ोग िए िा ििएको, िािी िोक्सािी िए िा
ििएको र िािी िोक्सािी िएको िए कतको लापरिािीबाट िएको िो,

(र्)

एकै वकर्समको मालसामािमध्र्े गत िषि उपर्ोग िएको पररमाण र
र्ालू आर्थिक िषिमा खररद गररएको पररमाणको तुलिात्मक वििरण, र

(छ)

मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददएका अन्र् कुरािरू ।

(३) र्िरीिण प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ कार्ािलर् प्रमुखले त्र्ततो प्रर्तिेदिको एकप्रर्त
तालुक कार्िलर्मा पठाउिु पिेछ । तालुक कार्ािलर्ले त्र्ततो प्रर्तिेदिको विषर्मा एक
मवििार्ित्र कुिै र्िदे िि पठाएमा कार्ािलर् प्रमुखले सो समेतलाई विर्ार गरी सो अिर्िर्ित्र
कुिै र्िदे िि प्राप्त ििएमा र्ललाम र्बिी गिुि पिे मालसामाि छ मवििा र्ित्र र ममित सभिार
गिुि पिे िए तीि मवििार्ित्र गररसक्िु पिेछ । कार्ािलर्को आिश्र्कता िन्दा बढी मालसामाि
खररद गरी उपर्ोग ििई त्र्सै रिे को िए तालुक कार्ािलर्मा प्रर्तिेदि पेि गरी र्िदे िि प्राप्त
िएअिुसार िततान्तरण गरी आिश्र्कता िन्दा बढी मालसामाि खररद गिे आदे ि ददिे उपर
प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वििागीर् कारबािी समेत गिुि पिेछ ।
(४) उपर्िर्म (२) को खण्ड (ग) बमोशजम ममित सभिार गिुि पिे ििी उल्ले ख िएका
मालसामाििरूको ममित सभिारको बजेटको व्र्ितथा र्मलाई ददिे शजभमेिारी तालुक कार्ािलर्को
िुिेछ ।
(५) कुिै कार्ािलर्को प्रर्ोगमा िआएका िा िआउिे तर अको कार्ािलर्को लार्ग
उपर्ोगी िुिे मालसामाििरू िततान्तरण गदाि ददिे र र्लिे मन्त्रालर्का सशर्ि र मिाले खा
र्िर्न्त्रक रिेको सर्मर्तको र्सफाररसको आिारमा िततान्तरण गिुि पिेछ ।

५१.

शजन्सी मालसामािको संरिण र सभिार गिे उत्तरदावर्त्िः

र्िर्म ४६ र ४७ बमोशजम लगत

खडा गरी राशखएको सरकारी शजन्सी मालसामाि िािी िोक्सािी ििुिे गरी सं रिण गिे र
र्तिीिरूको राम्रो सभिार गरी िा र्ालू अितथामा राख्ने उत्तरदावर्त्ि सभबशन्ित कार्ािलर्
प्रमुखको िुिेछ ।
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५२.

शजन्सी मालसामािको स्रे तताः शजन्सी मालसामािको स्रे तता मिाले खा परीिकको कार्ािलर्बाट
तिीकृत ढाँर्ामा मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तर्ार गरे को र्िदे शिका बमोशजम राख्नु
पिेछ ।

५३.

िावषिक प्रर्तिेदि र रे खदे खः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले गत आर्थिक िषिको मौज्दात, र्ालू आर्थिक
िषिमा खररद गरे को तथा िततान्तरण िई आएको मालसामाि र िततुगत सिार्ताको रूपमा
प्राप्त िएको मालसामाि समेत उल्ले ख गरी कुल शजन्सी मालसामािको पररमाण र मूल्र्, र्ालू
आर्थिक िषिमा र्ललाम, र्मन्िा, िततान्तरण िई खर्ि िएको पररमाण र मूल्र् बाँकी शजन्सी
मालसामाि मध्र्े साबूत, ममित सभिार, र्ललाम, र्मन्िा गिुि पिे मालसामािको पररमाण समेत
खुलाई आर्थिक िषि समाप्त िएको तीि मवििार्ित्र िावषिक प्रर्तिेदि तर्ार गरी सभबशन्ित
मन्त्रालर्, वििाग र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा एक एक प्रर्त पठाउिु पिेछ ।
र्ततो प्रर्तिेदि प्राप्त िए पर्छ सभबशन्ित मन्त्रालर् र वििागले अध्र्र्ि र जाँर्बुझ गरी
आिश्र्क र्िदे िि ददिु पिेछ ।
(२) कुिै कार्ािलर् खारे ज िा गाभ्िे र्िणिर् िएमा र्सरी र्िणिर् िएको पैतीसौं ददिमा
कार्ािलर् खारे ज िएको मार्ििे छ । उक्त अिर्िर्ित्रमा सो कार्ािलर् कार्म रिे कोेे
ददिसभमको शजन्सी मालसामािको मौज्दात र ममित सभिार, र्ललाम, र्मन्िा गिुि पिे
मालसामािको पररमाण र मूल्र् समेत खुलाई त्र्ततो कार्ािलर् खारे ज िएको िा गार्िएको
र्मर्तले पैंतीस ददि र्ित्र प्रर्तिेदि तर्ार गरी िा गिि लगाई सभबशन्ित मन्त्रालर् िा वििागले
त्र्ततो मालसामािको शजभमा र्लिे ददिे व्र्ितथा र्मलाउिु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको प्रर्तिेदिबाट िा अन्र् कुिै स्रोतबाट शजन्सी
मालसामािको लगत िराखेको, ममित सभिार, र्ललाम, र्मन्िा, बरबुझारथ िगरे को दे शखएमा
सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले त्र्ततो शजन्सी मालसामािको र्िरीिण गिि
सक्िेछ । त्र्ततो र्िरीिणको प्रर्तिेदि सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
सभबशन्ित मन्त्रालर्, वििाग र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त िुि आएको
प्रर्तिेदिबाट िा अन्र् कुिै स्रोतबाट कुिै कार्ािलर्मा शजन्सी मालसामाि सभबन्िी अर्िर्र्मतता
दे शखएमा मन्त्रालर्को िए मन्त्रालर् आफैंले र वििाग िा अन्तगित कार्ािलर्को िए सभबशन्ित
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वििागीर् प्रमुखले आिश्र्क कारबािी गरी शजन्सी मालसामािको लगत राख्न, ममित, सभिार तथा
सं रिण गिि लगाउिु पिेछ । वििागीर् प्रमुखले गरे को र्ततो कारबािीको जािकारी सभबशन्ित
मन्त्रालर्लाई ददिु पिेछ ।

५४.

घर जग्गाको लगतः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले कार्ािलर् बसेको सरकारी घर जग्गा तथा कार्ािलर्
अन्तगितको सरकारी घर जग्गाको लगत मिाले खा परीिकको कार्ािलर्ले तोकेको ढाँर्ामा
राख्नु पिेछ । त्र्ततो घर जग्गा आफ्िो िाउँमा िा शजल्ला प्रिासि कार्ािलर् िा अन्र् कुिै
कार्ािलर्को िाउँमा मालपोत कार्ािलर्मा दताि िई जग्गाििी प्रमाण पूजाि प्राप्त िएको छ िा
छै ि बुझ्िु पिेछ । त्र्सरी बुझ्दा दताि र जग्गाििी प्रमाण पूजाि तर्ार ििए प्रर्र्लत कािूि
बमोशजम कार्ािलर्को िाउँमा दताि गराउिु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम राशखएको घर जग्गाको वििरण शजल्ला प्रिासि कार्ािलर्,
तालुक वििाग, मन्त्रालर् र सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।

५५.

बरबुझारथः (१) िगद, शजन्सी मालसामाि, विर्िर्ोशजत रकम, राजश्व, िरौटी, बेरुजु, अन्र् रकमको
लगत सेर् तता तथा सरकारी कागजात र आफ्िो शजभमामा िएको िा रिे को काम आददको
शजभमा र्लिे कमिर्ारी सािारणतर्ा सरुिा, बढु िा, अिकाि प्राप्त गरी िा अन्र् कुिै कारणले
आफू कार्िरत कार्ािलर् छोडी जाँदा िा सो कामबाट अलग िुँदा र्िजको बरबुझारथ गिे कतिव्र्
िुिेछ । बुझी र्लिे कमिर्ारीले पर्ि तुरुन्त बुझी र्लिु पिेछ । आलटाल गरी बुझी िर्लएमा
त्र्तता कमिर्ारीलाई वििागीर् कारबािी िुिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम बरबुझारथ गिे कतिव्र् िएका कमिर्ारीले ऐिको दफा
२५ मा उल्लेख िए बमोशजमको भर्ाद र्ित्र बरबुझारथ गरी सक्िु पिेछ । सो भर्ाद र्ित्र
पर्ि बरबुझारथ िगरे मा िशजक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रोिबरमा र्िजको शजभमामा रिे को
िगदी शजन्सीको लगत तर्ार गरी कार्ािलर् प्रमुखले बरबुझारथ गराउिु पिेछ । र्सरी
बरबुझारथ गरे को जिाउ तालुक कार्ािलर्मा पर्ि ददिु पिेछ ।
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(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम लगत तर्ार गरी बरबुझारथ गराएकोमा स्रे तता अिुसार
िपुग िएको िगदी शजन्सीको सभबन्िमा बरबुझारथ गिे कतिव्र् िएको कमिर्ारीको शजभमेिारी
रिीरििेछ ।
(४) उपर्िर्म (१) िा (२) बमोशजम बरबुझारथ िुँदा िगद िा शजन्सी मालसामाि,
राजश्व, िरौटी र अन्र् रकमको लगत स्रे तता आदद िािी िोक्सािी िा वििार्मिा िएको दे शखएमा
त्र्ततो िािी िोक्सािी िा वििार्मिा रकम ऐि बमोशजम असूलउपर गररिेछ ।
(५) उपर्िर्म (३) बमोशजम मूल्र् असूल उपर गिुि पदाि सो मालसामािको अितथा
तथा ितिमाि बजार मूल्र्लाई समेत विर्ार गरी मूल्र् कार्म गररिेछ । र्सरी मूल्र् कार्म
गिे काम मन्त्रालर् र वििागको िकमा सभबशन्ित कार्ािलर्को प्रमुखले तोकेको अर्िकृत र
एकजिा प्राविर्िक अर्िकृत, गृि मन्त्रालर् र मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को अर्िकृत प्रर्तर्िर्ि
रिेको सर्मर्तले र सो बािे क अन्र् कार्ािलर्को िकमा सभबशन्ित कार्ािलर्का प्रमुख, सभबशन्ित
शजल्ला प्रिासि कार्ािलर् र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्का प्रर्तर्िर्ि समेत रिे को
सर्मर्तले गिेछ ।
(६) उपर्िर्म (१) बमोशजम बरबुझारथ गिे कतिव्र् िएका कमिर्ारी िोकरीबाट
अिकाि र्लइसकेको र पत्ता िलागेको िा मरे को िा तिात्र्का कारणबाट िोस् ठे गाि ििएको
िा बिुलाएको रिे छ र त्र्ततो कमिर्ारीले गिुि पिे बरबुझारथ र्िजको पररिारका सदतर्ले गिि
र्ािेमा र्िज िा र्िजले मन्जुर गरी पठाएको व्र्शक्तबाट िा सभबशन्ित प्रमुख शजल्ला अर्िकारीले
खटाएको व्र्शक्तको रोिबरमा जसले बुशझ र्लिु पिे िो सो व्र्शक्तले बुशझ र्लिु पिेछ ।

५६.

बरबुझारथको प्रमाण पत्रः (१) र्िर्म ५५ बमोशजम बरबुझारथ गिे कतिव्र् िएको कमिर्ारीलाई
सो बमोशजम बरबुझारथ गरी सकेपर्छ सार्बक कार्ािलर्बाट अिुसूर्ी–९ बमोशजमको ढाँर्ामा
बरबुझारथको प्रमाणपत्र ददिु पिेछ ।
(२) बरबुझारथ गिे कमिर्ारीले उपर्िर्म (१) बमोशजम प्रमाणपत्र पेि िगरी र्िजलाई
िालको कार्ािलर्मा िाशजर िुि ददइिे छै ि ।
(३) बरबुझारथ गिे व्र्शक्त अिकाि प्राप्त कमिर्ारी िए उपर्िर्म (१) बमोशजमको
प्रमाणपत्र पेि िगरी र्िजलाई र्ििृत्तिरण िा उपदाि ददइिे छै ि ।
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पररच्छे द – ७
र्ललाम र्बिी सभबन्िी व्र्ितथा
५७.

र्लशखत आदे ि र्बिा र्ललाम र्बिी गिि ििुिःे

(१) कार्ािलर् प्रमुख िा र्िजले तोकेको

अर्िकारीको र्लशखत आदे ि र्बिा शजन्सी मालसामाि र्ललाम र्बिी िा िततान्तरण गिुि गराउिु
िुँदैि ।
(२) र्िर्म ५३ बमोशजमको प्रर्तिेदिमा उशल्लशखत बेकभमा िई काम िलाग्िे दे शखएका
मालसामाििरू र्ललाम र्बिी गिे, ममित गिुि पिे मालसामाििरू ममित गिे, आभदािी
िबा“र्िएका जर्त तुरुन्त आभदािी बा“ध्िे कतिव्र् कार्ािलर् प्रमुख िा र्िजले तोकेको
अर्िकारीको िुिेछ ।
(३) र्िर्म ५३ बमोशजमको प्रर्तिेदि कार्ािलर् प्रमुख बािे क अरुले ददएको रिे छ ििे
र्ललाम र्बिी गिुि पिे शजन्सी मालसामािको सभबन्िमा त्र्ततो शजन्सी मालसामाि र्ललाम
र्बिी गिे अितथामा छ िा छै ि कार्ािलर् प्रमुखले जाँर्ी र्ललाम र्बिी गिुि पिे ििी
ठिराएकोमा मात्र र्ललाम र्बिी गिुि पिेछ ।
(४) उपर्िर्म (१) बमोशजम शजन्सी मालसामाि िततान्तरण गदाि िततान्तरण फाराम
िरी िततान्तरण गिुि पिेछ । मालसामाि िुशझर्लिे कार्ािलर्ले िततान्तरण िै आएको
मालसामाि शजन्सी खातामा आभदािी बाँिी सोको जािकारी सार्बक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ
। बुशझर्लिे कार्ािलर्बाट आभदािी बा“िेको जािकारी प्राप्त िएपर्छ सार्बक कार्ािलर्ले त्र्तता
मालसामािको लगत कट्टा गिुि पिेछ ।

५८.

र्ललाम गिे व्र्ितथाः (१) शजन्सी र्िरीिण प्रर्तिेदिमा पुरािो िै काममा आउि िसक्िे टु टफुट
िै बेकभमा िएका र पुिः ममित ििुिे ििी वकटाि िएका मालसामाि मध्र्े कार्ािलर् प्रमुखले
र्ललाम गिुि पिे ििी ठिराएका मालसामािको परल मूल्र् खुलेकोमा तीि लाख रुपैर्ाँसभमको
र परल मूल्र् िखुलेको िए िाल मूल्र्ाङ्कि िएको मूल्र्मा एक लाख रुपैर्ाँसभम िा दुबै गरे र
र्ार लाख रुपैर्ाँसभमका मालसामाि आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख, उपलशब्ि सं र्र् अर्िकृत,
िण्डार अर्िकृत िा िण्डार सिार्क समेतको रार् र्लई कार्ािलर् प्रमुखले एक िषिर्ित्र र्ललाम
र्बिी गिुि पिेछ ।
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तर घर जग्गा जतता शतथर सभपशत्त िेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद्को र्िणिर् बेगर र्ललाम
र्बिी गिि पाइिे छै ि ।
(२) कुिै मेशिि औजार तथा िारी उपकरण र सिारी सािि (घोडा र साइकल बािे क)
र्ालू िालतको िए पर्ि पुरािो मोडल, त्र्सको तपेर्र पाटि पूजािको अिाि तथा ममित सभिार
तथा सिालिमा बढी खर्ि लाग्िे तथा ितिमाि अितथामा अिुपर्ोगी ििी मेकार्िकल
प्राविर्िकबाट प्रर्तिेदि पेि गरे का मेशिि औजार तथा िारी उपकरण र उपर्िर्म (१) मा
उशल्लशखत मूल्र् िन्दा बढी परल मूल्र् िा मूल्र्ाङ्कि िएका मालसामाि कार्ािलर् प्रमुखले
र्ललाम गिुि पिे ििी ठिराएमा त्र्तता मालसामाि जाँर्बुझ एिं सिे िण गरी र्सफाररस गिि
उपर्िर्म (३) बमोशजम सर्मर्त गठि गिुि पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) मा उशल्लशखत मालसामािको मूल्र्ाङ्किको लार्ग दे िार्बमोशजमको
सर्मर्त गठि गिुि पिेछः–
(क)

सं िैिार्िक अं ग तथा र्िकार्, मन्त्रालर्, वििाग र अन्र् केन्रीर्ततरका
कार्ािलर्को िकमा सभबशन्ित र्िकार्का प्रमुख िा र्िजले तोकेको
अर्िकारीको अध्र्ितामा कार्ािलर् प्रमुखले तोकेको मालसामािको
वििेषज्ञ र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोकेको अर्िकृत ततरको
प्रर्तर्िर्ि िएको तीि जिाको सर्मर्त ।

(ख)

खण्ड (क) मा उशल्लशखत केन्रीर्ततरको कार्ािलर् बािे क अन्र्
कार्ािलर्को िकमा कार्ािलर् प्रमुख िा र्िजले तोकेको अर्िकृतको
अध्र्ितामा सभबशन्ित प्रमुख शजल्ला अर्िकारीले तोकेको अर्िकृत
ततरको प्राविर्िक प्रर्तर्िर्ि र सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले तोकेको अर्िकृत ततरको प्रर्तर्िर्ि िएको सर्मर्त ।

(ग)

प्राविर्िक प्रर्तर्िर्ि तोक्दा र्थासभिि सभबशन्ित शजन्सी मालसामािको
ज्ञाि िएको कमिर्ारी खटाउिु पिेछ ।

(घ)

दि लाख रुपैर्ाँ िन्दा बढी मूल्र् पिे िा वििेष प्रकारको शजन्सी
मालसामािको िकमा र्स सर्मर्तले बढीमा दुई जिासभम सभबशन्ित
विषर्का प्राविर्िक आमन्त्रण गिि सक्िेछ ।
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(ङ)

उपर्िर्म (६) बमोशजम आिश्र्क अध्र्र्ि सिेिण गरी मूल्र्
ितोवकएकोमा अिुमार्ित मूल्र् समेत तोकी र्स सर्मर्तले कार्ािलर्
प्रमुख समि र्सफाररसको प्रर्तिेदि ददिेछ ।

(४) उपर्िर्म (३) बमोशजमको सर्मर्तको र्सफाररस िएपर्छ परलमूल्र् खुलेकोमा दि
लाख रुपैर्ाँसभम र मूल्र् िखुली मूल्र्ाङ्कि िएकोमा दुई लाख रुपैर्ाँसभम र दुबै गरी बार्ि
लाख रुपैर्ाँ मूल्र् सभमको शजन्सी मालसामाि कार्ािलर् प्रमुखले र्ललाम गिेछ । सो िन्दा
मार्थ मूल्र् िएकोमा र्ललाम गिे तिीकृर्तको लार्ग सबै व्र्िोरा खुलाई वििाग िए वििागमा
र वििाग ििए मन्त्रालर्मा पेि गिुि पिेछ ।
(५) उपर्िर्म (४) बमोशजम सभबशन्ित वििाग िा मन्त्रालर्मा प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ
त्र्ततो प्रर्तिेदिको सभबन्िमा सिेिण एिं मूल्र्ाङ्कि गिि वििाग िा मन्त्रालर्ले दे िार्का
सदतर्िरू िएको सर्मर्त गठि गरी सिेिण एिं मूल्र्ाङ्कि गराउिु पिेछ । उपर्िर्म (३)
बमोशजमको सर्मर्तले र्सफाररस गरे कै मूल्र्ाङ्कि मिार्सि लागेमा सभबशन्ित वििाग िा
मन्त्रालर्ले त्र्सैलाई समथिि गरी तिीकृर्त ददि सक्िेछः–
(क)

सभबशन्ित सशर्ि िा वििागीर् प्रमुखले तोकेको
राजपत्रांवकत प्रथम श्रे णीको अर्िकृत

– अध्र्ि

(ख)

सभबशन्ित विषर्को इशिर्िर्र

– सदतर्

(ग)

प्रर्तर्िर्ि (अर्िकृतततर), सभबशन्ित
कार्ािलर् िा मन्त्रालर्

– सदतर्

(घ)

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख

– सदतर्

(ङ)

सभबशन्ित मन्त्रालर् िा वििागले तोकेको मन्त्रालर्
िा वििागको अर्िकृतततरको प्रर्तर्िर्ि

–सदतर्–सशर्ि

(६) उपर्िर्म (३) िा (५) बमोशजमको सर्मर्तले मालसामािको मूल्र् कार्म गदाि
मालसामािको उपर्ोर्गता, सेिा आर्ु, ह्रास कट्टी, अििेष मूल्र् र बजार मूल्र् समेत विर्ार गरी
मूल्र् कार्म गिुि पिेछ ।ह्रास कट्टी गदाि आर्कर कािूि बमोशजमको दरमा कट्टी गिुि
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पिेछ । िन्सार िर्तरे को मालसामािको मूल्र् कार्म गदाि िन्सार मिसूल समेत समािेि गरी
सो िुल्क समेतमा ह्रास कट्टी गिुि पिेछ ।
तर र्सरी उशल्लशखत आिारिरू कुिै पर्ि िा आंशिक रूपमा वकटाि गिि िसवकिे
मालसामािको िकमा कार्ािलर् प्रमुखले वििागीर् प्रमुख समि पेि गिुि पिे छ । र्सरी
जािकारी प्राप्त िए पर्छ वििागीर् प्रमुखले सभबशन्ित वििेषज्ञलाई मालसामाि प्रर्ोगमा आउिे
िा िआउिे बारे जाँर्बुझ गिि लगाउिु पिेछ । सभबशन्ित वििेषज्ञले त्र्तता मालसामाि ममित
गरे र पर्ि पुिः प्रर्ोग िुि िसक्िे िा ममित गदाि उपर्िर्म (१६) बमोशजमको शतथर्त िुिे
प्रर्तिेदि ददएमा सोिी प्रर्तिेदिलाई आिार र्लई मूल्र् कार्म गिे र्िदे िि वििागीर् प्रमुखले
ददिु पिेछ ।
(७) उपर्िर्म (५) बमोशजमको सर्मर्तको र्सफाररस पेि िएपर्छ वििाग िा मन्त्रालर्ले
र्ललाम गिे आदे िका साथ सभबशन्ित कार्ािलर्मा पठाई ददिु पिेछ । र्सरी आदे ि प्राप्त
िएपर्छ कार्ािलर्ले उपर्िर्म (८) बमोशजम र्ललाम र्बिी गिेछ ।
(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम र्ललाम गिे आदे ि प्राप्त िएपर्छ िा उपर्िर्म (१)
बमोशजम र्ललाम गिे र्िणिर् िएपर्छ एक लाख रुपैर्ाँसभमको मालसामाि र्ललाम र्बिी गिि
पन्र ददिको र सो िन्दा बढी मूल्र्को मालसामाि र्ललाम र्बिी गिि एक्काईस ददिको भर्ाद
ददई दे िार्का कुरािरू समेत खुलाई सूर्िा प्रकािि गरी र्ललाम बढाबढ गराउिु पिेछः–
(क)

मालसामािको वििरण,

(ख)

मालसामािको न्र्ूितम मूल्र्,

(ग)

र्ललाम बढाबढ िुिे तथाि, समर् (िुरु र अन्त्र् िुिे समर् बजे) र
र्मर्त,

(घ)

न्र्ूितम मूल्र्बाट बढाबढ िुरु िुिे कुरा,

(ङ)

र्ललाम सकार गिि डा“क बोल्िु अशघ िै न्र्ू ितम मूल्र्को पाँर् प्रर्तितले
िुिे िगद िरौटी राख्नु पिे कुरा र डा“क अंक बढ्दै गएमा सोिी
अिुपातमा िरौटी थप गदै जािु पिे कुरा,

(र्)

र्ललाम सकार गरे को मालसामाि उठाई लै जािु पिे अिर्ि,
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(छ)

अन्र् आिश्र्क कुरािरू ।

(९) र्स र्िर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापर्ि बोलपत्रबाट र्ललाम र्बिी
गिि मिार्सि दे शखएमा मालसामाि िे ि ि सक्िे व्र्ितथा र्मलाई उपर्िर्म (८) बमोशजम भर्ाद
ददई बोलपत्र माग गिि सवकिेछ । र्सरी बोलपत्र आव्िाि गररएकोमा बोलअं कको दि
प्रर्तितले िुिे रकम बराबरको बैङ्क जमाित िा िरौटी खातामा जभमा गरे को िौर्र बोलपत्र
साथ राख्नु पिेछ । बोलपत्र माग गदाि बोलपत्र खररद र दाशखला सभबन्िी कार्ि सभबशन्ित
कार्ािलर् र तालुक कार्ािलर्मा गिे व्र्ितथा र्मलाउिु पिेछ ।
(१०) उपर्िर्म (८) िा (९) बमोशजम प्रकाशित सूर्िा बमोशजम र्ललाम सकार गिि
र्ाििे ब्र्शक्त, फमि, सं तथा िा कभपिीले दे िार् बमोशजमको रकम र्तरी सभबशन्ित कार्ािलर्बाट
सो कार्ािलर्को कार्ािलर् प्रमुख िा र्िजले तोकेको कमिर्ारीको दततखत र कार्ािलर्को छाप
लागेको बोलपत्र फाराम वकन्नु पिेछः–
(क)

एकलाख रुपैर्ाँसभम न्र्ू ितम मूल्र् कार्म
िएको बोलपत्रको लार्ग

(ख)

एकलाख िन्दा मार्थ दि लाख रुपैर्ाँसभम न्र्ू ितम
मूल्र् कार्म िएको बोलपत्रको लार्ग

(ग)

रु. ३००।–

रु. १,०००।–

दिलाख िन्दा मार्थ जर्तसुकै रकम न्र्ू ितम
मूल्र् कार्म िएको बोलपत्रको लार्ग

रु. २,०००।–

(११) उपर्िर्म (८) र (९) बमोशजमको र्ललाम बढाबढ गिि िा बोलपत्र माग गरी
र्ललाम र्बिी गिे सूर्िा प्रकािि गदाि परल मूल्र् िखुलेकोमा िाल मूल्र्ाङ्कि गदाि एकलाख
रुपैर्ाँसभम मूल्र् कार्म िुिे मालसामाि र परल मूल्र् खुलेकोमा िाल मूल्र्ाङ्कि गदाि तीिलाख
रुपैर्ाँसभम मूल्र् कार्म िुिे मालसामािको र्ललाम र्बिी गिि बोलपत्र माग गिे कार्ािलर्,
सभबशन्ित शजल्ला प्रिासि कार्ािलर्, मालपोत कार्ािलर्, शजल्ला विकास सर्मर्त तथा कोष तथा
लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा बोलपत्र आवानािको सूर्िा टाँस गरी र सो िन्दा बढी मूल्र् कार्म
िुिे मालसामाि राविर्ततरको पत्रपर्त्रकामा सूर्िा प्रकािि गरी र्ललाम र्बिी गिि
सवकिेछ । र्सरी र्ललाम र्बिी गदाि पविलो पटक र्ललाम र्बिी िुि िसकेमा सात ददिको
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भर्ाद ददई पुिः र्ललाम र्बिीको कारबािी गिुि पिेछ । पुिः र्ललाम र्बिीको कारबािी गदाि
पर्ि र्ललाम िुि िसकेमा कार्म मूल्र्मा िघट्िे गरी र्सिै िातािबाट र्बिी गिि सवकिेछ ।
िातािबाट पर्ि र्बिी ििएमा पुि मूल्र्ाङ्कि गरी र्ललाम गिि सवकिेछ ।
(१२) र्ललाम सकार गरे को शजन्सी मालसामाि सभबशन्ित कार्ािलर्ले तोकेको अिर्ि
र्ित्र कबोल गरे को पूरा रकम बुझाई िउठाएमा राशखएको िरौटी जफत गरी जफत रकम
बराबर मात्र घवट कबुल िएका िमिः दोस्रो, ते स्रो िा र्ौथौ घटीिालाको कबुल अं क तिीकृत
गिि सवकिेछ । र्सरी गदाि पर्ि र्ललाम िुि िसकेमा पुिः र्ललाम गिुि पिेछ ।
(१३) उपर्िर्म (११) बमोशजमको प्रविर्ाबाट र्बिी िुि िसकेमा उपर्िर्म (३) र
(५) बमोशजमको सर्मर्तबाट पुिः मूल्र्ाङ्कि गराई र्ललाम बढाबढ गराउिु पिेछ । र्सरी पुिः
मूल्र्ाङ्कि गररएको मूल्र्मा पर्ि र्ललाम बढाबढ िुि िसकेमा कार्ािलर् प्रमुखले सभबशन्ित
शजल्ला प्रिासि कार्ािलर् र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रोिबरमा मूल्र्
कार्म गरी वििागीर् तिीकृर्त र्लई सीिै र्बिी गिि सक्िेछ । र्सरी सीिै र्बिी िुि िसकेमा
वििागीर् र्िणिर्बाट लगत कट्टा गिुि पिेछ ।
(१४) सिारी सािि, मेिीिरी, औजार र प्राविर्िक मालसामाि बािे क फर्ििर्र जतता
मालसामािको मूल्र्ाङ्कि गदाि सर्मर्त िराखी आर्कर प्रर्ोजिको लार्ग र्ििािररत ह्रास कट्टी
दरको आिारमा मूल्र् कार्म गिि सवकिेछ । आर्ु र्िशित िएका जुिसुकै मालसामािको
आर्ु समाप्त िए पर्छ उपर्िर्म (३) बमोशजमको सर्मर्तबाट मूल्र्ाङ्कि गराई र्ललाम र्बिी
गिि सवकिेछ ।
(१५) र्स र्िर्मािली बमोशजम र्ललाम र्बिी िए िा ििएको सभबन्िमा तालुक
कार्ािलर्ले िषिको एक पटक र्िरीिण गरी सोको प्रर्तिेदि एक ति मार्थको अर्िकृत समि
पेि गिुि पिेछ ।
(१६) र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापर्ि बाह्र िषि िन्दा बढी
पुरािा र र्ालू िालतमा िरिे का िा र्ालू िालतमा ल्र्ाउि सोिी मालसामािको बजार मूल्र्को
पच्र्ीस प्रर्तित िन्दा बढी ममित खर्ि लाग्िे िएमा कार्ािलर् प्रमुखले उपर्िर्म (३)
बमोशजमको सर्मर्तको र्सफाररसमा र्ललाम र्बिी गिि सक्िेछ ।
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(१७) र्िमािण िएका िौर्तक सं रर्िा ित्काई र्ललाम र्बिी गदाि ित्काउि लाग्िे खर्ि
र मालसामाि र्बिी गदाि प्राप्त िुिे रकमको आइटम िाइज लागत अिुमाि तर्ार गिुि पिेछ
। र्ललामबाट प्राप्त िुिे रकम ित्काउदा लाग्िे खर्ि िन्दा बढी िुि आएमा फरक रकमलाई
िै न्र्ूितम मूल्र् मािी र्ललाम घटाघट सभबन्िी कारबािी गिुि पिेछ ।

५९.

जफत िएका मालसामािको मूल्र्ाङ्किः जुिसुकै कारणबाट जफत िएका मेशिि, उपकरण िा
मालसामाि र्ललाम र्बिी गदाि सभबशन्ित मन्त्रालर्बाट मूल्र्ाङ्कि सर्मर्त गठि गरी र्स
र्िर्मािली बमोशजम र्ललाम र्बिी गररिेछ । र्सरी सर्मर्त गठि गदाि कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्ि समेत राख्नु पिेछ ।

६०.

र्बिीको व्र्ितथाः िेपाल सरकारको आर्ोजिा िा कार्ािलर्ले उत्पादि गरे को मालसामािको
िकमा सभबशन्ित मन्त्रालर्ले तोवकददए बमोशजम र्बिी गिुि पिेछ ।

६१.

िष्ट गिुि पिेः कार्ािलर्ले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम आफ्िो कव्जामा र्लएको िा आफ्िो
मौज्दातमा रिे को मालसामािको उपिोग र्मर्त समाप्त िएमा िा अन्र् कुिै कारणबाट उपिोग
गिि ििुिे प्रमाशणत िएमा त्र्ततो मालसामाि मुर् ुल्का गरी साििजर्िक रूपमा िष्ट गिुि
पिेछ । र्सरी िष्ट गरे पर्छ त्र्ततो सामािलाई मुर् ुल्काको आिारमा शजन्सी खातामा र्मन्िा
खर्ि जिाउिु पिेछ ।

पररच्छे द – ८
िरौटी सभबन्िी व्र्ितथा
६२.

िरौटी खाताः (१) िरौटी रकम रििे प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् िा
सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोकेको बैङ्कमा खाता खोली िरौटी राख्नु
पिेछ । र्सरी प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले खोल्िे िरौटी खाता सामान्र्तः एउटा मात्र िुिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको िरौटी खातामा रकम जभमा गिुि पदाि सभबशन्ित
व्र्शक्तले बैङ्कले तोके बमोशजम दुई प्रर्त िौर्रिरू िरी बैङ्क दाशखला गिुि पिेछ ।
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(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको दुई प्रर्त िौर्र मध्र्े एक प्रर्त बैङ्कले सभबशन्ित
व्र्शक्तलाई ददिेछ । सो िौर्र सभबशन्ित कार्ािलर्मा बुझाई सोको िगदी रर्सद र्लिु
पिेछ । र्सलबन्दी बोलपत्र साथ पेि गिे िौर्रको सभबन्िमा बोलपत्र खोली सकेपर्छ िगदी
रर्सद र्लिु ददिु पिेछ ।
(४) उपर्िर्म (१) बमोशजमको िरौटी खाताको सिालि कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक
ु दततखतबाट िुिेछ । आिश्र्कतािुसार आफ्िो उत्तरदावर्त्िमा
प्रिासि िाखा प्रमुखको सं र्क्त
कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िो मातितका अन्र् अर्िकृत र आर्थिक प्रिासि िाखाका प्रमुख िा
र्िजले तोकेको कमिर्ारीको दततखतबाट समेत िरौटी खाताको सिालि गिि गराउि
सक्िेछ ।

६३.

िरौटी राख्ने अितथाः दे िार्को अितथामा िरौटी रकम जभमा गिि सवकिेछः–
(क)

िेपाल सरकारलाई बुझाउिु पिे राजति अर्ग्रम रूपमा बुझाउि,

(ख)

िेपाल सरकारलाई बुझाउिु पिे राजति कर्त बुझाउिु पिे िन्ने र्िणिर् ििुँदै
त्र्ततो राजति रकम अर्ग्रम रूपमा बुझाउि,

(ग)

बोलपत्र िा र्ललाममा िाग र्लिको लार्ग सभबशन्ित कार्ािलर्ले तोवकददएको
रकम दाशखला गिि,

(घ)

कुिै काम गिुि अगािै कुिै रकम अर्ग्रम िरौटी राख्नु पिे ििी िति िएमा
त्र्ततो िति पूरा गिि,

६४.

(ङ)

िेपाल सरकार िा अदालत िा कुिै कार्ािलर्ले मागेको िरौटी जमाित बुझाउि,

(र्)

अन्र् कुिै कारणबाट िरौटी राख्नु पिे िए त्र्ततो रकम बुझाउि ।

िरौटी रकम राजतिमा दाशखला गिेः जुि प्रर्ोजिको लार्ग िरौटी राशखएको िो सो काम पूरा
िई प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िा करारको ितििामा बमोशजम िरौटी रकम राजति खातामा
दाशखला गिुि पिे िएमा सभबशन्ित अर्िकारीले प्रर्र्लत कािूि िा करारको ितििामामा भर्ाद
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तोवकएको िए सो भर्ाद र्ित्र र भर्ाद ितोवकएको िए पन्र ददि र्ित्र र्िणिर् गरी त्र्ततो
िरौटी रकम राजति खातामा दाशखला गिुि पिेछ ।

६५.

िरौटी जफत गिेः (१) कुिै काम गिि िरौटी िा जमाित राख्नु पिे िई राशखएको िरौटी िा
जमाित त्र्ततो काम पूरा िगरे को कारणले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम िा करारको ितििामा
बमोशजम जफत गिुि पिे िएमा कार्ािलर् प्रमुखले र्िणिर् गरी त्र्ततो िरौटी िा जमाितको
रकम जफत गिुि पिेछ ।
(२) र्िर्म ६६ बमोशजम िरौटी रकम वफताि पाउिे व्र्शक्तबाट सरकारी बाँकी कुिै
रकम असूल उपर गिुि पिे िएमा त्र्ततो रकम र्िजले वफताि पाउिे िरौटी रकमबाट कटृ ा
गरी असूल उपर गिि सवकिेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजम जफत िा कटृ ा िएको रकम राजश्व खातामा
दाशखला गिुि पिेछ ।
(४) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजम जफत िा कटृ ा गररएको जािकारी िरौटी राख्ने
सभबशन्ित व्र्शक्तलाई ददिु पिेछ ।

६६.

िरौटी रकम वफतािः (१) कुिै कार्ािलर्मा बुझाएको िरौटी र्िर्म ६४ बमोशजम राजति
दाशखला ििुिे िा र्िर्म ६५ बमोशजम जफत िा कट्टा पर्ि ििुिे िएमा त्र्ततो िरौटी रकम
सभबशन्ित व्र्शक्तले वफताि पाउिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम िरौटी रकम वफताि पाउिे व्र्शक्तले िरौटी रकम वफताि
र्लि पाउिे भर्ाद प्रर्र्लत कािूिले तोकेको िएमा सोिी अिर्िर्ित्र, भर्ाद ितोवकएकोमा जुि
कामको लार्ग िरौटी राशखएको िो सो काम सभबन्िी कारबािी अशन्तम रूपमा समाप्त िएको
र्मर्तले एक िषिर्ित्र िरौटी रकम वफताि पाउि सभबशन्ित कार्ािलर्मा िगदी रर्सद साथ र्ििेदि
ददिु पिेछ ।
तर कार्ािलर्ले िै कट्टी गरी िरौटीमा जभमा गरे को रकमको िकमा िगदी रर्सद पेि
गिुि पिे छै ि ।
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(३) उपर्िर्म (२) बमोशजमको भर्ादर्ित्र िरौटी वफताि र्लि िआएमा र्िर्म ६७
बमोशजमको कार्िविर्ि अपिाई कार्ािलर् प्रमुखले राजतिमा आभदािी बाँध्िु पिेछ ।

६७.

राजतिमा आभदािी बा“ध्िे कार्िविर्िः (१) र्ो र्िर्मािली प्रारभि िुि ु िन्दा अगाडी राशखएका
िरौटी मध्र्े प्रर्ोजि बाँकी रिेका बािेक अन्र् िरौटी रकम प्रमाण साथ दािी गिि आएमा
वफताि ददिे गरी राजतिमा आभदािी बा“र्ििेछ । प्रर्ोजि बाँकी रिे का िरौटीको िकमा र्िर्म
६६ बमोशजम िुिेछ ।
(२) बैङ्क खातामा रकम जभमा िएको तर कार्ािलर्को िरौटी खातामा ले खांकि िएको
िदे शखएको िा कतले के बापत िरौटी राखेको िो िन्ने कुरा पर्ि तपष्ट ििई बैङ्कको खातामा
त्र्सै रिी रिेको िा कार्ािलर्को िरौटी खाता िन्दा बैङ्कमा जभमाजभमीमा बढी िएको रकम
र्िर्म ७२ को उपर्िर्म (२) मा उशल्लशखत अिर्ि पर्छ राजति खातामा जभमा गिुि
पिेछ ।

६८.

िरौटी कारोिारको लेखाः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िो कार्ािलर्को िरौटी खातामा
जभमा िएको िरौटी रकमको कारोिारको ले खा अिुसूर्ी–१० बमोशजमको ढाँर्ामा गोश्वारा
िरौटी खाता र अिुसूर्ी–११ बमोशजमको ढाँर्ामा व्र्शक्तगत िरौटी खाता अद्यािर्िक गरी
राख्नु पिेछ । िरौटी रकमको छु ट्टै बैङ्क िगदी वकताब समेत राखी प्रत्र्ेक िषि शजभमेिारी सािुि
पिेछ ।
(२) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आफ्िो कार्ािलर्को िरौटी खातामा जभमा िएको िरौटीको
मातकेिारी मवििा ि ुक्ताि िएको र्मर्तले सात ददिर्ित्र र िरौटीको आर्थिक वििरण आर्थिक
िषि समाप्त िएको पैतीस ददि र्ित्र सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र सभबशन्ित
मन्त्रालर् िा वििागमा पठाउिु पिेछ । मन्त्रालर् िा वििागले अन्तगित र्िकार्बाट प्राप्त
िरौटी वििरणको आिारमा िावषिक वििरण बिाई मिाले खा परीिकको कार्ािलर् र मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम सभबशन्ित कार्ािलर्बाट प्राप्त िएको िरौटी वििरणको
आिारमा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्ौमार्सक तथा िावषिक रूपमा
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शजल्लागत िरौटी वििरण तर्ार गरी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ । सो
आिारमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले केन्रीर् िरौटी वििरण तर्ार गिुि पिेछ ।
(४) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले िरौटीको ले खा अद्यािर्िक राखी एक आर्थिक िषिमा बाँकी
रिेको िरौटी अको आर्थिक िषिमा शजभमेिारी सािुि पिेछ ।

६९.

िरौटी कारोिारको लेखा परीिणः िरौटी कारोिारको अशन्तम ले खापरीिण मिाले खा परीिकको
कार्ािलर्बाट िुिेछ । आन्तररक ले खापरीिण सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्बाट िुिेछ ।

७०.

िरौटी रकम अन्र् प्रर्ोजिको र्िर्मत्त खर्ि गिि ििुिःे (१) िरौटी बापत प्राप्त िएको रकम र्स
र्िर्मािलीमा लेशखए बािे क अन्र् काममा खर्ि गिि िुँदैि । खर्ि िएको दे शखएमा सभबशन्ित
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तालुक कार्ािलर्मा ले खी पठाउिु पिेछ । व्र्शक्तगत
प्रर्ोगमा खर्ि गरे को दे शखएमा िा र्स र्िर्मािली बमोशजम र्ििािररत समर्मा दाशखला िगरे मा
सोको र्बगो र र्बगो बमोशजमको जररिािा समेत कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रिासि िाखा
प्रमुखबाट दामासािीले असूल उपर गिुि पिेछ । र्सरी असूल िुि आएको जररिािा रकम
राजति खातामा दाशखला गररिेछ ।
(२) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोवकददएको वििेष प्रर्ोजिको लार्ग राशखिे
िरौटीको लार्ग सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को तिीकृर्त र्लएर बेग्लै खाता
खोली सोिी कार्ािलर्बाट र्ििािररत कार्िविर्ि पूरा गरी खर्ि गिुि पिेछ ।

७१.

िरौटी रकमको बैङ्क विसाब र्मलाि गिेः (१) बैङ्कबाट िरौटी खाताको बैङ्क तटे टमेण्ट प्राप्त गरी
स्रे तता बाँकी रकम र बैङ्कमा बाँकी रकम मार्सक रूपमा र्िडाई विसाब र्मलाि गिुि पिेछ ।
(२) िरौटी स्रे ततामा आभदािी जर्िएको तर बैङ्क मौज्दात कम िएको िरौटी विसाब
सभबन्िमा सभबशन्ित वििाग िा मन्त्रालर्ले कसको लापरिािीबाट त्र्ततो िुि गएको िो
छािर्बि गरी त्र्ततो लापरिािी गिे व्र्शक्तलाई वििागीर् कारबािी गरी असूल उपर गिुि
पिेछ ।
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(३) िरौटी स्रे ततामा आभदािी िजर्िएको तर बैङ्क खातामा जभमा िएको रकमको
सभबन्िमा सभबशन्ित व्र्शक्तबाट रकम दाशखला िएको िब्बे ददि र्ित्र दाशखला प्रमाण पेि िुि
िआएमा त्र्ततो रकम सदर तर्ािा गरी राजति खातामा दाशखला गिुि पिेछ ।

७२.

अशततत्िमा िरििे कार्ािलर्को िरौटी खाताः (१) कुिै आर्ोजिा सभपन्न िुँदा िा कुिै कार्ािलर्
खारे ज िुँदा पर्ि िरौटी रकम बाँकी रिि गएमा त्र्तता आर्ोजिा िा कार्ािलर्को िाममा
रिेको िरौटी खाता बन्द गरी वििरण सवितको िरौटी रकम तालुक कार्ािलर् िा तालुक
कार्ािलर्ले तोवकददए बमोशजम सो आर्ोजिा िा कार्ािलर्को दावर्त्ि र शजभमेिारी र्लिे
कार्ािलर्मा बुझाउिु पिेछ र सो बुशझर्लिे कार्ािलर्ले पर्ि सोको अर्िलेख राखी िरौटी
फछ्र्र्ौट सभबन्िी कारबािी गिुि पिेछ ।
(२) र्ो र्िर्मािली प्रारभि िुि ु िन्दा पविले अशततत्िमा िरिे का िा अन्र् कुिै
कार्ािलर्मा दावर्त्ि िततान्तरण ििएका कार्ािलर्को िाममा विर्िन्न बैङ्कमा िरौटी खातामा
रिेको िरौटी रकम कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले प्राप्त िएसभमका वििरण खुलाई
िरौटी वफताि दाबी गिे सूर्िा प्रत्र्ेक आर्थिक िषिमा एक पटक प्रकािि गिेछ । भर्ादर्ित्र
वफताि दाबी र्लि िआएमा राजश्व खातामा दाशखला गिि सभबशन्ित बैङ्कलाई आदे ि ददि
सक्िेछ ।

७३.

िैकशल्पक व्र्ितथा गिि सवकिेः र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले शखएको िएतापर्ि
शजल्लाशतथत सभपूणि कार्ािलर्को िरौटी रकमको सिालि एवककृत रूपमा सभबशन्ित शजल्लाको
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् माफित सिालि िुिे गरी िा अन्र् िैकशल्पक व्र्ितथा गिि
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आिश्र्क व्र्ितथा र्मलाउि सक्िेछ ।

पररच्छे द – ९
पेश्की ददिे र पेश्की फछ्र्र्ौट सभबन्िी व्र्ितथा
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७४.

पेश्की ददिे र फछ्र्र्ौट गिेः (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम सरकारी िा अन्र् कुिै व्र्शक्तले
सरकारी काम काजको र्िर्मत्त पेश्की र्लिु पदाि कुि कामको र्िर्मत्त के कर्त रकम र्ावििे
िो त्र्सको वििरण पेि गिुि पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमाोशजम प्राप्त वििरणको आिारमा कार्ािलर् प्रमुखले सभबशन्ित
कामको लार्ग आिश्र्क पिे रकमिन्दा बढी ििुिे गरी पेश्की र्लिे कमिर्ारीको िकमा पद
र प्रर्ोजि तथा अन्र् व्र्शक्तको िकमा सो व्र्शक्तको तीि पुतते, तथार्ी र अतथार्ी ठे गािा प्रष्ट
लेखी पेश्की ददिु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम ददइएको पेश्कीेे र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ाद र्ित्र
र्सै र्िर्मािलीको कार्िविर्ि अपिाई फछ्र्र्ौट गिुि गराउिु पेश्की र्लिे ददिे दुबै थरीको कतिव्र्
िुिेछ । कार्ािलर्मा पेश्की रकमको र्बल िरपाई सवितको वििरण प्राप्त िएपर्छ एक्काईस
ददिर्ित्र कार्ािलर्ले फछ्र्र्ौट गररसक्िु पिेछ । फछ्र्र्ौट गदाि बजेटले िपुगेमा प्राप्त र्बल
ु ािी ददिु पिे अङ्क ठिर्ािई पेश्की फछ्यौट गरी िक्त
ु ािी ददि बाँकी रकम
िपािई जाँर्ी िक्त
ि ुक्तािी ददि बाँकी कच्र्ािारीमा र्ढाउिु पिेछ ।

७५.

दै र्िक तथा भ्रमण ित्ता पेश्कीः सरकारी कामको र्सलर्सलामा िेपालर्ित्र िा विदे ि भ्रमण
काजमा खवटिे सरकारी कमिर्ारी र अन्र् व्र्शक्तलाई भ्रमण खर्ि र्िर्मािली बमोशजम पाउिे
दै र्िक तथा भ्रमण ित्ता र अन्र् रकम िए सो समेत विसाब गरी बढी ििुिे गरी पेश्की ददिु
पिेछ र सभबशन्ित कमिर्ारी तथा व्र्शक्तले पर्ि भ्रमणबाट आफ्िो कार्ािलर् िा तथािमा फकेको
िा भ्रमण कार्ि पूरा गरे को र्मर्तले पैं तीस ददिर्ित्र फाँटिारी पेि गरी र्लएको पेश्की रकम
फछ्र्र्ौट गिुि पिेछ । भर्ाद र्ित्र फाँटिारी पेि िगरी भर्ाद िाघे पर्छ पेश्की फछ्र्र्ौटको
र्िर्मत्त फाँटिारी पेि िुि आएमा भर्ाद िाघेको अिर्िको र्िर्मत्त बाँकी पेश्की रकममा दि
प्रर्तित ब्र्ाज समेत लगाई असूल गररिेछ ।

७६.

मालसामाि खररद सभबन्िी पेश्कीः (१) प्रर्र्लत कािूि बमोशजम कार्ािलर्ले िेपालर्ित्र िा
ु ािी ददिु पिेछ ।
विदे िबाट मालसामाि खररद गदाि सोझै सभबशन्ित र्बिेतालाई िक्त
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(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम मालसामाि खररद गिि िसवकिे िई त्र्ततो मालसामाि
खररद गिि आफ्िो कार्ािलर्का कमिर्ारीलाई पेश्की ददई पठाउिु पिे िुि आएमा पेश्की ददिु
परे को कारण खोली कार्ािलर् प्रमुखको तिीकृर्तमा पेश्की ददि सवकिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम मालसामाि खररद गिि पेश्की रकम बुझी र्लिे कमिर्ारीले
मालसामाि खररद गरी कार्ािलर्मा फकेको बवढमा सात ददिर्ित्र सो पेश्की रकम फछ्र्र्ौट
गिि मालसामाि सवित र्बल िरपाई पेि गिुि पिेछ ।
(४) र्स र्िर्म बमोशजम कमिर्ारीलाई पेश्की ददई पठाउिु पिे िुि आएमा सािारणतर्ा
कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखलाई पेश्की ददई पठाउिु िुँदैि ।

७७.

व्र्शक्त, फमि, कभपिी िा संतथालाई ददइिे पेश्कीः (१) कुिै सरकारी कार्ािलर्ले मालसामाि
खररद गिि, सेिा उपलब्ि गिि िा र्िमािण सभबन्िी कामको लार्ग कुिै व्र्शक्त, फमि, कभपिी िा
सं तथालाई पेश्की ददं दा र्स र्िर्मािली बमोशजम बैङ्क ग्र्ारे ण्टी र्लिु पिेछ ।
(२) पेश्की ददिु पिे ठे क्काका कबुर्लर्तिामा गदाि काम पूरा िुि ु पिे ििी तोवकएको
भर्ाद र्ित्र काम पूरा ििई पेश्की बाँकी रिि गएमा त्र्ततो पेश्की रकमको भर्ाद िाघेको
र्मर्तदे शख

िावषिक

दि प्रर्तितका

दरले

सा“िा र ब्र्ाज समेत

बुझाउिु पिे

कुरा

कबुर्लर्तिामाको ितिमा उल्ले ख गिुि पिेछ ।
(३) कबुर्लर्तिामाको िति अिुसार ददइिे पेश्की र भ्रमणको र्िर्मत्त ददइिे पेश्की
बािेक र्ालू आर्थिक िषिको अन्त्र्सभममा िफर्छििे गरी कुिै पेश्की ददिु िुँदैि । वििेष
पररशतथर्त परर िददई ििुिे िएमा एक ति मार्थको पदार्िकारीबाट र्िणिर् गराई ददि
सवकिेछ ।

७८.

पेश्की ददि िा िरौटी खातामा जभमा गिि ििुिःे आर्थिक िषिको अन्त्र्सभममा काम िुि िपाई
केिल बजेट िीज िुि िददिे उद्देश्र्ले मात्र कसै लाई पेश्की ददि िा िरौटी खातामा रकम
जभमा गिि िुँदैि ।
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७९.

वििागीर् कारबािी गररिेः (१) सरकारी रकम पेश्की र्लिे सरकारी कमिर्ारी िा अन्र् जुिसुकै
व्र्शक्तले र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ादर्ित्र पेश्की फछ्र्र्ौट िगरे मा बाँकी पेश्की रकममा
भर्ाद िाघेका र्मर्तले िावषिक दि प्रर्तितका दरले ब्र्ाज समेत लगाई र्लइिेछ र अिािश्र्क
पेश्की र्लएको िा फछ्र्र्ौट गिि अटे र गरे मा िा भर्ाद र्ित्र फाँटिारी िबुझाएमा तलब रोक्का
गिे र तलब रोक्का गदाि पर्ि अटे र गरे मा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वििागीर् कारबािी गिि
सवकिेछ । सरकारी कमिर्ारी बािे कका अन्र् व्र्शक्तको िकमा साििजर्िक सूर्िा समेत जारी
गरी सरकारी बाँकी सरि ब्र्ाज सवित असूल उपर गररिेछ ।
(२) पेश्की र्लिे व्र्शक्तबाट पेश्की सभबन्िी आिश्र्क वििरण प्राप्त िएपर्छ िा
मालसामाि िा सेिा प्राप्त गराउिे िा अन्र् सरकारी काम पूरा गिे व्र्शक्त, फमि, कभपिी िा
सं तथाबाट मालसामाि िा सेिा प्राप्त िएपर्छ िा पूरा गिुि पिे काम पूरा िएपर्छ र्स
र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ादर्ित्र पेश्की बराबरको रकम खर्ि ले खी फछ्र्र्ौट गररददिु
ु ािी ददिको लार्ग बजेट अिाि िएको अितथामा बजेटले खामेजर्त रकम
पिेछ । थप िक्त
ि ुक्तािी ददिे र बाँकी रिि आउिे रकमको अर्िलेख राख्नु पिेछ ।

८०.

फछ्र्र्ौट िुि बाँकी रकमको शजभमेिारी सािे र बरबुझारथ गिेः (१) सरकारी कामकाजको
र्िर्मत्त एक आर्थिक िषिमा गएको पेश्कीको रकम सोिी आर्थिक िषिमा फछ्र्र्ौट िुि िसकेमा
कार्ािलर् प्रमुखले त्र्सरी फछ्र्र्ौट िुि बाँकी रिे को पेश्की रकमको िामिामेर्स सवितको के
के बापत पेश्की गएको िो सो समेत खुलाई शजभमेबारी अको आर्थिक िषिमा सारी प्रमाशणत
गिुि पिेछ । र्सरी साररएको पेश्की र्स र्िर्मािली बमोशजम फछ्र्र्ौट गिुि पिेछ ।
(२) कार्ािलर् प्रमुखले सरुिा, बढु िा िुँदा िा अिकाि प्राप्त गदाि िा अन्र् कुिै कारणले
अड्डा छोडी जाँदा िा सेिाबाट अलग िुँदा फछ्र्र्ौट िुि बाँकी रिे को पेश्की रकमको वििरण
बरबुझारथ गिुि पिेछ ।

८१.

पेश्कीको फाँटबारी पेि गिुि पिेः (१) शजभमेिार व्र्शक्तले सभबशन्ित वििाग िा मन्त्रालर्मा
प्रत्र्ेक आर्थिक िषिको आषाढ मवििाको स्रे तता दाशखल गदाि सो आर्थिक िषि िररमा गएको र
विगतको शजभमेबारी सरे को पेश्की मध्र्े फछ्र्र्ौट िुि बाँकी रिे को पेश्की र बाँकी मध्र्े
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फछ्र्र्ौट गिुि पिे भर्ाद िाघेको र ििाघेको वििरण, िाम िामेसी र सोको कारण समेत खुलाई
फाँटिारी पेि गिुि पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम पेश्कीको फाँटिारी प्राप्त िएपर्छ सभबशन्ित वििाग िा
मन्त्रालर्ले पेश्कीको लगत राखी भर्ादर्ित्र पेश्की फछ्र्र्ौट िगिे िगराउिेलाई र्िर्म ७९ र
८४ बमोशजम कारबािी गिुि पिेछ ।

८२.

भर्ाद थप गिि सवकिेः (१) कसै ले र्स र्िर्मािलीमा तोवकएको भर्ादर्ित्र पेश्की फछ्र्र्ौट गिि
िसक्िे मिार्सब कारण खुलाई र्ििेदि ददएमा कार्ािलर् प्रमुखले बढीमा एक्काईस ददिसभमको
भर्ाद थप गिि सक्िेछ । सो िन्दा बढी थप भर्ाद ददिु पिे िएमा वििाग िा मन्त्रालर्ले
मात्र भर्ाद थप्ि सक्िेछ ।
(२) कुिै कामको ठे क्का तिीकृर्त िईसकेपर्छ र्ििािररत िति बमोशजम र्लएको पेश्की
फछ्र्र्ौट गिे भर्ाद बढाउिु पिे वििेष पररशतथर्त पिि आएमा कार्ािलर्ले आफ्िो तालुक
कार्ािलर्बाट र्िकासा र्लिु पिेछ र र्सरी भर्ाद थवपं दा जमाितको भर्ाद िाघ्िे िएमा त्र्सको
भर्ाद समेत बढाउि लगाउिु पिेछ ।

८३.

िरौटी बापतको पेश्कीः (१) सरकारी कार्ािलर्ले टे र्लफोि, िारा, बत्ती र र्ततै अन्र् सुवििा
बापत िरौटी राखेको रकमिरूको वििरण अिुसूर्ी–१२ बमोशजमको ढाँर्ामा सभबशन्ित
कार्ािलर्ले लगत राखी सोको जािकारी

तालुक कार्ािलर् र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक

कार्ािलर्मा ददिु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम जािकारी प्राप्त िएपर्छ कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले अिुसूर्ी–१३ बमोशजमको ढाँर्ामा त्र्सको लगत राख्नु पिेछ र सो कुराको सूर्िा
सभबशन्ित कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) बमोशजम सूर्िा प्राप्त िएपर्छ सभबशन्ित कार्ािलर्ले आफ्िो
खातामा अर्िले ख गिुि पिेछ ।
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८४.

पेश्की बारे अिुगमि गिेः (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम पेश्की फछ्र्र्ौट िर्ो िा िएि िन्ने
कुरा जािकारी ददि र पेश्की फछ्र्र्ौट समर्मा गराउि पेश्कीको सूशर् तर्ार गरी आर्थिक
ु ाि िएको सात ददि र्ित्र पेि गिुि
प्रिासि िाखा प्रमुखले कार्ािलर् प्रमुख समि मवििा िक्त
पिेछ । कार्ािलर् प्रमुख, आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले सोको समीिा गरी फछ्र्र्ौटको कार्ि
गिुि पिेछ ।
(२) सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खा परीिण गदाि
पेश्की शजभमेिारी सारे िा िसारे को, भर्ाद र्ित्र पेश्की फछ्र्र्ौट गरे िा िगरे को समेत िे री ले खा
परीिण प्रर्तिेदि पेि गिुि पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम प्राप्त प्रर्तिेदिको आिारमा तालुक कार्ािलर्ले प्रर्र्लत
कािूि बमोशजम कारबािी गिुि पिेछ ।

पररच्छे द – १०
केन्रीर् लेखा, आर्थिक वििरण र कार्ि सभपादि प्रर्तिेदि
८५.

ु ाि िएको
मार्सक तथा िावषिक वििरण तर्ार गरी पेि गिेः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले मवििा िक्त
सात ददि र्ित्र खर्िको फा“टिारी, फछ्र्र्ौट िुि बाँकी पेश्कीको मातकेिारी र बैङ्क विसािको
वििरण, राजतिको मातकेिारी, राजतिको बैङ्क विसाबको वििरण, िरौटीको मातकेिारी, िरौटीको
बैङ्क विसाबको वििरण तर्ार गरी सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र र्िर्म
८७ बमोशजम केन्रीर् ले खा राख्ने तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(२) िैदेशिक सिार्ता समािेि िएका आर्ोजिा िा कार्ािलर्िरूले उपर्िर्म (१)
ु ािी, टििकी बेर्ससको सिार्ता, प्राविर्िक
बमोशजम वििरण पठाउँदा िततुगत सिार्ता, सीिै िक्त
र अन्र् सिार्ता र िोिििाि िुिे रकम, दातृ सं तथा, स्रोतको प्रकार र रकम िं. समेतको वििरण
पठाउिु पिेछ ।
(३) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको पैतीस ददिर्ित्र उपर्िर्म (२) मा
उशल्लशखत वििरण समेत समािेि गरी िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी सो आर्थिक
ु ािी िुि बाँकीको
वििरणसाथ आर्थिक िषिको अन्तमा बाँकी रिे को पेश्कीको वििरण, िक्त
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कच्र्ािारी सं लग्ि गरी सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक कार्ािलर्मा
पठाउिु पिेछ ।

८६.

आर्थक
ि वििरण जाँर्ी पठाउिेः सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्िर्म ८५
को उपर्िर्म (२) र (३) बमोशजम पेि िुि आएको वििरणमा िावषिक बजेट, रकमान्तर,
र्िकासा, खर्ि, बाँकी रकम र बैङ्क विसाब र विज वििरण समेत र्िडाई मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले तोवकददएको समर् र्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रकको कार्ािलर्मा दुई प्रर्त र केन्रीर्
विसाब राख्ने सभबशन्ित वििाग िा मन्त्रालर् िा तालुक कार्ािलर्मा एक प्रर्त पठाउिु
पिेछ ।

८७.

केन्रीर् लेखा राख्ने दावर्त्िः र्स र्िर्मािली बमोशजम सभबशन्ित कार्ािलर् तथा कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट प्राप्त वििरणको आिारमा दे िार् बमोशजम केन्रीर् ले खा राख्नु पिेछः–
(क)

वििाग िएकोमा वििागले र वििाग ििएकोमा सभबशन्ित मन्त्रालर् िा
सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्ले केन्रीर् ले खा राख्नु पिेछ ।

(ख)

वििाग िएको मन्त्रालर्ले प्रत्र्ेक र्ार मवििामा वििागबाट केन्रीर् आर्थिक
वििरण र्लई तथा वििाग ििएको मन्त्रालर् र सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्िरू
आफैले अन्तगित कार्ािलर्को केन्रीर् वििरण तर्ार गिुि पिेछ । वििागले
समेत आफू अन्तगितका कार्ािलर्को केन्रीर् आर्थिक वििरण तर्ार गरी
मन्त्रालर्मा पेि गिुि पिेछ ।

(ग)

र्ालू आर्थिक िषिको बजेट कार्ािन्िर्िको शतथर्त मूल्र्ाङ्किको लार्ग प्रत्र्ेक
मन्त्रालर्ले र सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्िरूले िैिाख मवििामा सं िोर्ित
अिुमाि तर्ार गरी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।

(घ)

खण्ड (क) बमोशजमको केन्रीर् ले खा राख्दा िावषिक बजेट, स्रोतान्तर, रकमान्तर,
ु ािी, टििकी बेर्ससको सिार्ता,
र्िकासा, खर्ि, िततुगत सिार्ता, सीिै िक्त
प्राविर्िक र अन्र् सिार्ता र िोिििाि िुिे रकमको दातृ सं तथा, स्रोतको प्रकार
समेत खुल्िे गरी ले खा राख्नु पिेछ र र्तता वििरणिरू समेत समािेि िएको
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आर्थिक वििरण तर्ार गरी र्ौमार्सक ि ुक्ताि िएको अको मवििा र्ित्र मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(ङ)

मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्िरूबाट
प्राप्त वििरणिरूको आिारमा राजश्व, िरौटी र िगद तफिको र्िकासा र खर्िको
िावषिक केन्रीर् वििरण तर्ार गिुि पिेछ ।

(र्)

मन्त्रालर्ले िावषिक केन्रीर् वििरण तर्ार गदाि िगद तफिको र्िकासा र खर्ि
मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्सँग र्िडेको प्रमाण सवित र्िर्म ८५ को उपर्िर्म
(२) बमोशजमको वििरण समेत एवककृत गरी मन्त्रालर् अन्तगितको केन्रीर्
िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी कार्तिक मसान्त र्ित्र मिाले खा परीिकको
वििाग र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ ।

(छ)

खण्ड (र्) बमोशजमको वििरण मन्त्रालर्बाट प्राप्त िए पर्छ मिाले खा र्िर्न्त्रक
ु ािी तथा िततुगत सिार्ता िा ऋण समेतको केन्रीर्
कार्ािलर्ले िगद, सोझै िक्त
ले खा राखी एकीकृत िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी पुस मसान्तर्ित्र
मिालेखा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ ।

८८.

शजल्लागत वििरण तर्ार गिेः (१) कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले शजल्लाशतथत
कार्ािलर्िरूलाई ददएको र्िकासाको आिारमा उप–िीषिकगत िा कार्ािलर्गत छु दट्टिे गरी
प्रत्र्ेक मन्त्रालर् िा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को िेपाल सरकारको स्रोत तफि, अिुदाि
ु ाि िएको
सिार्ता तफि र ऋण सिार्ता तफिको र्िकासाको वििरण तर्ार गरी मवििा िक्त
सात ददिर्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम र्िकासा वििरण पेि गदाि बजेटमा समािेि िएको तर
ु ािी,
र्िकासा ददि िपिे र्िर्म ८५ को उपर्िर्म (२) बमोशजमको िततुगत सिार्ता, र्सिै िक्त
टििकी बेर्ससको सिार्ता, प्राविर्िक र अन्र् सिार्ताको दातृ सं तथा र स्रोतको प्रकार समेत
खुल्िे र्िकासा वििरण समेत सं कलि गरी पेि गिुि पिेछ ।
(३) र्िर्म ८५ को उपर्िर्म (१) बमोशजम प्राप्त िुि आएको मार्सक खर्िको वििरण
कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आफ्िोेे अर्िले खसँग र्िडाई उप–िीषिकगत िा
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कार्ािलर्गत छु दट्टिे गरी प्रत्र्ेक मन्त्रालर् िा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को िगद र्िकासा
खर्िको वििरण तर्ार गरी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ ।
(४) र्िर्म ८५ को उपर्िर्म (३) मा उशल्लशखत आर्थिक वििरण प्राप्त िएपर्छ कोष
तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आफ्िो अर्िले खसँग र्िडाइ र जाँच्िु पिे अन्र् कुरा िए जाँर्ी
सो आर्थिक वििरणको आिारमा शजल्ला ततरीर् िावषिक आर्थिक वििरण तर्ार गरी मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(५) कार्ािलर्िरूबाट प्राप्त िुिे राजति तथा िरौटीको आर्थिक वििरणको आिारमा
कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले शजल्लागत िावषिक आर्थिक वििरण बिाई मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ ।

८९.

लेखा तथा आर्थक
ि वििरण पेि गिुि पिेः र्स र्िर्मािली बमोशजम सभबशन्ित र्िकार् िा
कार्ािलर्मा ले खा तथा आर्थिक वििरण पेि गिुि र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् तथा सभबशन्ित
कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले माग गरे बमोशजम आिर्िक ले खा तथा आर्थिक वििरण
र िैदेशिक सिार्ताका वििरण, िततुगत सिार्ता, सीिै ि ुक्तािी, टििकी बेर्ससको सिार्ता,
प्राविर्िक र अन्र् सिार्ताको दातृ सं तथा र स्रोतको प्रकार समेत खुल्िे र्िकासा र खर्िको
वििरण समेत पेि गिुि सभपूणि कार्ािलर् प्रमुखको कतिव्र् िुिेछ । र्स र्िर्मािली बमोशजम
लेखा तथा आर्थिक वििरण मिार्सि मावफकको कारण बेगर पेि गिुि पिे समर्मा पेि िगिे
कार्ािलर् प्रमुख उपर प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वििागीर् कारबािी समेत र्लाउि सवकिेछ ।

९०.

िावषिक आर्थक
ि कारोिार, प्रर्तिेदिः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले एक आर्थिक िषिको अिर्िर्ित्र
िएको आफ्िो आर्थिक कारोिार (िगदी, शजन्सी, आर्–व्र्र्) को अिुसूर्ी–१४ बमोशजमको
ढाँर्ामा िावषिक प्रर्तिेदि तर्ार गरी आर्थिक िषि समाप्त िएको एक्काईस ददिर्ित्र दुई प्रर्त
सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र एक प्रर्त तालुक कार्ािलर्मा पठाउिु
पिेछ ।
(२) कुिै मन्त्रालर्मा र अन्तगित विर्िर्ोशजत रकम राजश्व र िरौटी बािे कका छु ट्टै
सरकारी कोषको सिालि िएको िए सोकोषको िावषिक आर्–व्र्र्को आर्थिक वििरणिरू
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आर्थिक िषि समाप्त िएको पन्र ददि र्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र मिालेखा
परीिकको कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम प्राप्त वििरण उपर जाँर्बुझ गिुि पिे िए मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आिश्र्क जाँर्बुझ गरी गराई एवककृत वििरण मिाले खा परीिकको
कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(४) उपर्िर्म (१) बमोशजम पेि िुि आएको प्रर्तिेदि मध्र्े एक प्रर्त सभबशन्ित कोष
तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पिेछ ।
(५) उपर्िर्म (१) र (२) मा उल्ले ख िएको भर्ादले िपुग िुिे िएमा वििागीर् प्रमुख
िा मन्त्रालर्को सशर्ि िा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रिासकीर् प्रमुखको तिीकृर्तमा
बढीमा पैंतीस ददिसभम थप िुि सक्िेछ ।

९१.

िावषिक कार्ि सभपादि प्रर्तिेदि पेि गिेः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले आर्थिक िषि समाप्त िएको
तीि मवििा र्ित्र दे िार्का विषर्िरू राखी िावषिक कार्ि सभपादि प्रर्तिेदि तर्ार गरी सभबशन्ित
वििाग माफित सभबशन्ित मन्त्रालर्मा र एक प्रर्त सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्मा पेि गिुि पिेछ । र्सरी प्रर्तिेदि पेि गदाि र्िर्म ९० बमोशजमको प्रर्तिेदिको
प्रर्तर्लवप समेत संलग्ि गिुि पिेछः–
(क)

बजेट तथा कार्ििम बिाई पेि गरे को र्मर्त,

(ख)

आर्थिक वििरणिरू सभबशन्ित कार्ािलर्मा पेि िएको र्मर्त,

(ग)

ले खापरीिणको र्िर्मत्त आर्थिक वििरण पेि िएको र्मर्त र कार्ािलर्,

(घ)

राजति, िरौटी विर्िर्ोजिको ले खापरीिण सभपन्न रकम,

(ङ)

जभमा बेरुजु र्ितकेको रकम,

(र्)

बेरुजुको पत्र प्राप्त िएको र्मर्त,

(छ)

बेरुजुको जिाफ पेि िएको र्मर्त,

(ज)

र्ालू िषिको बेरुजु फछ्र्र्ौट गरी सं परीिण िएको रकम,
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(झ)

सार्बक बेरुजु अं क र पर्छ र्ितकेको बेरुजु अं क समेत जभमा कर्त
बेरुजु कार्म िर्ो, त्र्स मध्र्े कर्त सभपरीिण गराई फछ्र्र्ौट गराइर्ो,
सो रकम,

(ञ)

बेरुजु लगत अद्यािर्िक छ िा छै ि, अद्यािर्िक िए कुि कुि आर्थिक
िषि बजेट उपिीषिकको छ, सो कुरा,

(ट)

शजन्सी मालसामािको र्िरीिण के कर्त पटक गररर्ो सोको र्मर्त,

(ठ)

शजन्सी मालसामािको ममित सभिार िा र्ललाम र्बिी गररर्ो िा गररएि,
गररएको िए त्र्सको र्मर्त, िगररएको िए सोको कारण,

(ड)

कार्ािलर्को खास काम िा कार्ििमको लक्ष्र् र प्रगर्त वििरण,

(ढ)

तालुक मन्त्रालर्, वििागबाट आर्थिक कारोिारको विषर्मा समर्मा
र्िकासा पाए िा िपाएको,

(ण)

कार्ािलर् र्िरीिण िएको र्मर्त,

(त)

काम िगिेलाई दण्ड सजार् र वििेष काम गिेलाई पुरतकार ददएको
वििरण,

(थ)

दातृ पिसँग िोिििाि िुिे गरी िएको कूल खर्ि िोिििाि माग गरे को
रकम र र्मर्त, िोिििाि प्राप्त रकम र र्मर्त, िोिििाि माग गिि बाँकी
रकम र सोको कारण ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको कार्ि सभपन्न प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ सभबशन्ित कोष
तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आफ्िो विषर्सँग सभबशन्ित कुरामा अध्र्र्ि जाँर्बुझ गरी
त्र्सको प्रर्तविर्ा िा रार् सवित सभबशन्ित कार्ािलर्को तालुक कार्ािलर्मा एक मवििार्ित्र
पठाउिु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजम प्रर्तिेदि प्राप्त िएपर्छ सभबशन्ित मन्त्रालर्ले
कार्ि सभपादि मूल्र्ाङ्कि गरी प्रोत्सािि ददिु पिेमा प्रोत्सािि पुरतकार र कार्ि सन्तोषजिक
ििएमा तपष्टीकरण माग गरी र्थोशर्त र्िदे िि ददिु पिेछ ।
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(४) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजमको भर्ादमा काम सभपन्न िुि िसकेमा बढीमा
तीस ददिसभम र्िर्म ९० को उपर्िर्म (५) मा उशल्लशखत पदार्िकारीबाट भर्ाद थपको
तिीकृर्त र्लि सवकिेछ ।

पररच्छे द – ११
लेखा, लेखापरीिण र बेरुजु फछ्र्र्ौट सभबन्िी व्र्ितथा
९२.

कारोिारको लेखा राख्नेः (१) प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले विर्िर्ोजि, राजति, िरौटी, शजन्सी र अन्र्
आभदािी खर्िको ले खा मिाले खा परीिकको कार्ािलर्बाट तिीकृत ढाँर्ामा राख्नु पिेछ ।
लेखा र्िड्िे प्रमाशणत कागजातिरू पर्ि र्सलर्सलाबद्ध तररकाले राख्नु पिेछ ।
(२) िैदेशिक सिार्तामा सिार्लत आर्ोजिाको िकमा उपर्िर्म (१) बमोशजम तिीकृत
लेखाको अर्तररक्त मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले तोके बमोशजमको सिार्क ले खा समेत राख्नु
पिेछ । त्र्सरी राशखएको सिार्क ले खाको आिारमा दातृ पिलाई र्ावििे वििरण समर्मै
पेि गिुि पिेछ ।
ु ािी, टििकी, प्राविर्िक सिार्ताको विसाब राख्ने र वििरण
(३) िततुगत सिार्ता, सीिै िक्त
पेि गिे कुरा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट तोकी ददए बमोशजम िुिेछ ।
(४) मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले ले खा प्रणाली विषर्मा समर् समर्मा तिीकृत गरी
पठाएको र्िदे शिका कार्ािलर्िरूले पालि गिुि पिेछ ।
(५) कार्ािलर् प्रमुखले कारोिारको ले खा अद्यािर्िक िए िा ििएको विषर्मा बराबर
जाँर् गिुि पिेछ । आफ्िो कार्ािलर् अन्तगित अन्र् कार्ािलर् िए त्र्ततो कार्ािलर्मा आफै
गई िा अन्र् कमिर्ारी खटाई आन्तररक जाँर् र्िरीिण गिुि िा गराउिु पिेछ ।
(६) कार्ािलर्मा राख्नु पिे ले खा ठीक दुरुततसँग राखे िा िराखेको, तिर्बल मौज्दात
ठीक िए िा ििएको सभबन्िमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र सभबशन्ित कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आकशतमक िा समर् समर्मा जाँर् गिि सक्िेछ । र्सरी जाँर् गरे को
प्रर्तिेदि र ले खा ठीक िराखी जररिािा गिि पिे िए सो समेत उल्ले ख गरी सभबशन्ित
कार्ािलर्को तालुक कार्ािलर् प्रमुख समि पठाउिु पिेछ । र्सरी प्रर्तिेदि प्राप्त िएको सात
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ददि र्ित्र तालुक कार्ािलर्ले सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुखलाई आिश्र्कता अिुसार र्िदे िि ददिे
िा कारबािी गिुि पिेछ ।
(७) र्स र्िर्मािली बमोशजम जाँर् िुँदा कुिै कैवफर्त िएमा कार्ािलर् प्रमुख िा
वििागीर् प्रमुख, वििागीर् प्रमुख ििए तालुक कार्ािलर्ले दे िार् बमोशजम कारबािी गरी त्र्सको
जािकारी मिालेखा परीिकको कार्ािलर् र मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछः–
(क)

िगदी र शजन्सी मालसामािको लगत खडा गिि छु ट िएकोमा तीि ददि
र्ित्र लगत खडा गिि लगाउिे,

(ख)

िगदी शजन्सी मालसामािको लगत गोलमाल गरी िेपाल सरकारलाई
िािी िोक्सािी पारे कोमा पन्र ददिर्ित्र िोक्सािी िएको रकम कलम
असूल उपर गिे र पन्र ददिर्ित्र असूल उपर िुि िसकेकोमा प्रर्र्लत
कािूि बमोशजम सरकारी बाँकी सरि तुरुन्त असूल उपर गिे ।

९३.

लेखा िा लेखा वििरण दाशखला गिेः (१) ले खा िा ले खा वििरण दाशखला गिे सभबन्िमा र्स
र्िर्मािलीमा अन्र्त्र कुिै व्र्ितथा िएकोमा सोिी बमोशजम र कुिै व्र्ितथा ििएकोमा दे िार्
बमोशजम ले खा िा ले खा वििरण दाशखला गिुि पिेछः–
(क)

दै र्िक पठाउिु पिे वििरण िोर्लपल्ट,

(ख)

साप्ताविक रूपमा पठाउिु पिे वििरण सो समर् समाप्त िएको तीि ददि
र्ित्र,

(ग)

ु ाि िएको सात ददि
मार्सक रूपमा पठाउिु पिे वििरण मवििा िक्त
र्ित्र,

(घ)

मिालेखा परीिकको कार्ािलर् िा अथि मन्त्रालर् िा मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर् िा सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् िा
सभबशन्ित तालुक कार्ािलर्, वििाग िा अर्िकारीले मागेको वििरण माग
गररएको पत्रमा उल्ले ख िएको भर्ादर्ित्र,
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(ङ)

अन्र् र्िकार्बाट वििरण प्राप्त गरी पठाउिु पिे प्रर्तिेदिमा त्र्ततो
वििरण प्राप्त िएको तीि ददि र्ित्र ।

(२) उपर्िर्म (१) मा उल्ले ख िए बमोशजमको भर्ादर्ित्र वििरण पठाउि िसकेमा
पठाउि िसक्िाको कारण खोली पटके रूपमा पठाउिु पिे वििरणका िकमा माग गिे
र्िकार्को प्रमुखसँग र र्िर्र्मत रूपमा पठाउिु पिे वििरणको िकमा तालुक कार्ािलर् प्रमुख
समि भर्ाद थप माग गरी र्िकासा िै आए अिुसार गिुि पिेछ ।

९४.

लेखा िराख्ने िा प्रर्तिेदि पेि िगिेलाई कारबािी िुिःे ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले र्स
र्िर्मािली बमोशजम राख्नु पिे राजति विर्िर्ोजि िरौटी लगार्तको ले खा िराख्ने िा प्रर्तिेदि
पेि िगिे सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखलाई ले खा िराखेकोमा
लेखा िरिे को रकमको पाँर् प्रर्तितसभम र प्रर्तिेदि पेि िगरे कोमा सात ददिको तलब
बराबरको रकम जररिािा गिुि पिेछ ।

९५.

आन्तररक र्िर्न्त्रण सभबन्िी व्र्ितथाः (१) प्रत्र्ेक मन्त्रालर्,सशर्िालर्,सं िैिार्िक अङ्ग,
वििागीर् प्रमुखले आफू र अन्तगित र्िकार्बाट सभपादि गररिे कार्ििरू र्मतव्र्र्ी, कार्िदिता
र प्रिािकारी ढं गबाट सभपादि गिि, वितीर् प्रर्तिेदि प्रणालीलाई विश्वसिीर् बिाउि तथा
प्रर्र्लत कािूि बमोशजम कार्ि सभपादि गिि आ–आफ्िोेे कामको प्रकृर्त अिुसारको आन्तररक
र्िर्न्त्रण प्रणाली तर्ार गरी र्ो र्िर्म प्रारभि िएको एक िषिर्ित्र लागू गरी सक्िु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणाली तर्ार गदाि र्िकार्गत
कामको प्रकृर्त अिुरूप आिश्र्क कुरािरूको व्र्ितथा गिुि पिेछ र त्र्समा र्िर्न्त्रणको
िातािरण, जोशखम िेत्रको पविर्ाि, सूर्िाको आदाि प्रदाि, अिुगमि तथा मूल्र्ाङ्कि जतता
विषर्लाई समेत समेवटिु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजमको आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणालीको अिुगमि गििका
लार्ग सभबशन्ित मन्त्रालर्, सशर्िालर्, सं िैिार्िक अङ्ग तथा वििागीर् प्रमुखले शजभमेिार
अर्िकारी तोकी अिुगमि गिे व्र्ितथा र्मलाउिु पिेछ ।
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(४) उपर्िर्म (३) बमोशजम गररएको अिुगमिबाट दे शखएका त्रुवटलाई सुिार गरी
आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ ििाउिे शजभमेिारी उपर्िर्म (१) मा उशल्लशखत
र्िकार्को िुिेछ ।
(५) तालुक कार्ािलर्ले र्स र्िर्मािली बमोशजम मातितका कार्ािलर्ले तोवकएको
कार्ििरू प्रिािकारी रूपमा पररपालिा गरे िगरे को, आर्थिक अिुिासि र र्िदे ििको पालिा गरे
िगरे को सुपररिेिण र अिुगमि गिुि पिेछ ।
(६) उपर्िर्म (५) बमोशजमको सुपररिेिण र अिुगमि िषिको कभतीमा दुई पटक गिुि
पिेछ । तालुक कार्ािलर्ले अिुगमि र सुपररिेिणको आिारमा दे शखएका कैवफर्तको सुिारको
लार्ग मातित कार्ािलर्लाई र्िदे िि ददिु पिेछ र त्र्ततो र्िदे ििको पालिा गिुि मातितका
कार्ािलर्को कतिव्र् िुिेछ ।

९६.

आन्तररक लेखापरीिण सभबन्िी व्र्ितथाः (१) कार्ािलर्का कार्ािलर् प्रमुखले आफ्िोेे
कार्ािलर्को राजति, िरौटी तथा विर्िर्ोजि तफिको आर्–व्र्र् तथा प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
खडा िएको कार्ि सिालि िा अन्र् साििजर्िक कोषको आन्तररक ले खापरीिण सभबशन्ित
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट गराउिु पिेछ र कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
समेत कार्ािलर्को राजति, िरौटी, विर्िर्ोजि तफिको आर् व्र्र् र प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
खडा िएको कार्ि सिालि िा अन्र् साििजर्िक कोषको आन्तररक ले खापरीिण गिुि पिेछ ।
(२) कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले उपर्िर्म (१) बमोशजम आन्तररक
लेखापरीिण गदाि कार्ािलर्मा िुिे आभदािी तथा खर्ि र त्र्सको ले खाङ्कि प्रर्र्लत कािूििारा
र्ििािररत प्रविर्ा अिुरूप िए िा ििएको, वित्तीर्साििको उपर्ोग र्मतव्र्र्ी तिरले दितापूिक
ि
प्रिािकारी रूपमा िए िा ििएको, तिीकृत िावषिक कार्ििम अिुरूप लक्ष्र् प्रार्प्त गरे िा
िगरे को, वित्तीर् प्रर्तिेदिले आर्थिक कारोिारको सिी र र्थाथि शर्त्रण प्रततुत गरे िा िगरे को
र आन्तररक र्िर्न्त्रण प्रणाली प्रिािकारी िए िा ििएको जतता कुरािरूमा केन्रीत िई
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट तर्ार गरी लागू गरे को आन्तररक ले खापरीिण र्िदे शिका
अिुरूपको कार्िविर्ि अपिाई आन्तररक ले खा परीिण गिुि पिेछ ।
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(३) कार्ािलर्ले आन्तररक ले खापरीिणबाट र्ितकेका िेरुजु अशन्तम ले खापरीिण िुि ु
िन्दा अगार्ड िै र्िर्र्मत गराउिु पिेमा र्िर्र्मत गराई िा प्रमाण पेि गिुि पिेमा प्रमाण पेि
गरी िा असूल उपर गिुि पिेमा असूल उपर गरीेे बेरुजु लगत कट्टा गराउिु पिेछ ।
(४) तालुक कार्ािलर्ले समेत आफू मातित र्िकार्को आन्तररक ले खापरीिण समर्मै
िए िा ििएको, आन्तररक लेखापरीिणबाट कार्म िएका िेरुजुिरू समर्मै फछर्ौट गरे िा
िगरे को अिुगमि गरी समर्मै आन्तररक ले खापरीिण िेरुजु फछर्ौट िगिे शजभमेिार
अर्िकारीलाई सेिा सभबन्िी प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वििागीर् कारबािी गिुि पिेछ ।
(५) कार्ािलर् प्रमुख आफैंले र्िर्र्मत गिि सक्िेमा आफैले र्िर्र्मत गिे र आफैले
र्िर्र्मत गिि िसक्िे रकमिरू तालुक कार्ािलर्मा समर्मै पेि गिुि पिेछ । तालुक कार्ािलर्ले
पर्ि र्िर्र्मत गिुि पिेमा समर्मै र्िर्र्मत गरी गराई ददिु पिेछ । सो बमोशजम िगरे मा त्र्सको
जिाफदे िी तालुक मन्त्रालर्, वििाग िा सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुख िुि ु पिेछ ।
(६) आन्तररक लेखापरीिण गिे कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आन्तररक
लेखापरीिणबाट र्ितकेको बेरुजुको एक प्रर्त बोिाथि तालुक कार्ािलर्मा पर्ि पठाउिु
पिेछ । त्र्ततो बेरुजु फछ्र्र्ौट गरे िा िगरे को अिुगमि तालुक कार्ािलर्ले गिुि पिेछ ।
(७) आन्तररक ले खापरीिणबाट दे शखएको बेरुजुको प्रमाण जुटाई अशन्तम ले खापरीिण
िुि ु अशघ वििेष कारण परी फछ्र्र्ौट िुि िसकेमा सो कुरा समेत उल्ले ख गरी अशन्तम
लेखापरीिक समि र्लशखत तपष्टीकरण ददिु पिेछ ।
(८) आन्तररक ले खापरीिणबाट र्ितकेको फछ्र्र्ौट िुि बाँकी बेरुजु उपर्िर्म (७)
बमोशजम अशन्तम ले खापरीिकलाई ददइिेछ । अशन्तम ले खापरीिण िएपर्छ आन्तररक
लेखापरीिण बेरुजु कार्म रििे छै ि ।

९७.

अशन्तम लेखापरीिण गराउिेः कार्ािलर् प्रमुखले मिाले खा परीिकको कार्ािलर्बाट तोवकए
बमोशजम ले खा र आर्थिक वििरण पेि गरी अशन्तम ले खापरीिण गराउिु पिेछ ।
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९८.

बेरुजु फछ्र्र्ौट गिे गराउिे उत्तरदावर्त्िः (१) कार्ािलर् प्रमुख िा शजभमेिार व्र्शक्तले बेरुजु
फछ्र्र्ौट गरे िा िगरे को अिुगमि गरी िगरे को िए प्रर्र्लत कािूि बमोशजम फछ्र्र्ौट गिि
लगाउिे दावर्त्ि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको िुिेछ ।
(२) ले खापरीिणबाट कार्म िएका बेरुजु प्रमाण पेि गरी िा र्िर्र्मत गरी गराई िा
असूल उपर गरी फछ्र्र्ौट गिे दावर्त्ि शजभमेबार व्र्शक्त िा कार्ािलर् प्रमुखको िुिेछ ।
(३) बेरुजु फछ्र्र्ौट गिे दावर्त्ि िएको शजभमेिार व्र्शक्त िा कार्ािलर् प्रमुख िा
कमिर्ारी सरुिा बढु िा िा अिकाि िै कार्ािलर् छाड्िु पदाि र्िजले फछ्र्र्ौट िुि बाँकी रिे को
बेरुजु लगत तथा कारोिार सभबन्िी कारबािीको सभपूण ि वििरण खोली िालिालालाई बुझाउिु
पिेछ । िालिालाले पर्ि फछ्े्र्ौट िुि बाँकी रिेको बेरुजु लगत तथा कारोिार सभबन्िी
कारबािीको सभपूणि वििरण बुझी र्लई प्राथर्मकताका साथ बेरुजु फछ्र्र्ौट गिुि गराउिु
पिेछ ।

९९.

बेरुजु फछ्र्र्ौटको कारबािी गरी जिाफ ददिेः (१) आन्तररक ले खापरीिण िा अशन्तम
लेखापरीिणबाट

औल्र्ाइएका कैवफर्त प्रर्तिेदि र बेरुजुिरूको सभबन्िमा सभबशन्ित

लेखापरीिक िा लेखापरीिण गिे कार्ािलर्बाट पत्र ले खी आएपर्छ सो पत्रमा भर्ाद तोवकएको
िए सो भर्ाद र्ित्र र ितोवकएकोमा पैं तीस ददि र्ित्र र्िर्र्मत गिुि पिे िए र्िर्र्मत गरी
आिश्र्क प्रमाण पेि गिुि पिे िए सो पेि गरी गराई िा असूल उपर गिुि पिे िए असूल
उपर गरी िा जिाफबाट प्रष्ट गिुि पिे िए प्रष्ट जिाफ ददई बेरुजु फछ्र्र्ौट गिुि पिेछ र
त्र्सको जिाफ ले खापरीिक िा ले खापरीिण गिे कार्ािलर्लाई पैतीस ददिर्ित्र ददिु पिेछ ।
कारोिार र प्रमाण सभबन्िमा कुिै कुरा तपष्ट गिुि परे मा ले खा परीिकले बन्द सिाल गरी
जिाफ तत्कालै र्लि सक्िेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम बेरुजु फछ्र्र्ौट गिि िभ्र्ाएमा बेरुजु पत्र ले ख्ने र्िकार्मा
कारण सवित भर्ाद माग्िु पिेछ र सो र्िकार्ले थप ददएको भर्ादर्ित्र सो कार्ि सभपादि गरी
बेरुजु फछ्र्र्ौट गिुि पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) िा (२) मा उल्ले ख िए बमोशजमको कारबािी र जिाफको बोिाथि
तालुक कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ ।
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(४) उपर्िर्म (१) र (२) बमोशजम बेरुजु फछ्र्र्ौटको कारबािी िगिे तथा ददएको
जिाफ पर्ि सन्तोषजिक ििएमा तालुक कार्ािलर् प्रमुखले ऐिको दफा ३३ बमोशजम जररिािा
िा सेिा सभबन्िी प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वििागीर् कारबािी िा दुबै कारबािी गिि
सक्िेछ ।
(५) ऐिको दफा १९ को उपदफा (१) मा उशल्लशखत समर्र्ित्र सभपरीिण िुि
िसकी बाँकी रिेका बेरुजुिरू लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले ऐिको दफा २३ बमोशजमको बेरुजु
फछ्े्र्ौट सर्मर्तमा पेि गरी फछ्र्र्ौट गराई मिाले खा परीिकको कार्ािलर्बाट लगत कट्टा
गराउिु पिेछ ।
(६) ऐिको दफा २३ बमोशजमको बेरुजु फछ्र्र्ौट सर्मर्तबाट फछ्र्र्ौट गिे र्िणिर्
िएको र केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्बाट असूल फछ्र्र्ौट िएको बेरुजुको जािकारी मिालेखा
परीिकको कार्ािलर्लाई ददई लगत फछर्ौट गिुि पिेछ ।

१००. बेरुजु फछ्र्र्ौट सभबन्िी व्र्ितथाः (१) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
र्िर्र्मत गिि र्मल्िे बेरुजु आफैंले र्िर्र्मत गिुि पिेछ ।
(२) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतले आफूले सोझै र्िर्र्मत गिि िर्मली कुिै कार्ािलर् िा
अर्िकारी िा सभबशन्ित व्र्शक्त िा कमिर्ारी बुझी र्िर्र्मत गिि िुिे बेरुजु सो बमोशजम बुझी
र्िर्र्मत गिुि पिेछ ।
(३) प्रर्र्लत कािूिको रीत पुर्ािउिु पिेमा सो रीतसभम िपुर्ािई अर्िर्र्मत िएको तर
सरकारी िािी िोक्सािी िएको िदे शखएको बेरुजु कार्ािलर् प्रमुख र वििागीर् प्रमुखको
र्सफाररसमा सभबशन्ित मन्त्रालर्, सशर्िालर् िा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्का ले खा उत्तरदार्ी
अर्िकृतले र्िर्र्मत गिि सक्िेछ । र्सरी र्िर्र्मत गदाि िािी िोक्सािी ििएको कारण
र्थासभिि प्रष्ट गिुि पिेछ ।
(४) उपर्िर्म (१), (२) र (३) मा उल्ले ख गररएको बािेक अन्र् बेरुजुलाई र्िर्र्मत
गिि लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले मिार्सब कारण दे खेमा र सो र्िर्र्मत गिि र्मन्िा ददिु पिे
िएमा र्िर्म १०६ बमोशजम र्मन्िा गिुि पिेछ ।
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१०१. बेरुजु फछ्र्र्ौट मूल्र्ाङ्कि र अिुगमि सर्मर्तः (१) कार्ािलर्ले गरे को बेरुजु फछ्र्र्ौटको अिुगमि
गरी बेरुजु फछ्र्र्ौट सभबन्िी काम कारबािीमा प्रिािकाररता ल्र्ाउि िेपाल सरकारले बेरुजु
फछ्र्र्ौट मूल्र्ाङ्कि र अिुगमि सर्मर्त गठि गिि सक्िेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तमा दे िार्का अध्र्ि र सदतर्िरू रििेछि्ः–
(क)

मुख्र् सशर्ि

–

अध्र्ि

(ख)

सशर्ि, अथि मन्त्रालर्

–

सदतर्

(ग)

सशर्ि, सामान्र् प्रिासि मन्त्रालर्

–

सदतर्

(घ)

मिालेखा र्िर्न्त्रक

–

सदतर्

(ङ)

िेपाल सरकारले मिोिर्ि गरे को व्र्शक्त

–

सदतर्–सशर्ि

(३) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तको काम, कतिव्र् र अर्िकार दे िार् बमोशजम
िुिेछः–
(क)

मन्त्रालर्, सशर्िालर्, वििाग िा कार्ािलर्ले गरे को बेरुजु फछ्र्र्ौट
सभबन्िी काम कारबािीको ले खाजोखा तथा मूल्र्ाङ्कि गिे,

(ख)

कार्म िएको बेरुजु कम फछ्र्र्ौट गिे िा फछ्र्र्ौट िगिे मन्त्रालर्,
सशर्िालर् िा वििागका प्रमुखलाई सर्मर्तमा उपशतथत गराई र्िजसँग
छलफल गिे,

(ग)

कार्म िएको बेरुजु फछ्र्र्ौट िगिे िा िगराउिे कार्ािलर् प्रमुख र
कमिर्ारीलाई मूल्र्ाङ्किको आिारमा कारबािीको लार्ग सभबशन्ित
मन्त्रालर्लाई र्िदे िि ददिे र र्सरी ददइएको र्िदे िि मार्थ कारबािी
िगरे को पाइएमा लेखा उत्तरदावर् अर्िकृत उपर वििागीर् कारबािीको
र्िर्मत्त िेपाल सरकार समि र्सफाररस गिे,

(घ)

सभबशन्ित मन्त्रालर्, सशर्िालर् िा वििागलाई बेरुजु फछ्र्र्ौट गिि
आिश्र्क र्िदे िि ददिे र बेरुजु फछ्र्र्ौट सभबन्िी कारबािी िुरु गरे
िा िगरे को िा असूल उपर गिुि पिे ििी ठिर्ािएको बेरुजु तोवकएको
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समर्र्ित्र असूल उपर गरे िगरे को िा केन्रीर् तिर्सल कार्ािलर्मा
पठाए िपठाएको सभबन्िमा अिुगमि गिे ,
(ङ)

बेरुजु फछ्र्र्ौट सभबन्िी काम कारबािीको सभबन्िमा प्रत्र्ेक छ
मवििामा सभबशन्ित मन्त्रालर्, सशर्िालर् िा वििागको प्रगर्त वििरण
तर्ार गरी प्रिािमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कार्ािलर् र िावषिक प्रर्तिेदि
मशन्त्रपररषद्मा पेि गिे ।

(४) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तको सदतर्–सशर्िको पाररश्रर्मक र सुवििा
िेपाल सरकारले तोके बमोशजम िुिेछ ।
(५) उपर्िर्म (१) बमोशजम गदठत सर्मर्तले आफ्िो कार्िविर्ि आफैं व्र्िशतथत गिि
सक्िेछ ।
(६) सर्मर्तको सशर्िालर् अथि मन्त्रालर्मा रििेछ ।

१०२. लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको कतिव्र्ः र्स र्िर्मािली बमोशजम ले खा राख्ने, ले खा दाशखला गिे
तथा लेखापरीिण िए िा ििएको रे खदे ख र्िरीिण गिे गराउिे र मिाले खा परीिकको िावषिक
प्रर्तिेदिको प्रर्तविर्ा ददिे व्र्ितथावपका–सं सदको साििजर्िक ले खा सर्मर्तको छलफलमा
िाग र्लई बेरुजु फछ्र्र्ौट् सभबन्िी काम कारबािी गिे गराउिे उत्तरदावर्त्ि ले खा उत्तरदार्ी
अर्िकृतको िुिेछ ।

१०३. बेरुजुको लगत पठाउिु पिेः (१) असूल उपर गिुि पिे ठिररएको बेरुजु रकम सभबशन्ित
कार्ािलर्ले िै असूल उपर गिुि पिेछ । सभबशन्ित कार्ािलर्ले त्र्ततो बेरुजु रकम एक
िषिर्ित्र पटक पटक कारबािी गदाि पर्ि असूल उपर गिि िसकेमा असूल उपर गिि िसक्िाको
कारण खोली लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृत समि पेि गिुि पिेछ । र्सरी पेि िुि आएको व्र्िोरा
लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतले अिुसूर्ी–१५ बमोशजमको ढाँर्ामा वििरण िरी केन्रीर् तिसील
कार्ािलर्मा लगत पठाउिु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम प्राप्त िुि आएको वििरण केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले
जाँर्ी रीत पुगेको िएमा सात ददि र्ित्र लगत कसी सोको जािकारी सभबशन्ित र्िकार्लाई
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ददिेछ । त्र्सरी प्राप्त िएको जािकारीको आिारमा सभबशन्ित र्िकार्ले आप्mिो बेरुजुको
लगत कट्टा गिुि गराउिु पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (२) बमोशजम प्राप्त वििरण जाँर् गदाि गशणतीर् त्रुवट दे शखएमा केन्रीर्
तिर्सल कार्ािलर्ले ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृत समि पुिरािलोकिको लार्ग ले खी पठाउिु
पिेछ ।

१०४. केन्रीर् तिसील कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र अर्िकारः ऐिको दफा ३० मा उल्लेख िएको
काम, कतिव्र् र अर्िकारको अर्तररक्त केन्रीर् तिसील कार्ािलर्को काम, कतिव्र् र अर्िकार
दे िार् बमोशजम िुिेछः–
(क)

र्िर्म १०३ बमोशजम असूल उपरको लार्ग प्राप्त िएको लगत रकम असूल
फछर्ौट गिे,

(ख)

सरकारी रकम असूल उपर गिे र्सलर्सलामा शजभमेिार व्र्शक्तको तलब, ित्ता,
ु ािी पाउिे जुिसुकै रकम रोक्का गिे र
र्ििृत्तिरण, उपदाि र र्िजले िक्त
आिश्र्कतािुसार रािदािी रोक्का गिि सभबशन्ित र्िकार्मा ले खी पठाउिे,

(ग)

र्स र्िर्मािलीमा उल्लेख िएकोमा र्सै

र्िर्मािली बमोशजम र र्स

र्िर्मािलीमा उल्ले ख ििएको अितथामा प्रर्र्लत कािूिबमोशजम असूल उपर
गिे,
(घ)

आफू किाँ लगत कर्सएका सरकारी बाँकी रकम िएका व्र्शक्त, फमि, कभपिी
िा सं तथाको िाम र बाँकी रकमको लगत प्रत्र्ेक िषि अद्यािर्िक गरी सभबशन्ित
मन्त्रालर्मा पठाउिे,

(ङ)

सरकारी रकम असूल उपर गिे र्सलर्सलामा शजभमेिार व्र्शक्त िा र्िजको
जमािीको जार्जेथा खोज तलास गरी रोक्का राख्ने र र्ललाम र्बिी गिे,

(र्)

ऐिको दफा २३ बमोशजमको बेरुजु फछ्र्र्ौट सर्मर्तको सशर्िालर्को रूपमा
काम गिे ।
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१०५. केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले असूल फछ्र्र्ौट गिे प्रविर्ाः (१) र्िर्म १०३ बमोशजमको सरकारी
बाँकी रकम िा अन्र् प्ररर्र्लत कािूि बमोशजम असू ल उपर गिुि पिे ठिररएको रकम असूल
उपर गिि केन्रीर् तिसील कार्ािलर्मा लगत प्राप्त िै लगत कसेपर्छ केन्रीर् तिसील
कार्ािलर्ले शजभमेिार व्र्शक्तलाई रकम बुझाउि पैं तीस ददिको भर्ाद ददई सूर्िा पठाउिु
पिेछ ।
तपष्टीकरणः र्स र्िर्मको प्रर्ोजिको लार्ग सं तथा िा कभपिीको िकमा “शजभमेिार व्र्शक्त”
िन्नाले सं तथा िा कभपिीको कार्िकारी प्रमुख सभझिु पछि ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको भर्ाद र्ित्र रकम दाशखला गिि िसकी सोको पर्ािप्त
कारण सवित शजभमेिार व्र्शक्तले भर्ाद थप माग गरे मा केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले बढीमा छ
मवििासभमको भर्ाद थप ददि सक्िेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) र (२) मा उशल्लशखत अिर्िर्ित्र पर्ि रकम दाशखला िगिे शजभमेिार
व्र्शक्तसँग केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले रकम असूल गदाि शजभमेिार व्र्शक्त सरकारी कमिर्ारी
िएमा र्िजको पाररश्रर्मकबाट, शजभमेिार व्र्शक्त सरकारी सेिाबाट ििाल टु टी सकेको व्र्शक्त
िएमा र्िजले पाउिे र्ििृत्तिरणबाट र शजभमेिार व्र्शक्त गैरसरकारी व्र्शक्त िएमा र्िजले कुिै
ु ािी पाउि बाँकी िए सो रकमबाट कटृ ी गरी असूल उपर
सरकारी र्िकार्बाट कुिै रकम िक्त
गिि सक्िेछ ।
(४) उपर्िर्म (१) बमोशजमको रकम असूल उपर गिि केन्रीर् तिसील कार्ािलर्बाट
अिुरोि िै आएमा सभबशन्ित कार्ािलर् प्रमुखले शजभमेिार व्र्शक्तबाट असूल उपर गिुि पिे जर्त
रकम र्िजले ि ुक्तािी पाउिे रकमबाट कटृ ी गरी असूल उपर गरी ददिु पिेछ । र्सरी असूल
उपर िगिे कार्ािलर् प्रमुख उपर प्रर्र्लत कािूि बमोशजम वििागीर् कारबािी गिि केन्रीर्
तिसील कार्ािलर्ले सभबशन्ित मन्त्रालर्मा ले खी पठाउिु पिेछ ।
(५) असूल उपर गिुि पिे रकम असूल उपर गिि केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले असूल
उपर गिुि पिे व्र्शक्तको जार्जेथा र्ललाम र्बिी गिि र सो व्र्शक्तलाई थुिामा राख्न सक्िेछ ।
(६) उपर्िर्म (५) बमोशजम जार्जेथा र्ललाम र्बिी गरी रकम असूल उपर गदाि
केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले दे िार् बमोशजमको प्रविर्ा अपिाउिु पिेछः–
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(क)

असूल उपर गिुि पिे रकमको लगत साथ जार्जेथा र्ितो रिे को वििरण
प्राप्त ििएको अितथामा केन्रीर् तिसील कार्ािलर्बाट रकम असूल
उपर गिुि पिे व्र्शक्तको तीि पुतते सवित सभबशन्ित मालपोत
कार्ािलर्मा र्िजको जार्जेथा खोजतलाि गरी रोक्का राख्न लेखी
पठाउिेछ । र्सरी रोक्का राख्न ले खी आएमा सभबशन्ित मालपोत
कार्ािलर्ले त्र्ततो व्र्शक्तको जार्जेथा खोजतलाि गरी रोक्का राखी
सोको जािकारी केन्रीर् तिसील कार्ािलर्लाई ददिु पिेछ । उक्त
शजल्लामा र्िजको िाउँमा कुिै जार्जेथा ििएमा सोिी व्र्िोराको
जािकारी ददिु पिेछ ।

(ख)

लगत साथ प्राप्त िएको र्ितो िा खण्ड (क) बमोशजम प्राप्त िएको
जार्जेथाको वििरण र्सलबन्दी बोलपत्र िा साििजर्िक बढाबढको
माध्र्मबाट र्ललाम र्बिीको लार्ग केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले पैं तीस
ददिको भर्ाद ददई राविर् दै र्िक पर्त्रकामा साििजर्िक सूर्िा प्रकािि
गिेछ । र्सरी र्ललाम र्बिी गदाि असूल उपर गिुि पिे रकम खाभि
सक्िे जती मात्रै जार्जेथाको र्ललाम र्बिी गिुि पिेछ ।

(७) उपर्िर्म (६) को खण्ड (ख) बमोशजम दुई पटकसभम र्ललाम र्बिी गदाि समेत
र्ललाम सकार ििएमा िा सकार िुि आएको रकम र्ललाम िुिे जार्जेथा सभबशन्ित मालपोत
कार्ािलर्बाट रशजिेिि प्रर्ोजिको लार्ग कार्म िएको न्र्ू ितम मूल्र् िन्दा पर्ि कम िुि
आई रकम असूल उपर गिुि पिे व्र्शक्तले बुझाउि पिे रकम खाभि समेत िसक्िे िएमा
त्र्ततो जार्जेथा र्िर्म १०६ को उपर्िर्म (१) बमोशजम गदठत सर्मर्तले र्िणिर् गरी िेपाल
सरकारको तिार्मत्िमा र्लिेछ ।
तर िेपाल सरकारको तिार्मत्ि कार्म िएको छ मवििार्ित्र रकम बुझाउिु पिे व्र्शक्तले
बुझाउि बाँकी रकम र र्ललाम र्बिीसँग सभबशन्ित कार्ि गदाि र सूर्िा प्रकािि गदाि लागेको
सभपूण ि खर्ि रकम समेत दाशखला गरी त्र्ततो जार्जेथा वफताि माग गरे मा र्िर्म १०६ को
उपर्िर्म (१) बमोशजम गदठत सर्मर्तले वफताि ददिे र्िणिर् गिि सक्िेछ ।
(८) उपर्िर्म (७) बमोशजम िेपाल सरकारको तिार्मत्िमा आएको जार्जेथा िेपाल
सरकारले सरकारी कार्ािलर् िा तथािीर् र्िकार्लाई िततान्तरण गिि सक्िेछ ।
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(९) रकम असूल उपर गिुि पिे व्र्शक्तलाई थुिामा राखी सरकारी बाँकी रकम असूल
उपर गदाि केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले दे िार्को प्रविर्ा अपिाउिेछः–
(क)

रकम असूल उपर गिुि पिे व्र्शक्तलाई केन्रीर् तिसील कार्ािलर्मा
उपशतथत गराई ददि सभबशन्ित शजल्ला प्रिरी कार्ािलर्मा ले खी पठाउिु
पिेछ । र्सरी ले खी आएमा सभबशन्ित शजल्ला प्रिरी कार्ािलर्ले त्र्ततो
व्र्शक्तलाई केन्रीर् तिसील कार्ािलर्मा उपशतथत गराई ददिु पिेछ ।

(ख)

खण्ड (क) बमोशजम उपशतथत गराइएको व्र्शक्तले तत्काल रकम
दाशखला गिि िसकेमा त्र्तता व्र्शक्तसँग केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले
जेथा जमािी र्लई उक्त रकम दाशखला गिि बढीमा साठी ददि सभमको
भर्ाद ददि सक्िेछ । रकम तत्काल िबुझाउिे िा जेथा जमािी समेत
िददिे त्र्ततो व्र्शक्तलाई र्िजले बुझाउिु पिे सभपूण ि रकम िबुझाएसभम
थुिामा राख्नु पिेछ ।

(ग)

खण्ड (ख) मा उशल्लशखत अिर्िर्ित्र रकम दाशखला िगरे मा र्लइएको
जेथा जमािीलाई र्स र्िर्मािली बमोशजम र्ललाम र्बवि िा जफत गरी
रकम असूल उपर गिुि पिेछ । र्ललाम र्बवि गदाि पर्ि असूल उपर
गिुि पिे रकम असूल ििएमा बाँकी रकमको लार्ग प्रर्र्लत कािूि
बमोशजम कैद सजार् गररिेछ ।

(१०) अन्र् प्रर्र्लत कािूि बमोशजम असूल उपर गिे ठिर िै केन्रीर् तिसील
कार्ािलर्मा लगत कर्सएको रकम असूल फछ्र्र्ौट गदाि समेत र्स र्िर्मािलीमा उल्ले ख िए
बमोशजम असूल उपर गिुि पिेछ ।
(११) र्स र्िर्मािली बमोशजम सरकारी बाँकी रकम असूल उपर गदाि र्स
र्िर्मािलीमा उशल्लशखत प्रविर्ािरू मध्र्े केन्रीर् तिसील कार्ािलर्ले उपर्ुक्त ठािेको प्रविर्ा
अपिाउि सक्िेछ ।

१०६. र्मन्िा सभबन्िी व्र्ितथाः (१) ऐिको दफा २९ बमोशजम र्मन्िा ददिु परे मा तीिलाख
रूपैंर्ा“सभम सभबशन्ित मन्त्रालर्को सशर्िले र सो िन्दा मार्थको रकमको िकमा दे िार्
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बमोशजमको सर्मर्तको र्सफाररसमा पाँर्लाख रुपैर्ाँ सभमको र्मन्िा सभबशन्ित मन्त्रालर्ले र
सो िन्दा बढी रकमको र्मन्िा िेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद्ले ददि सक्िेछः–
(क)

मुख्र् सशर्ि

– अध्र्ि

(ख)

अथि मन्त्रालर्को सशर्ि

– सदतर्

(ग)

मिालेखा र्िर्न्त्रक

– सदतर्

(घ)

केन्रीर् तिसील कार्ािलर्को प्रमुख

– सदतर्–सशर्ि

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको सर्मर्तले आफ्िो कार्िविर्ि आफै व्र्िशतथत गिेछ ।

पररच्छे द – १२
कार्ािलर् र पदार्िकारीिरूको आर्थक
ि प्रिासि सभबन्िी काम तथा कतिव्र्
१०७. कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को काम र कतिव्र्ः ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र
उल्लेख िएको काम र कतिव्र्को अर्तररक्त कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को काम र
कतिव्र् दे िार् बमोशजम िुिेछः–
(क)

आफ्िो इलाका र्ित्र रिेको आर्थिक कारोिार गिे कार्ािलर्िरूको लगत तर्ार
गरी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को परामििमा कार्ािलर् सं केत िभिर ददई
सोको लगत अद्यािर्िक रूपमा राख्ने,

(ख)

मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को प्रर्तर्िर्िको रूपमा शजल्लाका कार्ािलर्को
आर्थिक कारोिारको रे खदे ख र्िरीिण गिे, कार्ािलर्िरूलाई मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्को िीर्त र्िदे िि र प्रर्र्लत कािूिको अिीिमा रिी रार् सल्लाि ददिे,

(ग)

कार्ािलर्बाट विर्िर्ोजि, राजति र िरौटी रकमको आभदािी र खर्िको
मातकेबारी र्लई त्र्सको शजल्लागत मातकेिारी तर्ार गरी मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्मा पठाउिे,

(घ)

शजल्लाशतथत सरकारी कार्ािलर्िरू लगार्त मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले
तोवकददएको िा अन्र् प्रर्र्लत कािूि िा िेपाल सरकारको र्िणिर्बाट कोष
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तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खा परीिण गिे गरी तोवकएकोमा
त्र्तता र्िकार्िरू समेतको राजति, विर्िर्ोजि, िरौटी, शजन्सी र प्रर्र्लत कािूि
बमोशजम खडा िएको कार्ि सिालि कोषको आन्तररक ले खापरीिण गिे,
(ङ))

र्स र्िर्मािली बमोशजम कार्ािलर्लाई ददएको अशख्तर्ारी र बजेट बाँडफाँड
बमोशजम र्िकासा ददिे रकमको कार्ािलर्गत र गोश्वारा ले खा राख्ने, र्िकासा
ददिे र र्िकासा ददईएको रकमको वििरण बैङ्कबाट प्रमाशणत गराई मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिे,

(र्)

साल तमाम िएपर्छ कार्ािलर्िरूलाई ददएको र्िकासा रकमको िावषिक आर्थिक
वििरण बिाई मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र सभबशन्ित कार्ािलर्को तालुक
वििागमा पठाउिे,

(छ)

कार्ािलर्िरूले आर्थिक िषिको अन्तमा बाँकी रिे को विर्िर्ोजि रकम सशित
कोष दाशखल गरे िा िगरे को जाँर् गिे र िगरे को िए दाशखल गराउिे,

(ज

राजति ले खा र दाशखला तथा िरौटी ले खा फछ्र्र्ौट सभबन्िमा आिश्र्कतािुसार
कार्ािलर्को र्िरीिण गरी सोको प्रर्तिेदि मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र
सभबशन्ित कार्ािलर्को तालुक वििागमा पठाउिे र तत्सभबन्िमा प्राप्त र्िदे िि
बमोशजम गिे ,

(झ)

विर्िर्ोजि लेखा, तिर्बल मौज्दात र बेरुजु फछ्र्र्ौट सभबन्िमा कार्ािलर्िरूको
र्िरीिण गरी र्िरीिण प्रर्तिेदि मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र सभबशन्ित
कार्ािलर्को तालुक वििागमा पठाउिे र तत्सभबन्िमा मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्बाट प्राप्त र्िदे िि बमोशजम गिे ,

(ञ)

कार्ािलर्िरूको र्िररिण गदाि स्रे तता दुरुतत िरिे को िा वििार्मिा िएको िा
पेि गिुि पिे प्रर्तिेदििरू र्िर्र्मत रूपमा पेि िगरे को िा र्स र्िर्मािली
बमोशजम गिुि पिे अन्र् काम िगरे को पाइएमा कार्ािलर्को बैङ्क खाता रोक्का
गरी तालुक कार्ािलर्मा जािकारी ददिे,

(ट)

मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले समर् समर्मा तोवक ददएका अन्र् कार्ििरू
गिे ।
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१०८. कार्ािलर्को काम र कतिव्र्ः ऐि र र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र उल्ले ख िएको काम र कतिव्र्को
अर्तररक्त कार्ािलर्को आर्थिक प्रिासि सभबन्िी काम र कतिव्र् दे िार् बमोशजम िुिेछः–
(क)

सभबशन्ित कोष तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्सँग विर्िर्ोशजत रकम माग गरी
र्िकासा िएको रकम आभदािी बाँिी तिीकृत बजेट तथा कार्ििम र तालुक
वििागले ददएको अशख्तर्ारी र्ित्र रिी र्स र्िर्मािली बमोशजमको रीत पुर्ािई
खर्ि गिे, त्र्सको लेखा राख्ने,

(ख)

र्स र्िर्मािलीमा उल्ले ख िए बमोशजमको अिर्ि र्ित्र राजति, िरौटी र
विर्िर्ोजिको बैङ्क विसाब वििरण र्िडाई मातकेिारी र अन्र् वििरणिरू
सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्, तालुक वििाग र मन्त्रालर्मा
पठाउिे,

(ग)

सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट विर्िर्ोजि, राजति, िरौटी
र ले खाको आन्तररक लेखापरीिण गराउिे र दे शखएको कैवफर्त अशन्तम
ले खापरीिण िुि ु अगािै र्िर्र्मत गराई राख्ने,

(घ)

र्स र्िर्मािली बमोशजम िावषिक आर्थिक कारोिार प्रर्तिेदि र र्ौमार्सक तथा
िावषिक कार्ि सभपादि प्रर्तिेदि पेि गिे,

(ङ)

र्स र्िर्मािली बमोशजम सभपूण ि आर्थिक कारोिार गिे, शजभमेिारी बिि गिे ,
बेरुजु फछ्र्र्ौट गिे र वििरण पेि गिे,

(र्)

मिालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट औ ंल्र्ाइएका बेरुजुको सोिी वििागबाट
तोवकएको ढाँर्ामा लगत खडा गरी राख्ने र फछ्र्र्ौटको अर्िले ख अद्यािर्िक
गरी राख्ने ।

१०९. कार्ािलर् प्रमुखको काम र कतिव्र्ः (१)

ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र उल्ले ख िएको

काम र कतिव्र्को अर्तररक्त कार्ािलर् प्रमुखको आर्थिक प्रिासि सभबन्िी काम र कतिव्र्
दे िार् बमोशजम िुिेछः–
(क)

कार्ािलर् प्रमुखको िाल सार्बक िएमा र्स र्िर्मािली बमोशजम
बरबुझारथ गिे,
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(ख)

सरुिा बढु िा िै जाँदा आफ्िो कार्िकालको आर् व्र्र्को ले खा, बेरुजुको
लगत, बेरुजु फछ्र्र्ौटको कारबािीको शतथर्त र कार्ािलर्को आर्थिक,
िौर्तक तथा जििशक्तको िाततविक शतथर्तको वििरण तर्ार गरी
िालिालालाई बुझाउिे,

(ग)

कार्ािलर्मा दाशखल िुि आएको सरकारी रकमको ले खा राख्ने,
प्रर्तिेदििरू पठाउिे र कार्ािलर्को सभपूणि आर्थिक कारोिारको
उत्तरदावर्त्ि बिि गिे ,

(घ)

कार्ािलर्को

िगदी

शजन्सीमा

िािी–िोक्सािी

िुि

िपाउिे

गरी

र्िर्न्त्रणको व्र्ितथा गिे,
(ङ)

कार्ािलर्मा आर्थिक अिुिासि कार्म गिे गराउिे,

(र्)

र्स र्िर्मािली तथा आर्थिक प्रिासि सभबन्िी अन्र् प्रर्र्लत कािूि
पालि गिे िा गराउिे,

(छ)

ले खापरीिणबाट र्ितकेको बेरुजुको जिाफ समर्मै ददई सो बमोशजम
फछ्र्र्ौट िर्ो िा िएि अिुगमि गिे र ददएको जिाफ िा प्रमाणबाट
फछ्र्र्ौट ििए पुिः पेि गरी फछ्र्र्ौट गराउिे ।

(२) कार्ािलर् प्रमुखले आर्थिक कारोिार गदाि आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको रार्
िर्लई िा रार् विपरीत र्िणिर् गरे को खर्िको रकम कलमको शजभमेिारी ििि गिुि पिेछ ।
ु
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले रार् ददएको रकम कलमको िकमा र्िजले समेत सं र्क्त
शजभमेिारी ििि गिुि पिेछ ।

११०. संिैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार्को प्रिासकीर् प्रमुख र मन्त्रालर्का सशर्िको काम र कतिव्र्ः (१)
ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र उल्ले ख िएको काम र कतिव्र्को अर्तररक्त सं िैिार्िक
अङ्ग तथा र्िकार्को प्रिासकीर् प्रमुख तथा मन्त्रालर्का सशर्िको आर्थिक प्रिासि सभबन्िी
काम र कतिव्र् दे िार् बमोशजम िुिेछः–
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(क)

बजेट ददग्दििि तथा राविर् र्ोजिा आर्ोग र अथि मन्त्रालर्ले समर्
समर्मा तोके अिुसार बजेट र कार्ििम तर्ार गरी सभबशन्ित र्िकार्मा
पेि गिे,

(ख)

मातित कार्ािलर्को कुिै रकमको र्िकासा पूरै िा आंशिक रोक्का राख्नु
परे मा तदिुसार रोकी त्र्सको सूर्िा अथि मन्त्रालर्, मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर् सभबशन्ित कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र मातित
कार्ािलर्लाई ददिे,

(ग)

कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र मातितका कार्ािलर्िरूबाट प्राप्त
सूर्िाको आिारमा केन्रीर् ले खा राख्ने,

(घ)

खण्ड (ग) बमोशजम तर्ार गररएको केन्रीर् ले खाको आिारमा िैदेशिक
ऋण तथा सिार्ता समेत समािेि गरी केन्रीर् आर्थिक वििरण तर्ार
गिे र मिाले खा परीिकको कार्ािलर्मा पेि गरी ले खापरीिण गराउिे
। त्र्ततो आर्थिक वििरण एक प्रर्त मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा
पर्ि पठाउिे,

(ङ)

बजेट िीषिक उप–िीषिक अन्तगितको राजति विर्िर्ोजि खर्ि, िरौटी
तथा शजन्सीको ले खा परीिणबाट कार्म िएको बेरुजुको लगत तिीकृत
ढाँर्ामा राखी फछ्र्र्ौट गराउिे र त्र्सको मार्सक वििरण बेरुजु
फछ्र्र्ौट मूल्र्ाङ्कि र अिुगमि सर्मर्तमा पठाउिे । बेरुजु फछ्र्र्ौटको
िावषिक वििरण मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा समेत पठाउिे,

(र्)

कुिै कार्ािलर्को र्िर्मत्त तिीकृत बजेट रकममा थप रकमको व्र्ितथा
गिि परे मा िा आफ्िो अर्िकार िन्दा बढी रकमको रकमान्तर गिि
परे मा अथि मन्त्रालर्बाट र्िकासा गराई पठाउिे,

(छ)

मातितका कार्ािलर्िरूको सुपररिेिण र अिुगमि गरी गराई आर्थिक
अिुिासि र र्िदे िििरू पालि गिि लगाउिे,

(ज)

मातितका

कार्ािलर्िरूले

ले खापरीिण

गराए

िा

िगराएको

र

गराएकोमा र्ितकेको बेरुजुको जिाफ समर्मा ददए िा िददएको, जिाफ
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िा प्रमाण पेि गरे कोमा फछ्र्र्ौट िए िा ििएको जािकारी राख्ने र
रे खदे ख, र्िरीिण, अिुगमि गरी फछ्र्र्ौट ििएकोमा गिि लगाउिे,
(झ)

कार्ि सिालि कोष अन्तगित खडा िएका कोष तथा अन्र् सरकारी
कोषको विसाब मिाले खा परीिकको कार्ािलर् र मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्मा पठाउिे,

(ञ)

प्रर्र्लत कािूिले तोकेको अन्र् कार्ि गिे ।

(२) ले खा उत्तरदार्ी अर्िकृतको उत्तरदावर्त्िमा सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार् र
मन्त्रालर्का आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको दे िार् बमोशजमको काम कतिव्र् िुिेछः–
(क)

र्स र्िर्मािली बमोशजम सं िैिार्िक अं ग तथा र्िकार् र मन्त्रालर्को
प्रर्तर्िर्िको रूपमा मातित कार्ािलर्का वित्तीर् आन्तररक र्िर्न्त्रण
प्रणालीको सुपरीिेिण, अिुगमि गरी कभतीमा िषिको दुईपटक प्रर्तिेदि
पेि गिे,

(ख)

मातित कार्ािलर्िरूमा अिुगमि गदाि स्रे तता दुरुतत ििएको िा
वििार्मिा िएको िा पेि गिि पिे प्रर्तिेदििरू र्िर्र्मत रूपमा पेि
िगरे को िा र्स र्िर्मािली बमोशजम गिुि पिे अन्र् तोवकएको काम
कतिव्र् पालिा िगरे को पाइएमा र्स र्िर्मािली बमोशजमको व्र्ितथा
पालिा गिि र्िदे िि ददई सो व्र्िोरा खोली ले खा उत्तरदावर् अर्िकृतलाई
प्रर्तिेदि ददिे र सोको जािकारी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई
समेत ददिे । आिश्र्क दे शखएमा कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्सँग समन्िर् गरी बैङ्क खाता समेत रोक्का राख्ने,

(ग)

मातित कार्ािलर्िरूमा कार्िरत आर्थिक प्रिासि िाखाका प्रमुखले र्स
र्िर्म बमोशजम कार्ि गरे को िा िगरे को अिुगमि गरी मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा कभतीमा िषिको एक पटक प्रर्तिेदि ददिे ।

(३) वििागीर् प्रमुखमा उत्तरदार्ी रििे गरी वििाग िा वििाग ििएका मिािाखामा
कार्िरत आर्थिक प्रिासि िाखाका प्रमुखले समेत उपर्िर्म (२) मा उशल्लशखत काम कतिव्र्
पूरा िा पालिा गिुि पिेछ ।
81

www.lawcommission.gov.np

१११. मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को काम र कतिव्र्ः ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र उल्ले ख
िएको काम र कतिव्र्को अर्तररक्त मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को आर्थिक प्रिासि सभबन्िी
काम र कतिव्र् दे िार् बमोशजम िुिेछः–
(क)

ले खाको ढाँर्ा मिाले खा परीिकको कार्ािलर्बाट तिीकृत गराई प्रर्ोगमा
ल्र्ाउिे,

(ख)

विर्िर्ोजि, राजति र िरौटीको केन्रीर् ले खा, सिार्ता, अिुदाि, ऋण र व्र्ाज
तथा लािांिको लेखा राख्ने, केन्रीर् आर्थिक वििरण बिाउिे, ले खापरीिणको
लार्ग पेि गिे,

(ग)

विर्िर्ोजि राजति र िरौटी ले खािरूबाट केन्रीर् आर् व्र्र् लेखा तर्ार गरी
मिालेखा परीिकको कार्ािलर्बाट ले खापरीिण गराउिे,

(घ)

सशित कोष, आकशतमक कोष र अन्र् सरकारी कोषको विसाब राख्ने र राख्न
लगाउिे,

(ङ)

िेपाल सरकारबाट लगािी गररएका रकम र िेपाल सरकारलाई प्राप्त िएको
ऋणको ले खा राख्ने,

(र्)

विर्िर्ोजि, राजति, िरौटी, अन्र् सरकारी कोष र शजन्सी तथा मौज्दातको
पररर्ालि एिं आर्थिक र्िर्मको पररपालि सभबन्िमा आिश्र्कतािुसार
कार्ािलर्को र्िरीिण गरी आिश्र्क र्िदे िि ददिे,

(छ)

र्स र्िर्मािलीको कार्ािन्िर्ि गदाि आर्थिक प्रिासि सभबन्िमा उठे का
वििादिरूमा रार् ददई समािाि गिे ,

(ज)

मिाले खा परीिकको वििागको तिीकृत र्लई राजश्व, विर्िर्ोजि, िरौटी, ऋण
लगािी लगार्त साििजर्िक कोषको कारोिारलाई व्र्िशतथत गिि िगद िा
प्रोदिाबी (एकुरल) मा आिाररत ले खा ढाँर्ा र खाता सूर्ी बिाई लागू गिे,

(झ)

र्स र्िर्मािलीको कार्ािन्िर्िको सभबन्िमा िेपाल सरकारले तोवकददएको अन्र्
काम गिे ।
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११२. अथि मन्त्रालर्को काम र कतिव्र्ः ऐि तथा र्स र्िर्मािलीमा अन्र्त्र उल्ले ख िएको काम र
कतिव्र्को अर्तररक्त अथि मन्त्रालर्को आर्थिक प्रिासि सभबन्िी काम र कतिव्र् दे िार् बमोशजम
िुिेछः–
(क)

कुिै कार्ािलर्को कुिै रकमको र्िकासा पूरै िा आंशिक रूपले रोक्िु परे मा
तद्न ुसार र्िकासा रोकी मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्, सभबशन्ित कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र सं िैिार्िक अङ्ग तथा र्िकार् र सभबशन्ित मन्त्रालर्लाई
सूर्िा गिे,

(ख)

कुिै कार्ािलर्को तिीकृत बजेट बमोशजमको रकममा िपुग रकमको व्र्ितथा
गिि िा रकमान्तर गिि परे मा सालबसाली विर्िर्ोजि ऐिको पररर्िर्ित्र रिी
र्िकासा ददिे र त्र्सको बोिाथि मिाले खा परीिकको कार्ािलर् र मिाले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्लाई ददिे ।

११३. आर्थक
ि प्रिासि िाखा प्रमुखको काम र कतिव्र्ः (१) कार्ािलर् प्रमुखको उत्तरदावर्त्िमा
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको काम र कतिव्र् दे िार् बमोशजम िुिेछः–
(क)

सािारण बजेट तजुम
ि ा गिे र विकास बजेटको िकमा र्ोजिा र कार्ििम
िे िे सभबशन्ित िाखा िा मिािाखासँग समन्िर् गरी तजुम
ि ा गिे,

(ख)

आर्थिक कारोिारसँग सभबशन्ित काम र शजभमेिारी बिि गरी र्स
र्िर्मािली बमोशजम र्िकासा माग गिे व्र्ितथा र्मलाउिे,

(ग)

र्िकासा िएको रकमको खर्िको विसाब वकताब रीतपूिक
ि राख्ने, खर्िका
फाँटिारी तथा आर्थिक वििरण तर्ार गिे । त्र्तता फाँटिारी एिं
आर्थिक वििरण कार्ािलर् प्रमुखबाट तिीकृत गराई समर्मै सभबशन्ित
र्िकार्मा पठाउिे र ले खा परीिण गराउिे,

(घ)

ले खापरीिणबाट कार्म िुि आएको बेरुजुको लगत राख्ने र बेरुजु
फछ्र्र्ौट गिे प्रमाण जुटाई पेि गिे गराउिे । र्िर्र्मत गिुि पिे
विषर्िरू र्िर्र्मत गिि गराउि पेि गिे,
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(ङ)

आफू सरुिा िा बढु िा िई जाँदा आफ्िो शजभमाको सभपूण ि स्रे तता, िगद
र बैङ्क मौज्दात, बेरुजु लगत र अर्िलेखिरू िालिाला िा र्िजलाई
बुझाउिे गरी मातित कमिर्ारीलाई बरबुझारथ गिे ,

(र्)

आफ्िो रार् अिुसार र्िणिर् िएको रकम कलमको िकमा शजभमेिारी
ििि गिे,

(छ)

कार्ािलर् प्रमुखले सुभपेको आर्थिक कारोिार सभबन्िी काम गिे र
आर्थिक कारोिारमा कार्ािलर् प्रमुखलाई रार् ददिे ।

(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमका कार्ििरू आर्थिक प्रिासि मिािाखा िा िाखा प्रमुखले
आफ्िो मातितका अर्िकृत िा अन्र् सिार्क कमिर्ारीलाई कामको बाँडफाँड गरी शजभमेिारी
सुभपि सक्िेछ ।
(३) आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले आर्थिक कारोिार गदाि प्रर्र्लत कािूि बमोशजम
ु ािीको र्िर्मत्त पेि गिे, रीत िपुगेको िा आफ्िोेे
रीत पुगे िा िपुगेको जाँर्ी रीत पुगेकोमा िक्त
ु ािीको र्िशभत प्राप्त िुि आएमा रीत िपुगेको
रार् िर्लई रीत िपुगेको कुिै कलम सदर िै िक्त
व्र्िोरा र्लशखत रूपमा तपष्ट खुलाई कार्ािलर् प्रमुख समि पेि गरी कार्ािलर् प्रमुखको र्लशखत
आदे िािुसार गिुि पिेछ ।
(४) र्िर्म ३५ को उपर्िर्म (३) बमोशजम खर्ि गिि कार्ािलर् प्रमुखले आदे ि ददएमा
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले सोिी बमोशजम खर्ि गरी त्र्ततो काम िएको सात ददि र्ित्र
त्र्ततो खर्ि िएको रकम र्िर्र्मत गिि कार्ािलर् प्रमुख समि पेि गिुि पिेछ । त्र्सरी पेि
िुि आएका खर्ि र्िर्र्मत गराउिे शजभमेिारी कार्ािलर् प्रमुखको िुिेछ ।
(५) आर्थिक प्रिासिमा काम गिे प्रत्र्ेक पदको काम कतिव्र् बारे मिाले खा र्िर्न्त्रक
कार्ािलर्ले छु ट्टै कार्ि वििरण तर्ार गरी लागू गिि सक्िेछ ।

पररच्छे द – १३
विविि
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११४. आर्थक
ि कार्िविर्ि सभबन्िी आन्तररक र्िदे शिका बिाउि सवकिेः आफ्िो मन्त्रालर् अन्तगित
सिार्लत आर्ोजिा िा कार्िसँग सभबशन्ित आर्थिक कारोिारलाई सुव्र्िशतथत ढं गबाट सिालि
गििको र्िर्मत्त मन्त्रालर्ले र्ी र्िर्मिरूको अिीिमा रिी अथि मन्त्रालर्को सिमर्त र्लई
आर्थिक कार्िविर्ि सभबन्िी आन्तररक र्िदे शिका बिाई लागू गिि सक्िेछ ।

११५. अर्िकार प्रत्र्ार्ोजिः (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम व्र्ितथा िएका र्मन्िा ददिे, र्ोजिा तिीकृत
गिे, लागत अिुमाि सं िोिि गिे, कबुर्लर्तिामा सं िोिि गिे अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिि सवकिे
छै ि ।
(२) उपर्िर्म (१) मा उशल्लशखत अर्िकारिरू बािे क र्स र्िर्मािली बमोशजम
व्र्ितथा िएका अरु अर्िकारिरू सो अर्िकार प्रर्ोग गिे अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले आफ्िो
उत्तरदावर्त्िमा सभबशन्ित अर्िकृतलाई प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ ।
तर आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखको रार् र्लई र्िणिर् गिुि पिे विषर्को अर्िकार
प्रत्र्ार्ोजि गदाि आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख िन्दा मार्थल्लो तिको कमिर्ारीलाई गिुि
पिेछ ।
(३) उपर्िर्म (१) को प्रर्तकुल ििुिे गरी सभबशन्ित सशर्िले आफ्िो उत्तरदावर्त्िमा
खाता सिालि लगार्त आर्थिक प्रिासि सभबन्िी अर्िकार आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखलाई
प्रत्र्ार्ोजि गिि सक्िेछ । आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखले आफ्िो उत्तरदावर्त्िमा आफू
अन्तगितका कमिर्ारीलाई खाता सिालि लगार्त ले खा सभबन्िी कार्िको बाँडफाँड गिि
सक्िेछ ।
(४) उपर्िर्म (१) बमोशजम अर्िकार प्रत्र्ार्ोजि गिे अर्िकारीले आफूले प्रत्र्ार्ोजि
गरे को अर्िकारका सभबन्िमा सभबशन्ित अर्िकारीबाट बराबर आिश्र्क जािकारी र्लई राख्नु
पिेछ ।

११६. लेखापरीिण गराई मात्र रमािा ददिेः (१) आर्थिक कारोिार गिे कार्ािलर् प्रमुख र आर्थिक
प्रिासि िाखा प्रमुखको सरुिा िुँदा र्िजिरूको पालाको आन्तररक ले खापरीिण गराई िएको
जिाफ िा प्रमाण पेि गिि लगाई िालिालालाई िा िालिालालाई बुझाउिे गरी मातित
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कमिर्ारीलाई बुझाई बरबुझारथ िएपर्छ मात्र रमािा र्लिु ददिु पिेछ । बुझ्िेले पर्ि सो
बमोशजम बुशझर्लई अशन्तम ले खापरीिणको जिाफदे िी र्लिु पिेछ । र्ततो अितथामा सभबशन्ित
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले पर्ि आन्तररक ले खापरीिण तत्काल गररददिु पिेछ ।
बर बुझारथ गिुि पिे व्र्शक्तले सेर् तता तर्ार गरी आन्तररक ले खापरीिणको लार्ग सात ददि
र्ित्र पेि गिुि पिेछ । आन्तररक ले खापरीिणबाट र्ितकेको बेरुजुको जिाफ पर्ि सात ददि
र्ित्र ददई बरबुझारथ सभपन्न गरी र्िजामती सेिा सभबन्िी प्रर्र्लत कािूिले तोकेको समर्र्ित्र
रमािा र्लई सक्िु पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजम आन्तररक ले खापरीिण िगराई रमािा ददि िसवकिे
अितथा िएमा सभबशन्ित सशर्िको तिीकृर्त र्लएर मात्र रमािा ददिु पिेछ । स्रे तता पेि िगिे,
आन्तररक लेखापरीिण िगिे िगराउिे र जिाफ ददि आलटाल गिे उपर वििागीर् कारबािी
गिुि पिेछ ।

११७. सल्लािकार सर्मर्त गठि गिि सवकिेः कुिै आर्ोजिा िा कार्ािलर् िा वििागलाई र्िमािण सुिार
सभबन्िी काममा गंिीर प्राविर्िक, आर्थिक र सामाशजक समतर्ा सृजिा िै आर्ोजिा
कार्ािन्िर्िमा बािा पिे शतथर्त उत्पन्न िएमा व्र्िोरा खोली सभबशन्ित सशर्ि समि पेि गिुि
पिेछ । सभबशन्ित सशर्िले आफ्िो र आिश्र्कता िए अन्र् मन्त्रालर्का विज्ञ कमिर्ारी समेत
समािेि िएको सल्लािकार सर्मर्त गठि गरी सो सर्मर्तको र्सफाररस अिुसार आिश्र्क
र्िदे िि ददिु पिेछ ।

११८. अर्िकारमा िततिेप गिि ििुिःे (१) र्स र्िर्मािली बमोशजम कुिै अर्िकार प्रर्ोग गिि पाउिे
गरी अर्िकार प्राप्त गरे का अर्िकारीको अर्िकारमा तालुक कार्ािलर् िा पदार्िकारीले िततिेप
गिि पाइिे छै ि । अर्िकारको दुरूपर्ोग िएको िन्ने तालुक कार्ािलर्लाई लागेमा तत्काल
तत्सभबन्िी छािर्बि गिि कमिर्ारी खटाउिे िा सभपूण ि ब्र्िोरा खुलाई तत्सभबन्िी छािर्बि
गिे र्िकार्मा अिुरोि गिि सक्िेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) बमोशजमको व्र्ितथाले तालुक कार्ािलर्को सुपररिेिण, अिुगमि
गिे, र्िदे िि ददिे अर्िकारलाई सीर्मत गरे को मार्ििे छै ि ।
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११९. िगद मौज्दात राख्न सवकिेः (१) कार्ािलर्ले दै र्िक रूपमा गिुि पिे सािार्तिा खर्िको लार्ग
केन्रीर् ततरका कार्ािलर्िरूले पच्र्ीस िजार रुपैर्ाँसभम र अन्र् कार्ािलर्िरूले पन्र िजार
रुपैर्ाँसभम कुिै कमिर्ारीको िाममा पेश्की जिाई िगद मौज्दात राख्न सक्िेछ । र्सबाट खर्ि
िएको रकमको विल िरपाई पेि गरी िोिििाि र्लिु पिेछ । प्रत्र्ेक िषिको आषाढ २५ गते
र्ित्र बाँकी रिेको िगद मौज्दात बैङ्क दाशखला गिुि पिेछ ।
(२) उपर्िर्म (१) मा उल्ले ख िए बमोशजमको मौज्दातबाट काम िर्ल्िे िएमा
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्को तिीकृर्त र्लई िगद मौज्दात राख्ने िद बढाउि सवकिेछ ।

ु ािीको र्िर्मत्त शखशर्एको र्ेकको िक्त
ु ािी अिर्ि
१२०. र्ेकको ि ुक्तािी अिर्िः सरकारी कोषबाट िक्त
तीस ददिको िुिेछ ।

१२१. बैठक ित्ताः र्स र्िर्मािली बमोशजम गठि िएका सर्मर्तिरूको बैठक कार्ािलर् समर्र्ित्र
िुि िसकी कार्ािलर् समर् अशघ िा पर्छ गिुि परे मा त्र्ततो बैठकमा उपशतथत िुिे सदतर्लाई
अथि मन्त्रालर्ले तोके बमोशजमको दरमा बैठक ित्ता ददइिेछ ।

१२२. र्िदे शिका बिाउि सवकिेः (१) र्स र्िर्मािलीमा व्र्ितथा िएका कुिै कुरा प्रष्ट गरी आिश्र्क
र्िदे शिका बिाउि पिे दे शखएमा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्ले र्िदे शिका बिाई िेपाल
सरकारको तिीकृर्त र्लई लागू गिि सक्िेछ ।
(२) िेपाल सरकारले बिुिषीर् आर्ोजिा सिालिका लार्ग छु ट्टै र्िदे शिका बिाई लागू
गिि सक्िेछ ।

१२३. आर्थक
ि दावर्त्ि पिे विषर्मा अथि मन्त्रालर्को सिमर्त र्लिु पिेः र्स र्िर्मािलीमा उल्लेख
िएकोमा बािे क कुिै पर्ि कार्ािलर्ले थप सुवििा िृवद्ध गरी आर्थिक दावर्त्ि पिे र्िणिर् गदाि
गराउँदा िा कुिै कार्ि गिुि पदाि अथि मन्त्रालर्को पूि ि सिमर्त र्लएको िुि ु पिेछ ।
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१२४. अिुसूर्ीमा िेरफेर िा थपघटः िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूर्िा प्रकािि गरी अिुसूर्ीमा
आिश्र्क िे रफेर िा थपघट गिि सक्िेछ ।

१२५. खारे जी तथा बर्ाउः (१) आर्थिक प्रिासि सभबन्िी र्िर्मािली, २०५६ खारे ज गररएको
छ ।
(२) आर्थिक प्रिासि सभबन्िी र्िर्मािली, २०५६ बमोशजम िए गरे का काम
कारबािीिरू र्सै र्िर्मािली बमोशजम िए गरे को मार्ििेछ ।
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अिुसूर्ी–१
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म २१ को उपर्िर्म (१) सग
िावषिक कार्ििम

१. आ.िः–

११. आर्ोजिाको कुल लागतः– िुरुको सं िोर्ित

१०. िावषिक बजेट रुः–

२. बजेट उपिीषिक िंः–

(क) आन्तररक (१) िेपाल सरकारः–

३. मन्त्रालर्ः–

(२)

४. वििाग सं तथाः–

(३) जिसििार्गताः–

५. कार्ििम आर्ोजिाको िामः–
६. तथािः– (क) शजल्लाः

सं तथाः–

(ख) िैदेशिक (१) ऋणः–
(२)

१२.
(ग) दातृ सं तथाः–

सं तथाः–

(३) जिसििार्गताः–

अिुदािः–

(ख) गा.वि.स./ि.पा./िडा िंः
७. आर्ोजिा िुरु िएको र्मर्तः–

(२)

(ख) िैदेशिक (१) ऋणः–
(२)

(क) आन्तररक (१) िेपाल सरकारः–

अिुदािः–

गत आ.ि. सभमका खर्ि रु. (सोझै ि ुक्तािी र िततुगत समेत)
(क) आन्तररक (१) िेपाल सरकारः–

८. आर्ोजिा पूरा िुिे र्मर्तः–

(२)

९. आर्ोजिा/कार्ािलर् प्रमुखको िामः–

(३) जिसििार्गताः–
(ख) बैदेशिक

सं तथाः–

(१) ऋणः–
(२) अिुदािः–
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(रकम रु. िजारमा)
ि.

कार्ििम/

एका

आर्ोजिाको कुल

सभपूणि कार्िमध्र्े

सं .

विर्ाकलाप

ई

विर्ाकलापको

गत आ.ि. सभमको

१

२

(क)

जभमा

(ख)

प्रिासर्िक खर्ि

(ग)

कुल जभमा

३

पररमा

लाग

ण

त

४

५

िार

६

िावषिक लक्ष्र्

िाररत

सूर्

पररमाण

प्रगती

क

८

दोस्रो र्ौमार्सक

तेस्रो र्ौमार्सक

कैवफर्
त

सभपन्न

७

प्रथम र्ौमार्सक

९

िार

१०

बजे

सूर्

ट

क

११

१२

िार

१३

बजे

सूर्

ट

क

१४

१५

िार

१६

बजे

सूर्

ट

क

१७

१८

आर्ोजिा/कार्ािलर् प्रमुखः–

वििागीर्/सं तथा प्रमुखः–

प्रमाशणत गिेः–

र्मर्तः–

र्मर्तः–

र्मर्तः–
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फाराम ििे र्िदे शिकाः
विकास आर्ोजिािरूको प्रत्र्ेक आर्थिक िषिमा गररिे िावषिक कार्ििम र्स फारामको ढाँर्ामा तर्ार गिुि पदिछ र तिीकृत गिे र्िकार्बाट
तिीकृत िएको िुि ु पदिछ । र्ो फाराम अशख्तर्ारी पठाउँदा एक प्रर्त सं लग्ि राखी पठाउिु पदिछ । फाराम ििे र्िदे शिका र्स प्रकार छः–

मिल िं. १ िम सं ख्र्ाः

आर्ोजिाको सभपूण ि कार्ििरूको िम सं ख्र्ा ले ख्ने ।

मिल िं. २ कार्ििम/विर्ाकलापिरूः

आर्ोजिाको र्ििािररत उद्देश्र् िार्सल गिि गररिे िौर्तक कार्ििरू र त्र्स अन्तरगतका
विर्ाकलापिरू िाप्ि सवकिे एकाईिरूमा वििाजि गरी उल्लेख गिे ।

मिल िं. ३ एकाईः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत विर्ाकलापको पररमाण, सं ख्र्ा आदद जिाउिे जततै ः गोटा, घि
र्मटर, वकलो र्मटर, जिा, प्रर्तित आदद उल्ले ख गिे ।

आर्ोजिाको कुल विर्ाकलापको अन्तरगत तीि मिलिरू छि्ः
मिल िं. ४ पररमाणः

सभपूण ि आर्ोजिा, अिर्ििरमा सभपन्न गिुि पिे प्रत्र्ेक विर्ाकलाप (मिल िं. २ मा उशल्लशखत
विर्ाकलाप) को कूल िौर्तक पररमाण र सं ख्र्ा आदद उल्ले ख गिे ।

मिल िं. ५ लागतः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत विर्ाकलाप पूरा गिि एप्रेजल अिुसार लाग्िे रकम उल्ले ख गिे ।

मिल िं. ६ िारः

प्रत्र्ेक विर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सभबशन्ित विर्ाकलापिरूको मिल िं. ५ मा
छु राइएको लागतलाई १०० ले गुणि गरी सोिी मिलको िरफ (क) को जभमा रकमले
िाग गरी आउिे अं िलाई ले ख्ने ।
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सभपूण ि कार्ि मध्र्े गत आ.ि. सभमको अन्तरगत दुई मिलिरू छि्ः
मिल िं. ७ सभपन्न पररमाणः

आर्ोजिा िुरु िएदे शख र्ो कार्ििम कार्ािन्िर्ि गररिे िषि िन्दा अशघल्लो िषि (गत आ.ि.)
सभम सभपन्न गरी सकेको सभबशन्ित विर्ाकलापिरूको पररमाण सं ख्र्ा आदद उल्ले ख गिे ।

मिल िं. ८ िाररत प्रगर्तः

गत आ.ि. सभम सभपन्न िई सकेका सभबशन्ित विर्ाकलापिरूको प्रगर्त आर्ोजिा अिर्ििरका
लार्ग र्ििािररत िारको आिारमा प्रर्तित उल्ले ख गिे । िाररत प्रगर्त र्िकाल्दा त्र्स अिर्ि
सभमको प्रगर्त र कूल विर्ाकलापको अिुपातलाई त्र्स विर्ाकलापको र्ििािररत िारले गुणि
गिुि पदिछ । उदािरणको लार्ग िे ड िक्र्स र्िमािणको कुल विर्ाकलाप (१००%) मध्र्े गत
आ.ि. सभमको प्रगर्त ५० प्रर्तित िर्ो र िेड िक्र्सको िार ६०% छ ििे गत आ.ि. सभमको
िाररत प्रगर्तः
प्रगर्त  िार



५०  ६०

लक्ष्र्

 ३० प्रर्तित िुन्छ ।

१००

िावषिक लक्ष्र् अन्तरगत तीि मिलिरू छि्ः
मिल िं. ९ सूर्कः

मिल िं. २

मा उशल्लशखत विर्ाकलापको तिीकृत िावषिक कार्ििम अिुसारका सूर्क

(सं ख्र्ा, पररमाण आदद) उल्लेख गिे
मिल िं. १० िारः

प्रत्र्ेक विर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सभबशन्ित विर्ाकलापको मिल िं. ११ मा
छु राईएको बजेटलाई १०० ले गुणि गरी सोवि मिलको िरफ (क) को जभमा रकमले िाग
गरी आउिे अंिलाई राख्ने । उदािरणको लार्ग र्सं र्ाई आर्ोजिाको कुल बजेट रु. ५५ लाख
छ र सो बजेट मध्र्े िेड िक्र्स र्िमािणको लार्ग रु. ३० लाख, ििर र्िमािणको लार्ग रु. १०
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लाख, पाईप कल्िटिको लार्ग रु. १० लाख र प्रिासर्िक खर्ि रु ५ लाख छ ििे र्ी
विर्ाकलापिरूको िार िमिः र्स प्रकार र्िकाल्िु पदिछः
कुल बजेट रु. ५५ लाख मध्र्े प्रिासर्िक खर्ि रु. ५ लाख िएकोले प्रिासर्िक खर्ि कटाई
बाँकी िुि आउिे आर्ोजिाको कुल रकम रु. ५० लाख िर्ो । अतः
िेड िक्र्स र्िमािणको िारः ३०  १००  ६०
५०
ििर र्िमािणको िारः

१०  १००

 २०

५०
पाईप कल्िटिको िारः १०  १००  २०
५०
प्रिासर्िक खर्िको िार िुंदैि र कुल िार १०० िुि ु पदिछ ।
मिल िं. ११ बजेटः तिीकृत िावषिक कार्ििम अिुसारका प्रत्र्ेक कार्ििम िा विर्ाकलापिरू पूरा गिि छु राईएको रकम ले ख्ने ।

र्ौमार्सक वििाजििरूः–
प्रथम र्ौमार्सक सभमको लक्ष्र् मिलमा ििुि पदाि िावषिक लक्ष्र्लाई मध्र्े िजर राखी प्रथम, दितीर् र तृतीर्
र्ौमार्सक अिर्िमा वििाजि गिुि पदिछ । सूर्कमा उल्ले ख िएको पररमाणलाई कार्ि र्ोजिा बिाई कुि
र्ौमार्सक अिर्िमा के कर्त पररमाण सभपन्न गिि सवकिे िो त्र्तको आिारमा वििाजि गरी दे िार् बमोशजम
राख्नु पदिछः
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मिल िं. १२, १५ र १८ सूर्कः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत विर्ाकलापको मिल िं. ९ मा उशल्लशखत सूर्कलाई तीि र्ौमार्सकमा
वििाजि गिुि पदिछ । उदािरणको लार्ग िे ड िक्र्स र्िमािण कार्िको िावषिक सूर्क १५० र्मटर िए
र्िी १५० र्मटरलाई तीि र्ौमार्सकमा बराबर िा कार्ि र्ोजिा अिुसार घटी बढी गरी वििाजि गिि
सवकन्छ ।

मिल िं. १३, १६ र १९ िारः

मिल िं. १० मा उशल्लशखत िावषिक िारलाई सूर्कको पररमाणको अिुपातमा र्ौमार्सक िार वििाजि
गिुि पदिछ । उदािरणको लार्ग िे ड िक्र्स र्िमािण कार्िको िावषिक िार ६० िएकोमा सूर्कको
र्ौमार्सक वििाजि बराबर िएको अितथामा प्रत्र्ेक र्ौमार्सक िारको वििाजि २०÷२०

िुन्छ ।

सूर्क १५० र्मटरको र्ौमार्सक वििाजि िमिः ०, ५० र १०० िए र्ौमार्सक िारको वििाजि
पर्ि िमिः ०, २०

मिल िं. १४, १७ र २० बजेटः

र ४० िुन्छ ।

तिीकृत िावषिक कार्ििम अिुसारका प्रत्र्ेक कार्ििम िा विर्ाकलापिरू पूरा गिि छु राईएको िावषिक
रकमलाई मिल िं. ९ मा उशल्लशखत िावषिक सूर्कको पररमाणको अिुपातमा र्ौमार्सक बजेट वििाजि
गिुि पदिछ । उदािरणको लार्ग िे ड िक्र्स र्िमािण कार्िको िावषिक सूर्क १५० र्मटर र र्स
विर्ाकलापको कुल बजेट रु. ३० लाख िएकोमा सूर्कको र्ौमार्सक वििाजिको अिुपातमा बजेटको
र्ौमार्सक बांडफांड गिुि पदिछ । विर्ाकलापको सूर्क प्रत्र्ेक र्ौमार्सकमा बराबर िएको अितथामा
बजेटको वििाजि रु. १०÷१० लाख

िुन्छ । सूर्क १५० र्मटरको र्ौमार्सक वििाजि िमिः

०, ५० र १०० िए र्ौमार्सक बजेटको वििाजि पर्ि िमिः रु. ०, १० र २० लाख िुन्छ ।
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िरफ तफि
िरफ तफि सबै कार्ििम विर्ाकलापिरू उल्ले ख गरी सके पर्छ जोड जभमा गिुि पदिछ ।
िरफ (क) जभमाः

(१)

मिल िं. ३,४,९,१२,१५,१८ मा उशल्लशखत विर्ाकलापिरूको एकाई र सूर्किरूको जभमा गिुि िपिे,

(२)

मिल िं. ५,६,८,१०,११,१३,१४,१६,१७,१९,२० मा उशल्लशखत विर्ाकलापिरूको लागत, िार, बजेट र
खर्ि रकमिरूको ठाडो जोड गरी िुि आउिे रकम ले ख्न,े

िरफ (ख) प्रिासर्िक खर्िः

(१)

मिल िं. ३,४,७,९,१०,१२,१३,१५,१६

मा ििुि िपिे,

(२)

मिल िं. ५ र ११ मा प्रिासर्िक खर्िको लार्ग छु राईएको रकम उल्ले ख गिे,

(३)

मिल िं. १४,१७ र २० मा मिल िं. ११ मा प्रिासर्िक खर्िको छु राईएको िावषिक रकमको
र्ौमार्सक बाँडफाँड रकम उल्लेख गिे,

िरफ (ग) कुल जभमाः

(१) िरफ (क) र िरफ (ख) मा िएको अं क जोडे र ले ख्न,े
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अिुसूर्ी–२
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म २० को उपर्िर्म (२) र र्िर्म २५ को उपर्िर्म (१) सग
िेपाल सरकार
.................. मन्त्रालर्
कार्ािलर्/आर्ोजिा
आ.ि. ............... को ................... अिर्िसभमको लक्ष्र् प्रगर्त वििरण
बजेट उपिीषिक िं. .......................
िम

कार्ििम/

सं ख्र्ा

विर्ाकलापिरू

१

२

(क)

जभमा

(ख)

प्रिासर्िक खर्ि

(ग)

कुल जभमा

र्ोजिा िाखा प्रमुख

एकाई

३

(रकम रु. िजारमा)
िावषिक लक्ष्र्

र्स ............ अिर्िसभमको

र्स .......... अिर्िसभमको

र्स .............

लक्ष्र्

िौर्तक प्रगर्त

अिर्िसभमको खर्ि

सूर्क

िार

बजेट

सूर्क

िार

बजेट

सूर्क

िार

प्रर्तित

रकम रु.

प्रर्तित

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख
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फाराम ििे र्िदे शिकाः
आर्ोजिाको र्ििािररत अिर्िमा गररएको कामको प्रगर्त वििरण तर्ार गिि र्ो फाराम प्रर्ोग गिुि पदिछ । आर्थिक िषिको प्रत्र्ेक र्ार मवििा
(र्ौमार्सक), 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 खार्ल ठाउँमा उल्लेख गिुि पिेछ । सामान्र्तर्ा र्ौमार्सक लक्ष्र् वििाजि िुिे िएकोले
अिििावषिक प्रर्तिेदि पठाउिु पदाि दोस्रो र्ौमार्सक अिर्िको सूर्क, िार र बजेटको आिा िाग र प्रथम र्ौमार्सक अिर्िको सूर्क, िार र
बजेट जोडी त्र्स अिर्िको लक्ष्र् र्ििािरण गिुि पिेछ । प्रगर्तसँग आिद्ध िएका आर्ोजिा िा कार्ािलर्िरूको तालुक कार्ािलर्मा र कोष
तथा लेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा र्ो फाराम बमोशजम प्रगर्त वििरण पठाउिु पदिछ । र्ो फाराम र्िभि अिुसार ििुि पदिछः
मिल िं. १ िम सं ख्र्ाः

आर्ोजिाको सभपूण ि कार्ििरूको िम सं ख्र्ा ले ख्ने ।

मिल िं. २ कार्ििम/विर्ाकलापिरूः

तिीकृत िावषिक कार्ििम अिुसारका सबै कार्ििम र विर्ाकलापिरू ले ख्ने ।

मिल िं. ३ एकाईः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत विर्ाकलापको पररमाण, सं ख्र्ा आदद जिाउिे जततै ः गोटा, घि
र्मटर, वकलो र्मटर, जिा, प्रर्तित आदद उल्ले ख गिे ।
िावषिक लक्ष्र् अन्तरगत तीि मिलिरू छि्ः

मिल िं. ४ सूर्कः

मिल िं. २

मा उशल्लशखत विर्ाकलापको तिीकृत िावषिक कार्ििम अिुसारका सूर्क

(सं ख्र्ा, पररमाण आदद) उल्लेख गिे
मिल िं. ५ िारः

प्रत्र्ेक विर्ाकलापको िार र्ििािरण गदाि सभबशन्ित विर्ाकलापको मिल िं. ६ मा
छु राईएको बजेटलाई सोवि मिलको जभमा रकम प्रिासर्िक खर्ि कटाई बाँकी िुि आउिे
आर्ोजिाको कुल रकम अथाित मिल िं. ६ को जभमा (क) मा िएको रकमले िाग गरी िुि
आउिे अंिलाई प्रर्तितमा राख्ने । उदािरणको लार्ग र्सं र्ाई आर्ोजिाको कुल बजेट रु. ५५
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लाख छ र सो बजेट मध्र्े िे ड िक्र्स र्िमािणको लार्ग रु. ३० लाख, ििर र्िमािणको लार्ग
रु. १० लाख, पाईप कल्िटिको लार्ग रु. १० लाख र प्रिासर्िक खर्ि रु. ५ लाख छ ििे
र्ी विर्ाकलापिरूको िार िमिः र्स प्रकार र्िकाल्िु पदिछः
कुल बजेट रु. ५५ लाख मध्र्े प्रिासर्िक खर्ि रु. ५ लाख िएकोले प्रिासर्िक खर्ि कटाई
बाँकी िुि आउिे आर्ोजिाको कुल रकम रु. ५० लाख िर्ो । अतः
िेड िक्र्स र्िमािणको िारः ३०  १००  ६०
५०
ििर र्िमािणको िारः

१०  १००  २०
५०

पाईप कल्िटिको िारः १०  १००  २०
५०
प्रिासर्िक खर्िको िार िुंदैि र कुल िार १०० िुि ु पदिछ ।
मिल िं. ६ बजेटः

तिीकृत बावषिक कार्ििम अिुसारका प्रत्र्ेक कार्ििम िा विर्ाकलापिरू पूरा गिि छु राईएको
रकम ले ख्ने ।

र्स .............. अिर्िसभमको लक्ष्र् अन्तरगत तीि मिलिरू छि्ः
र्स .............. अिर्िसभमको लक्ष्र् मिलमा ििुि पदाि र्ालू आर्थिक िषिको अशघल्लो .........
अिर्िको सूर्क, िार, बजेट समेत जोडी िुि आउिे सूर्क, िार, बजेटको लक्ष्र् ले ख्न ु पदिछ ।
तर प्रथम ......... अिर्िको लक्ष्र्मा अशघल्लो अिर्ि िुंदैि । र्ालु आर्थिक िषिको अशन्तम
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अिर्िको प्रर्तिेदिमा िावषिक लक्ष्र्लाई िै र्स ........... अिर्िसभमको लक्ष्र्मा उल्लेख गिुि
पदिछ ।
मिल िं. ७ सूर्कः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत विर्ाकलापको तिीकृत िावषिक कार्ििम अिुसारका सूर्क (सं ख्र्ा,
पररमाण आदद) मध्र्े र्स ........... अिर्िसभमको सूर्क उल्ले ख गिे ।

मिल िं. ८ िारः

र्स .............. अिर्िसभमको िार उल्ले ख गिे ।

मिल िं. ९ बजेटः

र्स .............. अिर्िसभमको बजेट उल्ले ख गिे ।

र्स ........... अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्त अन्तरगत तीि मिलिरू छि्ः
मिल िं. १० सूर्कः

मिल िं. ७ मा उशल्लशखत सूर्क मध्र्े र्स ........... अिर्ि अिर्ि सभममा सभपन्न िएको
प्रगर्त सूर्क उल्ले ख गिे ।

मिल िं. ११ िारः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत प्रत्र्ेक विर्ाकलापको र्स ............ अिर्िसभमको िारलाई
िौर्तक प्रगर्तमा उल्लेख गदाि दे िार्बमोशजम विसाब गरी िुि आउिे िार उल्ले ख गिेः
प्रगर्त सूर्क  िार



लक्ष्र् सूर्क
मिल िं. १२ प्रर्तितः

मिल िं. १०  मिल िं. ८ 

विर्ाकलापको प्रगर्त िार

मिल िं. ७

मिल िं. २ मा उशल्लशखत प्रत्र्ेक विर्ाकलापको र्स ........ अिर्िसभमको िौर्तक प्रगर्तलाई
उल्लेख गदाि दे िार्बमोशजम विसाब गरी िुि आउिे िार उल्ले ख गिेः
मिल िं. ११ 

१०० प्रर्तित  विर्ाकलापको िौर्तक प्रगर्त प्रर्तित

मिल िं. ८
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र्स .......... अिर्िसभमको खर्ि अन्तरगत दुई मिलिरू छि्ः
मिल िं. १३ रकम रुः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत प्रत्र्ेक विर्ाकलापको र्स ......... अिर्िसभमको खर्ि उल्लेख गिेः

मिल िं. १४ प्रर्तितः

मिल िं. २ मा उशल्लशखत प्रत्र्ेक विर्ाकलापको र्स ......... अिर्िसभमको खर्ि प्रर्तितमा उल्लेख
गदाि दे िार्बमोशजम विसाब गरी िुि आउिे प्रर्तित उल्ले ख गिेः
मिल िं. १३  १०० प्रर्तित  विर्ाकलापको खर्ि प्रर्तित
मिल िं. ९

मिल िं. १५ कैवफर्तः

अन्र् कुरा िए खुलाउिे ।

िरफ तफि
िरफ तफि सबै कार्ििम/विर्ाकलापिरू उल्ले ख गरी सके पर्छ जोड जभमा गिुि पदिछ ।
िरफ (क) जभमाः

(१)

मिल िं. ३,४,७,१०,१५ मा उशल्लशखत विर्ाकलापिरूको एकाई र सूर्किरूको जभमा गिुि िपिे,

(२)

मिल िं. ५,६,८,९,११,१३ मा उशल्लशखत विर्ाकलापिरूको िार, बजेट र खर्ि रकमिरूको ठाडो जोड गरी
िुि आउिे रकम ले ख्न,े

(३)

मिल िं. १२ को प्रर्तित उल्ले ख गदाि दे िार्बमोशजम विसाब गरी िुि आउिे प्रर्तित उल्ले ख गिेः
िरफ (क) जभमाको मिल िं. ११  १०० प्रर्तित  जभमा िौर्तक प्रगर्त प्रर्तित
िरफ (क) जभमाको मिल िं. ८
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िरफ (ख) प्रिासर्िक खर्िः

(१)

मिल िं. ३,४,५,७,८,१०,११,१२,१५ मा ििुि िपिे,

(२)

मिल िं. ६ मा प्रिासर्िक खर्िको लार्ग छु राईएको िावषिक रकम उल्लेख गिे,

(३)

मिल िं. ९ मा प्रिासर्िक खर्िको लार्ग छु राईएको र्स ......... अिर्िसभमको रकम उल्ले ख गिे ,

(४)

मिल िं. १३ मा प्रिासर्िक खर्िको लार्ग छु राईएको रकम मध्र्े र्स ......... अिर्िसभमको खर्ि
उल्लेख गिे,

(५)

मिल िं. १४ मा प्रर्तित उल्लेख गदाि दे िार्बमोशजम विसाब गरी िुि आउिे प्रर्तित उल्ले ख गिेः
िरफ (ख) प्रिासर्िक खर्िको मिल िं. १३  १०० प्रर्तित  प्रिासर्िक खर्ि प्रर्तित
िरफ (ख) प्रिासर्िक खर्िको मिल िं. ९

िरफ (ग) कुल जभमाः

(१)

मिल िं. ३,४,७,१०,१५ मा ििुि िपिे,

(२)

मिल िं. ५,८,११,१२ मा िरफ (क) जभमामा िएको अं कलाई ले ख्न,े

(३)

मिल िं. ६,९,१३ मा िरफ (क) र िरफ (ख) मा िएको अं क जोडे र ले ख्न,े

(४)

मिल िं. १४ मा िरफ (ग) मिल िं. १३ लाई िरफ (ग) मिल िं. ९ ले िाग गरी १०० ले
गुणि गदाि आउिे प्रर्तित ले ख्ने ।
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अिुसूर्ी–३
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म २३ को उपर्िर्म (१) सग
आर्ोजिा तिीकृर्त आिार र तररका
१.

आर्ोजिा तिीकृर्तको आिार
अर्िकार प्राप्त अर्िकारीले र्िभि सूर्िा एिं जािकारीको आिारमा मात्र आर्ोजिा िा कार्ििम
तिीकृत गिुि पिेछ ।

१.१

आर्ोजिाको रूपरे खा
१.१.१ आर्ोजिाको उद्देश्र्
१.१.२ आर्ोजिाको िेत्र
१.१.३ आर्ोजिाको कार्ािन्िर्ि अिर्ि

१.२

आर्ोजिाको कूल लागत अिुमाि रु.
१.२.१ विकास तथा र्िमािण लागत
१.२.२ सिालि लागत
१.२.३ अन्र् (अिुदाि ददिु पिे िए सो खुलाउिे)

१.३

लागत व्र्िोररिे स्रोत
१.३.१ िेपाल सरकार
१.३.२ बाहृर् सिर्ोग
ऋण
अिुदाि

१.४

आर्ोजिाबाट प्राप्त िुिे प्रर्तफल
१.४.१ उत्पादि िृदिमा पुग्िे सिर्ोग िा र्ोगदाि
१.४.२ रोजगारीमा िुिे बृदि
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१.४.३ आर्ोजिाको आन्तररक प्रर्तफल
१.४.४ अन्र् आर्थिक सामाशजक प्रर्तफल
आर्थिकः
सामाशजकः
१.५

आर्ोजिाको आर्थिक विश्लेषण
१.५.१ लागत लािको अिुमार्ित अिुपात
१.५.२ लागत प्रिािकारीताको अिुमाि

१.६

आर्ोजिा कार्ािन्िर्ि र खर्ि तार्लका
बषि

प्रमुख कार्ि र पररमाण
प्रमुख कार्ि

इकाई

लागत अिुमाि

पररमाण

विकास

सिालि

अन्र्

र्िमािण

१.७

आर्ोजिा कार्ािन्िर्ि गिि आिश्र्क पिे जिबल र प्रमुख र्िमािण सामग्री
१.७.१ आिश्र्क पिे जिबल
िषि

सं ख्र्ा
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१.७.२ र्िमािण सामग्री
िषि

१.८

र्िमािण सामग्री वििरण

इकाई

पररमाण

आर्ोजिा सिालि प्रतताि
आर्ोजिा र्रणको कार्ि सभपन्न िइसकेपर्छ सिालि अितथामा कसरी त्र्सको सिालि गररिे
िो, सिालि खर्ि कर्त लाग्ि सक्दछ र कर्त आर् आजिि गिि सवकन्छ िा उपिोक्तालाई
िततान्तरण कविले गिे सो खुलाउिु पदिछ ।
१.८.१

सिालि प्रबन्ि

१.८.२

खर्ि अिुमािः– कभतीमा तीि िषिको लार्ग

१.८.३

उपिोक्तालाई िततान्तरण गररिे र्ोजिा िए िेपाल सरकारको सिर्ोग
आिश्र्क पिे

१.८.४

२.

िपिेः

सभिावित आर् आजिि कभतीमा तीि िषिको

आर्ोजिाको तिीकृत ददिे प्रविर्ा र अर्िकारीः
(१)

प्रततावित आर्ोजिा राविर् विकासको उद्देश्र्, िेत्रगत (Sectoral) कार्ाििीर्त अिुकूल
छ छै ि एिं तिीकृत आिर्िक र्ोजिामा समािेि िएको िो िोइि िन्ने सभबन्िमा
मन्त्रालर्ले राविर् र्ोजिा आर्ोगको परामिि र्लिु

(२)

पिेछ ।

आर्ोजिाको कामको लार्ग प्रतताि गररएको खर्िका आिारिरू प्रर्र्लत मूल्र्, लाि,
लागत खर्िको आिारमा मिार्सब छ िन्ने र्सफाररस आर्ोजिा, प्रर्तिेदि प्रततुत गिे
वििागीर् प्रमुखले गरे को िुि ु पिेछ ।

(३)

राविर् र्ोजिा आर्ोगको परामििलाई ध्र्ािमा राखी सभबशन्ित मन्त्रालर्ले र्िभि
बमोशजम आर्ोजिाको तिीकृर्त एिं कार्ािन्िर्ि गिेछ ।
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(क)

तिीकृत आिर्िक र्ोजिामा समािेि िएको एिं त्र्समा उल्ले ख िए बमोशजम
िै प्रततावित आर्ोजिाको लाि एिं खर्ि िुिे दे शखएको र राविर् र्ोजिा
आर्ोगको पर्ि अिुकूल रार् िएकोमा सभबशन्ित मन्त्रालर्ले तिीकृर्त ददिे ।

(ख)

तिीकृत राविर् आिर्िक र्ोजिामा समािेि ििएको िा सो र्ोजिामा
छु राइएको िन्दा बढी आर्थिक दावर्त्ि पिे गरी आर्ोजिा कार्ािन्िर्ि गिुि
पिे िएमा राविर् र्ोजिा आर्ोग र अथि मन्त्रालर्को रार् र्लिु पिेछ ।

(ग)

राविर् र्ोजिा आर्ोग िा अथि मन्त्रालर्को रार् अिुकूल ििएमा सो रार्िरू
उल्ले ख गरी सभबशन्ित मन्त्रालर्ले िेपाल सरकार (मशन्त्रपररषद्) मा प्रतताि
पेि गिुि पिेछ । सो सभबन्िमा िएको र्िणिर् अिुसार िुिेछ ।

(४)

आर्ोजिा प्रतताि पेि गदाि सो आर्ोजिा सभपन्न िए पर्छ सो आर्ोजिा सुर्ारु एिं
ददगो रुपमा सिालि गिे आर्ोजिा सिालि र्ोजिा प्रतताि (Project Operation

Plan) पर्ि आर्ोजिा प्रर्तिेदि प्रततुत गिे वििागीर् प्रमुखले र्सफाररस साथ पेि गरे को
िुि ु पिेछ ।
(५)

मार्थ उशल्लशखत आिारिरूको अर्तररक्त आर्ोजिा÷कार्ािलर्लाई अिुिासििील एिं
सुदृढ गराउिे प्रर्ोजिका लार्ग आिश्र्क प्रविर्ािरू िेपाल सरकारले समर् समर्मा
तपष्ट गररददि सक्िेछ ।
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अिुसूर्ी–४
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म २८ को उपर्िर्म (१) सग
ऋण/अिुदाि (सोिििाि िुि)े रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम
आ.ि. ........ को ........... र्ौमार्सक सभमको अितथा

र्ोजिाको िाम र ठे गािाः
उपिीषिक िंः
सं र्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िंः
दातृ सं तथाः
ऋण र अिुदाि िंः
ऋण र अिुदाि िुरु िुिे र्मर्तः
ऋण र अिुदाि बन्द िुिे र्मर्तः

र्स आ.ि. को तिीकृत बजेट (सोिििाििि
ु े गरी):
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........... मुरामा
दरखातत पत्र खर्ि िएको तर

क्ाटोगोरी क्ाटोगोरीको
िं.

िाम

१

२

िेपाली रुपैर्ाँमा कैवफर्त

बाँकी

३

पेि िएकोमा

दरखातत पत्र

बाँकी ऋण र

प्राप्त िुि बाँकी पेि गिि बाँकी अिुदाि रकम
रकम

रकम

४

५

दरखातत पत्र खर्ि िएको तर

विर्िमर्
दर

६३–

७

(४+५)

बाँकी

पेि िएकोमा

दरखातत पत्र

प्राप्त िुि बाँकी पेि गिि बाँकी
रकम

रकम

९

१०

८६७

बाँकी ऋण
र अिुदाि
रकम
११  ८–
(९+१०)

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखः

कार्ािलर् र र्ोजिा प्रमुखः

र्मर्तः

र्मर्तः

र्स आ.ि.को
बाँकी अिर्िमा
खर्ि िुिे
अिुमार्ित रकम
१२

रष्टव्र्ः
(१) र्ो फाराम र्िर्म ३७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पदिछ ।
(२) र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग र मन्त्रालर्मा पेि गिुि पिेछ ।
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अिुसूर्ी–५
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म २७ को उपर्िर्म (१) सग
ऋण र अिुदाि (अर्ग्रम िगद सिार्ता) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम

आ.ि. ......... को ........... र्ौमार्सक सभमको अितथा

सं र्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िंः
दातृ सं तथाः
ऋण र अिुदाि सं केत िंः
र्ोजिाको िाम र ठे गािाः
ऋण र अिुदाि िुरु िुिे र्मर्तः
ऋण र अिुदाि बन्द िुिे र्मर्तः
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सभझौतामा

बजेट
उपिी

कार्ििम

षिक

को िाम

िं.

१

व्र्ितथा

र्स आ.ि. मा प्राप्त

प्राप्त रकम

रकम

िएको कुल
रकम ......
मुरामा

२

गत आ.ि. सभमको

३

........
मुरामा

४

बाँकी

िेपाली रुपैर्ाँमा

िेपाली

........

िेपाली

........

िेपाली

मुरामा

मुरामा

मुरामा

मुरामा

मुरामा

५

६

७

८  ३-

गत आ.ि.

र्स आ.ि.

सभमको

को िावषिक

खर्ि रकम

बजेट

१०

११

९

र्स आ.ि.
मा िएको
र्िकासा

र्स आ.ि.को
बाँकी

आदे ि
१२

(४+६)

बाँकी अिर्िमा
खर्ि िुिे
अिुमार्ित रकम

१३
(५+७)-

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखः

कार्ािलर्/र्ोजिा प्रमुखः

र्मर्तः

र्मर्तः

रष्टव्र्ः
(१)

मिल िं. ३,४,६ र ८ मा सभझौतामा िएको व्र्ितथा अिुरुपको मुरामा ले ख्न ु पदिछ ।

(२)

मिल िं. ९ मा मिल िं. ८ लाई ऋण र अिुदािको प्राप्त गरे को ददिको विर्िमर् दरले गुणि गरी िुिे रकम लेख्न ु पदिछ ।

(३)

मिल िं. ५ र ७ मा मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा प्राप्त रकम ले ख्न ु पदिछ ।

(४)

मिल िं. १२ मा मिालेखा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्बाट िएको र्िकासा आदे ि रकम ले ख्न ु पदिछ ।

(५)

र्ो फाराम र्िर्म ३७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पदिछ ।

(६)

र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग र मन्त्रालर्मा पेि गिुि पिेछ ।
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अिुसूर्ी–६
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म २८ को उपर्िर्म (१) सग
अिुदाि (सोझै ि ुक्तािी) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम

आ.ि. ........ को ........... र्ौमार्सक सभमको अितथा

र्ोजिाको िाम र ठे गािाः
उपिीषिक िंः
सं र्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िंः
दातृ सं तथाः
अिुदाि सं केत िंः
अिुदाि िुरु िुिे र्मर्तः
अिुदाि बन्द िुिे र्मर्तः
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बजेट

कार्िि

उपिीषि

मको

क िं.

िाम

१

२

........... मुरामा

िेपाली रुपैर्ाँमा

सभझौतामा

गत आ.ि. सभमको

र्स आ.ि. मा

गत आ.ि. सभम

र्स आ.ि. को सोझै

र्स आ.ि. मा

र्स आ.ि.को बाँकी

व्र्ितथा िएको

प्राप्त सोझै ि ुक्तािी

प्राप्त सोझै

प्राप्त सोझै

ि ुक्तािी िुिे िावषिक

प्राप्त सोझै ि ुक्तािी

अिर्िमा प्राप्त िुिे अिुमार्ित

कुल रकम

रकम

ि ुक्तािी रकम

ि ुक्तािी रकम

बजेट

रकम

सोझै ि ुक्तािी रकम

३

४

५

६

७

८

९

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखः

कार्ािलर् र र्ोजिा प्रमुखः

र्मर्तः

र्मर्तः

रष्टव्र्ः
१)

मिल िं. ३,४ र ५ मा सभझौतामा िएको व्र्ितथा अिुरुपको मुरामा ले ख्न ु पदिछ ।

२)

ु ािी रकम उल्ले ख गिुि पदिछ र र्ो व्र्िोरा दातृ सं तथाबाट पुवष्ट
मिल िं. ४ मा र्ोजिा िुरु िए दे शख गत आ.ि. सभमको सोझै िक्त
िएको िुि ु पदिछ ।

३)

र्ो फाराम र्िर्म ३७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पदिछ ।

४)

र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग र मन्त्रालर्मा पेि गिुि पदिछ ।
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अिुसूर्ी–७
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म २८ को उपर्िर्म (१) सग
अिुदाि (िततुगत सिार्ता) रकम प्रर्ोगको प्रर्तिेदि फाराम
आ.ि. ........ को ........... र्ौमार्सक सभमको अितथा
र्ोजिाको िाम र ठे गािाः
उपिीषिक िंः
सं र्ोजक िा सोिििाि माग गिे अर्िकारीको िाम र सभपकि टे र्लफोि िंः
दातृ सं तथाः
अिुदाि सं केत िंः
अिुदाि िुरु िुिे र्मर्तः
अिुदाि बन्द िुिे र्मर्तः
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बजेट

कार्िि

उपिीषि

मको

क िं.

िाम

१

२

........... मुरामा

िेपाली रुपैर्ाँमा

सभझौतामा

गत आ.ि. सभमको

र्स आ.ि. मा

गत आ.ि. सभम

र्स आ.ि. को सोझै

र्स आ.ि. मा

र्स आ.ि.को बाँकी

व्र्ितथा िएको

प्राप्त सोझै ि ुक्तािी

प्राप्त सोझै

प्राप्त सोझै

ि ुक्तािी िुिे िावषिक

प्राप्त सोझै ि ुक्तािी

अिर्िमा प्राप्त िुिे अिुमार्ित

कुल रकम

रकम

ि ुक्तािी रकम

ि ुक्तािी रकम

बजेट

रकम

सोझै ि ुक्तािी रकम

३

४

५

६

७

८

९

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखः

कार्ािलर् र र्ोजिा प्रमुखः

र्मर्तः

र्मर्तः

रष्टव्र्ः
१)

मिल िं. ३,४ र ५ मा सभझौतामा िएको व्र्ितथा अिुरुपको मुरामा ले ख्न ु पदिछ ।

२)

ु ािी रकम उल्ले ख गिुि पदिछ र र्ो व्र्िोरा दातृ सं तथाबाट पुवष्ट
मिल िं. ४ मा र्ोजिा िुरु िए दे शख गत आ.ि. सभमको सोझै िक्त
िएको िुि ु पदिछ ।

३)

र्ो फाराम र्िर्म ३७ बमोशजम सोिििाि माग गिे पदार्िकारीले तर्ार गिुि पदिछ ।

४)

र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको पन्र ददि र्ित्र मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर् र तालुक वििाग र मन्त्रालर्मा पेि गिुि पदिछ ।
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अिुसूर्ी–८
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म ३७ को उपर्िर्म (५) सग
............... मन्त्रालर्
ऋण/अिुदाि (सोिििाि िुि)े रकमको प्रर्तिेदि फाराम
आ.ि. ........ को ........... र्ौमार्सक सभमको अितथा

बजेट

र्ोजिाको

ऋण

दातृ

सभझौतामा

उपिीषिक िं.

िाम

अिुदाि

सं तथा

व्र्ितथा िएको
कुल रकम

सं केत िं.

...... मुरामा
१

२

३

४

५

िेपाली रुपैर्ाँमा

कैवफर्त

सोिििाि िुिे गरी

िाल सभम

दरखातत पत्र पेि िएको

दरखातत पत्र

बाँकी ऋण र

िएको कूल खर्ि

सोिििाि प्राप्त

तर प्राप्त िुि बाँकी

पेि गिि बाँकी

अिुदाि रकम

६

७

८

९

आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुखः

सशर्िः

र्मर्तः

र्मर्तः

रष्टव्र्ः
(१)

मिल िं. ५ मा सभझौतामा िएको व्र्ितथा अिुरुपको खुरामा ले ख्न ु पदिछ ।

(२)

र्ो र्ौमार्सक अिर्ि समाप्त िएको तीस ददि र्ित्र मन्त्रालर् मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पेि गिुि पदिछ ।
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अिुसूर्ी – ९
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म ५६ को (१) सग
िेपाल सरकार
... ... ... ... ... ... मन्त्रालर्
... ... ... ... ... ... ... ... ... वििाग/कार्ािलर्
बरबुझारथ प्रमाणपत्र

र्स मन्त्रालर्/वििाग/कार्ािलर्का ... ... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... ... ... ... ...
शजभमा रिेको सरकारी िगदी शजन्सी कागजपत्र र अरु सभपशत्त आफ्िा िालिाला तोवकएको कमिर्ारीलाई
बुझाई सक्िु िएको कुरा प्रमाशणत गररन्छ ।

बुझ्िेको िाम

बुझाउिेको िाम

कार्ािलर् प्रमुखको िाम

सिी

सिी

सिी

र्मर्त

र्मर्त

र्मर्त
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अिुसूर्ी – १०
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म ६८ को उपर्िर्म (१) सग
िेपाल सरकार
................................................. मन्त्रालर्
......................................... वििाग
................................ कार्ािलर्
गोश्वारा िरौटी खाता
आर्थिक िषि ...................

ि.सं .

र्मर्त

वििरण

सं केत िं.

फछ्र्र्ौट

िरौटी बापत
प्राप्त रु.

वफताि रु. सदर तर्ािा

बाँकी
जभमा

िगद

बैंकमा

जभमा

र्ढाउिेको िाम थरः–

प्रमाशणत गिेको िाम थरः–

सिीः–

सिीः–

र्मर्तः–

र्मर्तः–
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अिुसूर्ी – ११
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म ६८ को उपर्िर्म (१) सग
िेपाल सरकार
................................................. मन्त्रालर्
......................................... वििाग
................................ कार्ािलर्
व्र्शक्तगत िरौटी खाता
िरौटी राख्नेको िामः–
ठे गािाः–
आर्थिक िषि ........... मवििा ............
िौर्र िं.

र्मर्त

वििरण

जभमा डेविट

खर्ि िेर्डट

बाँकी डे ./िे

र्ढाउिेको िाम थरः–

प्रमाशणत गिेको िाम थरः–

सिीः–

सिीः–

र्मर्तः–

र्मर्तः–
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अिुसूर्ी – १२
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म ८३ को उपर्िर्म (१) सग
िेपाल सरकार
... ... ... ... ... ... मन्त्रालर्
... ... ... ... ... ... ... ... ... कार्ािलर्
टे र्लफोि, िारा बत्ती र र्ततै अन्र् सुवििा बापतको िरौटी वििरण
र्स.िं.

िरौटी

टे र्लफोि

सभबन्िी

िं. र्मटर

वििरण

िं.

िरौटी
रकम

को.ले .र्ि.का.

िरौटी बुझ्िे

बुझेको र्मर्त

कार्ािलर्

र रर्सद िं.
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लगत राख्न अिुरोि गिे

लगत जिाई प्रमाशणत गिे को.ले .

कार्ािलर् प्रमुखको िाम थरः

र्ि.का.को अर्िकृतको िाम थरः

सिी

सिी

र्मर्त

र्मर्त

िोटः

र्ो वििरण रकम बुझेको िरपाईको प्रमाशणत प्रर्तर्लवप सं लग्ि गरी दुई प्रर्त कोष तथा ले खा
र्िर्न्त्रक कार्ािलर्मा पठाउिु पदिछ । को.ले .र्ि.का.ले . एक प्रर्त लगतमा जिाई सभबशन्ित
कार्ािलर्लाई वफताि गिुि पदिछ ।

वििरण मिलमा िरौटी खर्ि ले ख्दाको गौश्वारा िौर्रमा िै र्मर्त र सुवििा पाउिे व्र्शक्त िए
व्र्शक्तको िाम पद समेत खुलाउिु पदिछ ।
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अिुसूर्ी – १३
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म ८३ को उपर्िर्म (२) सग
िेपाल सरकार
अथि मन्त्रालर्
मिाले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्
कोष तथा ले खा र्िर्न्त्रक कार्ािलर्
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... शजल्ला
पत्र सं ख्र्ाः

विषर्ः टे र्लफोि, िारा, बशत्त, र र्ततै अन्र् सुवििा बापतको िरौटी सभबन्िी िावषिक वििरण ।

र्स.िं.

कार्ािलर्को
िाम

िरौटी रिे को रकमको वििरण
टे र्लफोि

िारा

बशत्त

अन्र्

कैवफर्त
जभमा

(िरौटी रकम वफताि िै सं शर्त
कोष दाशखला िएमा िा
र्मन्िा िएमा जिाई पठाउिे)

पेि गिेको िाम थरः–

प्रमाशणत गिेको िाम थरः–

सिीः–

सिीः–

र्मर्तः–

र्मर्तः–
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अिुसूर्ी – १४
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म ९० को उपर्िर्म (१) सग
िेपाल सरकार
........... कार्ािलर्
आर्थिक िषि ......................... को आर्थिक कारोबारको
सं शिप्त िावषिक प्रर्तिेदि
वििरण

रु.

१. लगती राजति (दण्ड जररिािा सवित)
(क) लगत
(१) गत सालबाट
(२) र्ो सालको थप
जभमाः क (१) + क (२)
(ख) असुली र लगत कट्टा
(१) असुली िै लगत कट्टा
(२) लगत कट्टा
जभमाः ख (१) + ख (२)
(ग) लगत बाँकी (क – ख)
(घ) असूली
(१) कूल असुली
(२) राजश्व खातामा दाशखला
(३) दाशखला गिि बाँकी
जभमाः घ (१)
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२. िसबली राजश्व (लगत बािेकको विविि आभदािी)
(क) आभदािी
(ख) राजश्व खातामा दाशखला
(ग) दाशखला गिि बाँकी
३. कूल राजश्व घ (१) + २ क

४. िावषिक बजेट र्िकासा खर्ि र बाँकी

बजेट उपिीषिक िं.

िावषिक बजेट
४.१ स्रोत अिुसार
(क) िेपाल सरकार
(ख) िैदेशिक
(अ) ऋण
–

सोिििाि िुिे

–

िगद

–

ु ािी
सीिै िक्त

(आ) अिुदाि
–

सोिििाि िुिे

–

िगद

–

ु ािी
सीिै िक्त

–

िततुगत सिार्ता
जभमाः
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४.२ खर्िको िगीकरणः
क) उपिोग खर्ि तफि
ँ ीगत खर्ि तफि
ख) पूज
जभमा
बाँकी रकम बैंक दाशखला रु.
फछ्र्र्ौट िुि बाँकी पेश्की रु.

५. पेश्की
गत विगत आ.ब.को
र्ो आ.ब.को
जभमा

फछ्र्र्ौट
फाँटिारीबाट
िगद दाशखलाबाट
जभमा

बाँकी
भर्ाद र्ित्रको
भर्ाद िाघेको
जभमा
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६. िरौटी
आभदािी
गत सालबाट सरे को
र्ो सालको थप
जभमा
खर्ि
वफताि खर्ि
तर्ािा
जभमा
बाँकी
७. ि ुक्तािी गिुि पिे दावर्त्ििरू
गत सालको
र्ो सालको
जभमा
ि ुक्तािी िएको
बाँकी
जभमा
८. म.ले.प. बेरुजु
गत आ.ि.सभमको
र्िर्र्मत गिे
असुल गिे
जभमा
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र्ो आ.ि. सभमको
र्िर्र्मत गिे
असुल गिे
जभमा
फछ्र्र्ौट
र्िर्र्मत/प्रमाण पेि गरी
असुल गरी
जभमा
बाँकी
र्िर्र्मत गिे
असुल गिे
जभमा
९. शजन्सी (खप्िे मालसामाि ििि आदद) जभमा (रु. मा)
आभदािी
गत सालबाट सरे को मौज्दात
र्ो सालमा खररद िएको
सिर्ोगबाट प्राप्त िएको
अन्र्त्रबाट िततान्तरण िई आएको
जभमा
खर्ि
टुटफुट र्मन्िा
र्ललाम, र्बिी
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िततान्तरण िै अन्र्त्र गएको
जभमा
बाँकी रकम
(ििि र उपकरण, मोटर बस, ट्रक, िेिी इक्िीपमेन्ट आदद १ लाख िन्दा बढी मूल्र् पिे शजन्सी
सामािको वििरण छु ट्टै सं लग्ि गिुि पिे)
जभमा
१०. उत्पादि व्र्िसार्को सामाि (रकम रु.)
गत सालबाट सरे को
र्ो सालको थप
जभमा
र्बिी िएको
काममा लागेको
र्मन्िा िती िएको
जभमा
बाँकी (रकम रु.)
११. कार्ािलर् सामाि (खर्ि िएर जािे)
बाँकी (रकम रु.)
आर्थिक प्रिासि िाखा प्रमुख÷फा“ट प्रमुखको

कार्ािलर् प्रमुखको

िाम थरः

िाम थरः

सिीः

सिीः

र्मर्तः

र्मर्तः
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अिुसूर्ी – १५
ँ सभबशन्ित)
(र्िर्म १०३ को उपर्िर्म (१) सग
िेपाल सरकार
... ... ... ... ... ... मन्त्रालर्
... ... ... ... ... ... वििाग
लगत कति पठाउँदा ििुि पिे वििरण फाराम
१.

शजभमेिार व्र्शक्तको वििरण
(क) िाम थरः–
(ख) ठे गािाः–
तथार्ीः–
अतथार्ीः–
(ग) बाबुको िाम थरः–
(घ) बाजेको िाम थरः–

२.

३.

४.

बिाली वििरण
(क)

कार्ािलर्ः–

(ख)

पदः–

अिकाि प्राप्त कमिर्ारीको िकमा
(क)

अिकाि प्राप्त र्मर्तः–

(ख)

अिकाि प्राप्त गरे को कार्ािलर्ः–

(ग)

ु ािी पाउिे बैंकको िामः–
र्ििृत्तिरण पाइरिेको िए अर्िकार पत्र िं. र िक्त

असूलउपर गिुि पिे रकमको वििरण
(क)

पेश्कीः–
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५.

(ख)

बेरुजुः–

(ग)

िजाििा रुः–

(घ)

दण्ड जररिािा रुः–

(ङ)

जभमा रु.

(र्)

व्र्ाज लाग्िे रकमः–

(छ)

व्र्ाज दरः–

(ज)

व्र्ाज लाग्ि िुरु िुिे र्मर्तः

अिेरेपीः

र्ितो र जमािीको वििरण
५.१

र्ितो रिेको जार्जेथाको वििरण
(क) जग्गा ििीको िाम थरः–
(ख) बाबुको िाम थरः–
(ग) बाजेको िाम थरः–
(घ) ठे गािाः–

५.२

र्ितो रिेको घर जग्गाको वििरणः–

र्स.िं.

६.

शजल्ला

ि.पा./गा.वि.स.

वकत्ता िं.

जमािीको वििरण
(क)

िाम थरः–

(ख)

बािुको िाम थरः–

(ग)

बाजेको िाम थरः–
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(घ)

ठे गािाः–

(ङ)

जमािी ददएको घरजग्गाको वििरण

र्स.िं.

शजल्ला

ि.पा./गा.वि.स.

वकत्ता िं.

िेत्रफल

वकर्सम

कैवफर्त

उपरोक्त उल्लेशखत रकम आर्थिक कार्िविर्ि ऐि २०५५ को दफा २१ अिुसार र्िर्र्मत गिि िर्मल्िे
र दफा १९ र २० र सोसँग सभबशन्ित र्िर्मिरूमा उल्लेशखत सभपूण ि कारिाई गरी सवकएको िुँदा
ऐिको दफा २० को उपदफा (३) अिूसार लगत पठाईएको छ ।

.................................................
लेखा उत्तरदार्ी अर्िकृतको दततखत

रष्टव्र्ः
लगत वििरण पठाउँदा र्िभि अिुसारको कागजातिरू पठाउिु पदिछ ।
१.

सरकारी बाँकी सरि असूल उपर गिि केशन्रर् कार्ािलर्मा लगत पठाउिे ले खा उत्तरदार्ी
अर्िकृतले गरे को र्िणिर्को प्रर्तर्लवप ।

२.

र्ितो रिेको जार्जेथाको जग्गा ििी प्रमाण पुजािको सक्कलै र सो जार्जेथा रोक्का राखेको
सभबशन्ित मालपोत कार्ािलर्को पत्र,

३.

जमािीकतािले गरे को कबूर्लर्तिामा, सो कबुर्लर्तिामामा उल्ले शखत जार्जेथाको सक्कलै जग्गा
ििी प्रमाण पुजाि र सो जार्जेथा रोक्का रिे को सभबशन्ित मालपोत कार्ािलर्को पत्र,

४.

घरको र्ितो र्लईएको िए उक्त घरको मूल्र्ांकि गररएको कागजातिरू ।
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