
 

 

 

 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 
गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ०५) ऩोखया, वैशाख ५ गते, २०७९ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क ०१ 

बाग १ 
गण्डकी प्रदेश सयकाय 

कानून,सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भाङ्झभरा भन्त्त्रारम 

  नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोङ्ञजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गङ्चयएको छ । 

सॊवत ्२०७९ सारको ऐन नॊ.०२ 

प्रदेश आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनव फनकेो  

ऐन 

 

प्रस्तावना् प्रदेश सङ्ञञ्चत कोष य अन्त्म सयकायी कोषको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, फजेट 
तजङ्टवभा, ङ्झनकासा तथा खचव, आङ्झथवक कायोफायको रेखाङ्कन तथा प्रङ्झतवेदन, आन्त्तङ्चयक 
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ङ्झनमन्त्त्रण, रेखाऩयीऺण तथा अन्त्म आङ्झथवक गङ्झतङ्जवङ्झधराई व्मवङ्ञस्थत गयी प्रदेश ङ्जवत्तीम 
व्मवस्थाऩन प्रणारीराई ङ्ञजम्भेवाय, ऩायदशॉ, नङ्झतजाभूरक तथा उत्तयदामी फनाउन, 

सभङ्जिगत आङ्झथवक स्थाङ्जमत्व कामभ गनव य प्रदेशको आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथा 
व्मवङ्ञस्थत गने सम्फन्त्धभा व्मवस्था गनव वाञ्छनीम बएकोरे, 
           गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद-१ 
प्रायङ्ञम्बक 

1.    सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब:  (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध तथा 
ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, 2078"  यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

2.    ऩङ्चयबाषा् ङ्झफषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,- 
(क) "अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण" बङ्ङारे भहारेखा ऩयीऺकको कामावरमफाट 

सॊङ्जवधानको धाया 241 फभोङ्ञजभ हङ्टने रेखाऩयीऺण सम्झनङ्ट 
ऩछव। 

(ख) "अनङ्टदान सङे्कत" बङ्ङारे प्रदेश भन्त्त्रारम वा सो सयहको 
ऺेत्राङ्झधकाय बएका सङ्ञचवारम तथा आमोगको कामव प्रकृङ्झत य 
सॊगठन सभेत छङ्ट ङ्जिने गयी ङ्छदइएको सङे्कत सम्झनङ्ट ऩछव। 

 (ग)  "असङ्टर उऩय गनङ्टवऩने यकभ" बङ्ङारे रेखा ऩयीऺण हङ्टॉदा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदन नहङ्टने यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको वा 
फढी हङ्टनेगयी ब ङ्टक्तानी ङ्छदएको वा घटी यकभ असङ्टर गयेको 
कायणफाट असङ्टर उऩय गनङ्टवऩने बनी ठहर् माएको फेरुजङ्ट यकभ 
सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे ङ्जहनाङ्झभना वा भस्मौट गयेको यकभ 
तथा प्रदेश सयकायराई ङ्झतनङ्टव फङ्टझाउनङ्ट ऩने अन्त्म कङ्ट नै यकभराई 
सभेत जनाउॉछ। 

(घ) "आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण" बङ्ङारे प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम 
वा प्रदेश रेखा एकाई कामावरमफाट सम्फङ्ञन्त्धत कामावरमको 
उदे्दश्म अनङ्टरूऩका कामवसम्ऩादनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कानून, 

व्मवस्थाऩकीम अभ्मास, रेखा तथा अन्त्म कायोफाय य सोसॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत कागजात एवॊ प्रङ्जिमाको जाॉच, ऩयीऺण, ङ्जवश्लषेणका 
साथै आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारीको सभग्र भङ्टल्माङ्कन गयी 
प्रङ्झतवेदन गने कामव सम्झनङ्ट ऩछव। 
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(ङ)  "आङ्झथवक वषव" बङ्ङारे प्रत्मेक वषवको साउन भङ्जहनाको एक 
गतेदेङ्ञख अको वषवको असाय भङ्जहनाको भसान्त्तसम्भको फाह्र 
भङ्जहनाको अवङ्झध सम्झनङ्ट ऩछव। 

(च)   "एक तह भाङ्झथको अङ्झधकायी" बङ्ङारे कामावरम प्रभङ्टखको हकभा 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवबागीम प्रभङ्टख, ङ्जवबागीम प्रभङ्टखको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत 
भन्त्त्रारमका सङ्ञचव, सङ्ञचवको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्री, अन्त्म 
ङ्झनकामको सङ्ञचव वा प्रशासकीम प्रभङ्टखको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामको प्रभङ्टख सम्झनङ्ट ऩछव। 

(छ)  "कामावरम" बङ्ङारे प्रदेश भन्त्त्रारम, प्रदेश सबा सङ्ञचवारम, प्रदेश 
रोकसेवा आमोग, भङ्टख्म न्त्मामाङ्झधवक्ताको कामावरम, नीङ्झत तथा  

मोजना आमोग, प्रदेश प्रहयी य प्रदेश अन्त्तगवतका सफै सयकायी 
कामावरम वा ङ्झनकाम सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ज)  "कामावरम प्रभङ्टख" बङ्ङारे कामावरमको प्रशासकीम प्रभङ्टख बई 
काभकाज गनव तोङ्जकएको ऩदाङ्झधकायी सम्झनङ्ट ऩछव। 

(झ)  "कायोफाय" बङ्ङारे सयकायी चर, अचर, नगदी तथा ङ्ञजन्त्सी 
धनभार ङ्ञजम्भा ङ्झरई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनधावङ्चयत काभभा 
गङ्चयने खचव वा दाङ्ञखरा सम्फन्त्धी सम्ऩूणव काभ सम्झनङ्ट ऩछव य 
सो शब्दरे ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण, याजस्व सङ्करन य दाङ्ञखरा गने, 

अनङ्टदान तथा ऋण प्राङ्झप्त गने, खचव गने तथा धयौटी, कामव 
सञ्चारन कोष रगामत अन्त्म कोष सभेतसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सम्ऩूणव 
आङ्झथवक कायोफाय सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ञ)   "कोष तथा रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम" बङ्ङारे आङ्झथवक 
कामवङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन,२०७६ को दपा २ 
को खण्ड (ञ) फभोङ्ञजभको कामावरम सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ट)   "ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्त" बङ्ङारे रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतफाट प्राप्त 
अङ्ञख्तमायी फभोङ्ञजभ वा मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनधावङ्चयत कामव 
सञ्चारन गने, ङ्ञजम्भा ङ्झरन,े खचव गने, रेखा याख्न,े प्रङ्झतवेदन गने, 

आन्त्तङ्चयक वा अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण गयाई फेरुजङ्ट पस्मौट गने वा 
गयाउने, सयकायी नगदी, ङ्ञजन्त्सी असङ्टर उऩय गने गयाउने तथा 
दाङ्ञखरा गने वा गयाउने कतवव्म बएको व्मङ्ञक्त सम्झनङ्ट ऩछव य 
सो शब्दरे सयकायी काभको राङ्झग सयकायी नगदी वा ङ्ञजन्त्सी 
ङ्झरई वा नङ्झरई सो काभ पस्मौट गने ङ्ञजम्भेवायी बएको गैय 
सयकायी व्मङ्ञक्तराई सभेत जनाउॉछ। 
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(ठ)  "तारङ्टक कामावरम" बङ्ङारे सम्फङ्ञन्त्धत कामावरम बन्त्दा भाङ्झथल्रो 
तहको कामावरम सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ड)  "तोङ्जकएको" वा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" बङ्ङारे मस ऐन अन्त्तगवत 
फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ढ)  “नीङ्झत तथा मोजना आमोग” बङ्ङारे गण्डकी प्रदेशको नीङ्झत तथा 
मोजना आमोग सम्झनङ्ट ऩछव। 

 

(ण)   "प्रदेश भन्त्त्रारम" बङ्ङारे प्रदेश सयकायको सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारम 
सम्झनङ्ट ऩछव। 

(त)  "प्रदेश सङ्ञञ्चत कोष" बङ्ङारे सॊङ्जवधानको धाया 204 फभोङ्ञजभको 
प्रदेश सङ्ञञ्चत कोष सम्झनङ्ट ऩछव। 

(थ)  "प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम" बङ्ङारे प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषको 
सञ्चारन गने, प्रदेशको आङ्झथवक प्रशासन सञ्चारन गनव ङ्झनदेशन 
ङ्छदन,े प्रदेश रेखा तमाय गने वा गयाउन,े प्रदेश भातहतका 
कामावरमको आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गने वा गयाउने तथा 
प्रदेशको एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गयी अथव  भन्त्त्रारम, 

भहारेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम य भहारेखा ऩयीऺक सभऺ ऩेश 
गनव तोङ्जकएको कामावरम सम्झनङ्ट ऩछव। 

(द)   "फेरुजङ्ट" बङ्ङारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩने यीत 
नऩङ्टर् माई कायोफाय गयेको वा याख्नङ्टऩने रेखा नयाखेको तथा 
अङ्झनमङ्झभत वा फेभनासीव तङ्चयकारे आङ्झथवक कायोफाय गयेको बनी 
रेखाऩयीऺण गदाव औ ॊल्माएको वा ठहर् माएको कायोफाय सम्झनङ्ट 
ऩछव। 

(ध)  "फैंक" बङ्ङारे नेऩार याष्ट्र फैंक सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे नऩेार 
याष्ट्र फैंकको अङ्झधकाय प्रमोग गने गयी नेऩार याष्ट्र फैंकरे 
सयकायी कायोफाय गनव तोङ्जकङ्छदएको वाङ्ञणज्म फैंकराई सभेत 
जनाउॉछ। 

(न)  "भन्त्त्री" बङ्ङारे भन्त्त्रारमको ङ्जवबागीम भन्त्त्री सम्झनङ्ट ऩछव य सो 
शब्दरे ङ्जवबागीम भन्त्त्रीको रूऩभा काभकाज गने याज्मभन्त्त्रीराई 
सभेत जनाउॉछ। 

(ऩ)  "भहारेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम" बङ्ङारे आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध तथा 
ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन,२०७६ को दपा २ को खण्ड (न) 
फभोङ्ञजभको कामावरम सम्झनङ्ट ऩछव।  
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(प)  "रेखा" बङ्ङारे कायोफाय बएको व्महोया देङ्ञखने गयी प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ याङ्ञखने प्रायङ्ञम्बक प्रङ्जवङ्जिको गोश्वाया बौचय तथा 
सो आधायभा तमाय गङ्चयने अङ्झबरेख, खाता, ङ्जकताफ आङ्छद य सो 
कायोफायराई प्रभाङ्ञणत वा सम्ऩङ्टङ्जि गने प्रभाण कागजात य सोको 
आधायभा तमाय गङ्चयन े ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तथा प्रङ्झतवेदन सम्झनङ्ट 
ऩछव य सो शब्दरे ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट याङ्ञखएको अङ्झबरेख वा 
कायोफायराई प्रभाङ्ञणत गने ङ्जवद्यङ्टतीम अङ्झबरेखराई सभेत 
जनाउॉछ।  

(फ)   "रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत" बङ्ङारे आफ्नो य भातहत 
कामावरमको आङ्झथवक प्रशासन सञ्चारन गने, वाङ्जषवक फजेट तमाय 
गने य फजेट ङ्झनकासा प्राप्त गयी खचव गने अङ्झधकाय सङ्टम्ऩन,े रेखा 
याख्न ेवा याख्न रगाउन,े ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गने वा गयाउन,े 

ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, धयौटी य ङ्ञजन्त्सी सभेतको आन्त्तङ्चयक य 
अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण गयाउन,े फेरुजङ्ट ङ्झनमङ्झभत गने वा गयाउन,े 

असङ्टर उऩय गने वा गयाउन,े ङ्झभनाहा गने वा गयाउने य फजेट 
तथा कामविभरे ङ्झनधावयण गयेका रक्ष्म अनङ्टरूऩको प्रङ्झतपर प्राप्त 
गने वा गयाउने ङ्ञजम्भेवायी यहेको प्रशासकीम प्रभङ्टखको रूऩभा 
कामवयत सङ्ञचव सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ब)   "ङ्जवङ्झनमोजन" बङ्ङारे प्रदेश ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, उधायो खचव ऐन वा 
ऩेश्की खचव ऐनद्वाया ङ्झनङ्छदवि सेवा य कामवहरूको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ 
शीषवकभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामावरमराई खचव गनव ङ्जवङ्झनमोजन बएको 
यकभ सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे ऩूयक ङ्जवङ्झनमोजन ऐन य ऩूयक 
उधायो खचव ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमोजन बएको यकभराई सभेत 
जनाउॉछ। 

(भ)   "ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व" बङ्ङारे ङ्जवत्त सम्फन्त्धी प्रङ्झतपरभा सङ्टधाय 
गनव, ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन, ऩायदङ्ञशवता तथा जवापदेङ्जहता कामभ गनव 
वहन गनङ्टवऩने ङ्ञजम्भेवायी, जवापदेङ्जहता तथा सोफाट प्राप्त हङ्टन े
प्रङ्झतपरप्रङ्झतको उत्तयदाङ्जमत्व तथा ऩङ्चयऩारन सम्झनङ्ट ऩछव। 

(म)   "ङ्जवत्तीम ङ्जववयण" बङ्ङारे नेऩार सयकायरे स्वीकृत गयेको 
रेखाभान फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनङ्ञित अवङ्झधभा बएको कायोफायको 
सभङ्जिगत ङ्ञस्थङ्झत दशावउने उदे्दश्मरे शीषवकसभेत खङ्टल्नेगयी 
तोङ्जकएको रेखाभान फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको ङ्जववयण सम्झनङ्ट 
ऩछव य सो शब्दरे कायोफायको ङ्ञस्थङ्झत दशावउने गयी शीषवकको 
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आधायभा फनाइएको फजेट अनङ्टभान, ङ्झनकासा, खचव, आम्दानी, 
दाङ्ञखरा य फाॉकी यकभ सभेत खङ्टराइएको प्राङ्झप्त य ब ङ्टक्तानी 
ङ्जववयण तथा तोङ्जकएका अन्त्म ङ्जववयण य सोसॉग सम्फङ्ञन्त्धत रेखा 
ङ्जटप्ऩणी तथा खङ्टरासाराई सभेत जनाउॉछ। 

(य)   "सङ्ञचव" बङ्ङारे प्रदेश भन्त्त्रारमको सङ्ञचव सम्झनङ्ट ऩछव य सो 
शब्दरे सङ्ञचवारम तथा आमोगका सङ्ञचवराई सभेत जनाउॉछ। 

(र)   "सम्ऩयीऺण" बङ्ङारे आन्त्तङ्चयक वा अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा औॊल्माइएको फेरुजङ्टको सम्फन्त्धभा ऩेश हङ्टन आएका 
स्ऩिीकयण वा प्रङ्झतङ्जिमा साथ सङ्रग्न प्रभाण तथा कागजातको 
आधायभा गङ्चयने पस्मौट सम्फन्त्धी कामवराई सम्झनङ्ट ऩछव य सो 
शब्दरे प्रदेश सबाको साववजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त सङ्टझाव 
वा ङ्झनदेशनका आधायभा गङ्चयने पस्मौटराई सभेत जनाउॉछ। 

(व)   "सॊङ्जवधान" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जवधान सम्झनङ्ट ऩछव। 

(श)   "सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष" बङ्ङारे सॊङ्जवधानको धाया ११६ 
फभोङ्ञजभको सॊघीम सङ्ञञ्चत कोष  सम्झनङ्ट ऩछव।  

(ष)   "साववजङ्झनक जवापदेहीको ऩद" बङ्ङारे ऩाङ्चयश्रङ्झभक ठेङ्जकएको वा 
नठेङ्जकएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै रूऩभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन ेवा ङ्झनवावङ्ञचत हङ्टन े
वा भनोनमन हङ्टने कानूनी भान्त्मताप्राप्त साववजङ्झनक काभ, कतवव्म 
य अङ्झधकाय बएको ऩद सम्झनङ्ट ऩछव। 

(स)   "स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष" बङ्ङारे सॊङ्जवधानको धाया 229 
फभोङ्ञजभको स्थानीम सङ्ञञ्चत  कोष सम्झनङ्ट ऩछव। 

 

ऩङ्चयच्छेद-२ 

प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषको सञ्चारन य एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण 

 

3. प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषको सञ्चारन :  (१) सॊङ्जवधान, मो ऐन य अन्त्म प्रचङ्झरत कानूनको 
अधीनभा यही प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषको सञ्चारन प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे 
गनेछ। 

 (२) प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषको रेखा अद्यावङ्झधक रूऩभा याख्न े तथा त्मसको 
वाङ्जषवक ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गने ङ्ञजम्भेवायी प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमको 
हङ्टनेछ। 
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(३) प्रदेश सङ्ञञ्चत कोष तथा अन्त्म सयकायी कोषको सञ्चारनको राङ्झग 
प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे कङ्ट नै कामावरम वा फैंकराई ङ्ञजम्भेवायी तोक्न 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ङ्ञजम्भेवायी ऩारन गनङ्टव वा गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्त्धत 
कामावरम वा फैंकको कतवव्म हङ्टनेछ। 

(५) प्रदेश सङ्ञञ्चत कोष तथा अन्त्म सयकायी कोषको सञ्चारन सम्फन्त्धी 
अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

४.    स्थानीम तहको ङ्जवत्तीम तथा एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण:   (१) स्थानीम तहरे आफ्नो 
कामवऺ ेत्रङ्झबत्रका कामावरमराई नऩेार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको 
अनङ्टदान, याजस्व फाॉडपाॉट यकभ, आन्त्तङ्चयक आम, ऋण तथा अनङ्टदान य व्ममको 
ङ्जववयण देङ्ञखने गयी एकीकृत ङ्जववयण तमाय गयी प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम 
य सम्फङ्ञन्त्धत प्रदेश रेखा इकाई कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे आफ्नो कामवऺ ेत्रङ्झबत्रका 
कामावरमराई नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान य याजस्व फाॉडपाॉट अन्त्तयगत प्राप्त 
यकभ तथा प्रदेश सयकायको आन्त्तङ्चयक आम, ऋण तथा अनङ्टदान य व्ममको 
ङ्जववयण य उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जववयणको आधायभा प्रदेशङ्झबत्रका स्थानीम 
तहको आङ्झथवक कायोफायको एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गयी अथव भन्त्त्रारम य 
भहारेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) प्रदेश सङ्ञञ्चत कोष तथा अन्त्म सयकायी कोषको एकीकृत वाङ्जषवक 
ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गने ङ्ञजम्भेवायी प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमको हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभको ङ्जववयण ऩठाउॉदा भहारेखा 
ऩयीऺकरे तोकेको ढाॉचाभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

(५) अथव भन्त्त्रारमरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त एकीकृत ङ्जवत्तीम 
ङ्जववयण प्रत्मेक वषवको ऩौष भसान्त्तङ्झबत्र साववजङ्झनक गनङ्टव ऩनेछ। 

(६) एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गने तथा साववजङ्झनक गने सम्फन्त्धी 
अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

 

ऩङ्चयच्छेद-३ 

याजस्व य व्ममको अनङ्टभान 

५. भध्मभकारीन खचव सॊयचना तमाय गनङ्टव ऩने:  (१) नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे 
आवङ्झधक मोजनाको आधायभा प्रत्मेक आङ्झथवक वषवभा तीन वषव अवङ्झधको 
भध्मभकारीन खचव सॊयचनाको खाका तमाय गनङ्टव ऩनेछ ।  
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(२) प्रत्मेक प्रदेश भन्त्त्रारमरे आवङ्झधक मोजना य ऺेत्रगत नीङ्झत तथा 
मोजनाको आधायभा आगाभी तीन आङ्झथवक वषवभा हङ्टन े खचवको प्रऺऩेण सङ्जहतको 
भन्त्त्रारमगत भध्मभकारीन खचव सॊयचना तमाय गयी नीङ्झत तथा मोजना आमोग य 
अथव भन्त्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे भध्मभकारीन 
खचव सॊयचनाभा आगाभी तीन वषवको सभङ्जिगत ङ्जवत्त खाका, फजेट तथा 
कामविभको खाका य नङ्झतजाको खाकाको साथै प्रस्ताङ्जवत आमोजना वा 
कामविभको ङ्जिमाकराऩगत ङ्जववयण, ङ्जिमाकराऩको अनङ्टभाङ्झनत प्रङ्झत इकाई 
रागत, आमोजना वा कामविभ सञ्चारनभा राग्न े अनङ्टभाङ्झनत सभम तथा सोफाट 
प्राप्त हङ्टन सक्ने प्रङ्झतपर सभेत खङ्टराई प्रत्मेक आमोजना वा कामविभको 
प्राथङ्झभकीकयण गनङ्टव ऩनेछ।  

स्ऩिीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग “प्रस्ताङ्जवत आमोजना वा 
कामविभ” बङ्ङारे सम्बाव्मता अध्ममन तथा ङ्जवस्ततृ अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय बई 
सकेको वा सम्बाव्मता अध्ममन गयेय कामावन्त्वमन गनव सङ्जकने आमोजना फैङ्कभा 
प्रङ्जवि बएका आमोजना वा कामविभको ङ्जववयण य त्मस्तो आमोजना वा कामविभ 
कामावन्त्वमनको राङ्झग तमाय गङ्चयएको रागत अनङ्टभानको ऩङ्टष्ट्याई सङ्जहतको 
ङ्जिमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछव। 

(४) भध्मभकारीन खचव सॊयचना सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

६.   स्रोत अनङ्टभान य खचवको सीभा ङ्झनधावयण गनङ्टव ऩने:  (१) नीङ्झत तथा  मोजना आमोगरे 
अथव  भन्त्त्रारमसॉगको सभन्त्वमभा भध्मभकारीन खचव सॊयचना तथा आगाभी 
आङ्झथवक वषवको फजेट य कामविभ तजङ्टवभा गने प्रमोजनका राङ्झग आगाभी तीन 
वषवभा उऩरब्ध हङ्टने स्रोत तथा गनव सङ्जकने खचवको सीभाको ऩूवावन ङ्टभान चारङ्ट 
आङ्झथवक वषवको भाघ भसान्त्तङ्झबत्र गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनका राङ्झग नीङ्झत तथा मोजना आमोगको 
उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा एक प्रदेश स्रोत अनङ्टभान सङ्झभङ्झत यहनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आवङ्झधक मोजनाभा प्रऺेङ्जऩत 
रगानी तथा ङ्जवत्तीम आवश्मकताको आधायभा आगाभी तीन आङ्झथवक वषवको राङ्झग 
प्रदेशको स्रोत अनङ्टभान गनङ्टव ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ स्रोत अनङ्टभान गदाव गत आङ्झथवक वषवको 
वाङ्जषवक य चारू आङ्झथवक वषवको छ भङ्जहनाको सभङ्जिगत आङ्झथवक ऩङ्चयसूचक, आगाभी 
आङ्झथवक वषवहरूभा उऩरब्ध हङ्टन सक्ने याजस्व, ङ्जवकास सहामता य आन्त्तङ्चयक ऋण 
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रगामतका प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा हङ्टन सक्ने यकभका आधायभा वस्तङ्टङ्झनष्ठ बई 
स्रोतको अनङ्टभान गनङ्टव ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ स्रोतको अनङ्टभान बएऩङ्झछ चारङ्ट वषवको 
भध्मभकारीन खचव सॊयचना सभेतराइव दृङ्जिगत गयी खचवको सीभा ङ्झनधावयण 
गङ्चयनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ खचवको सीभा ङ्झनधावयण गदाव दपा ११ 
फभोङ्ञजभ ङ्झसङ्ञजवत दाङ्जमत्व तथा जनाइएको प्रङ्झतफद्धता फभोङ्ञजभ ब ङ्टक्तानी हङ्टन फाॉकी 
यकभ सभेत सभावेश गयी सभङ्जिगत आङ्झथवक स्थाङ्जमत्वभा प्रङ्झतकूर असय नऩने गयी 
गनङ्टव ऩनेछ।  

(७) स्रोत अनङ्टभान सङ्झभङ्झतरे उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ तमाय गयेको स्रोतको 
अनङ्टभान य उऩदपा (५) वभोङ्ञजभ ङ्झनधावयण गङ्चयएको खचवको सीभा सम्फन्त्धी 
प्रङ्झतवेदन अथव भन्त्त्री सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।  

(८) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको स्रोत अनङ्टभान सङ्झभङ्झतको सॊयचना, अन्त्म 
काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय तथा खचवको सीभा ङ्झनधावयण सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

७.    फजेट सीभा य भागवदशवन ऩठाउन:े  (१) नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे दपा ६ 
फभोङ्ञजभको स्रोत अनङ्टभान सङ्झभङ्झतफाट ङ्झनधावङ्चयत स्रोत तथा खचवको सीभाको 
अधीनभा यही आगाभी तीन वषवको फजेट तजङ्टवभाको राङ्झग फजेट सीभा, 
भध्मभकारीन खचव सॊयचनाको खाका सभेत उल्रेख गयी फजेट तजङ्टवभा सम्फन्त्धी 
भागवदशवन तथा ढाॉचा चारू आङ्झथवक वषवको पागङ्टन ऩन्त्र गतेङ्झबत्र सम्फङ्ञन्त्धत 
भन्त्त्रारम, आमोग, सङ्ञचवारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फजेट तजङ्टवभाको ढाॉचा ङ्झनधावयण गदाव 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामरे आजवन गनव सक्ने याजस्व यकभ, आमोजना वा कामविभसॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत वैदेङ्ञशक अनङ्टदान तथा ऋण यकभ य प्रस्ताङ्जवत फजेटको ऩङ्टष्ट्याईको 
राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत खचव शीषवकको राङ्झग तोङ्जकएको खचवको भाऩदण्डका आधायभा 
आवश्मक सम्ऩूणव ङ्जववयण उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ। 

८.    फजेट प्रस्ताव य छरपर: (१) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे दपा ७ फभोङ्ञजभ प्राप्त 
फजेट सीभा य भागवदशवनको अङ्झधनभा यही ङ्झनधावङ्चयत ढाॉचाभा आपू य आफ्नो 
भातहतका कामावरम वा ङ्झनकामको आगाभी वषवको नीङ्झत तथा कामविभ सङ्जहत 
फजेट प्रस्ताव तमाय गयी फजेट सीभा य भागवदशवनभा तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र प्रदेश 
नीङ्झत तथा मोजना आमोग य अथव  भन्त्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।    

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फजेट प्रस्ताव गदाव देहाम फभोङ्ञजभ 
गनङ्टवऩनेछ:- 
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 (क)  प्रदेश सयकायको कामवङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ 
सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमराई तोङ्जकएका कामवऺ ेत्रङ्झबत्रका ङ्जवषमको 
सन्त्तङ्टरन, सयकायको भौजङ्टदा नीङ्झत, कामविभ य आवङ्झधक 
मोजनारे ङ्झनङ्छदवि गयेका उदे्दश्म, नीङ्झत य कामविभको आधायभा 
फजेट प्रस्ताव तमाय गने,  

(ख)  प्रदेश सबाका राङ्झग ङ्झनधावङ्चयत ङ्झनवावचन ऺेत्र तथा स्थानीम 
तहको ङ्जवकासको आवश्मकता य सन्त्तङ्टरन कामभ हङ्टने गयी 
आमोजना तथा कामविभ छनौट गने, 

(ग)  दपा ५ फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको भध्मभकारीन खचव 
सॊयचनाराई ध्मानभा याखी सो फभोङ्ञजभ कामावन्त्वमन गङ्चयन े
आमोजना वा कामविभ य सो अन्त्तगवतका ङ्जिमाकराऩहरू, 

सोको राङ्झग ङ्झनधावङ्चयत खचवको भाऩदण्डका आधायभा राग्न े
अनङ्टभाङ्झनत रागत तथा त्मस्तो रागत व्महोने स्रोत ङ्झनधावयण 
गने,  

(घ)  आगाभी आङ्झथवक वषवको फजेट अनङ्टभान य त्मसऩङ्झछका दङ्टई 
आङ्झथवक वषवको राङ्झग ङ्झसजवना बएको दाङ्जमत्व सङ्जहतको खचव य 
स्रोतको प्रऺेऩण गने,  

(ङ)  फहङ्टवषॉम खङ्चयद य ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतफाट ङ्झसङ्ञजवत दाङ्जमत्व भध्मे 
आगाभी वषवभा ब ङ्टक्तानी गनङ्टव ऩने यकभ तथा ङ्जवगत वषवभा 
ब ङ्टक्तानी हङ्टन फाॉकी यकभको प्रस्ताव गने,  

(च) आवङ्झधक मोजनाको ऺेत्रगत रक्ष्म तथा उद्देश्म हाङ्झसर गनव 
सहमोग ऩङ्टग्ने कामविभको राब रागत ङ्जवश्लषेण गयी फजेट 
प्रस्ताव तमाय गने,  

(छ)  आमोजना फैङ्कभा प्रङ्जवङ्जि बएका आमोजनाको राङ्झग यकभको 
प्रस्ताव गने,  

(ज)  गत आङ्झथवक वषव य चारू आङ्झथवक वषवको ६ भङ्जहनासम्भको 
ङ्जवत्तीम तथा बौङ्झतक प्रगङ्झत ङ्जववयण सभावेश गने।  

(३)  नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रस्ताङ्जवत 
फजेट तथा कामविभको ऺेत्रगत रक्ष्म तथा उऩरङ्ञब्ध, सम्बाव्मता अध्ममन 
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प्रङ्झतवेदन, वातावयणीम अध्ममन, ङ्जवस्ततृ अध्ममन, नम्सव, ड्रईङ्ग तथा ङ्झडजाइन 
सङ्जहतको आमोजना स्वीकृङ्झत सम्फन्त्धी कागजात, जग्गा प्राप्ती, आमोजना 
कामावन्त्वमनको सभम ताङ्झरका, खङ्चयद गङ्टरूमोजना तथा वाङ्जषवक खङ्चयद मोजना तथा 
आमोजनाको अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपरको ङ्जवषमभा रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे 
तोकेको अङ्झधकायीको उऩङ्ञस्थङ्झतभा छरपर गयी सोको प्रङ्झतवेदन अथव भन्त्त्री सभऺ 
ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।  

(४)  अथव भन्त्त्रारमरे रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे तोकेको 
अङ्झधकायीको उऩङ्ञस्थङ्झतभा उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनका अङ्झतङ्चयक्त नगद 
प्रवाह मोजना, याजस्व अनङ्टभानको आधाय, याजस्व प्राप्त हङ्टने सभम, याजस्व प्रवाहभा 
ऩङ्टग्ने मोगदान, स्रोतगत, खचव शीषवकगत तथा ङ्जिमाकराऩगत ङ्जवषमभा छरपर गनङ्टव 
ऩनेछ।  

(५)  प्रदेश भन्त्त्रारम वा ङ्झनकाम अन्त्तगवतको कामविभ तथा फजेट तजङ्टवभा 
सम्फन्त्धी कामवको सभन्त्वम गनव तथा खचवको भाऩदण्ड ङ्झनधावयण गनव रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृतको अध्मऺताभा एक फजेट सङ्झभङ्झत 
यहनेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको फजेट सङ्झभङ्झतको सॊयचना, काभ, कतवव्म य 
कामवङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(७) फजेट तजङ्टवभा सम्फन्त्धी अन्त्म प्रकृमा य सभम सीभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

९.    फजेट ङ्जवङ्झनमोजन: (१) अथव भन्त्त्रारमरे दपा ८ फभोङ्ञजभ बएको फजेट छरपर 
तथा प्रस्ताङ्जवत फजेट तथा कामविभको भङ्टल्माङ्कन य ङ्जवश्लषेणको आधायभा आगाभी 
आङ्झथवक वषवको राङ्झग फजेट प्रस्ताव गनेछ। मसयी फजेट प्रस्ताव गदाव देहाम 
फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ:- 

(क)  चारू तथा ऩूॉजीगत खचव य ङ्जवत्तीम व्मवस्थाको राङ्झग फजेट 
प्रस्ताव गदाव त्मस्तो खचव ङ्झसजवना गने स्ऩि आधाय य कायण 
सङ्जहतको प्रस्ताङ्जवत यकभको ऩङ्टष्ट्याई गने आवश्मक नीङ्झत, 

कानून, सङ्ञन्त्ध, सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जववयण, खचवको भाऩदण्ड 
तथा साभाङ्ञजक कामविभको राङ्झग सङ्गठनको उदे्दश्म अनङ्टरूऩ 
प्रदेशको प्राथङ्झभकता, रक्ष्म तथा प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टने ङ्जववयण 
सङ्जहत ऩङ्टष्ट्याई ऩेश गनङ्टव ऩने,  
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(ख) नमाॉ मोजना तथा कामविभको राङ्झग फजेट प्रस्ताव गदाव 
ऩूॉजीगत प्रकृङ्झतको बए स्वीकृत सम्बाव्मता अध्ममन 
प्रङ्झतवेदनको आधायभा आगाभी वषव खचव हङ्टन सक्न े यकभको 
प्राङ्जवङ्झधक य आङ्झथवक ऩङ्टष्ट्याई सङ्जहतको प्रस्ताव गनङ्टव ऩने,  

(ग) सम्बाव्मता अध्ममन बई स्वीकृत बई सकेका तथा िभागत 
रूऩभा कामावन्त्वमनभा यहेका आमोजनाको हकभा िभागत 
आमोजना स्वीकृतीको प्रभाण, खङ्चयद गङ्टरूमोजना तथा वाङ्जषवक 
खङ्चयद मोजना वा सम्झौता अनङ्टरूऩ आगाभी वषवको 
कामवमोजना य प्रङ्झतपर प्राङ्झप्तको राङ्झग आवश्मक ऩने यकभ 
प्रस्ताव गनङ्टव ऩने,  

(घ) आमोजना तथा कामविभको राङ्झग फजेट प्रस्ताव गदाव फढी 
प्रङ्झतपर वा उऩरङ्ञब्ध प्राप्त हङ्टन,े तङ्टरनात्भक राब फढी बएका 
य साभाङ्ञजक राब उच्च बएका आमोजना तथा कामविभको 
प्रस्ताव गनङ्टव ऩने,  

(ङ) फजेट प्रस्ताव गदाव तोङ्जकएको खचवको भाऩदण्ड अनङ्टसाय गनङ्टव 
ऩने।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फजेट प्रस्ताव गदाव दपा १1 फभोङ्ञजभ 
ङ्झसङ्ञजवत दाङ्जमत्व तथा प्रङ्झतफद्धता अनङ्टसाय व्ममबाय ऩने तरफ, बत्ता य प्रशासङ्झनक 
खचव रगामतको खचवका राङ्झग ऩमावप्त यकभ छङ्टयाएय भात्र नमाॉ आमोजना तथा 
कामविभका राङ्झग यकभ प्रस्ताव गनङ्टव ऩनेछ।  

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गदाव खचव गनव सक्ने ऺभता 
सभेतको आधायभा गनङ्टव ऩनेछ।  

10.  फजेट तथा कामविभको ङ्झसद्धान्त्त य प्राथङ्झभकता:  (१) प्रत्मेक आङ्झथवक वषवको राङ्झग 
मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक ऩेश गनङ्टवबन्त्दा कम्तीभा ऩन्त्र ङ्छदन अगावै 
अथव भन्त्त्रीरे ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकभा सभावेश हङ्टन े सयकायको फजेट तथा 
कामविभका ङ्झसद्धान्त्त य प्राथङ्झभकताको ङ्जववयण प्रदेश सबाभा प्रस्तङ्टत गनङ्टव ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फजेट तथा कामविभका ङ्झसद्धान्त्त य 
प्राथङ्झभकताको ङ्जववयण प्रदेश सबाभा ऩेश बएऩङ्झछ प्रदेश सबारे सो उऩय 
सैद्धाङ्ञन्त्तक छरपर गयी त्मसभा कङ्ट नै ङ्जवषम सभावेश गनङ्टवऩने वा हटाउन ऩने वा 
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सो सम्फन्त्धी कङ्ट नै सङ्टझाव वा ङ्झनदेशन ङ्छदन आवश्मक देखेभा सात ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो 
सङ्टझाव तथा ङ्झनदेशन अथव भन्त्त्रारमभा ऩठाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधभा कङ्ट नै सङ्टझाव वा ङ्झनदेशन प्राप्त 
नबएभा फजेट तथा कामविभराई अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदन फाधा ऩने छैन।  

(४) अथव भन्त्त्रारमरे आगाभी आङ्झथवक वषवका राङ्झग आम व्ममको अनङ्टभान 
तमाय गनङ्टव अङ्ञघ प्रदेश सबाभा ऩशे गने फजेट तथा कामविभका ङ्झसद्धान्त्त य 
प्राथङ्झभकताको सम्फन्त्धभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवऻ वा सयोकायवारासॉग आवश्मक ऩयाभशव 
गनव सक्नेछ।  

1१.  सम्बाङ्जवत दाङ्जमत्व तथा प्रङ्झतफद्धता व्मवस्थाऩन:  (१) अथव भन्त्त्रारमरे प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ ङ्झसङ्ञजवत आङ्झथवक दाङ्जमत्व तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्ञन्त्ध, सम्झौता वा 
अदारतको ङ्झनणवम तथा आदेशफाट फेहोनङ्टव ऩने सम्बाङ्जवत आङ्झथवक दाङ्जमत्व वा 
याजस्वभा छङ्टट ङ्छदन प्रङ्झतफद्धता जनाइएको बए सोको आधायभा ङ्झसजवना बएको 
दाङ्जमत्व फाऩतको यकभको स्ऩि व्महोया देङ्ञखन ेगयी अङ्झबरेख याख्नङ्ट  ऩनेछ।  

(२) अथव भन्त्त्रारमको ऩूवव सहभङ्झत फेगय कङ्ट नै ऩङ्झन कामावरमरे फहङ्टवषॉम 
दाङ्जमत्व ङ्झसजवना हङ्टन ेगयी खचवको प्रङ्झतफद्धता जनाउन हङ्टॉदैन।  

(३) प्रदेश सयकायरे व्महोनङ्टव ऩने सम्बाङ्जवत आङ्झथवक दाङ्जमत्व य प्रङ्झतफद्धता 
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

12.  याजस्व य व्ममको अनङ्टभान तमाय गने: अथव भन्त्त्रारमरे याजस्व य व्ममको 
अनङ्टभानभा देहामको ङ्जववयण सभेत सभावेश गनङ्टव ऩनेछ:- 

(क)  अङ्ञघल्रो आङ्झथवक वषवभा गङ्चयएको याजस्वको अनङ्टभान अनङ्टसाय 
याजस्व सङ्करन बए  नबएको तथा प्रत्मेक भन्त्त्रारमराई 
छङ्टयाइएको यकभफाट बएको खचव य खचव अनङ्टसायको रक्ष्म 
हाङ्झसर बए वा नबएको ङ्जववयण,  

(ख)  दपा 5 फभोङ्ञजभको भध्मभकारीन खचव सॊयचना,  
(ग)  प्रदेश सयकायको स्रोत, नेऩार सयकायफाट प्राप्त हङ्टन ेअनङ्टदान, 

वैदेङ्ञशक सहामता तथा आन्त्तङ्चयक ऋणफाट प्रत्मेक खचव 
शीषवकको राङ्झग व्महोने कामविभको ङ्जववयण,  

(घ)  आगाभी तीन आङ्झथवक वषवको याजस्व य व्ममको प्रऺेऩण,  

(ङ)  ऋण, रगानी तथा दाङ्जमत्व सम्फन्त्धी ङ्जववयण,  

(च) आङ्झथवक सन्त्तङ्टरन कामभ गनव अऩनाउने यणनीङ्झत उल्रेख 
बएको ङ्जवत्त नीङ्झत,  
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(छ) कय वा गैय कयभा छङ्टट ङ्छदइएको ङ्जववयण,  

(ज)  अङ्ञघल्रो आङ्झथवक वषवको वैदेङ्ञशक सहामता प्राप्तको ङ्जववयण। 

 13.  याजस्व य व्ममको अनङ्टभान ऩशे गनङ्टव ऩने: (१) दपा १२ फभोङ्ञजभ तमाय गङ्चयएको 
प्रदेश सयकायको आगाभी आङ्झथवक वषवको याजस्व य व्ममको अनङ्टभान तथा 
ङ्जवधेमक अथव भन्त्त्रीरे प्रत्मेक वषवको असाय भङ्जहनाको एक गतेङ्झबत्र प्रदेश सबाको 
फैठकभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको याजस्व य व्ममको अनङ्टभान ऩेश गनङ्टव अगावै 

अथव भन्त्त्रीरे चारू आङ्झथवक वषवको प्रदेशको आङ्झथवक सवेऺण प्रदेश सबाभा ऩेश 
गनव सक्नछे।  

14.   घाटा फजेट ऩशे गनव सक्न:े  (१) दपा १३ फभोङ्ञजभ ऩेश हङ्टने याजस्व य व्ममको 
अनङ्टभान आवश्मकता अनङ्टसाय घाटा फजेटको रूऩभा ऩङ्झन ऩेश गनव सङ्जकनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घाटा फजेट ऩेश गदाव फजेट घाटा ऩूङ्झतव गने 
स्रोत ऩङ्चयचारनको स्ऩि आधाय सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) मस दपाभा अन्त्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रशासङ्झनक 
खचव फेहोनव घाटा फजेट ऩेश गनव सङ्जकने छैन।  

15. प्रदेशको सभङ्जिगत आङ्झथवक ऩङ्चयरक्ष्मको प्रऺऩेण: प्रदेशको सभङ्जिगत आङ्झथवक 
ऩङ्चयरक्ष्मको प्रऺेऩण याजस्वको ऩङ्चयचारन, आन्त्तङ्चयक तथा वैदेङ्ञशक ऋणको 
उऩमोग, प्रदेश सयकायरे ङ्झरन े ओबयड्राफ्ट सम्फन्त्धी नीङ्झतको आधायभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ गङ्चयनेछ।  

16.  आमोजनाको वगॉकयण य आमोजना फैङ्क: (१) प्रदेश सयकायरे सञ्चारन गने 
आमोजनाको वगॉकयण नीङ्झत तथा मोजना आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश सयकायरे 
गनेछ।  

(२) नीङ्झत तथा मोजना आमोगभा प्रदेशस्तयको एक आमोजना फैङ्क 
यहनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको आमोजना फैङ्कभा नीङ्झत तथा मोजना 
आमोगरे तोकेको स्वीकृत भाऩदण्डको आधायभा सम्फङ्ञन्त्धत प्रदेश भन्त्त्रारमरे 
आमोजना प्रङ्जवङ्जि गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) आमोजनाको वगॉकयण, आधाय तथा भाऩदण्ड ङ्झनधावयण य आमोजना 
फैङ्क सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद-४ 

फजेट ङ्झनकासा, खचव य ङ्झनमन्त्त्रण 
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17.  फजेट ङ्झनकासा:  (१) ङ्जवङ्झनमोजन ऐन वा ऩेश्की खचव ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ 
कामावरमरे स्वीकृत फजेट ङ्जववयण य वाङ्जषवक कामविभको आधायभा ङ्जवङ्झनमोजन 
ऐनको अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत यकभ मस ऐन फभोङ्ञजभ खचव गनव सक्नछे।  

            (२) ङ्जवङ्झनमोजन ऐनको अनङ्टसूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ एकबन्त्दा 
फढी कामावरमरे खचव गनङ्टवऩने अवस्थाभा सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारम वा ङ्झनकामरे 
ङ्जवङ्झनमोजन ऐन वा ऩेश्की खचव ऐन जायी बएको सात ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्त्धत ङ्जवबाग 
वा कामावरमराई हाङ्झसर गनङ्टव ऩने प्रङ्झतपर तथा उऩरङ्ञब्ध सङ्जहतको स्रोतगत 
फाॉडपाॉट गयी खचव गने अङ्ञख्तमायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

            (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अङ्ञख्तमायी ङ्छदएको जानकायी अथव 
भन्त्त्रारम, प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम य सम्फङ्ञन्त्धत प्रदेश रेखा इकाई 
कामावरमराई ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

            (४) एक भन्त्त्रारम वा ङ्झनकाम अन्त्तगवत ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ अको भन्त्त्रारम 
वा ङ्झनकाम भातहतको कामावरम भापव त कामविभ सञ्चारन गयी खचव गनव 
आवश्मक बएभा ङ्जवङ्झनमोजन बएको ङ्झनकामको सङ्ञचवरे सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारम वा 
ङ्झनकामको सङ्ञचवराई खचव गने अङ्ञख्तमायी प्रदान गनङ्टव ऩनेछ।  

            (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ अङ्ञख्तमायी ङ्छदन े सङ्ञचव रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकायीको रूऩभा जवापदेही हङ्टने य खचव गने अङ्ञख्तमायी प्राप्त गने सङ्ञचवरे 
ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्त एवॊ रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत दङ्टफैको कतवव्म तथा ङ्ञजम्भेवायी 
ऩारना गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

            (६) सम्फङ्ञन्त्धत कामावरमको नाभभा ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत वा फाॉडपाॉट बएको यकभ 
सो कामावरमको ब ङ्टक्तानी आदेशका आधायभा प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषफाट प्रदेश रेखा 
ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे तोकेको प्रकृमा अनङ्टसाय एकर खाता कोष प्रणारी वा 
तोङ्जकएको अन्त्म प्रणारीफाट ब ङ्टक्तानी ङ्झनकासा हङ्टनेछ।  

            (७) सम्फङ्ञन्त्धत कामावरमको नाभभा ङ्जवङ्झनमोजन वा फाॉडपाॉट बएको यकभ 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनकासा प्राप्त गयी खचव गने, रेखा याख्न,े प्रङ्झतवेदन गने, 

रेखाऩयीऺण गयाउन े य फेरुजङ्ट पस्मौट गने गयाउने ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्त्धत 
कामावरम प्रभङ्टखको हङ्टनेछ।  

           (८) सयकायी यकभ ङ्झनकासा य ब ङ्टक्तानी ङ्छदने तथा कोष सञ्चारन गने 
गयाउने सम्फन्त्धी अन्त्म कामवङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

18.   स्वीकृत फजेट तथा कामविभ कामावन्त्वमन: (१) आफ्नो कामावरम तथा भातहत 
कामावरमको राङ्झग स्वीकृत फजेट रक्ष्म अनङ्टरूऩ खचव नबएभा त्मसको ङ्ञजम्भेवायी 
रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको हङ्टनेछ।  
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            (२) ङ्जवङ्झनमोजन ऐन वा अन्त्म ऐन फभोङ्ञजभ स्वीकृत फजेट तथा 
कामविभको अङ्झधनभा यही फजेट कामावन्त्वमन गने कतवव्म य ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्त्धत 
रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत य भातहतका ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको हङ्टनेछ।  

           (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभका ऩदाङ्झधकायीरे अथव भन्त्त्रारम वा तारङ्टक 
कामावरमफाट बएको ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ कामवमोजना तमाय गयी फजेट कामावन्त्वमन 
गनङ्टव गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

           (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको कामवमोजनाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ वाङ्जषवक 
खङ्चयद मोजना, भाङ्झसक नगद प्रवाह ङ्जववयण, उऩरङ्ञब्ध भाऩन सूचक य 
कामावन्त्वमनको सभम ताङ्झरका सभेत सभावेश गनङ्टव ऩनेछ।  

           (५) फजेट तथा कामविभ कामावन्त्वमनका राङ्झग ङ्जवबागीम प्रभङ्टख वा 
ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे सङ्ञचवसॉग य कामावरम प्रभङ्टख वा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे ङ्जवबागीम 
प्रभङ्टखसॉग आवश्मक प्रङ्झतपर सूचक सङ्जहतको कामवसम्ऩादन कयाय गनङ्टव ऩनेछ।  

           (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कामवसम्ऩादनभा उत्कृि नङ्झतजा हाङ्झसर गने 
ऩदाङ्झधकायी वा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तराई कामवसम्ऩादन कयायभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतवका 
अङ्झधनभा यही कामवसम्ऩादन कयाय गने ऩदाङ्झधकायीरे ऩङ्टयस्कृत गनव सक्नेछ।  

           (७) मस दपा फभोङ्ञजभ गङ्चयन े कामवसम्ऩादन कयाय तथा ऩङ्टयस्कृत गने 
भाऩदण्ड सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

19.   यकभान्त्तय तथा स्रोतान्त्तय: (१) ङ्जवङ्झनमोजन ऐनभा तोङ्जकएको कङ्ट नै एक अनङ्टदान 
सङे्कत अन्त्तगवतको फजेट उऩशीषवकभा यकभ नऩङ्टग बएभा सोही ऐनभा तोङ्जकएको 
कङ्ट नै एक वा एकबन्त्दा फढी अनङ्टदान सङे्कत अन्त्तगवतको उऩशीषवकभा फचत हङ्टन े
यकभ भध्मेफाट ङ्जवङ्झनमोजन ऐनभा तोङ्जकएको सीभाङ्झबत्र यही अथव  भन्त्त्रारमरे 
यकभान्त्तय गनव सक्नेछ।  

            (२) आफ्नो भन्त्त्रारम वा ङ्झनकामको अनङ्टदान सङे्कत अन्त्तगवतको कङ्ट नै फजेट 
उऩशीषवकभा चारू खचवतपव  यकभ नऩङ्टग बएभा सो अनङ्टदान सङे्कत अन्त्तगवत यकभ 
फचत बएको अन्त्म चारू फजेट उऩशीषवकफाट ङ्जवङ्झनमोजन ऐनभा तोङ्जकएको 
सीभाङ्झबत्र यही खचव फेहोने स्रोत ऩङ्चयवतवन नहङ्टने गयी चारू फजेटफाट चारू तपव का 
खचव शीषवकभा सम्फङ्ञन्त्धत सङ्ञचवरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ यकभान्त्तय गनव सक्नेछ।  

              तय त्मसयी यकभान्त्तय गदाव तरफ, ऩाङ्चयश्रङ्झभक, बत्ता, ऩोशाक, खाद्याङ्ङ, 

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी, सञ्चाय भहसङ्टर य घयबाडा जस्ता अङ्झनवामव दाङ्जमत्व तथा ऩूॉजीगत 
खचवको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ चारू खचवभा यकभान्त्तय गनव ऩाइने छैन।  

            (३) ऩूॉजीगत य ङ्जवत्तीम व्मवस्था तथा ऋण ब ङ्टक्तानीको यकभान्त्तय अथव 
भन्त्त्रारमरे गनेछ। 
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            (४) ङ्जवत्तीम व्मवस्था तथा ऋण ब ङ्टक्तानीको यकभान्त्तय अथव  भन्त्त्रारमरे 
गनेछ। 

            (५) ङ्जवङ्झनमोजन ऐन अन्त्तगवत कङ्ट नै एक प्रकायको खचव फेहोने स्रोतभा 
यहेको यकभ अको स्रोतभा स्रोतान्त्तय गने य ब ङ्टक्तानी ङ्जवङ्झध ऩङ्चयवतवन गने अङ्झधकाय 
अथव भन्त्त्रारमराई हङ्टनेछ।  

            (६) फजेटको यकभान्त्तय तथा स्रोतान्त्तय सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

20.  फजेट योक् का वा ङ्झनमन्त्त्रण गनव य सभऩवण गयाउन सक्न:े  (१) दपा १७ भा 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदेशको आङ्झथवक ङ्ञस्थङ्झत य प्रदेश सङ्ञञ्चत 
कोषभा जम्भा यहेको यकभराई सभेत ङ्जवचाय गयी अथव भन्त्त्रारमरे प्रदेश सङ्ञञ्चत 
कोषभाङ्झथ व्ममबाय हङ्टन े यकभ फाहेक अन्त्म ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय ऩूणव वा आॊङ्ञशक रूऩभा योक् का वा ङ्झनमन्त्त्रण गनव सक्नेछ।  

             (२) ङ्जवङ्झनमोजन ऐनभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम तथा अन्त्तगवतको कामावरमभा 
ङ्जवबाजन गनङ्टवऩने गयी ङ्जवङ्झनमोजन बएको यकभ रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे आङ्झथवक 
वषवको ऩङ्जहरो चौभाङ्झसकसम्भ ङ्जवबाजन नगयेभा अथव भन्त्त्रारमरे त्मस्तो यकभ 
योक्का याख्न सक्नेछ।  

             (३) ङ्जवङ्झनमोजन ऐनभा सभावेश बएको कङ्ट नै यकभ य सो यकभफाट 
सञ्चारन हङ्टन े कामविभ आङ्झथवक वषवको दोस्रो चौभाङ्झसकसम्भ खचव नबएको वा 
फाॉकी अवङ्झधभा खचव हङ्टन नसक्न ेबएभा रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे त्मस्तो यकभ 
चैत्र ऩन्त्र गतेङ्झबत्र अथव भन्त्त्रारमभा सभऩवण गनङ्टव ऩनेछ।  

            (४) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ सभऩवण नबएको तय खचवको 
पाॉटवायीफाट ङ्जवबाजन नबएको वा आङ्झथवक वषवको दोस्रो चौभाङ्झसकसम्भ खचव 
नबएको वा फाॉकी अवङ्झधभा खचव हङ्टन नसक्ने बएभा अथव भन्त्त्रारमरे त्मस्तो यकभ 
योक्का याखी सभऩवणका राङ्झग रेखी ऩठाउनेछ।  

            (5) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ अथव भन्त्त्रारमफाट सभऩवणको राङ्झग रेखी 
आएभा रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो यकभ सभऩवण गयी अथव 
भन्त्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

            (६) मस दपा फभोङ्ञजभ सभऩवण बई आएको यकभ अथव भन्त्त्रारमरे दपा 
19 फभोङ्ञजभ अन्त्म स्वीकृत मोजना तथा कामविभभा यकभान्त्तय गनव सक्नेछ।  

           (७) फजेट योक् का वा ङ्झनमन्त्त्रण य सभऩवण सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
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21.   ङ्जवत्तीम हस्तान्त्तयण:  प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषफाट स्थानीम तहराई गङ्चयने याजस्व 
फाॉडपाॉट य अनङ्टदान यकभको हस्तान्त्तयण प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अथव 
भन्त्त्रारमफाट  हङ्टनेछ।  

22.   फजेट तथा कामविभको अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन: (१) सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्री य 
सङ्ञचवरे आफ्नो भातहतका आमोजना वा कामविभ य फजेट कामावन्त्वमनको 
अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन िभश् तै्रभाङ्झसक य भाङ्झसक रूऩभा गनङ्टव ऩनेछ।  

             (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन गदाव कामविभ, 

कामवमोजना, खङ्चयद मोजना, नगद प्रवाह मोजना सभेतको आधायभा बौङ्झतक य 
ङ्जवत्तीम प्रगङ्झत बए वा नबएको सम्फन्त्धभा त्मस्तो नङ्झतजा प्राप्त हङ्टन ङ्टको कायण य 
आधाय सभेतको सभीऺा गनङ्टव ऩनेछ।  

           (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माङ्कन गदाव कामविभगत, 

शीषवकगत य स्रोतगत खचव, शोधबनाव प्राङ्झप्त य याजस्व सङ्करनको अवस्था सभेत 
सभीऺा गयी सोको प्रङ्झतवेदन तै्रभाङ्झसक रूऩभा अथव भन्त्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

          (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतवेदन सभेतका आधायभा फजेट तथा 
कामविभ कामावन्त्वमन अवस्थाको भङ्टल्माङ्कन गयी अथव भन्त्त्रारमरे अधववाङ्जषवक य 
वाङ्जषवक रूऩभा देहामको ङ्जववयण सङ्जहत एकीकृत भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन साववजङ्झनक 
गनङ्टव ऩनेछ:- 

(क)  याजस्व सॊकरन तथा ऩङ्चयचारन य खचवको मथाथव ङ्जववयण,  

(ख)   प्रदेश सयकायको सभङ्जिगत आङ्झथवक तथा ङ्जवत्तीम ङ्ञस्थङ्झत,  

(ग)   प्रदेश सयकायको नीङ्झत तथा फजेटभा सभावेश बएका 
कामविभको कामावन्त्वमनको  अवस्था,  

(घ)   अन्त्म आवश्मक ङ्जववयण।  

           (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको अधववाङ्जषवक भङ्टल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन हयेक वषवको 
भाघ भसान्त्तङ्झबत्र य वाङ्जषवक भङ्टल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन आङ्झथवक वषव सभाप्त बएको चाय 
भङ्जहनाङ्झबत्र साववजङ्झनक गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ।  

          (६) सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमरे उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ तमाय गयेको आफ्नो 
भन्त्त्रारम य भातहत कामावरमको फजेट तथा कामविभ भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन अथव 
भन्त्त्रारमरे अधववाङ्जषवक तथा वाङ्जषवक सभीऺा साववजङ्झनक गने ङ्झभङ्झतबन्त्दा कम्तीभा 
ऩन्त्र ङ्छदन अगावै तमाय गयी अथव भन्त्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

          (७) मस दपा फभोङ्ञजभ अधववाङ्जषवक तथा वाङ्जषवक फजेट तथा कामविभ 
भङ्टल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  



खण्ड ०५) अङ्चय ०१,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७९।०१।०५ 

19 
 

23.  खचव गने कामवङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड: (१) अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे स्वीकृत फजेट, 

कामविभ य उऩरब्ध स्रोत सभेतको आधायभा खचवको आदेश ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

              (२) सयकायी यकभ खचव गदाव साधन स्रोतको उच्चतभ प्रङ्झतपर प्राप्त 
हङ्टने य प्राप्त प्रङ्झतपरको गङ्टणस्तय सभेत कामभ हङ्टने गयी ङ्झभतव्ममी तङ्चयकारे गनङ्टव 
ऩनेछ।  

            (३) कङ्ट नै कामवको ब ङ्टक्तानी गनङ्टवऩदाव ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटको सीभाङ्झबत्र यही 
यीतऩूववकको कागजात प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबत्र ब ङ्टक्तानी आदेश ङ्छदन े
अङ्झधकायीरे ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

           (४) अथव भन्त्त्रारमरे साववजङ्झनक खचवभा एकरूऩता ल्माउन य ङ्झभतव्मङ्जमता 
कामभ गनव गयाउन खचवको भाऩदण्ड तोक्न सक्नेछ।  

          (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको भाऩदण्डको ऩारना गनङ्टव सफै सयकायी 
ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीको कतवव्म हङ्टनेछ।  

          (६) खचव गने, ऩेस्की ङ्छदने य पस्मौट गने सम्फन्त्धी कामवङ्जवङ्झध तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद– ५ 

कायोफायको रेखा 
24.  रेखाको ङ्झसद्धान्त्त, आधाय य रेखाको ढाॉचा: (१) ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, धयौटी तथा 

अन्त्म सयकायी कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीको ङ्झसद्धान्त्त फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको आधायभा याङ्ञखनेछ।  

                           (२) कायोफायको रेखाङ्कनका अन्त्म आधाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

                           (३) रेखाङ्कन गने तथा प्रङ्झतवेदन गने प्रकृमा रेखाका भान्त्म ङ्झसद्धान्त्त, मस 
ऺेत्रभा ङ्जवकङ्झसत बएका नवीनतभ अवधायणा य तोङ्जकएको साववजङ्झनक ऺेत्र 
रेखाभानको भागवदशवन फभोङ्ञजभ भहारेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे ङ्झनधावयण गये 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

25.  कायोफायको रेखा: (१) ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, धयौटी य अन्त्म कोषका अङ्झतङ्चयक्त 
जङ्टनसङ्टकै स्रोतफाट बएका सफै कायोफायको रेखा याख्नङ्ट सम्फङ्ञन्त्धत कामावरमको 
कतवव्म हङ्टनेछ।  

            (२) कङ्ट नै कायोफाय फजेटभा सभावेश नबएको बए सम्फङ्ञन्त्धत कामावरमरे 
सोको तोङ्जकएको ढाॉचाभा छङ्ट िै अङ्झबरेख तमाय गयी याख्नङ्ट ऩनेछ।  

            (३) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे भातहत कामावरमफाट ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, 

धयौटी य अन्त्म कोष सभेतको ङ्जवत्तीम ङ्जववयण प्राप्त गयी एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण 
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य केन्त्रीम ङ्जहसाव तमाय गयी तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक 
कामावरमराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

            (४) आफ्नो भन्त्त्रारम वा ङ्झनकाम अन्त्तगवतको सफै प्रकायका चर, अचर 
सम्ऩङ्ञत्त य दाङ्जमत्वको अङ्झबरेख याखी सोको ङ्जववयण तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र प्रदेश 
रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमभा ऩठाउने ङ्ञजम्भेवायी रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको 
हङ्टनेछ।  

            (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जववयणको आधायभा प्रदेश रेखा 
ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे प्रदेश सयकायको सम्ऩङ्ञत्त य दाङ्जमत्वको एकीकृत ङ्जववयण 
तमाय गनेछ। 

            (६) सयकायी कायोफाय, सम्ऩङ्ञत्त य दाङ्जमत्वको रेखाङ्कन तथा प्रङ्झतवेदन 
सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

26.   याजस्व दाङ्ञखरा य याजस्वको रेखा: (१) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश 
सयकायराई प्राप्त हङ्टने याजस्व तथा सयकायी यकभ कामावरमभा प्राप्त बएऩङ्झछ सोही 
ङ्छदन य सोही ङ्छदन सम्बव नबए सोको बोङ्झरऩल्ट ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा याजस्वको रेखा याखी फैङ्क दाङ्ञखरा गनङ्टव ऩनेछ।  

            (२) मस ऐन फभोङ्ञजभ सयकायी कायोफाय गने स्वीकृङ्झत प्राप्त फैङ्कभा जम्भा 
हङ्टन आएको याजस्व सोही ङ्छदन प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टव ऩनेछ।  

            (३) काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ 
याजस्व दाङ्ञखरा हङ्टन नसकेभा सोको बोङ्झरऩल्ट फैङ्क वा प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा 
दाङ्ञखरा गनङ्टव ऩनेछ।  

           स्ऩिीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग “काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत” 

बङ्ङारे बकूम्ऩ, फाढी, ऩङ्जहयो जस्ता ङ्जवऩद्, भहाभायी, कङ्ट नै ङ्जहॊसात्भक गङ्झतङ्जवङ्झध, 

हङ्टरदङ्गा, फन्त्द हड्तार, कफ्मङ्टव वा त्मस्तै अन्त्म ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव।  

             (४) उऩदपा (३) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवस्थाभा फाहेक सयकायी कायोफाय 
गनव स्वीकृती प्राप्त कङ्ट नै फैङ्करे प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा याजस्व दाङ्ञखरा गदाव तीन 
ङ्छदनबन्त्दा फढी अवङ्झध ङ्जढरो गयेभा त्मस्तो फैङ्कराई प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक 
कामावरमरे जम्भा गनव फाॉकी यकभको दश प्रङ्झतशतका दयरे हङ्टन आउने यकभ 
जङ्चयवाना गयी सो जङ्चयवाना सभेत याजस्व दाङ्ञखरा गनव रगाई त्मस्तो फैङ्कको 
इजाजत ऩत्र यद्द गनेसम्भको कायफाहीको राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा रेखी 
ऩठाउन सक्नेछ।  

             (५) याजस्वको रगत तथा रेखा याख्न,े ङ्जहसाफ ङ्झबडान गने, ङ्जवत्तीम ङ्जववयण 
तमाय गने, रेखाऩयीऺण गयाउने उत्तयदाङ्जमत्व कामावरम प्रभङ्टखको हङ्टनछे।  
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             (६) याजस्वको रेखा याख्न ेङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम य याजस्व कायोफाय गने फैङ्क 
फीचको ङ्जहसाफ ङ्झभरान सम्फन्त्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

27.   नगद, ङ्ञजन्त्सी दाङ्ञखरा य रेखा: (१) ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे आफ्नो ङ्ञजम्भाभा आएको 
सयकायी नगदीको हकभा सोही ङ्छदन वा त्मसको बोङ्झरऩल्ट य ङ्ञजन्त्सी भारसाभान 
बए सात ङ्छदनङ्झबत्र मथास्थानभा दाङ्ञखरा गयी से्रस्ता खडा गनङ्टव ऩनेछ।  

            (२) आफ्नो ङ्ञजम्भाभा आएको सयकायी नगदी सोही ङ्छदन वा त्मसको 
बोङ्झरऩल्ट मथास्थानभा दाङ्ञखरा नगयेको देङ्ञखन आएभा सम्फङ्ञन्त्धत तारङ्टक 
कामावरम वा ङ्जवबागीम प्रभङ्टखरे दश ङ्छदनसम्भ ङ्जढरो गयेको बए दाङ्ञखरा गनव फाॉकी 
यकभ य सो यकभको दश प्रङ्झतशतरे जङ्चयवाना गयी सो सभेत दाङ्ञखरा गनव 
रगाउने य सोबन्त्दा फढी ङ्जढरो गयेको बए दश प्रङ्झतशतका दयरे जङ्चयवाना गयी 
दाङ्ञखरा गनव रगाई कसूयको भात्रा अनङ्टसाय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम 
कायफाही सभेत गनव, गयाउन सक्नेछ। 

             तय फैङ्क य कामावरम फीचको दूयी सभेतराई ङ्जवचाय गयी प्रदेश रेखा 
ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे नगद दाङ्ञखरा गने म्माद तोङ्जकङ्छदएकोभा सोही म्माद 
फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ।  

              (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे नगदी 
तथा ङ्ञजन्त्सी दाङ्ञखरा गयेको से्रस्ता खडा गनव नसकेभा त्मसको भनाङ्झसव कायण 
खङ्टराई एक तह भाङ्झथको अङ्झधकायी सभऺ म्माद थऩको राङ्झग अनङ्टयोध गनव 
सक्नेछ।  

               (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ म्माद थऩको राङ्झग अनङ्टयोध बै आएभा 
एक तह भाङ्झथको अङ्झधकायीरे भनाङ्झसव कायण देखेभा एकै ऩटक वा दङ्टई ऩटक 
गयी फढीभा तीस ङ्छदनसम्भको म्माद थऩ गङ्चयङ्छदन सक्नेछ।  

 

28.   रेखा तथा ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ऩशे गने: (१) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे 
तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र प्रत्मेक आङ्झथवक वषवको प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषका अङ्झतङ्चयक्त 
वैदेङ्ञशक अनङ्टदान य ऋण सहामता तथा रगानीको रेखा य ङ्जवङ्झनमोजन, याजस्व, 

धयौटी तथा अन्त्म कोष सङ्जहतका प्रदेश रेखाको एकीकृत ङ्जवत्तीम ङ्जववयण 
भहारेखाऩयीऺकको कामावरम सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।  

             (२) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे भातहत कामावरम सभेतको प्रत्मेक 
आङ्झथवक वषवको सम्ऩूणव आमव्ममको केन्त्रीम ङ्जवत्तीम ङ्जववयण तमाय गयी तोङ्जकएको 
अवङ्झधङ्झबत्र प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम य भहारेखाऩयीऺकको कामावरम सभऺ 
ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।  
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             (३) ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे आफ्नो कामावरमको कायोफायको रेखा य 
सम्फङ्ञन्त्धत कागजात रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे तोकेको कामावरम वा 
भहारेखाऩयीऺक सभऺ तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।  

            (४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ रेखा ङ्जववयण ऩेश गनव नसकेको 
भनाङ्झसव कायण देखाई म्माद थऩको राङ्झग अनङ्टयोध गयेभा एक तह भाङ्झथको 
अङ्झधकायीरे फढीभा तीस ङ्छदनसम्भको म्माद थङ्जऩङ्छदन सक्नेछ।  

             तय मसयी म्माद थऩ गदाव भहारेखाऩयीऺकको कामावरमभा केन्त्रीम रेखा 
ऩेश गने सभम अवङ्झध प्रबाङ्जवत नहङ्टने गयी थऩ गनङ्टव ऩनेछ।  

            (५) तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र भहारेखाऩयीऺकको कामावरमभा रेखा तथा 
ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ऩेश गयाउन नसकी भनाङ्झसफ भाङ्जपकको कायण देखाई रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृत वा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे म्माद थऩको राङ्झग अनङ्टयोध गयेभा 
भहारेखाऩयीऺक वा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकायीरे फढीभा तीस ङ्छदनसम्भको म्माद 
थङ्जऩङ्छदन सक्नेछ।  

            (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ म्माद थऩ भाग नगयेभा वा थङ्जऩएको 
म्मादङ्झबत्र ऩङ्झन रेखा य ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ऩेश नगयेभा भहारेखाऩयीऺकरे ङ्ञजम्भेवाय 
व्मङ्ञक्त बए रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतराई य रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृत बए एक 
तहभाङ्झथको अङ्झधकायीराई त्मस्तो रेखा य ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ऩेश गनव ङ्झनदेशन ङ्छदन 
सक्नेछ।  

             (७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशन ङ्छदॊदा ऩङ्झन रेखा तथा ङ्जवत्तीम 
ङ्जववयण ऩेश नगने ऩदाङ्झधकायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही 
गनव भहारेखाऩयीऺकरे सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ।  

           (८) याजस्व, नगदी, ङ्ञजन्त्सी तथा धयौटी ऩेश गने तथा त्मसको रेखा 
अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक रूऩभा याख्न े सम्फन्त्धी अन्त्म कामवङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

29.  हानी नोक्सानी असङ्टर उऩय गङ्चयन:े मस ऐन फभोङ्ञजभ याख्नङ्ट ऩने कायोफायको रेखा 
ङ्छठकसॉग नयाखेको कायणफाट प्रदेश सयकायराई कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको हानी नोक्सानी 
तथा ऺङ्झत हङ्टन गएभा त्मसयी ऩनव गएको हानी नोक्सानी तथा ऺङ्झत ङ्ञजम्भेवाय 
व्मङ्ञक्तफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–६ 

आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण तथा रेखाऩयीऺण 

 

30.  आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारी: (१) प्रदेशका सफै सयकायी कामावरमरे आफ्नो य 
भातहत कामावरमको आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारी तमाय गयी रागू गनङ्टव ऩनेछ।  
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            (२) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे आपैं  वा आपू भातहतको वङ्चयष्ठ 
अङ्झधकृत भापव त कामावरमको आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारी प्रबावकायी रूऩभा 
कामावन्त्वमन बए वा नबएको सम्फन्त्धभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीवेऺण 
गनङ्टव वा गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

             (३) आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारीको ढाॉचा य कामवङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

31.   रेखाऩयीऺण तथा आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण सङ्झभङ्झत: (१) आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारी, 
आन्त्तङ्चयक तथा अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको कामावन्त्वमनका राङ्झग प्रत्मेक 
भन्त्त्रारम वा केन्त्रीम ङ्झनकामभा देहाम फभोङ्ञजभको रेखा ऩयीऺण तथा आन्त्तङ्चयक 
ङ्झनमन्त्त्रण सङ्झभङ्झत यहनेछ:- 

 

(क) सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारम वा ङ्झनकामको रेखा उत्तयदामी  

अङ्झधकृत वा ङ्झनजरे तोकेको वङ्चयष्ठतभ ्अङ्झधकृत      - सॊमोजक                                    

(ख) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको मोजना भहाशाखा प्रभङ्टख      - सदस्म                    

(ग) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको प्रशासन भहाशाखा प्रभङ्टख        - सदस्म                       

(घ) सॊमोजकरे तोकेको सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा कामवयत  

ङ्जवषम ऺेत्रको ऻान तथा अनङ्टबव बएको सम्फङ्ञन्त्धत  

ऩदाङ्झधकायी                                - सदस्म  

(ङ)  सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको अनङ्टगभन भहाशाखा वा शाखा  

प्रभङ्टख                    -सदस्म                

(च) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको आङ्झथवक प्रशासन प्रभङ्टख     - सदस्म-
सङ्ञचव                      

            (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामावरम वा ङ्झनकाम य 
भातहतका कामावरमफाट सम्ऩादन गङ्चयने कामवहरू दऺताऩूणव एवॊ ङ्झभतव्ममी रूऩभा 
सम्ऩादन गयी नङ्झतजा उन्त्भङ्टख गयाउने, ङ्जवत्तीम जोङ्ञखभ न्त्मूनीकयण गने, ङ्जवत्तीम 
ङ्जववयणराई ङ्जवश्वसनीम फनाउन े तथा रेखाऩयीऺणफाट कामभ बएका फेरूजङ्ट 
पस्मौट गयी गयाई आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारीराई सङ्टदृढ एवॊ प्रबावकायी फनाउन 
आवश्मक काभ गनेछ।  

           (३) रेखाऩयीऺण तथा आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण सङ्झभङ्झतको अन्त्म कामवङ्जवङ्झध 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

32.   आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण: (१) प्रदेश सयकायका प्रत्मेक कामावरमको कायोफायको 
ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्मङ्जमता, कामवदऺता य प्रबावकाङ्चयताका आधायभा आन्त्तङ्चयक 
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रेखाऩयीऺण प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम वा सो कामावरमरे तोकेको प्रदेश 
रेखा इकाई कामावरमफाट हङ्टनेछ। 

            (२) आफ्नो कामावरमको आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गयाउने ङ्ञजम्भेवायी 
सम्फङ्ञन्त्धत कामावरम प्रभङ्टखको हङ्टनेछ।  

            (३) आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺकको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:- 

(क)  आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺकरे सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको उदे्दश्म 
अनङ्टरूऩका कामवसम्ऩादनसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कायोफायको गङ्ञणतीम 
शङ्टद्धता य कानूनको ऩङ्चयऩारना एवॊ नेऩार सयकायरे स्वीकृत 
गयेको रेखा ङ्झनदेङ्ञशका अनङ्टसाय रेखा, प्रभाण कागजातहरूका 
साथै अङ्कको ऩूणव ऩयीऺण गने,  

(ख)  सम्फङ्ञन्त्धत कामावरम वा ङ्झनकामको कामवसम्ऩादनका िभभा 
ऩङ्चयचारन बएको स्रोतको नङ्झतजाभूरक उऩमोग एवॊ 
प्रबावकाङ्चयता सम्फन्त्धभा जोङ्ञखभ ङ्जवश्लषेणभा आधाङ्चयत बई 
रेखाजोखा गयी सङ्टझाव गने य अवरम्फन गङ्चयएका आन्त्तङ्चयक 
ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारी रगामतका नीङ्झतगत एवॊ प्रकृमागत 
ऩऺहरूको व्मवस्थाऩकीम अभ्मासका सम्फन्त्धभा रेखाजोखा 
गयी सङ्टझाव प्रस्तङ्टत गने,  

(ग)  खण्ड (क) फभोङ्ञजभ ऩयीऺण गदाव साववजङ्झनक ङ्जवत्तीम 
जवापदेङ्जहता य ऩायदङ्ञशवताको प्रवद्धवन गदै सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामको आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण प्रणारीको ऩमावप्तताको 
सम्फन्त्धभा जाॉचफङ्टझ गयी सोको सङ्टदृढीकयण तथा आङ्झथवक 
अनङ्टशासनको ऩङ्चयऩारन सम्फन्त्धभा सङ्टझाव ङ्छदन,े  

(घ)  आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण प्रमोजनका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामको आङ्झथवक कायोफाय य सोसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कागजात, 

अङ्झबरेख तथा ङ्झनणवमहरू ङ्झनयीऺण, ऩयीऺण तथा जाॉच गने।  

(4) आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺकरे प्रत्मेक तीन भङ्जहनाभा आन्त्तङ्चयक 
रेखाऩयीऺण गयी रेखाऩयीऺणको िभभा  औॊल्माइएका व्महोया खङ्टराई सङ्टझाव 
सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण सभाप् त बएको एक भङ्जहनाङ्झबत्र 
सम्फङ्ञन्त्धत कामावरम वा ङ्झनकाम प्रभङ्टख तथा अङ्ञख्तमायी प्रदान गने तारङ्टक 
कामावरम सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

             (5) आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺकरे आपूराई खटाउने य आन्त्तङ्चयक 
रेखाऩयीऺण गने ङ्झनकामप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवाय यही आफ्नो काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 
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प्रमोगको ङ्झसरङ्झसराभा सदाचाङ्चयता, वस्तङ्टङ्झनष्ठता, गोऩनीमता, सऺभता सङ्जहत तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभका अन्त्म आचयण ऩारना गनङ्टव ऩनेछ।  

            (6) आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा जानकायीभा 
आएको कङ्ट नै सूचना वा तथ्म रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गने फाहेक अन्त्म 
कङ्ट नै ऩङ्झन रूऩभा कसैराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट हङ्टदैन।  

            (7) आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺकरे आफ्नो कामवसम्ऩादनका िभभा मस ऐन 
फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग गयी आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गयेको आधायभा भात्र 
ङ्झनज उऩय कङ्ट नै कानूनी कायफाही चराइने छैन।  

            तय आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺकरे अनङ्टङ्ञचत कामव गयेभा वा वदङ्झनमतऩूववक 
कामवसम्ऩादन गयेको प्रभाङ्ञणत बएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाही वा 
अङ्झबमोजन गनव फाधा ऩङ्टगकेो भाङ्झनन ेछैन।  

            (8) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा 
सभावेश बएका व्महोया अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण हङ्टन ङ्ट अगावै पस्मौट तथा सम्ऩयीऺण 
गयाई अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺक सभऺ प्रस्तङ्टत गनङ्टव ऩनेछ।  

            (9) अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण हङ्टॉदाका फखत प्रस्तङ्टत हङ्टन आएका आन्त्तङ्चयक 
रेखाऩयीऺणका सङ्टझावहरूको सम्फन्त्धभा कायण सङ्जहत हटाइएकोभा फाहेक अन्त्म 
सङ्टझावहरूराई रेखाऩयीऺकरे अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा आफ्नो सङ्टझावको 
रूऩभा प्रस्तङ्टत गनव सक्नेछ। 

      (10) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺणराई 
स्वतन्त्त्र, ङ्झनष्ट्ऩऺ य प्रबावकायी फनाउन रेखा सभूहका कभवचायीराई आन्त्तङ्चयक 
रेखाऩयीऺणका राङ्झग न्त्मूनतभ अवङ्झध तोकी खटाउन ेव्मवस्था गनङ्टवऩनेछ। 

तय एउटै कभवचायीराई रेखाऩारन गनव य आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺणको 
कामवभा खटाउन ऩाइने छैन। 

            (11) प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺणको 
एकीकृत वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी प्रत्मेक वषवको काङ्झतवक भङ्जहनाङ्झबत्र अथव  
भन्त्त्री सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ।  

(१2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्त्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनफाट 
औॊल्माइएको ङ्जवषमको आधायभा आवश्मक सङ्टधाय गनङ्टव सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको 
कतवव्म हङ्टनेछ। 

(१3) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामरे आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺणको प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख 
बए फभोङ्ञजभ सङ्टधाय बए नबएको ऩयीऺण गनव तथा आवश्मक कायफाही गनव 
रेखाऩयीऺण सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टव ऩनेछ।  
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             (१4) सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामरे आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺकरे प्रस्तङ्टत गयेको 
प्रङ्झतवेदन य सो उऩय बएको कायफाहीको प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्री सभऺ ऩेश 
गनङ्टव ऩनेछ। 

             (१5) आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण सम्फन्त्धी अन्त्म कामवङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

33.  अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण: (१) प्रत्मेक कामावरमरे सफै प्रकायका आमव्मम तथा 
कायोफायको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको रेखा य ङ्जवत्तीम ङ्जववयण ऩेश गयी 
भहारेखाऩयीऺकको कामावरमफाट अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

            (२) भहारेखाऩयीऺकरे अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण गदाव आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनराई सभेत आधाय ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

3४.  कायोफायको रेखा तथा ङ्जववयण दाङ्ञखरा गनङ्टव ऩने: (१) कामावरमको सयकायी नगदी, 
ङ्ञजन्त्सी, आमव्ममको  रेखाको आकङ्ञस्भक ङ्झनयीऺण गदाव वा आन्त्तङ्चयक वा अङ्ञन्त्तभ 
रेखाऩयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा रेखाऩयीऺकफाट सोङ्झधएको प्रश्नको जवाप वा भाग 
गङ्चयएको रेखा तथा ङ्जववयण तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र दाङ्ञखरा गनङ्टव सम्फङ्ञन्त्धत 
ऩदाङ्झधकायी वा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको कतवव्म हङ्टनेछ। 

            (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयएको ङ्जववयण तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र 
ऩेश गनव नसङ्जकन े भनाङ्झसव कायण सङ्जहत सम्फङ्ञन्त्धत ऩदाङ्झधकायी वा ङ्ञजम्भेवाय 
व्मङ्ञक्तरे थऩ सभम भाग गयेभा रेखाऩयीऺकरे आपूरे सोधेको प्रश्नको जवाप वा 
भाग गङ्चयएको रेखा तथा ङ्जववयण ऩशे गनव ङ्झनजराई भनाङ्झसव सभम ङ्छदन सक्नेछ।  

            (३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको म्मादङ्झबत्र सोङ्झधएको प्रश्नको 
जवाप वा भाग गङ्चयएको रेखा तथा ङ्जववयण ऩेश गनव नसकेभा सो कायणफाट 
देङ्ञखएको फेरुजङ्ट वा कैङ्जपमतप्रङ्झत सम्फङ्ञन्त्धत ऩदाङ्झधकायी ङ्ञजम्भेवाय हङ्टनछे।  

3५.  रेखाऩयीऺणको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩयको कायफाही: (१) भहारेखाऩयीऺकफाट 
रेखाऩयीऺण बई प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदनभा औॊल्माईएका फेरूजङ्टका सम्फन्त्धभा सो 
फेरूजङ्टको सूचना प्राप्त बएको ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्त्धत कामावरमरे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ पस्मौट गयी सम्ऩयीऺणको राङ्झग भहारेखाऩयीऺक सभऺ ऩेश गनङ्टव 
ऩनेछ।  

           (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
व्महोया पस्मौट तथा सम्ऩयीऺण गयाउन नसक्ने भनाङ्झसव भाङ्जपकको कायण 
बएभा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे कायण सभेत उल्रेख गयी म्माद थऩको राङ्झग 
भहारेखाऩयीऺक सभऺ अनङ्टयोध गनव सक्नेछ।  

           (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ म्माद थऩको राङ्झग अनङ्टयोध बई आएभा 
भहारेखाऩयीऺकरे एक भङ्जहनासम्भको म्माद थऩ गङ्चयङ्छदन सक्नेछ।  
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            (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ थऩ गङ्चयङ्छदएको म्मादङ्झबत्र ऩङ्झन प्रायङ्ञम्बक 
प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत व्महोया पस्मौट वा सम्ऩयीऺण नगयाएभा 
भहारेखाऩयीऺकरे रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतराई जानकायी गयाउनेछ।  

            (५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ भहारेखाऩयीऺकफाट जानकायी प्राप्त बएऩङ्झछ 
सो फभोङ्ञजभको कामव सम्ऩादन गने ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्त्धत रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकृतको हङ्टनेछ।  

            (६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी 
तोङ्जकएको सभमभा ऩूया नगयेभा भहारेखाऩयीऺकरे सो व्महोयाको जानकायी 
सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रीराई गयाई त्मसयी पस्मौट वा सम्ऩयीऺण हङ्टन नसकेको यकभको 
ङ्जववयण आफ्नो वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदनभा सभावेश गनेछ।  

3६.  फेरुजङ्टको रगत याख्न:े (१) ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे दपा ३५ फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺणको 
प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदनभा औॊल्माईएका ङ्झनमङ्झभत गनङ्टवऩने तथा असङ्टर उऩय गनङ्टवऩने वा 
ङ्झतनङ्टव फङ्टझाउनङ्टऩने बनी ठहर् माइएको फेरूजङ्टको रगत कामावरमस्तयभा याख् नङ्ट ऩनेछ।  

             (२) प्रदेश स्तयका ङ्झनकामरे आफ्नो य भातहतका सफै कामावरमको 
फेरूजङ्टको एकीकृत रगत याख् नङ्ट ऩनेछ।  

             (३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभको रगत याख्दा आन्त्तङ्चयक य अङ्ञन्त्तभ 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको रगत अरग अरग रूऩभा याख् नङ्ट ऩनेछ।  

             (४) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे दपा ३2 को उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ 
पस्मौट तथा सम्ऩयीऺण बएको आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺणको फेरूजङ्ट तथा दपा ३७ 
फभोङ्ञजभ पस्मौट तथा दपा 3८ फभोङ्ञजभ पस्मौट तथा पयपायख बएको 
अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺणको फेरूजङ्टको रगतभा अद्यावङ्झधक गयी ऩङ्झछल्रा अवङ्झधको 
रेखाऩयीऺण हङ्टॉदा सो सभेत ऩयीऺण गनङ्टव गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

            (५) फेरूजङ्टको रगत याख् न ेकामवङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

3७.   फेरूजङ्ट पस्मौट गने गयाउन:े (१) रेखाऩयीऺणफाट औॊल्माईएको फेरूजङ्टका 
सम्फन्त्धभा प्रभाण ऩेश गयी वा ङ्झनमङ्झभत गयी गयाई वा असङ्टर उऩय गयी पस्मौट 
गने ऩङ्जहरो ङ्ञजम्भेवायी तथा दाङ्जमत्व फेरूजङ्टसॉग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्त तथा 
आङ्झथवक कायोफायभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायीको हङ्टनेछ। त्मस्तो ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्त तथा 
आङ्झथवक कायोफायभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायी फेरूजङ्ट पस्मौट नहङ्टॉदै सरूवा वा फढङ्टवा वा 
अन्त्म कायणरे कामावरमभा नयहेभा त्मस्तो से्रस्ता तथा अङ्झबरेख ऩशे गने तथा 
फेरूजङ्ट पस्मौट गने वा गयाउन ेङ्ञजम्भेवायी हारको ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको हङ्टनेछ।  

              (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फेरूजङ्ट पस्मौट हङ्टन नसकेभा सम्फङ्ञन्त्धत 
रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे जाॉचफङ्टझ गयाई सो फेरूजङ्ट कामभ हङ्टन े गयी आङ्झथवक 
कायोफाय गने ऩदाङ्झधकायी य कायोफायभा सॊरग्न व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर गनङ्टव ऩने 
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देङ्ञखएभा असङ्टर उऩय गनव वा गयाउन रगाई फेरूजङ्ट पस्मौट गनङ्टव गयाउनङ्ट ऩनेछ। 
जानाजान वा राऩयफाही साथ कायोफाय गयी हानी नोक्सानी बएको देङ्ञखएभा 
त्मस्तो फेरूजङ्ट यकभ सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर गनङ्टव ऩनेछ।  

              (३) आन्त्तङ्चयक वा अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण हङ्टॉदा सयकायी नगदी वा ङ्ञजन्त्सी 
भारसाभानको रगत याख् न छङ्टटाएको देङ्ञखएभा वा प्रदेश सयकायराई हानी 
नोक्सानी बएको बङे्ङ सूचना प्राप्त बएभा सम्फङ्ञन्त्धत कामावरम प्रभङ्टख वा ङ्जवबागीम 
प्रभङ्टखरे तत्कारै त्मस्तो हानी नोक्सानी बएको यकभ सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजम्भेवाय 
व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर गयी कसूयको भात्रा अनङ्टसाय ङ्झनजराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
ङ्जवबागीम कायफाही सभेत गनङ्टव ऩनेछ।  

              (४) कायोफायभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायीराई ङ्झनज सरूवा, फढङ्टवा वा अन्त्म 
तङ्चयकारे सेवाफाट अरग हङ्टॉदा आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गयाएय भात्र यभाना ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺणफाट कङ्ट नै कैङ्जपमत देङ्ञखएभा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तफाट 
कामावरम प्रभङ्टखरे सोको जवाप वा प्रङ्झतङ्जिमा ङ्झरएय पयपायख गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

              (५) मस दपा फभोङ्ञजभ फेरूजङ्ट पस्मौट गये नगयेको सम्फन्त्धभा 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ पस्मौट गनव रगाउने दाङ्जमत्व 
सम्फङ्ञन्त्धत रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको हङ्टनेछ।  

3८.   फेरुजङ्ट पस्मौट तथा पयपायख: (१) रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा औल्माइएको फेरूजङ्ट 
असङ्टर गयी पस्मौट तथा ङ्झनमङ्झभत गने उत्तयदाङ्जमत्व रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको 
हङ्टनेछ।  

              (२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग असङ्टर गनङ्टवऩने तथा ङ्झतनङ्टव 
फङ्टझाउनङ्ट ऩने बनी औॊल्माइएको फेरूजङ्टको हकभा रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे 
कायोफायभा सॊरग्न ऩदाङ्झधकायीसॉग आवश्मक ङ्जववयण वा स्ऩिीकयण ङ्झरई त्मस्तो 
फेरूजङ्ट असङ्टर गयाई सभमभै पस्मौट गनङ्टव गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

              (३) असङ्टर गनङ्टव ऩने तथा ङ्झतनङ्टव फङ्टझाउनङ्ट ऩने बनी औॊल्माइएको फेरूजङ्ट 
फाहेक अन्त्म फेरूजङ्टको हकभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩङ्टर् माउनङ्ट ऩने यीत नऩङ्टगकेो 
तय सयकायी नगदी य ङ्ञजन्त्सीको हानी नोक्सानी नबएको ऩङ्टष्ट्याईं गने कायण 
सङ्जहतको प्रभाण प्राप्त बएभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामवङ्जवङ्झध अऩनाई सम्फङ्ञन्त्धत 
रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे त्मस्तो फेरूजङ्ट ङ्झनमङ्झभत गयी पस्मौट गनङ्टव ऩनेछ।  

            (४) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ पस्मौट बएको फेरूजङ्टको रगत किा 
गनव सात ङ्छदनङ्झबत्र भहारेखाऩयीऺकको कामावरमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ य 
भहारेखाऩयीऺकको कामावरमरे सोको रगत किा गयी सात ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्त्धत 
रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  
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            (५) फेरूजङ्ट पस्मौट तथा पयपायख सम्फन्त्धी अन्त्म कामवङ्जवङ्झध तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

39. वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदनभा छरपर: (१) भहारेखाऩयीऺकको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदनभा 
औॊल्माईएका फेरूजङ्टको सम्फन्त्धभा प्रदेश सबाको साववजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतभा 
छरपर हङ्टॉदा सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन,े छरपरभा बाग ङ्झरन,े सो 
सम्फन्त्धभा आफ्नो याम प्रङ्झतङ्जिमा वा ङ्झरङ्ञखत धायणा ऩेश गने तथा फेरूजङ्ट पस्मौट 
सम्फन्त्धी काभ कायफाही गने वा गयाउने ङ्ञजम्भेवायी रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको 
हङ्टनेछ।  

           (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदेश सबाको साववजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतभा 
छरपर बई प्रदेश सबाभा ऩेश गयेको सङ्टझाव प्रदेश सबाफाट स्वीकृत बए 
फभोङ्ञजभ कामावन्त्वमन गने गयाउन े ङ्ञजम्भेवायी भहारेखाऩयीऺक तथा सम्फङ्ञन्त्धत 
रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको हङ्टनेछ।  

           (३) प्रदेश सबाफाट स्वीकृत साववजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन फभोङ्ञजभ 
फेरूजङ्टको रगतफाट हटाउनङ्ट ऩने ङ्जवषम भहारेखाऩयीऺकरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र हटाई 
सोको जानकायी साववजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झत य सम्फङ्ञन्त्धत रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकृतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

           (४) मस दपा फभोङ्ञजभको कामवको अनङ्टगभन प्रदेश सबाको साववजङ्झनक 
रेखा सङ्झभङ्झतरे गनेछ।  

40.   फेरूजङ्ट पस्मौट सङ्झभङ्झत: (१) साभान्त्म प्रकृमाफाट पस्मौट हङ्टन नसकेका फेरूजङ्ट 
पस्मौट गनव प्रदेश सयकायरे साववजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झत य भहारेखाऩयीऺकको याम 
ङ्झरई प्रदेश याजऩत्रभा सूचना प्रकाशन गयी देहाम फभोङ्ञजभको एक फेरूजङ्ट पस्मौट 
सङ्झभङ्झत गठन गनव सक्नेछ:- 

(क)  प्रदेश सबा, साववजङ्झनक रेखा सङ्झभङ्झतरे तोकेको  

सङ्झभङ्झतको सदस्म                                                - अध्मऺ 

(ख) भहारेखाऩयीऺकरे तोकेको नामव भहारेखाऩयीऺक  

वा ङ्झनदेशक                                                                - सदस्म  

(ग)  अथव भन्त्त्रारमको सङ्ञचव वा ङ्झनजरे तोकेको  

      नवौं वा दशौं तह वा सो सयहको अङ्झधकृत                 - सदस्म                           

(घ)  प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक                 - सदस्म  

(ङ)  प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रकरे तोकेको प्रदेश रेखा  

ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमको सातौं वा आठौं तह वा  

सो सयहको अङ्झधकृत                                       - सदस्म-सङ्ञचव  
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             (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत फेरूजङ्ट पस्मौट सङ्झभङ्झतको कामवऺ ेत्र 
प्रदेश सयकायरे तोङ्जकङ्छदए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

             (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत फेरूजङ्ट पस्मौट सङ्झभङ्झतरे फेरूजङ्ट 
पस्मौट गदाव अऩनाउनङ्ट ऩने कामवङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

4१.  फेरूजङ्ट पस्मौट सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: दपा ४0 फभोङ्ञजभ गङ्छठत 
फेरूजङ्ट पस्मौट सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछे:- 

(क) रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएका भस्मौट, ङ्जहनाङ्झभना य असङ्टर उऩय 
गनङ्टवऩने ठहङ्चयएको फेरूजङ्ट फाहेक ङ्झनमङ्झभत प्रकृमाफाट पस्मौट 
तथा सम्ऩयीऺण हङ्टन नसकेका कङ्ट नै भन्त्त्रारम, सङ्ञचवारम, 
आमोग, ङ्जवबाग वा कामावरम अन्त्तगवतका फेरूजङ्ट सम्फङ्ञन्त्धत 
भन्त्त्रारम, सङ्ञचवारम वा आमोगफाट सयकायी नगदी य 
ङ्ञजन्त्सीको हानी नोक्सानी नबएको ऩङ्टष्ट्याईं सङ्जहत पस्मौटको 
ङ्झनङ्झभत्त ङ्झसपाङ्चयस बई आएभा औङ्ञचत्मको आधायभा त्मस्तो 
फेरूजङ्ट ङ्झनमङ्झभत वा ङ्झभनाहा गयी फेरूजङ्टको रगत किा गने,  

(ख)  खण्ड (क) फभोङ्ञजभ पस्मौटको ङ्झनङ्झभत्त सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस 
बई आएका फेरूजङ्ट पस्मौट गनव नङ्झभल्ने बएभा सम्फङ्ञन्त्धत 
भन्त्त्रारम, सङ्ञचवारम वा आमोगराई फेरूजङ्ट यकभ ङ्झनमङ्झभत वा 
असङ्टर उऩय गनव रेखी ऩठाउने। 

 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

फयफङ्टझायथ, ङ्झरराभ ङ्झफिी तथा ङ्झभनाहा 
 

42.  फयफङ्टझायथ: (१) कभवचायी सरूवा, फढङ्टवा हङ्टॉदा वा अवकास प्राप्त गदाव वा राभो 
अवङ्झध काज वा ङ्जवदाभा यहदा आफ्नो ङ्ञजम्भाभा यहेको नगदी, ङ्ञजन्त्सी वा सयकायी 
कागजात म्माद तोङ्जकएकोभा तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र य म्माद नतोङ्जकएकोभा 
एक् काइस ङ्छदनङ्झबत्र तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फयवङ्टझायथ गयी तोङ्जकएको ढाॉचाभा 
फयवङ्टझायथको प्रभाणऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

            (२) कङ्ट नै भनाङ्झसव कायणरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको म्मादङ्झबत्र 
फयवङ्टझायथ गनव नसङ्जकएभा म्मादङ्झबत्र फयवङ्टझायथ गनव नसङ्जकएको कायण खोरी 
सम्फङ्ञन्त्धत तारङ्टक कामावरमभा ङ्झनवेदन ङ्छदई ङ्झनकासा बई आए फभोङ्ञजभ गनङ्टव 
ऩनेछ।  

            (३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ फयवङ्टझायथ हङ्टन नसकेकोभा 
सम्फङ्ञन्त्धत रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे सभम ङ्झनधावयण गयी त्मसयी ङ्झनधावयण 
गङ्चयएको सभमङ्झबत्र आवश्मक जाॉचफङ्टझ गयाउन सक्नेछ।  
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            (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको सभमङ्झबत्र ऩङ्झन फयवङ्टझायथ नगने 
व्मङ्ञक्त फहारवारा कभवचायी बए सम्फङ्ञन्त्धत कामावरम प्रभङ्टखरे प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ ङ्झनजको तरफ बत्ता योक् का याखी य फहार टङ्टटेको व्मङ्ञक्त बए ङ्झनजको 
ङ्झनवङृ्ञत्तबयण वा उऩदान योक् का याखी एवॊ ङ्झनवङृ्ञत्तबयण, उऩदान नऩाउने वा उऩदान 
ङ्झरइसकेको व्मङ्ञक्त बए प्रहयीद्वाया ऩिाउ गनव रगाई फयवङ्टझायथ गनव रगाउनङ्ट 
ऩनेछ।  

            (५) सभमभा फयवङ्टझायथ नगयेको कायणफाट सयकायी नगदी, ङ्ञजन्त्सी वा 
धनभारभा कङ्ट नै नोक्सानी बएभा नोक्सानी बएको यकभ य सोही फयाफयको ङ्झफगो 
यकभ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्त्धत व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।  

           (६) फयवङ्टझायथ गने सम्फन्त्धी अन्त्म प्रकृमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

43.  ङ्झरराभ ङ्झफिी: मो ऐन तथा मस ऐन अन्त्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्ञजन्त्सी 
ङ्झनयीऺण गदाव टङ्टटपङ्ट ट तथा फेकम्भा बई ऩङ्टन: प्रमोग गनव नसङ्जकन,े प्राङ्जवङ्झधकफाट 
ङ्झनयीऺण गदाव कङ्ट नै ङ्ञजन्त्सी भारसाभान भभवत गयी ऩङ्टन: प्रमोग गनव सङ्जकन े बए 
ताऩङ्झन साभानको ऩाटऩङ्टजाव नऩाइन ेय भभवत गदाव उक्त साभानको फजाय भङ्टल्मको 
ऩङ्ञच्चस प्रङ्झतशत बन्त्दा फढी खचव हङ्टने वा प्रङ्जवङ्झध ऩङ्टयानो बएको कायण प्रमोग गदाव 
कामवकङ्ट शरता घट्ने बनी प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख बएको भारसाभान कामावरम प्रभङ्टखरे 
जाॉचफङ्टझ गदाव ङ्झरराभ ङ्झफिी गनङ्टवऩने बनी ठहर् माएभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
कामवङ्जवङ्झध अऩनाई ङ्झरराभ गनव सङ्जकनेछ।  

4४.   ङ्झभनाहा: मस ऐनभा अन्त्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन अन्त्तगवत 
उठ्न नसकेको सयकायी फाॉकी यकभ प्राकृङ्झतक प्रकोऩ, दङ्टघवटना वा आफ्नो काफू 
फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतरे गदाव तथा सङ्टख्खाजतॉ बई वा ङ्ञखइएय, सडेय गई वा अन्त्म 
कायणफाट सयकायी हानी नोक्सानी हङ्टन गएको वा कानून फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ 
फढाफढ हङ्टॉदा ऩङ्झन नउठेको वा उठ्ने ङ्ञस्थङ्झत नदेङ्ञखएको भारसाभान य प्रङ्जवङ्झध 
ऩङ्टयानो बई प्रमोगभा ल्माउन नसङ्जकने, सङ्टयऺाको कायणरे प्रमोग गनव उऩमङ्टक्त नहङ्टन े
साभान तथा सफ्टवेमय प्राङ्जवङ्झधक प्रङ्झतवेदनको आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झभनाहा 
ङ्छदन सङ्जकनेछ।  

 
 
 
 
 

ऩङ्चयच्छेद–८ 

सयकायी फाॉकी असङ्टर उऩय 
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4५.   ङ्झनमङ्झभत प्रकृमाफाट पस्मौट नबएको फेरूजङ्ट सयकायी फाॉकीको रूऩभा यहन:े (१) 
रेखाऩयीऺणफाट भस्मौट तथा ङ्जहनाङ्झभना बएको बनी ठहय बएको यकभ दपा ३7 
य 38 फभोङ्ञजभ पस्मौट तथा पयपायख हङ्टन नसकेभा त्मस्तो फेरूजङ्ट यकभ 
सयकायी फाॉकी भानी सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तफाट असङ्टर उऩय गनङ्टव ऩनेछ।  

            (२) मस ऐन फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गनङ्टव ऩने देङ्ञखएको यकभ तीन वषवसम्भ 
प्रमास गदाव ऩङ्झन ङ्झनमङ्झभत, असङ्टर, पस्मौट तथा पयपायख हङ्टन नसकेभा सयकायी 
फाॉकीको रूऩभा रगत कामभ गयी सोको सूचना ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तराई सभेत ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

            (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकीको रूऩभा रगत कामभ 
गङ्चयएको असङ्टर उऩय गनङ्टव ऩने यकभको ङ्जववयण सम्फङ्ञन्त्धत रेखा उत्तयदामी 
अङ्झधकृतरे असङ्टर उऩयको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कङ्ट भायी चोक तथा केन्त्रीम 
तहङ्झसर कामावरमभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ। 

            (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको यकभ असङ्टर उऩयका राङ्झग कङ्ट भायी चोक 
तथा केन्त्रीम तहङ्झसर कामावरमराई आवश्मक सहमोग गनङ्टव सम्फङ्ञन्त्धत रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृतको कतवव्म हङ्टनछे।  

4६.   फेरूजङ्ट यकभ जामजेथाफाट असङ्टर उऩय हङ्टन:े दपा ४5 को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ 
असङ्टर उऩयका राङ्झग प्राप्त बएको फेरूजङ्ट यकभ कङ्ट भायी चोक तथा केन्त्रीम तहङ्झसर 
कामावरमरे सम्फङ्ञन्त्धत व्मङ्ञक्तको जामजेथाफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय 
गनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–९ 

ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व, ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता 
 

4७.   ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभको मोजना छनौट गने, भध्मभकारीन 
खचव सॊयचना तमाय गने, फजेट प्रस्ताव गने, सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, व्मवस्थाऩन 
गने गयाउन,े फजेट सभऩवण गने गयाउने य मोजना तथा कामविभको अनङ्टगभन गयी 
ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व कामभ गने गयाउने कतवव्म भन्त्त्रारम य भातहतका ङ्झनकामको 
हकभा सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमका भन्त्त्री तथा सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामको 
हकभा त्मस्तो सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामका प्रभङ्टखको हङ्टनेछ।  

            (२) मस ऐन फभोङ्ञजभको रेखा याख्न,े खचव गने तथा फेरूजङ्ट पस्मौट गने 
गयाउने रगामतका ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व फहन गने ङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्त्धत रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृतको हङ्टनेछ।  

              (३) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभका भन्त्त्रीफाट ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व फहन बए 
नबएको सम्फन्त्धभा भङ्टख्मभन्त्त्रीफाट य उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको ऩदाङ्झधकायीफाट 
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ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व फहन बए नबएको सम्फन्त्धभा भन्त्त्रारम य भातहतका 
ङ्झनकामको हकभा भन्त्त्रीफाट तथा सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामको हकभा 
सम्फङ्ञन्त्धत सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामका प्रभङ्टखफाट ङ्झनगयानी हङ्टनेछ।  

             (४) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व फहन गने गयाउन ेसम्फन्त्धभा 
सम्फङ्ञन्त्धत ऩदाङ्झधकायीको काभ, कतवव्म, अङ्झधकाय तथा ङ्ञजम्भेवायी य प्रकृमा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

4८.  रेखा तमाय गने ङ्ञजम्भेवायी: (१) ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे मस ऐन फभोङ्ञजभ याख् नङ्ट ऩने 
प्रत्मेक कायोफायको ङ्जववयण स्ऩि देङ्ञखने गयी प्रचङ्झरत कानूनरे तोके फभोङ्ञजभको 
यीत ऩङ्टर् माई रेखा तमाय गयी अद्यावङ्झधक याख् नङ्ट ऩनेछ।  

              (२) रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे आफ्नो कामावरम वा भातहतको 
कामावरमको ङ्झनमङ्झभत जाॉचफङ्टझ वा ङ्झनयीऺण गदाव वा रेखाऩयीऺण गदाव प्रचङ्झरत 
कानूनद्वाया ङ्झनधावङ्चयत प्रकृमा ऩूया नगयी कायोफाय गयेको वा अन्त्म कङ्ट नै कैङ्जपमत 
देङ्ञखएभा त्मस्तो कायोफाय वा कैङ्जपमतको सम्फन्त्धभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्त 
जवापदेही हङ्टनेछ।  

४९.   आङ्झथवक प्रशासन सञ् चारन गने ङ्ञजम्भेवायी: (१) आङ्झथवक प्रशासन सञ् चारन गदाव 
भातहत कामावरमरे प्रचङ्झरत कानूनको ऩारना गये, नगयेको सम्फन्त्धभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय येखदेख, जाॉचफङ्टझ तथा ङ्झनयीऺण गने य भातहत कामावरमको ङ्जहसाव 
केन्त्रीम ङ्जहसावभा सभावेश गयाई जाॉचफङ्टझ गने गयाउन ेङ्ञजम्भेवायी सम्फङ्ञन्त्धत रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृतको हङ्टनेछ।  

            (२) आफ्नो कामावरमको राङ्झग ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट रङ्ञऺत उदे्दश्म अनङ्टरूऩ 
खचव हङ्टन नसकेभा सोको ङ्ञजम्भेवायी भन्त्त्रारम य भातहतका ङ्झनकामको हकभा 
सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमको भन्त्त्री तथा सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामको हकभा 
त्मस्तो सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामका प्रभङ्टख तथा सम्फङ्ञन्त्धत रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृतरे ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

             (३) कङ्ट नै भनाङ्झसव कायणरे आङ्झथवक कायोफाय सम्फन्त्धी काभ अङ्झनमङ्झभत 
हङ्टन गएभा ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तरे तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी 
सभऺ कायण खङ्टराई ङ्झनमङ्झभत गयाउनको राङ्झग ऩेश गयेभा अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र सो सम्फन्त्धभा आवश्मक ङ्झनणवम गङ्चयङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

             (४) मस दपाभा अन्त्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन वा 
मस ऐन अन्त्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ रेखा याखे नयाखेको, रेखा दाङ्ञखरा गये 
नगयेको य रेखाऩयीऺण गयाए नगयाएको सम्फन्त्धभा सभम सभमभा अनङ्टगभन गयी 
गयाई आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्त्रण य येखदेख गने ङ्ञजम्भेवायी सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म 
ङ्झनकामको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामका प्रभङ्टख, 
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भन्त्त्रारम य भातहतका ङ्झनकामको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्री, ङ्जवबागको हकभा 
सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमको सङ्ञचव य अन्त्म कामावरमको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत तारङ्टक 
कामावरम प्रभङ्टखको हङ्टनेछ।  

5०.  जवापदेही हङ्टन ऩने: (१) साववजङ्झनक जवापदेहीको ऩद धायण गयेको व्मङ्ञक्तरे 
ङ्छदएको आदेश वा ङ्झनदेशनभा बएको कायोफाय वा ङ्झनज आपैं रे गयेका कायोफायका 
सम्फन्त्धभा मो ऐन वा मस ऐन अन्त्तगवत फनेको ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्त्धत 
व्मङ्ञक्त ङ्ञजम्भेवाय हङ्टनेछ।  

              (२) मो ऐन वा मस ऐन अन्त्तगवत फनेको ङ्झनमभावरी एवॊ प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कागजात तमाय गने, जाॉच गने, ऩशे गने य 
ङ्झसपाङ्चयस गने कभवचायी तथा ऩदाङ्झधकायीरे आपूरे सम्ऩादन गयेको काभ य 
सोसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कायोफायको ङ्ञजम्भेवायी फहन गनङ्टव ऩनेछ य त्मस्तो काभको 
सम्फन्त्धभा ङ्झनज आपैँ  जवापदेही हङ्टनेछ।  

5१.  सयकायी नगदी, ङ्ञजन्त्सी दङ्टरूऩमोग वा भस्मौट बएभा कायफाही गङ्चयन:े (१) 
कामावरमको सयकायी नगदी तथा ङ्ञजन्त्सी बण्डाय गदाव, आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गदाव 
वा अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण गदाव वा कङ्ट नै तवयरे ङ्झनयीऺण वा जाॉचफङ्टझ हङ्टॉदा भस्मौट 
वा दङ्टरूऩमोग बएको देङ्ञखन आएभा सम्फङ्ञन्त्धत कामावरम प्रभङ्टख वा तारङ्टक 
कामावरम वा तोङ्जकएको अङ्झधकायीरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो भस्मौट वा 
दङ्टरूऩमोग गने व्मङ्ञक्त उऩय आवश्मक कायफाही गनङ्टव ऩनेछ।  

             (२) अङ्ञन्त्तभ रेखाऩयीऺण गदाव सयकायी तहङ्झफर तथा ङ्ञजन्त्सी बण्डायको 
कङ्ट नै यकभ वा ङ्ञजन्त्सी भस्मौट बएको देङ्ञखएभा भहारेखाऩयीऺकको कामावरमरे 
आफ्नो याम साथ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो भस्मौट गने व्मङ्ञक्त उऩय 
कायफाही चराउन सम्फङ्ञन्त्धत कामावरम प्रभङ्टख वा ङ्जवबागीम प्रभङ्टख सभऺ रेखी 
ऩठाउनेछ।  

              (३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वा जाॉचफङ्टझ गदाव वा उऩदपा 
(२) फभोङ्ञजभ कायफाहीको राङ्झग रेखी आएको अवस्थाभा सम्फङ्ञन्त्धत अङ्झधकायीरे 
कायफाही नगयेभा त्मस्तो अङ्झधकायीराई ङ्जवबागीम प्रभङ्टखरे य ङ्जवबागीम प्रभङ्टखरे 
कायफाही नगयेको बए रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतको हकभा भन्त्त्रीरे तथा 
सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामका प्रशासङ्झनक प्रभङ्टखको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत 
सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामका प्रभङ्टखरे ऩाॉच सम रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गयी 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही सभेत गनव सक्नेछ।  

              (४) भहारेखाऩयीऺकराई कङ्ट नै कामावरमको रेखा सम्फन्त्धी काभ 
मथासभमभा बएको छैन बङे्ङ रागभेा ङ्झनजरे सो सम्फन्त्धी कागजात ङ्ञझकाई जाॉच 
गनव रगाउन सक्नेछ य त्मसयी जाॉच गदाव केही त्र ङ्टङ्जट वा कैङ्जपमत देङ्ञखन आएभा 
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आवश्मक कायफाहीको राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत तारङ्टक कामावरम सभऺ ऩठाउनेछ। 
त्मसयी रेखी आएकोभा सम्फङ्ञन्त्धत तारङ्टक कामावरमरे ऩङ्झन तङ्टरून्त्तै आवश्मक 
कायफाही गनङ्टव ऩनेछ।  

5२.  सयकायी धनभार वा सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण तथा तोङ्जकएको काभभा प्रमोग गनङ्टवऩने: (१) 
कामावरमभा प्राप्त हङ्टन आएको सम्ऩूणव नगदी य ङ्ञजन्त्सीको सॊयऺणको प्रफन्त्ध 
ङ्झभराउनङ्ट ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तको कतवव्म हङ्टनेछ।  

             (२) कामावरमभा प्राप्त हङ्टन आएको नगदी वा ङ्ञजन्त्सी तोङ्जकएको काभभा 
फाहेक अन्त्म काभभा प्रमोग वा खचव गनङ्टव हङ्टॉदैन। कङ्ट नै कभवचायीरे अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीको स्वीकृती ङ्झफना सयकायी सम्ऩङ्ञत्त प्रमोग गयेको देङ्ञखएभा ङ्ञजम्भेवाय 
व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो ङ्ञजन्त्सी ङ्जपताव ङ्झरई वा खचव गयेको यकभ असङ्टर उऩय गयी 
ङ्जवबागीम कायफाहीको राङ्झग ङ्जवबागीम प्रभङ्टख सभऺ रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

            (३) कसैरे सयकायी ङ्ञजन्त्सी व्मङ्ञक्तगत प्रमोगभा ल्माएको वा प्रमोग गनव 
ङ्छदएको कायणफाट त्मस्तो सयकायी ङ्ञजन्त्सी वा सम्ऩङ्ञत्तभा हङ्टन गएको सफै प्रकायको 
ऺङ्झत य नोक्सानी प्रमोग गनव ङ्छदने य प्रमोग गने दङ्टफैफाट दाभासाहीरे असङ्टर उऩय 
गङ्चयनेछ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–१० 

ङ्जवङ्जवध 

 

5३.  साववजङ्झनक गनङ्टवऩने: मो ऐन य मस ऐन अन्त्तगवत फनकेो ङ्झनमभ वा अन्त्म प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्त्धत कामावरमरे तमाय गनङ्टवऩने ङ्जवत्तीम प्रङ्झतवेदन त्मस्तो 
प्रङ्झतवेदन तमाय गनव तोङ्जकएको सभमावङ्झध सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबत्र 
ङ्जवद्यङ्टतीम वा अन्त्म उऩमङ्टक्त भाध्मभफाट साववजङ्झनक गनङ्टव ऩनेछ।  

 

5४.  सजाम: (१) देहामको काभ गने कभवचायीराई देहाम फभोङ्ञजभको अङ्झधकायीरे देहाम 
फभोङ्ञजभ सजाम गनेछ:- 

(क)  दपा २३ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ब ङ्टक्तानी नङ्छदन े
ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तराई एक तहभाङ्झथको अङ्झधकायीरे ऩचास 
हजाय रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना,  

(ख)  दपा २७ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ थङ्जऩएको म्मादङ्झबत्र 
ऩङ्झन से्रस्ता खडा नगने, दपा २८ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ 
थऩ गङ्चयएको म्मादङ्झबत्र ऩङ्झन रेखा ऩेश नगने, दपा ३४ 
फभोङ्ञजभको रेखा तथा ङ्जववयण ऩेश नगने तथा दपा ४२ को 
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाव राऩयफाही गयी तथा 
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फयवङ्टझायथ गनव फाॉकी याख्न ेङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तराई एक तह 
भाङ्झथको अङ्झधकायीरे ऩाॉच सम रूऩैमाॉ जङ्चयवाना,  

(ग)  दपा ३7 को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सूचना प्राप्त बएऩङ्झछ 
कायफाही नगने अङ्झधकायीराई सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म 
ङ्झनकामका हकभा सम्फङ्ञन्त्धत सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म 
ङ्झनकामका प्रभङ्टख, भन्त्त्रारमको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमको 
भन्त्त्री, ङ्जवबाग वा ङ्जवबाग सयहको अङ्ञस्तत्व य ऺेत्राङ्झधकाय 
बएको कामावरमको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमको सङ्ञचव य 
अन्त्म कामावरमको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत तारङ्टक कामावरमको 
प्रभङ्टखरे प्रत्मेक ऩटक एक हजाय रूऩैमाॉ जङ्चयवाना,  

(घ)  दपा 4८ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ वा ङ्झनयीऺण 
गदाव मो ऐन तथा मस ऐन अन्त्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ङ्झनधावङ्चयत प्रकृमा ऩूया नगयी कायोफाय गयेको देङ्ञखन आएभा वा 
अन्त्म कङ्ट नै कैङ्जपमत देङ्ञखन आएभा त्मस्तो जाॉच गने वा 
गयाउने तारङ्टक कामावरम वा ङ्जवबागीम प्रभङ्टखरे सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्ञजम्भेवाय व्मङ्ञक्तराई प्रत्मेक ऩटक ऩाॉच सम रूऩैमाॉ जङ्चयवाना,  

(ङ)  दपा ४९ को उऩदपा (३) ङ्जवऩयीत हङ्टन ेगयी रेखा सम्फन्त्धी 
काभभा अङ्झनमङ्झभतता गने तथा ङ्झनणवम ङ्छदनङ्टऩने अङ्झधकायीरे 
तोङ्जकएको म्मादङ्झबत्र ङ्झनणवम नङ्छदएभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजम्भेवाय 
व्मङ्ञक्तराई अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे दङ्टई हजाय रूऩैमाॉ 
जङ्चयवाना,  

(च)  मस ऐन फभोङ्ञजभ सजाम तथा जङ्चयवाना गनङ्टव ऩनेभा कङ्ट नै 
अङ्झधकायीरे सजाम तथा जङ्चयवाना नगयेभा त्मस्तो 
अङ्झधकायीराई एक तह भाङ्झथको अङ्झधकृतरे तीन हजाय 
रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना,  

(छ)  मस उऩदपाभा अन्त्म उल्रेख गङ्चयएदेङ्ञख फाहेक मो ऐन वा 
मस ऐन अन्त्तगवत फनेको ङ्झनमभको उल्रङ्घन गनेराई एक तह 
भाङ्झथको अङ्झधकायीरे ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना हङ्टने कभवचायीराई ङ्झनजरे प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टव ऩने आचयण उल्रङ्घन गयेको भानी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभको ङ्जवबागीम कायफाही सभेत हङ्टनेछ।  
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(३) मस ऐनभा ङ्झनधावङ्चयत प्रकृमाबन्त्दा ङ्जवऩयीत आमोजना तथा कामविभ 
स्वीकृत गने, फजेट प्रस्ताव गने तथा तोङ्जकएको सभमभा फजेट सभऩवण नगने 
सम्फङ्ञन्त्धत कभवचायीराई ङ्जवबागीम कायफाही गङ्चयनेछ।  

(४) दपा १८ को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कामवसम्ऩादन प्रङ्झतपर प्राप्त 
गनव नसक्ने वा कामविभ य ऩूॉजीगत खचवको हकभा भनाङ्झसव कायण फेगय 
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभको तोङ्जकएको प्रङ्झतशतबन्त्दा कभ बौङ्झतक प्रगङ्झत तथा खचव गने 
कभवचायीराई ङ्जवबागीम कायफाही गङ्चयनेछ।  

(५) ङ्जवङ्झनमोजन ऐन वा ऩेश्की खचव ऐनफाट ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभबन्त्दा फढी 
यकभको आमोजना वा कामविभ स्वीकृत गने वा ठेक्का रगाउन ेवा खङ्चयद प्रकृमा 
प्रायम्ब गने कभवचायीराई आमोजना वा कामविभ स्वीकृत गयेको वा ठेक्का 
रगाएको वा खङ्चयद प्रकृमा प्रायम्ब गयेको यकभ फयाफयको यकभ जङ्चयवाना रेखा 
उत्तयदामी अङ्झधकृतरे गनेछ य रेखा उत्तयदामी अङ्झधकृतरे त्मस्तो काभ कायफाही 
गयेभा सङ्ञचवारम, आमोग य अन्त्म ङ्झनकामका हकभा सम्फङ्ञन्त्धत सङ्ञचवारम, आमोग 
य अन्त्म ङ्झनकामका प्रभङ्टख, भन्त्त्रारमको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत भन्त्त्रारमको भन्त्त्रीरे 
त्मस्तो जङ्चयवाना गनेछ।  

(६) मस ऐन फभोङ्ञजभ गङ्चयएको सजामको ङ्जववयण सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा 
अङ्झबरेख गयी त्मसको ङ्जववयण ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबत्र साववजङ्झनक गनङ्टव ऩनेछ।  

तय अथव भन्त्त्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरई गयेको काभ कायफाहीको हकभा मो 
व्मवस्था रागू हङ्टन ेछैन।  

5५.  जङ्चयवाना ङ्झभनाहा वा कभ गनव सङ्जकने:  मस ऐनभा उङ्ञल्रङ्ञखत व्मवस्था अनङ्टसाय 
कङ्ट नै सजामको आदेश बएकोभा त्मस्तो सजाम गनव नऩने बनी भनाङ्झसव भाङ्जपकको 
कायण खोरी त्मस्तो सजामको आदेश ङ्छदएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबत्र सजाम ङ्छदन े
अङ्झधकायी सभऺ ङ्झरङ्ञखत ङ्झनवेदन ङ्छदएकोभा सजामको आदेश ङ्छदने अङ्झधकायीराई 
त्मस्तो कायण भनाङ्झसव रागभेा ऩङ्जहरे गयेको जङ्चयवाना ङ्झभनाहा वा कभ गनव 
सक्नेछ।  

5६.  ऩङ्टनयावेदन: (१) मो ऐन य मस ऐन अन्त्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै जङ्चयवाना 
वा फेरूजङ्ट ब्महोनङ्टव ऩने गयी बएको ङ्झनणवम ङ्ञचत्त नफङ्टझेभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्त वा 
कभवचायीरे त्मस्तो ङ्झनणवम ऩाएको ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो ङ्झनणवम गने अङ्झधकायीबन्त्दा 
एक तह भाङ्झथको अङ्झधकायी सभऺ ऩङ्टनयावेदन गनव सक्नेछ।  

             (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयेको ऩङ्टनयावेदनको सम्फन्त्धभा ऩङ्टनयावेदन 
सङ्टङे्ङ अङ्झधकायीरे ऩङ्टनयावेदन ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैतीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनणवम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य 
ङ्झनजरे ङ्छदएको ङ्झनणवम अङ्ञन्त्तभ हङ्टनेछ।  
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5७.   आङ्झथवक प्रशासनको सञ्चारन: मस ऐन फभोङ्ञजभ प्रदेशको आङ्झथवक प्रशासन 
सञ् चारन गनव रेखासॉग सम्फङ्ञन्त्धत जनशङ्ञक्तको ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन गने 
ङ्ञजम्भेवायी प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम भापव त भङ्टख्मभन्त्त्री तथा भङ्ञन्त्त्रऩङ्चयषद्को 
कामावरमको हङ्टनेछ। 

५८.  सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गनङ्टवऩने फजेट तथा 
रेखा सम्फन्त्धी कामवराई व्मवङ्ञस्थत गनव िभश: सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गङ्चयनेछ।  

          (२) उऩदपा (१) को प्रमोजनको राङ्झग भहारेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरम वा 
भहारेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमको स्वीकृत ङ्झरई प्रदेश रेखा ङ्झनमन्त्त्रक कामावरमरे 
आवश्मक सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत प्रणारी ङ्जवकास गयी रागू गनेछन।्  

           (३) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्जवकास गङ्चयएका प्रणारीफाट प्राप्त हङ्टने सूचना 
प्रभाणीकयणका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीम हस्ताऺयको प्रमोग गनव सङ्जकनेछ।  

            (४) मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने कायोफाय तथा व्मवस्थाऩनसॉग अन्त्तय 
सम्फङ्ञन्त्धत अन्त्म प्रणारीको ङ्जवकास य अन्त्तय आफद्धता सम्फन्त्धी व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

५९.  अङ्झधकाय प्रत्मामोजन: मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीराई प्राप्त 
अङ्झधकाय भध्मे ङ्झभनाहा ङ्छदने य मोजना स्वीकृत गने फाहेकका तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
अन्त्म अङ्झधकाय अन्त्म कङ्ट नै ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीरे प्रमोग गने गयी प्रत्मामोजन गनव 
सङ्जकनेछ।  

6०.   ङ्झनमभ, कामवङ्जवङ्झध वा ङ्झनदेङ्ञशका फनाउन ेअङ्झधकाय: (१) मो ऐन कामावन्त्वमन गनव 
प्रदेश सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ। 

              (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फनेको ङ्झनमभको अङ्झधनभा यही अथव 
भन्त्त्रारमरे प्राङ्जवङ्झधक भागवदशवन, कामवङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका तथा ङ्छदग्दशवन फनाउन 
सक्नेछ।  

              (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अथव भन्त्त्रारमरे फनाएको प्राङ्जवङ्झधक 
भागवदशवन, कामवङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका तथा ङ्छदग्दशवन प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत बएऩङ्झछ 
रागू हङ्टनेछ। 

6१.   प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराउन फाधा नऩने: मस ऐन फभोङ्ञजभ कसूय 
ठहङ्चयने काभ अन्त्म प्रचङ्झरत कानून अन्त्तगवत ऩङ्झन कसूय ठहङ्चयने यहेछ बने त्मस्तो 
कानून फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराउन मस ऐनरे फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनन ेछैन।  

6२.   खायेजी य फचाउ: (१) प्रदेश आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध ऐन, २०74 खायेज गङ्चयएको 
छ।  

                    (२) प्रदेश आङ्झथवक कामवङ्जवङ्झध ऐन, २०74 अन्त्तगवत बए गयेका काभ 
कायफाहीहरू मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ। 
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भङ्टरक: गण्डकी प्रदेश सयकाय, कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भाङ्झभरा भन्त्त्रारम ।भूल्म रु ५०।- 

आऻारे¸ 

शम्ब ङ्टयाज येग्भी 
प्रदेश सयकायको सङ्ञचव 


