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आलथयक कार्यलवलध लनर्लमत तथा व्र्वलस्थत गनय बनेको ऐन, २०७५ 

कमल गाउँपाललका 

➢ प्रस्तावनाः 

 नेपािको संलवधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बिोलजि किि गाउँपालिकाको सलञ्चत 

कोर्को संचािन गनष, बजटे  तथा कायषिि तजुषिा गनष, लनकासा तथा खचष गनष, िेखा राख्न, 

आलथषक तथा लवत्तीय प्रलतवदेन गनष, आलथषक कारोवारको आन्तररक लनयन्त्रणको व्यवस्था लििाउन, 

आन्तररक तथा अलन्ति िेखापरीक्षण गनष, बेरुज ुफछ्र्यौट तथा असिु उपर गनष गराउन, आलथषक 

कायषलवलधिाई लनयलित, व्यवलस्थत र जवाफदहेी बनाउन वाञ्छनीय भएकोि,े 

नेपािको संलवधानको धारा २२२ तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ िे 

लदएको अलधकार प्रयोग गरी किि गाउँपालिकाको दोश्रो गाउँसभािे यो काननू बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारलम्िक 

१.  संलक्षप्त नाम र प्रारम्िः  

(१) यस काननूको नाि “ किि गाउँपालिकाको आलथषक कायषलवलध लनयलित तथा व्यवलस्थत गनष 

 बनेको ऐन, २०७५” रहकेोछ । 

(२) यो काननू किि गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट लस्वकृत भई किि गाउँपालिकाको स्थानीय 

 राजपत्रिा प्रकालित भएको लिलत दलेख िाग ूहुनेछ । 

२.  पररिार्ाः 

 लबर्य वा प्रसंगिे अको अथष निागिेा यस काननूिा, 

(क) “असिु उपर गनुष पने रकि” भन्नािे प्रचलित ऐन बिोलजि भिुानी लदन नहुने रकि   

 भिुानी लदएको वा बढी हुने गरी भिुानी लदएको वा घटी रकि असिु गरेको कारणबाट 

 असिु उपर गनुष पने भनी िेखापरीक्षण हुदँा ठहयाषइएको बेरुज ुरकि सम्झन ुपछष र सो िब्दिे 

 लहनालिना वा िस्यौट गरेको रकि तथा किि  गाउँपालिकािाई लतनुष बुझाउन ुपने अन्य कुनै 

 रकि किि सितेिाई जनाउनेछ । 
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(ख) “अलन्ति िेखापरीक्षण” भन्नािे िहािेखा परीक्षकको कायाषियबाट हुने िेखापरीक्षण 

 सम्झनपुछष । 

(ग) “आन्तररक िेखापरीक्षण” भन्नािे किि गाउँपालिकाको तोलकएको िाखा वा अलधकृतबाट 

 हुन ेआन्तररक िेखापरीक्षण सम्झनपुछष । 

(घ) “आलथषक बर्ष” भन्नािे हरेक बर्षको साउन िलहनाको एक गतेदलेख अको बर्षको आर्ाढ 

 िलहनाको िसान्त सम्िको बाह्र िलहनाको अवलधिाई सम्झनुपछष । 

(ड.) “एक तह िालथको अलधकारी” भन्नािे वडा सलचव र लबर्यगत िाखा प्रिखुको हकिा 

 किि गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत,  गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय 

 अलधकृतको हकिा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र अध्यक्षको हकिा गाउँकायषपालिका सम्झनुपदषछ 

 । 

(च) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगदी तथा लजन्सी धनिाि लजम्िा लिई प्रचलित 

 ऐन बिोलजि लनधाषररत काििा खचष वा दालखिा गन ेसम्बन्धी सम्पणूष काि सम्झन ुपछष । 

(छ) “प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे किि गाउँगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय 

 अलधकृतिाई  सम्झनपुछष । 

(ज) “कायाषिय” भन्नािे किि गाउँकायषपालिकाको कायाषिय सम्झन ुपदषछ र सो िब्दिे किि 

 गाउँकायषपालिका िातहत रहकेो लबर्यगत िाखा/लबभाग/िहािाखा/कायाषिय वा 

 एकाइहरुिाई सिते जनाउनेछ ।  

(झ) “कायाषिय प्रिखु” भन्नािे खण्ड (छ) र (ज) बिोलजिको कायाषियको प्रिासकीय प्रिखु 

 भई कािकाज गनष तोलकएको पदालधकारी सम्झन ुपछष । 

(ञ) “गाउँपालिका” भन्नािे किि गाउँपालिका सम्झन ुपछष । 

(ट) “लजम्िेवार व्यलि” भन्नािे िेखा उत्तरदायी अलधकृतबाट अलधकार सलुम्पए बिोलजिको कायष 

 संचािन गन,े लजम्िा लिन,े खचष गन,े िेखा राख्ने, आन्तररक तथा अलन्ति िेखापरीक्षण गराई 

 बेरुज ुफछ्र्यौट गने गराउन,े सरकारी नगदी लजन्सी असिु उपर गन ेगराउन ेतथा दालखिा गने 

 कतषव्य भएको व्यलि सम्झनपुछष र सो िब्दिे किि गाउँपालिकाको कािको िागी सरकारी 

 नगदी वा लजन्सी लिई वा नलिई सो काि फछ्र्याउने लजम्िा लिन े जनुसकैु व्यलि सितेिाई 

 जनाउँछ । 

(ठ) “तािकु कायाषिय” भन्नािे वडा कायाषिय तथा लबर्यगत कायाषियको हकिा किि 

 गाउँकायषपालिकाको कायाषिय सम्झनपुछष । 

(ड) “तोलकएको” वा “तोलकएबिोलजि” भन्नािे यस काननू अन्तगषत बनेका लनयिाविी, 

 लनदलेिका वा कायषलवलधिा तोलकएको वा तोलकएबिोलजि सम्झनपुछष । 
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(ढ) “प्रदिे सलञ्चत कोर्” भन्नािे संलवधानको धारा २०४ बिोलजिको सलञ्चत कोर् सम्झनपुछष 

 । 

(ण) “बजटे संकेत” भन्नािे  नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको आलथषक संकेत तथा वगीकरणको 

 अधीनिा रही गाउँपालिकाको गाउँकायषपालिकाको कायाषिय, लबर्यगत िाखा, वडा 

 कायाषिय वा सो सरहको क्षेत्रालधकार भएका आयोजना कायषकिि आलदको कायष प्रकृलत र 

 संगठन सिते छुरिने गरी किि गाउँपालिकािे लदएको संकेतिाई जनाउँछ । 

(त) “बेरुज”ु भन्नािे प्रचलित काननू बिोलजि पयुाषउन ुपने रीत नपयुाषई कारोबार गरेको वा राख्न ु

 पने िेखा नराखकेो तथा अलनयलित वा बेिनालसव तररकाि े आलथषक कारोबार गरेको भनी 

 िेखापरीक्षण गदाष औलं्याइएको वा ठहयाषइएको कारोबार सम्झनपुछष । 

(थ) “बैंक” भन्नािे सलञ्चत कोर्को सञ्चािन गनष नेपाि राष्ट्र बैंकबाट लस्वकृती प्राि किि 

 गाउँपालिकािे तोकेको कुनै बैंक सम्झन ुपछष र सो िव्दि ेत्यस्तो वैंकको अलधकार प्रयोग गरी 

 कारोवार गनेगरी तोलकएको  बैंकको िाखा  सितेिाई जनाउँछ । 

(द) “िातहत कायाषिय” भन्नािे किि गाउँपालिका िातहत रहकेो वडा कायाषिय/लबर्यगत 

 िाखा/ िहािाखा/ लबभाग वा कायाषिय र एकाई  सम्झनपुछष । 

(ध) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा दलेखन े गरी प्रचलित काननू बिोलजि रालखन े

 अलभिेख, खाता, लकताब आलद र सो कारोबारिाई प्रिालणत गने अन्य कागजात र 

 प्रलतवदेनका साथै लवद्यतुीय प्रलवलधबाट रालखएको अलभिेख र आलथषक लववरण सितेिाई ष 

 सम्झनपुछष । 

(न) “िेखा उत्तरदायी अलधकृत” भन्नािे आफ्नो र िातहत कायाषियको आलथषक प्रिासन 

 संचािन गन,े बालर्षक बजटे तयार गन ेर सो बजटे लनकासा प्राि गरी खचष गन ेअलधकार समु्पने, 

 बजटे तथा कायषिि अनसुार हुने आलथषक कारोवारको िेखा राख्न े र राख्न िगाउने, िेखा 

 लववरण तयार गने गराउन,े लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी, लजन्सी  र अन्य जनुसकैु कारोवारको 

 आन्तररक तथा अलन्ति िेखापरीक्षण गराउन,े बेरुज ु लनयलित गन े गराउने, असिु उपर गन े

 गराउन े वा लिन्हा गन े गराउन े कतषव्य भएको किि गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय 

 अलधकृतिाई ष सम्झनपुछष । 

(प) “वडा कायाषिय” भन्नािे किि गाउँपालिकाको वडा कायाषिय सम्झनपुछष । 

(फ) “वडा सलचव” भन्नािे किि गाउँपालिकाको वडा सलचविाई सम्झनपुछष । 

(ब) “लवलनयोजन” भन्नािे किि गाउँपालिकाको गाउँसभाद्वारा लवलभन्न कायषहरुका िागी 

 लवलभन्न िीर्षकिा खचष गनष लवलनयोजन भएको रकि सम्झनपुछष ।   

(ि) “लवत्तीय लववरण” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको िापदण्ड बिोलजि कुन ै लनलित 

 अवलधिा भएको आलथषक कारोवारको सिलष्टगत लस्थलत दिाषउन ेउद्दशे्यिे िीर्षक सिते खलु्ने 
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 गरी तयार गररएको लववरण सम्झनपुछष र सो िव्दिे कारोवारको लस्थलत दिाषउने गरी िीर्षकका 

 आधारिा वनाइएको बजटे अनिुान, लनकािा, खचष, आम्दानी, दालखिा र बाँकी रकि सिते 

 खिुाइएको प्रालि र भिुानी लववरण र सोसँग सम्वलन्धत िेखा, लटप्पणी र खिुासा सितेिाई 

 जनाउँछ । 

(य) “संलवधान” भन्नािे नेपािको संलवधान सम्झनपुछष । 

(र) “सलञ्चत कोर्” भन्नािे गाउँपालिकाको सलञ्चत कोर् सम्झनपुछष । 

(ि) “सभा” भन्नािे गाँउसभा सम्झनपुछष । 

(व) “संपरीक्षण” भन्नािे आन्तररक वा अलन्ति िेखापरीक्षण प्रलतवदेनिा औलं्याइएको बेरुजकुो 

 सम्बन्धिा पेि हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रलतलिया साथ संिग्न प्रिाण तथा कागजातको 

 आधारिा गररने फछोट सम्वन्धी कायषिाई  सम्झनपुछष र सो िब्दिे सभाबाट गलठत िेखा 

 सलिलतबाट प्राि सझुाव वा लनदिेनका आधारिा गररने परीक्षण वा अनगुिन कायष सितेिाई 

 जनाउँछ । 

(ि) “कायषपालिका” भन्नािे ..... गाउँकायषपालिका सम्झनपुछष । 

(र्) “सावषजलनक जवाफदहेीको पद” भन्नािे पाररश्रलिक ठेलकएको वा नठेलकएको ज ेभए तापलन 

 कुन ै रूपिा लनयिु हुने वा लनवाषलचत हुने वा िनोनयन हुने काननूी िान्यता प्राि सावषजलनक 

 काि, कतषव्य र अलधकार भएको पद सम्झनपुछष । 

(स) “लबर्यगत िाखा” भन्नािे किि गाउँपालिका अन्तगषत रहकेो लबर्यगत लबभाग, िहािाखा, 

 िाखा, कायाषिय वा एकाइिाई सम्झनपुछष । 

(ह) “आलथषक प्रिासन प्रिखु” भन्नािे कायाषियको आलथषक प्रिासन िाखा/िहािाखािा प्रिखु 

 भई काि काज गने किषचारीिाई सम्झनपुछष । 

 

पररच्छेद–२ 

सलञ्ित कोर् सञ्िालन सम्वन्धी व्र्वस्था 

३)  सलञ्ित कोर्को सञ्िालनः  

(१) सलञ्चत कोर्िा दहेायका रकिहरु रहनेछनः्- 

(क) गाउँसभाबाट स्वीकृत काननू बिोलजि िगाईएको कर तथा गरै कर वापत असिु भएको 

 राजस्व रकि । 

(ख) नेपाि सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत प्राि रकि । 

(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट प्राि भएको सिानीकरण अनदुान,सितष 

 अनदुान,सिपरूक अनदुान र लविरे् अनदुान वापत प्राि रकि । 

(घ) गाउँपालिकािे लिएको आन्तररक ऋण वापतको रकि । 
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(ड) अन्य प्रचलित काननू बिोलजि गाउँपालिकाको नाििा प्राि भएको अन्य आय वापतको 

 रकि । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको रकि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृलत प्राि गाउँपालिकािे तोकेको 

 कुनै बैंकिा खाता खोिी जम्िा गररनेछ ।  

(३) नेपािको संलवधान, यो काननूर अन्य प्रचलित काननूको अधीनिा रहीसलञ्चत कोर्को 

संचािन गाउँपालिकाको कायाषियि ेतोके बिोलजि गनेछ ।  

 

४) सलञ्ित कोर्को लेखा राख्ने उिरदालर्त्वः  

(१) सलञ्चत कोर्को िेखा अद्यावलधक रुपिा राख्न े तथा त्यसको बालर्षक लवत्तीय लववरण 

 तयार गन ेतथा िेखा दालखिा गन ेगराउन ेकतषव्य र उत्तरदालयत्व गाउँपालिकाको प्रिखु 

 प्रिासकीय अलधकृतको हुनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोलजिको िेखा तथा सोको लवत्तीय लववरण सभािा र प्रदिे िेखा 

 लनयन्त्रक कायाषिय, िहािेखा लनयन्त्रक कायाषिय एव ंिहािेखा परीक्षक सिक्ष पेि गन े

 सम्वन्धी अन्य कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

बजेट लनमायण तथा बालर्यक कार्यक्रम तजुयमा, लनकासा, खिय, रकमान्तर तथा लनर्न्त्रण 

५.  बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गननः 

(१) आगािी आलथषक बर्षिा गाउँपालिकािे सम्पादन गनुषपने कायष तथा कायषििको िागी 

 संलवधानको धारा २३० बिोलजि बजटे तयार गन े गराउने र सभािा पेि गरी पाररत 

 गराउन ेउत्तरदालयत्व कायषपालिकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि बजटे तथा कायषिि तजुषिागन ेप्रयोजनकािागी उपिव्ध हुने श्रोत 

 तथा खचषको सीिाको पवूाषनिुान चाि ुआलथषक बर्षको चैत्र िसान्तलभत्र गररसक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि श्रोत र खचषको सीिा लनधाषरण भएपलछ लनधाषररत स्रोत तथा खचषको 

 सीिालभत्र रही आगािी आलथषक बर्षको बजटे तजुषिा गनुष पनेछ । 

(४) आगािी आलथषक बर्षको बजटे चाि ुआलथषक बर्षको असार १५ गतेलभत्र सभािा प्रस्ततु 

 गनुषपनेछ । 

(५) आगािी आलथषक बर्षको बजटे तजुषिा गदाष गाउँपालिकाको स्वीकृत आवलधक योजना र 

 िध्यकािीन खचष संरचनािाई ििू आधार बनाउन ुपनेछ ।  

(६) गाउँपालिकािे घाटा बजेट लनिाषण गनुषपने भएिा घाटा पलूतष गन ेस्रोत सितेको खाका तयार 

 गनुषपनेछ । 
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(७) बजटे तथा कायषिि तजुषिा, छिफि एवि ्बजटेको िस्यौदािाई अलन्ति रुप लदई पाररत 

 गदाष अपनाउनपुने कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

६)  बजेट लनकासाः 

(१) सभाबाट बजटे स्वीकृत भएको७ लदनलभत्र स्वीकृत बजटे लववरण अनसुार खचष गने 

 अलख्तयारी कायषकारी अलधकृतिे िातहतकायाषिय प्रिखुिाई लदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अलख्तयारीप्राि भएपलछ तोलकएबिोलजि बैकिाफष त प्रालि, 

 लनकािा र भिुानी गनुषपनेछ । 

तर आलथषक बर्षको अलन्ति लदनिा ऋण दालयत्वको भिुानी र लहसावलििान बाहकेको 

 अन्य भिुानी सम्वन्धीकाि हुनेछैन । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि प्रालि, लनकासा तथा भिुानी गदाष संघीय िहािेखा लनयन्त्रक 

 कायाषियि े तोलकलदएको िापदण्ड बिोलजि हुनेगरी एकि खाता  कोर् प्रणािी 

 अविम्वन गररनेछ । 

(४) रकि लनकासा भएपलछ तोलकएका पदालधकारीको संयिु दस्तखतबाट बैंक खाता संचािन 

 गनुषपनेछ । 

(५) स्वीकृत बजटे तथा कायषिि बिोलजि स्वीकृत बजटेको पररलधलभत्र रहरे प्रचलित 

 काननूबिोलजि खचष गन,े िेखा राखी वा राख्न िगाई िेखा पेि गन,े िेखापरीक्षण 

 गराउन,े बेरुज ु फछ्र्यौट गनेर कायषपालिकािा पेि गन े उत्तरदालयत्व िेखा उत्तरदायी 

 अलधकृतको हुनेछ । 

(६)  यस काननूर प्रचलित अन्य काननू बिोलजि रकि लनकासा लदने तथा कोर् सञ्चािन गन े

 गराउन ेसम्वन्धी अन्य कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ ।  

 

७) बजेट रोकका वा लनर्न्त्रण गनय सकनेः   

दफा ६ िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन गाउँपालिकाको आलथषक लस्थलत र सलञ्चत 

कोर्िा जम्िा रहकेो रकििाई िध्यनजर गरी लवलनयोलजत रकििा आवश्यकता अनुसार 

गाउँपालिकािे पूणष वा आलंिक रुपिा रोक्का वा लनयन्त्रण गनष सक्नेछ । 

 

८)  खिय गनन कार्यलवलधः 

गाउँपालिकाको कायष तथा आयोजना सञ्चािन गन,े धरौटी, दस्तरु, सेवा िलु्क लिन,े पेश्की 

लदने तथा फछ्र्यौट गन,े  नगदी तथा लजन्सी सम्पलत्तको संरक्षण गन,े लििाि लबिी गन,े लिन्हा 

लदने सम्बन्धी कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 
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९)  रकमान्तर तथा श्रोतान्तरः 

(१) गाउँपालिकाको स्वीकृत बजटेको कुनै एक बजटे उप िीर्षक अन्तगषतको खचष िीर्षकिा 

 रकि नपगु भएिा सो नपगु भएको रकि कुनै एक वा एक भन्दा बढी िीर्षकिा बचत हुने 

 रकिबाट २५ प्रलतितिा नबढ्ने गरी  गाँउकायषपालिकािे रकिान्तर गनष सक्नेछ । 

  तर पूँजीगत िीर्षकबाट चाि ूिीर्षकिा रकिान्तर गनष सक्ने छैन । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अलधकार आवश्यकता अनुसार गाँउकायषपालिकािे कायषकारी 

 अलधकृतिाई प्रत्यायोजन गनष सक्नेछ ।  

(३) गाउँपालिकाको लवलनयोजन अन्तगषत कुनै एक प्रकारको खचष व्यहोने श्रोतिा रहकेो रकि 

 अको श्रोतिा साने र भिुानी लवलध पररवतषन गन ेअलधकार सभाको हुनेछ । 

(४) रकिान्तर तथा स्रोतान्तर सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ।  

 

१०) बजेट लिताय हुनेः 

स्वीकृत बालर्षक बजटेिा लवलनयोजन भ ैलनकासा भएको रकि कुनै कारणवि खचष हुन नसकी 

खचष खातािा बाँकी रहिेा आलथषक बर्षको अन्तिा संलचत कोर्िा लफताष दालखिा गनुषपनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

कारोबारको लेखा 

 

११)  कारोबारको लेखाः 

(१) लवलनयोजन,धरौटी एव ं राजश्व तथा अन्य कारोवारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीको 

 लसिान्त बिोलजि नगदिा आधाररत िेखा प्रणािी अनुसार रालखनेछ । 

तर िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियिे नगदिा आधाररत िेखा प्रणािीिाई पररिाजषन गरी 

 पररिालजषत नगद आधार वा प्रोदभावी आधारिा िेखा राख्न ेगरी तोलक लदन सक्नेछ ।  

(२) उप लनयि (१) बिोलजिको िेखा राख्नका िागी आवश्यक िेखा ढाँचा  िहािेखा 

 परीक्षकबाट स्वीकृत भए बिोलजि हुनेछ ।  

(३) गाउँपालिकािे अनदुान, सहायता, िगानी, लवलनयोजन, राजश्व तथा धरौटीका अलतररि 

 अन्य सव ैप्रकारकाकारोवार र खचषको िेखा गाउँपालिकािे तयार गरी राख्नपुनेछ । 

(४) िेखा उत्तरदायी अलधकृतिे तोलकएको सियलभत्र लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी िगायतको 

 एकीकृत लवत्तीय लववरण तयार गरी गाउँकायषपालिका, गाउँसभा तथा िहािेखा लनयन्त्रक 

 कायाषियिा उपिव्ध गराउन ुपनेछ । 
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(५) आफ्नो लनकाय र िातहत कायाषियको सम्पलत र दालयत्वको िेखांकन एव ंप्रलतवदेन गन े

 दालयत्व िेखा उत्तरदायी अलधकृतको हुनेछ । 

 

१२)  लजम्मेवार व्र्लक्त जवािदेही हुनेः  

(१) लजम्िवेार व्यलििे प्रत्येक कारोबार स्पष्टदलेखने गरी प्रचलित काननूिे तोके बिोलजिको 

 ररत पयुाषई िेखा तयार गरीगराई राख्न ुपनेछ । 

(२) आलथषक प्रिासन संचािन गदाष िातहत कायाषियिे प्रचलित काननूको पािना गरे नगरेको 

 सम्बन्धिा आवश्यकता अनसुार रेखदखे, जाँचबझु तथा लनरीक्षण गनेर िातहत 

 कायाषियको लहसाब केन्िीय लहसाबिा सिावेि गराउन े उत्तरदालयत्व िेखा उत्तरदायी 

 अलधकृतको हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि िेखा तयार गरेन गरेको वा उपदफा (२) बिोलजि िेखा उत्तरदायी 

 अलधकृतिे रेखदेख, जाँचबझु तथा लनरीक्षण गदाष वा िेखापरीक्षण हुदँा प्रचलित 

 काननूद्वारा लनधाषररत प्रलिया परूा नगरीकारोबार गरेको वा अन्य कुनै कैलफयत दलेखन 

 आएिा लजम्िवेार व्यलििे त्यसको जवाफदहेी वहन गनुष पनेछ । 

(४) कुनै िनालसब कारणि ेिेखा सम्बन्धी काििा अलनयलित हुन गएिा लजम्िवेार व्यलििे 

 तोलकएको अवलधलभत्र अलधकार प्राि अलधकारी सिक्ष कारण खिुाई लनयलित गराउनको 

 िागी पेि गरेिा िेखा उत्तरदायी अलधकृतिे तोलकएको म्यादलभत्र त्यस सम्बन्धिा 

 आवश्यक लनणषय गनुषपनेछ । 

 तर िनालसव कारण नभई िेखा सम्बन्धी काििा अलनयलित हुन आएको दलेखनआएिा 

 िेखाउत्तरदायी अलधकृतिे लजम्िवेार व्यलििाई पलहिो पटक प चँ सय रूपैयाँ 

 रत्यसपलछ पलन दोहोररन आएिा पटकैलपच्छे एक हजार रूपैयाँ जररवाना गरी प्रचलित 

 काननू बिोलजि लवभागीय कारबाही सिते गनष सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि लनणषय लदन ुपने अलधकारीिे तोलकएको म्याद लभत्र लनणषय नलदएिा 

 लनजिाई एक तह िालथको अलधकारीिे पलहिो पटक पाँच सय रूपैयाँ रसोही 

 अलधकारीबाट पनुः अको पटक त्यस्तो कायष दोहोररन गएिा पन्र सय रूपैयाँजररवाना गनुष 

 पनेछ । 

(६) उपदफा (२) बिोलजि रेखदखे, जाँचबझु तथा लनरीक्षण हुदँा यो काननू तथा यस काननू 

 अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि लनधाषररत प्रलिया परूा नगरी कारोबार गरेको दलेखन 

 आएिा वा अन्य कुनै कैलफयत दलेखन आएिा जाँच गनष पठाउने तािकु कायाषियिे 

 किि ै लपच्छे दईु सय रूपैयाँ जररवाना गनष सक्नेछ । एउटै लजम्िवेार व्यलििाई तीन 

 पटकभन्दा बढी जररवाना भइसके पलछ पनुः त्यस्तो कायष दोहोररन आएिा कििलैपच्छे 
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 पाँच सय रूपैयाँ जररवाना गरी प्रचलित काननू बिोलजि लवभागीय कारबाही सिते गनुष 

 पनेछ । 

(७) यो काननू वा यस काननू अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि िेखा राख े नराखकेो,िेखा 

 दालखिा गरे नगरेको र िेखापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्धिा सिय सियिाजाँच, 

 लनरीक्षण गरी आन्तररक लनयन्त्रण र रेखदखे गन ेलजम्िवेारी कायषकारी अलधकृतको हुनेछ । 

 

१३)  राजस्व दालखला र राजस्व लेखाः 

(१) प्रचलित काननू बिोलजि गाउँपालिकािाई प्राि हुने राजस्व तथा अन्य आय रकिहरु 

 कायाषियिा प्राि भएपलछ तोलकए बिोलजि संलचत कोर्िा आम्दानी दलेखन े गरी बैंक 

 दालखिा गनुष पनेछ । 

(२) राजस्वको िगत तथा िेखा राख्न ेतथा फाँटवारी पेि गन,े िेखापरीक्षण गराउन ेर त्यसको 

 अलभिेख राख्ने उत्तरदालयत्व आलथषक प्रिासन प्रिखु र प्रिखु प्रिासकीय अलधकृतको 

 हुनेछ । 

 

१४)  नगदी लजन्सी दालखला गनन र लेखा राख्नेः  

(१) लजम्िवेार व्यलििे आफ्नो लजम्िािा आएको सरकारी नगदीको हकिा सोही लदन वा 

 त्यसको भोलिपल्ट तोलकएको बैंक खातािा र लजन्सी िािसािान भए सात लदनलभत्र 

 तोलकएको स्थानिा दालखिा गरी श्रेस्ता खडा गनुष पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको म्यादलभत्र लजम्िवेार व्यलििे नगदी तथा लजन्सी दालखिा गरेको 

 श्रेस्ता खडा गनष नसकेिा त्यसको िनालसव कारण खिुाई एक तह िालथको अलधकारी 

 सिक्ष म्याद थपको िागी अनरुोध गनष सक्नेछ । यसरी अनरुोध भआैएिा एक तह 

 िालथको अलधकारीिे िनालसव कारण दखेिेा एकै पटक वा दईु पटक गरी बढीिा 

 पैंतािीस लदनसम्िको म्याद थलपलदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि थलपएको म्यादलभत्र पलन श्रेस्ता खडा नगन ेलजम्िेवार व्यलििाई एक 

 तह िालथको अलधकारीिे किि ैलपच्छे पाँच सय रूपैयाँ वा लबगोको दि प्रलतित सम्ि 

 जररवाना गनष सक्नेछ । 

(४) आफ्नो लजम्िािा आएको सरकारी नगदी सोही लदन वा त्यसको भोलिपल्ट तोलकएको बैंक 

 खातािा दालखिा नगरेको दलेखन आएिा सम्बलन्धत कायषकारी अलधकृतिे दि लदनसम्ि 

 ढीिो गरेको भए दि प्रलतित जररवाना गरी सो दालखिा गनष िगाउने र पन्र लदनसम्ि 

 लढिो गरेको भए पन्र प्रलतित जररवाना गरी सो सिते दालखिा गनष िगाउने र पन्र 

 लदनभन्दा बढी लढिो गरेको भए पच्चीस प्रलतित जररवाना गरी नगद दालखिा गनष िगाई 
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 कसरूको िात्रा अनसुार प्रचलित काननू बिोलजि लवभागीय कारबाही सिते गनष गराउन 

 सक्नेछ । 

 

१५)  आलथयक प्रलतवेदन पेि गननः 

(१) िेखा उत्तरदायी अलधकृतिे तोलकएका अवलधलभत्र  प्रत्येक आलथषक बर्षको सलञ्चत 

 कोर्को अलतररि लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी, वदैलेिक अनदुान र ऋण सहायता तथा 

 िगानीको एकीकृत आलथषक लववरण तयार गरी गाउँकायषपालिका,  गाउँ सभा, िहािेखा 

 लनयन्त्रक कायाषिय र िहािेखा परीक्षकको कायाषियिा प्रलतवदेन पेि गनुष पनेछ । 

(२) लजम्िवेार व्यलििे कारोबारको िेखा र सम्बलन्धत कागजात तोलकएकोकायाषियिा वा 

 िेखापरीक्षक सिक्ष तोलकए बिोलजि दालखिा गनुष पनेछ । 

(३) गाउँपालिकाको लवत्तीय लववरण नेपाि सरकारिे अविम्वन गरेको आलथषक संकेत तथा 

 वगीकरण अनरुुपको हुनेछ । 

(४) राजस्व, नगदी, लजन्सी तथा धरौटी दालखिा गन े तथा त्यसको िेखा अलभिेख 

 अद्यावलधक रूपिा राख्न ेअन्य कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

१६)  हानी नोकसानी असुल उपर गररनेः  

 यस पररच्छेद बिोलजि राख्नपुन े कारोबारकोिेखा ठीकसंग ँ नराखकेो कारणबाट 

 गाउँपालिकािाई कुनै लकलसिको हानी नोक्सानीतथा क्षलत हुन गएिा त्यसरी पनष गएको हानी 

 नोक्सानी तथा क्षलतपलूतष लजम्िेवारव्यलिबाट सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

आन्तररक लनर्न्त्रण, लेखा परीक्षण तथा बेरुजु असलु िछ्र्रै्ट 

 

१७) आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणालीः 

(१) गाउँपालिकािे आफ्नो र िातहतकाकायाषियको आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी सदुृढ 

 गनष कायषयोजना बनाई िाग ुगनुषपनेछ । 

(२) आन्तररक लनयन्त्रण कायषयोजना िाग ु गदाष िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियिे जारी गरेको 

 आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको लसद्धान्त, नीलत, ढाँचा र कायषलवलधिाई िागषदिषनको 

 रुपिा लिनपुनेछ । 

 

 



 

jif{ @, c+s !, ldltM @)&%÷)%÷!* 

sdn ufpFkflnsf  
 

१८) आन्तररक लेखापरीक्षणः 

(१) गाउँकायषपालिका र िातहत कायाषियहरुको आलथषक कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षण 

 लनयलितता, लितव्यलयता,कायषदक्षता र प्रभावकाररताका आधारिा तोलकएको 

 िापदण्डलभत्र रही गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापररक्षण िाखावा तोलकएको 

 अलधकृतबाट हुनेछ ।  

(२)  गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ 

 ।  

(३)  गाउँपालिकाको आन्तररक  वा अलन्ति िेखापरीक्षण हुदँा सरकारी नगदी वा लजन्सी 

 िािसािानको िगत छुट गरेको वा सरकारिाई हानी नोक्सानी पयुाषएको दलेखएिा 

 कायषकारी अलधकृतिे त्यस्तो लजम्िवेार व्यलिबाट हालन नोक्सानी भएको रकि असिु 

 गरी कसरूको िात्रा अनसुार लवभागीय कारबाही सिेत गनुषपनेछ । 

 

१९)  स्पिीकरण नलदने उपर कारबाहीः  

(१) कायाषियको सरकारी नगदी लजन्सी आय-व्ययको िेखा आकलस्िक लनरीक्षण गदाष वा 

 आन्तररक वा अलन्ति िेखा परीक्षणको लसिलसिािा सोलधएको प्रश्नको जवाफ वा िाग 

 गररए बिोलजिको िेखा तथा लववरण तोलकएको म्यादलभत्र दालखिा गनुष सम्बलन्धत िेखा 

 उत्तरदायी अलधकृत र लजम्िवेार व्यलिको कतषव्य हुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजि तोलकएको म्याद लभत्र काि सम्पन्न गनष नसलकने भई िनालसव 

 िालफकको कारण सलहत म्याद थपको िागी अनरुोध गरेिा र त्यस्तो कारण िनालसव 

 दलेखएिा सो प्रश्न सोधनी गने वा लववरण िाग गन े अलधकारी वा लनकायिे िनालसव 

 िालफकको म्याद थप गररलदन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (१) र (२) बिोलजि लदइएको म्यादलभत्र सोलधएको प्रश्नको जवाफवा िाग 

 गररएको िेखा पेि गनष नसक्नेिे बेरुज ुवा कैलफयत दलेखएको रकि व्यहोनुषपनेछ । 

 

२०) बेरुजु असूल िछ्र्रै्ट लनर्लमत र लगत कार्म गननः  

 (१)  िहािेखा परीक्षकको प्रलतवदेनिा औलं्याएको  वरेुज ु असिू उपर गनुष पने तथा लतनुष  

  वझुाउन ुपने भनी ठहयाषइएको रकिको िगत कायाषियिे अध्यावलधक गरी गराई   

  राख्नपुनेछ ।  

 (२)   िेखापरीक्षणबाट दलेखएको िस्यौट र लहनालिना भएको रकि वा तोलकए बिोलजि   

  लनयलित हुन नसकेको वरेुज ुरकि लजम्िवेार व्यलिबाट असूि उपर गनुषपनेछ ।  
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 (३) िहािेखा परीक्षकको बालर्षक प्रलतवदेनिा औल्याएको बेरुज ुसम्बन्धिा कायषपालिकाको 

  अनिुलतिे सभािा उपलस्थत भई आफ्नो प्रलतकृया व्यि गन ेर बेरुज ुफछौट सम्वन्धी  

  काि कारवाही गन ेगराउन ेउत्तरदालयत्व िेखा उत्तरदायी अलधकृतको हुनेछ ।  

 (४)  वरेुज ुअसिू फछाषटौ, लनयलित र िगत कायि गन ेसम्वन्धिा  सभािा छिफि भई  

  प्रलतवदेन स्वीकृत भएपलछ सो प्रलतवदेनिा उल्िेलखत सझुावहरु कायाषन्वयन गन ेगराउने 

  दालयत्व कायषपालिकाको लनदेिन बिोलजि सम्वलन्धत िेखा उत्तरदायी अलधकृतको हुनेछ 

  ।  

 (५)  बेरुज ुफछ्र्यौट सम्वन्धी अन्य कायषलवलध तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

बरबुझारथ, लललाम लबलक्र तथा लमन्हा सम्बन्धी व्र्वस्था 

२१.  बरबुझारथः  

(१)  गाउँपालिकाका लनवाषलचत प्रलतलनलधिे आफू लजम्िा भएको कागजात तथा लजन्सी सािान 

 आफ्नो पदावधी सिाि हुनभुन्दा १५ लदन अगाव ैलफताष बझुाई सोको प्रिाण लिन ुपनेछ ।  

(२)  किषचारी सरुवा वा बढुवा हुदँा वा अवकाि प्राि गदाष वा िािोअवलधिा काजिा वा 

 लबदािा रहदँा आफ्नो लजम्िािा रहकेो नगदी लजन्सी वा सरकारी कागजात तोलकएको 

 म्यादलभत्र बरबझुारथ गरी तोलकएको ढाँचािा बरबझुारथको प्रिाणपत्रलिन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बिोलजि बरबुझारथ नगन ेव्यलि वहािवािा किषचारी भए प्रचलित काननू 

 बिोलजि लनजको तिब भत्ता रोक्का राखी र बहाि टुटेको व्यलि भए लनजको लनवतृ्तभरण 

 वा उपदान रोक्का राखी एव ं लनवतृ्तभरण, उपदान नपाउने वा उपदान लिइसकेको व्यलि 

 भए स्थानीय प्रिासनद्वारा पिाउ गरी बरबझुारथ गनष िगाइनेछ । 

(४) सियिा बरबझुारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, लजन्सी वा कुनै धनिाि नोक्सान 

 भएिा नोक्सान भए बराबरको रकि र सोही बराबरको लबगो रकि प्रचलित काननू 

 बिोलजि सम्बलन्धत व्यलिबाट असिु उपर गररनेछ । 

(५)  बरबझुारथ गने अन्य प्रकृया तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

२२.  नगदी लजन्सी दुरुपर्ोग एवं मस्र्ौट िएमा कारबाही गररनेः 

(१)  कायाषियको सरकारी तहसीि तथा लजन्सी भण्डार आन्तररक िेखापरीक्षण गदाष वा 

 अलन्ति िेखापरीक्षण गदाष वा कुनै तवरिे जाँच हुदँा सरकारी रकि िस्यौट भएकोदलेखन 

 आएिा कायषकारी अलधकृतिे प्रचलित काननू बिोलजि सो िस्यौट गन ेउपर आवश्यक 

 कारबाही गनुषगराउन ुपनेछ । 
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(२)  सावषजलनक सम्पलत्तको लजम्िा, त्यसको िगत,संरक्षण,वरवझुारथ र जवाफदहेी सम्वन्धी 

 अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

२३.  लललाम लबक्री तथा लमन्हा लदनेः 

(१)  यस काननू तथा यस अन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि लजन्सी लनरीक्षण गदाष टुटफुट तथा 

 बेकम्िा भई काि निाग्ने भनी प्रलतवदेनिा उल्िेख भएको िािसािानहरू कायषकारी 

 अलधकृतिे आवश्यक जाँचबुझ गदाष लििाि लबिी गनुषपने भनी ठहयाषइएको िािसािान 

 तोलकए बिोलजिको कायषलवलध अपनाई लििािलबिी गनष सलकनेछ । 

(२)  यस काननूिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन यो काननू अन्तगषत उठ्न 

 नसकेको बाँकी रकि, प्राकृलतक प्रकोप, दघुषटना वा आफ्नो काबबूालहरको पररलस्थलतिे 

 गदाष तथा सखुाजती भई वा लखएर, सडेर गई वा अन्य कारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी 

 हुन गएको वा ऐन बिोलजि लििाि बढाबढ हुदँा पलन नउठेको वा उठ्ने लस्थलत 

 नदलेखएकोिा कायषपालिकाबाट तोलकए बिोलजिको कायषलवलध अपनाई लिन्हा लदन 

 सलकनेछ । 

पररच्छेद–७ 

लवलवध 

२४.  काम, कतयव्र्, अलधकार तथा लजम्मेवारीः  

१)  िेखा उत्तरदायी अलधकृत, कायाषिय प्रिखु, लजम्िवेार व्यलि िगायत नगदी वा लजन्सी 

 सम्वन्धी कािगने अन्य अलधकारीको काि, कतषव्य, अलधकार तथा लजम्िेवारी तोलकए 

 बिोलजि हुनेछ । 

(२)  उपदफा (१)बिोलजि तोलकएको काि,कतषव्य, अलधकार तथा लजम्िवेारी  अनसुार 

 सम्वलन्धत व्यलििे जवाफदहेीता वहन गनुषपनेछ । 

 

२५.   लविीर् प्रलतवेदन सावयजलनक गनुयपननः  

 यस काननूर अन्य प्रचलित काननू बिोलजि तयार गनुषपने लवत्तीय प्रलतवदेनहरु सम्वलन्धत 

लनकायिा पेि भएको लिलति े सात लदन लभत्र लवद्यतुीय वा अन्य उपयिु िाध्यिबाट 

सावषजलनक गनुषपनेछ । 

 

२६.  आलथयक प्रिासनको सञ्िालनः  

(१)  गाउँपालिकाको आलथषक प्रिासन सञ्चािन सम्वन्धी व्यवस्था तोलकए बिोलजिहुनेछ ।  
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(२)  उपदफा (१) बिोलजिको व्यवस्था नभए सम्िका िागी यो काननू र यस अन्तगषत तोलकए 

 बिोलजिको आलथषक प्रिासन सञ्चािन गनष आवश्यक पने जनिलिको पररचािन र 

 व्यवस्थापन िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियिे गनेछ ।  

 
 

२७.  संघीर् र प्रदेि आलथयक कार्यलवलध कानूनलाई आधार मान्नुपननः  

 गाउँ पालिकाको सभाि े आलथषक कायषलवलध सम्बन्धी काननू बनाउँदा संघीय र प्रदिे 

आलथषक कायषलवलध काननूिा भएका व्यवस्थािाई िागषदिषनका रुपिा लिई सो बिोलजि गनुष 

गराउनपुनेछ । 

 
 

२८.  लवदु्यतीर् प्रलवलधको प्रर्ोग गनय सकनेः 

(१)  यस काननू बिोलजि आलथषक कारोवारको िेखा व्यवलस्थत गनष उपयिु लवद्यतुीय 

 प्रणिीको प्रयोग गनष सलकनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बिोलजिको आवश्यक प्रणािीगाउँपालिकाआफैंिे लवकास गरी वा 

 िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियबाट प्राि गरी िाग ूगनष सलकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोलजि लवकास गररएको प्रणािीिा सिावेि नभएको वा पयाषि नभएको 

 कुनै प्रणािी लवकास गनुषपने भएिा िेखाको लसिान्त एव ं लवत्तीय ढाँचाको एकरुपताका 

 िागी तोलकए बिोलजि िहािेखा लनयन्त्रक कायाषियको सिेत पराििष लिनपुनेछ । 

 
 

२९)  लेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलतः  

(१)  गाउँपालिकाबाट सम्पादन गररने कायषहरुिा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी अविम्वन गरी 

 प्रभावकारी, दक्षतापणूष एव ं लितव्ययी रुपिा सम्पादन गनष, लवत्तीय प्रलतवदेनहरुिाई 

 सियिै तयार गनष तथा लवश्वसनीय बनाउन,बेरुज ुफछौट गनष गराउन गाउँकायषपालिकािे 

 आफूिध्येबाट तोकेको सदस्यको अध्यक्षतािा गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण 

 गनष तोलकएको अलधकृत, कायषकारी अलधकृतिे तोकेको गाउँपालिकाको अलधकृत र 

 प्रालवलधक अलधकृतसिते रहकेो एक िेखापरीक्षण सहजीकरण सलिलत रहनेछ । 

(२)  िेखापरीक्षण सहजीकरण सलिलत सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुनेछ । 
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३०) अलधकार प्रत्र्ार्ोजनः 

यो काननू वा यसअन्तगषत बनेको लनयि बिोलजि कुनै कायाषिय वा अलधकारीिाई प्राि 

अलधकार िध्य े तोलकए बिोलजिका अलधकार वाहकेका अन्य अलधकार कुनै अलधकारीि े

प्रयोग गनेगरी प्रत्यायोजन गनष सलकनेछ । 

 

३१) लनर्म लनदनलिका वा कार्यलवलध बनाउने अलधकारः  

यस काननूको उद्दशे्य कायाषन्वयन गनष गाउँकायषपालिकािे आवश्यक लनयिहरु, लनदलेिका, 

कायषलवलध वा िागषदिषन बनाउन सक्नेछ । 


