
 

अनसूुची - २ 

(दफा ४ तथा अनसूुची-१ को भाग १ सँग सम्बन्धित) 

 

महाब ुगाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:÷ १ संखयााः ३ लमलताः २०७९/१०/०९ 

 

भाग-१ 
महाब ुगाउँपालिका 

 

महाब ुगाउँपालिकाको आलथिक कायिविलि लनयलमत तथा व्यिन्स्थत गनि 
बनेको ऐन,  २०७९ 

गाउँसभाबाट न्स्िकृत लमलत :÷ २०७९/०९/२४ 

प्रमान्िकरि लमलत :÷ २०७९/१०/०९ 

प्रस्तािनााः 

नेपािको संवििानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोन्जम महाब ुगाउँपालिकाको सन्ित 
कोषको संचािन गनि, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गनि, लनकासा तथा खचि गनि, िेखा राख्न, 

आलथिक तथा वित्तीय प्रलतिेदन गनि, आलथिक कारोिारको आधतररक लनयधत्रिको व्यिस्था 
लमिाउन, आधतररक तथा अन्धतम िेखापरीक्षि गनि, बेरुज ु फछ्र्यौट तथा असिु उपर गनि 
गराउन, आलथिक कायिविलििाई लनयलमत,व्यिन्स्थत र जिाफदेही बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे, 
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नेपािको संवििानको िारा २२२ बमोन्जमको महाब ुगाउँसभािे यो कानून बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारन्म्भक 

१.  संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१) यस कानूनको नाम “महाब ुगाउँपालिकाको आलथिक कायिविलि लनयलमत तथा 
व्यिन्स्थत गनि बनेको ऐन, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो कानून सभाबाट पाररत भएको लमलत देन्ख िागू हनुेछ । 

२.  पररभाषा:÷ विषय िा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस कानूनमा– 

(क) “असिु उपर गनुि पने रकम” भन्नािे प्रचलित ऐन बमोन्जम भकु्तानी 
ददन नहनुे रकम भकु्तानी ददएको िा बढी हनुे गरी भकु्तानी ददएको 
िा घटी रकम असिु गरेको कारिबाट असिु उपर गनुि पने भनी 
िेखापरीक्षि हुँदा ठहरार्िएको बेरुज ुरकम सम्झन ुपछि र सो शब्दिे 
वहनालमना िा मस्यौट गरेको रकम तथा गाउँपालिकािाई लतनुि 
बझुाउन ुपने अधय कुनै रकम किम समेतिाई जनाउँछ । 

(ख) “अन्धतम िेखापरीक्षि” भन्नािे महािेखा परीक्षकको कायािियबाट हनु े
िेखापरीक्षि सम्झनपुछि । 

(ग) “आधतररक िेखापरीक्षि” भन्नािे महाब ु गाउँपालिकाको तोवकएको 
शाखा िा अलिकृतबाट हनुे आधतररक िेखापरीक्षि सम्झनपुछि । 

(घ) “आलथिक िषि” भन्नािे हरेक िषिको साउन मवहनाको एक गते देन्ख 
अको िषिको आषाढ मवहनाको मसाधतसम्मको बाहृ मवहनाको 
अिलििाई सम्झनपुछि । 

(ड.) “एक तह मालथको अलिकारी” भन्नािे िडा सन्चि र लबषयगत शाखा 
प्रमखुको हकमा महाब ु गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत,  

गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको हकमा गाउँपालिकाको 
अध्यक्ष र अध्यक्षको हकमा गाउँ कायिपालिका सम्झनपुछि । 
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(च) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगदी तथा न्जधसी िनमाि 
न्जम्मा लिई प्रचलित ऐन बमोन्जम लनिािररत काममा खचि िा दान्खिा 
गने सम्बधिी सम्पूिि काम सम्झन ुपछि । 

(छ) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे महाब ु गाउँपालिकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृत सम्झनपुछि । 

(ज) “कायाििय” भन्नािे महाब ु गाउँ कायिपालिकाको कायाििय सम्झन ु
पदिछ । सो शब्दिे महाब ु गाउँपालिका मातहत रहेको लबषयगत 
शाखा िा विभाग िा महाशाखा िा कायाििय िा एकार्हरुिाई समेत 
जनाउनेछ ।  

(झ) “कायाििय प्रमखु” भन्नािे खण्ड (छ) र (ज) बमोन्जमको कायािियको 
प्रशासकीय प्रमखु भई कामकाज गनि तोवकएको पदालिकारी सम्झन ु
पछि । 

(ञ) “गाउँपालिका” भन्नािे महाब ुगाउँपालिका सम्झन ुपछि । 

(ट)  न्जम्मेिार व्यन्क्त” भन्नािे िेखा उत्तरदायी अलिकृतबाट अलिकार 
सनु्म्पए बमोन्जमको कायि संचािन गने, न्जम्मा लिने, खचि गने, िेखा 
राख्न,े आधतररक तथा अन्धतम िेखापरीक्षि गराई बेरुज ुफछ्र्यौट गने 
गराउने, सरकारी नगदी न्जधसी असिु उपर गने गराउने तथा दान्खिा 
गने कतिव्य भएको व्यन्क्त सम्झनपुछि र सो शब्दिे महाब ु
गाउँपालिकाको कामको िालग सरकारी नगदी िा न्जधसी लिई िा 
नलिई सो काम फछ्र्याउने न्जम्मा लिने जनुसकैु व्यन्क्त समेतिाई 
जनाउँछ । 

(ठ) “तािकु कायाििय” भन्नािे िडा कायाििय तथा लबषयगत कायािियको 
हकमा महाब ुगाउँकायिपालिकाको कायाििय सम्झनपुछि । 

(ड) “तोवकएको” िा “तोवकएबमोन्जम” भन्नािे यस कानून अधतगित बनेका 
लनयमाििी, लनदेन्शका िा कायिविलिमा तोवकएको िा तोवकए बमोन्जम 
सम्झनपुछि । 
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(ि) “प्रदेश सन्ित कोष” भन्नािे संवििानको िारा २०४ बमोन्जमको 
सन्ित कोष सम्झनपुछि । 

(त) “बजेट संकेत” भन्नािे  नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरेको आलथिक 
संकेत तथा िगीकरिको अिीनमा रही गाउँपालिकाको कायाििय, 

लबषयगत शाखा, िडा कायाििय िा सो सरहको क्षेत्रालिकार भएका 
आयोजना कायिक्रम आददको कायि प्रकृलत र संगठन समेत छुविने गरी 
महाब ुगाउँपालिकािे ददएको संकेतिाई जनाउँछ । 

(थ) “बेरुज”ु भन्नािे प्रचलित कानून बमोन्जम प¥ुयाउन ुपने रीत नप¥ुयाई 
कारोबार गरेको िा राख्न ु पने िेखा नराखेको तथा अलनयलमत िा 
बेमनालसि तररकािे आलथिक कारोबार गरेको भनी िेखापरीक्षि गदाि 
औलं्यार्एको िा ठह¥यार्एको कारोबार सम्झनपुछि । 

(द) “बैंक” भन्नािे सन्ित कोषको सिािन गनि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट 
न्स्िकृती प्राप्त महाब ुगाउँपालिकािे तोकेको कुनै बैंक सम्झन ुपछि र 
सो शव्दिे त्यस्तो बैंकको अलिकार प्रयोग गरी कारोिार गने गरी 
तोवकएको  बैंकको शाखा समेतिाई जनाउँछ । 

(ि) “मातहत कायाििय” भन्नािे महाब ु गाउँपालिका मातहत रहेको िडा 
कायाििय िा लबषयगत शाखा, महाशाखा, विभाग िा कायाििय र 
एकाई  सम्झनपुछि । 

(न) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा देन्खने गरी प्रचलित कानून 
बमोन्जम रान्खन े अलभिेख, खाता, वकताब आदद र सो कारोबारिाई 
प्रमान्ित गने अधय कागजात र प्रलतिेदनका साथै विद्यतुीय प्रविलिबाट 
रान्खएको अलभिेख र आलथिक वििरि समेतिाईि सम्झनपुछि । 

(प) “िेखा उत्तरदायी अलिकृत” भन्नािे आफ्नो र मातहत कायािियको 
आलथिक प्रशासन संचािन गने, िावषिक बजेट तयार गने र सो बजेट 
लनकासा प्राप्त गरी खचि गने अलिकार समु्पने, बजेट तथा कायिक्रम 
अनसुार हनुे आलथिक कारोिारको िेखा राख्न े र राख्न िगाउने, िेखा 
वििरि तयार गने गराउने, विलनयोजन, राजस्ि, िरौटी, न्जधसी  र 
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अधय जनुसकैु कारोिारको आधतररक तथा अन्धतम िेखापरीक्षि 
गराउने, बेरुज ु लनयलमत गने गराउने, असिु उपर गने गराउने िा 
लमधहा गने गराउने कतिव्य भएको महाब ु गाउँपालिका प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृतिाईि सम्झनपुछि । 

(फ) “िडा कायाििय” भन्नािे महाब ु गाउँपालिकाको िडा कायाििय 
सम्झनपुछि । 

(ि) “िडा सन्चि” भन्नािे महाब ु गाउँपालिकाको िडा सन्चििाई 
सम्झनपुछि । 

(भ) “विलनयोजन” भन्नािे महाब ु गाउँपालिकाको सभाद्वारा विलभन्न 
कायिहरुकािालग विलभन्न शीषिकमा खचि गनि विलनयोजन भएको रकम 
सम्झनपुछि ।   

(म) “वित्तीय वििरि” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरेको मापदण्ड 
बमोन्जम कुन ैलनन्ित अिलिमा भएको आलथिक कारोिारको समविगत 
न्स्थलत दशािउन े उदे्दश्यिे शीषिक समेत खलु्ने गरी तयार गररएको 
वििरि सम्झनपुछि र सो शव्दिे कारोिारको न्स्थलत दशािउने गरी 
शीषिकका आिारमा िनार्एको बजेट अनमुान,लनकासा, खचि,आम्दानी, 
दान्खिा र बाँकी रकम समेत खिुार्एको प्रालप्त र भकु्तानी वििरि र 
सोसँग सम्िन्धित िेखा, वटप्पिी र खिुासा समेतिाई जनाउँछ । 

(य) “संवििान” भन्नािे नेपािको संवििान सम्झनपुछि । 

(र) “सन्ित कोष” भन्नािे महाब ु गाउँपालिकाको सन्ित कोष सम्झनपुछि 
। 

(ि) “सभा” भन्नािे महाब ुगाँउ सभा सम्झनपुछि । 

(ि) “संपरीक्षि” भन्नािे आधतररक िा अन्धतम िेखापरीक्षि प्रलतिेदनमा 
औलं्यार्एको बेरुजकुो सम्बधिमा पेश हनु आएका स्पिीकरि िा 
प्रलतवक्रया साथ संिग्न प्रमाि तथा कागजातको आिारमा गररने 
फछोट सम्िधिी कायििाई  सम्झनपुछि र सो शब्दिे सभाबाट गदठत 
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िेखा सलमलतबाट प्राप्त सझुाि िा लनदेशनका आिारमा गररने परीक्षि 
िा अनगुमन कायि समेतिाई जनाउँछ । 

(श) “कायिपालिका” भन्नािे महाब ुगाउँकायिपालिका सम्झनपुछि । 

(ष) “साििजलनक जिाफदेहीको पद” भन्नािे पाररश्रलमक ठेवकएको िा 
नठेवकएको जे भए तापलन कुन ैरूपमा लनयकु्त हनु ेिा लनिािन्चत हनु े
िा मनोनयन हनु े कानूनी माधयता प्राप्त साििजलनक काम, कतिव्य र 
अलिकार भएको पद सम्झनपुछि । 

(स) “लबषयगत शाखा” भन्नािे महाब ु गाउँपालिका अधतगित रहेको 
लबषयगत विभाग, महाशाखा, शाखा, कायाििय िा एकार्िाई सम्झनपुछि 
। 

 

पररच्छेद–२ 

सन्ित कोषसिािन सम्िधिी व्यिस्था 
 

३.  सन्ित कोषको सिािनाः 

(१) सन्ित कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन ाः— 

(क) गाउँसभाबाट स्िीकृत कानून बमोन्जम िगाईएको कर तथा गैर कर 
िापत असिु भएको राजस्ि रकम । 

(ख) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्ि बाँडफाँडिापत प्राप्त 
रकम । 

(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरि 
अनदुान,सशति अनदुान,समपूरक अनदुान र विशेष अनदुान िापत प्राप्त 
रकम । 

(घ) गाउँपालिकािे लिएको आधतररक ऋििापतको रकम । 
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(ड) अधय प्रचलित कानून बमोन्जम गाउँपालिका नाममा प्राप्त भएको अधय 
आय िापतको रकम । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको रकम नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्िीकृलतप्राप्त  
गाउँपालिकािे तोकेको कुनै बैंकमा खाता खोिी जम्मा गररनेछ ।  

(३) नेपािको संवििान, यो कानून र अधय प्रचलित कानूनको अिीनमा रहीसन्ित 
कोषको संचािन गाउँपालिकाको कायािियिे तोके बमोन्जम गनेछ ।  

४.  सन्ित कोषको िेखा राख्ने उत्तरदावयत्िाः 

(१) सन्ित कोषको िेखा अद्यािलिक रुपमा राख्न े तथा त्यसको िावषिक वित्तीय 
वििरि तयार गने तथा िेखा दान्खिा गने गराउने कतिव्य र उत्तरदावयत्ि 
गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको िेखा तथा सोको वित्तीय वििरि सभामा र प्रदेश 
िेखा लनयधत्रक कायाििय,महािेखा लनयधत्रक कायाििय एिं महािेखा परीक्षक 
समक्ष पेश गने सम्िधिी अधय कायिविलि तोवकए बमोन्जम हनुेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

बजेट लनमािि तथा बावषिक कायिक्रम तजुिमा, लनकासा, खचि, रकमाधतर तथा लनयधत्रि 

५.  बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गनेाः 

(१) आगामी आलथिक िषिमा गाउँपालिकािे सम्पादन गनुिपने कायि तथा 
कायिक्रमको िालग संवििानको िारा २३० िमोन्जम बजेट तयार गने गराउने 
र सभामा पेश गरी पाररत गराउने उत्तरदावयत्ि कायिपालिकाको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम बजेट तथा कायिक्रम तजुिमागने प्रयोजनका िालग 
उपिव्ि हनुे श्रोत तथा खचिको सीमाको पूिािनमुान चाि ुआलथिक िषिको चैत्र 
मसाधतलभत्र गररसक्न ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोन्जम श्रोत र खचिको सीमा लनिािरि भएपलछ लनिािररत स्रोत 
तथा खचिको सीमालभत्र रही आगामी आलथिक िषिको बजेट तजुिमा गनुि पनेछ 
। 

(४) आगामी आलथिक िषिको बजेट चाि ु आलथिक िषिको असार १५ गतेलभत्र 
सभामा प्रस्ततु गनुिपनेछ । 

(५) आगामी आलथिक िषिको बजेट तजुिमा गदाि गाउँपालिकाको स्िीकृत आिलिक 
योजना र  मध्यकािीन खचि संरचनािाई मूि आिार बनाउन ुपनेछ ।  

(६) गाउँपालिकािे घाटा बजेट लनमािि गनुिपने भएमा घाटा पूलति गने स्रोत 
समेतको खाका तयार गनुिपनेछ ।  

(७) बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा,  छिफि एिम  बजेटको मस्यौदािाई अन्धतम 
रुप ददई पाररत गदाि अपनाउनपुने कायिविलि तोवकए बमोन्जम हनुेछ । 

६.  बजेट लनकासााः  

(१) सभाबाट बजेट स्िीकृत भएको ७ ददनलभत्र स्िीकृत बजेट वििरि अनसुार 
खचि गने अन्खतयारी गाँउपालिका अध्यक्षिे प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिाई 
ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको अन्खतयारीप्राप्त भएपलछ तोवकएबमोन्जम बैकमाफि त 
प्रालप्त, लनकासा र भकु्तानी गनुिपनेछ । 

तर आलथिक िषिको अन्धतम ददनमा ऋि दावयत्िको भकु्तानी र वहसािलमिान 
बाहेकको अधय भकु्तानी सम्िधिी काम हनुेछैन । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम प्रालप्त, लनकासा तथा भकु्तानी गदाि संघीय महािेखा 
लनयधत्रक कायािियिे तोवकददएको मापदण्ड बमोन्जम हनुेगरी एकि खाता 
कोष प्रिािी अििम्िन गररनेछ । 

(४) रकम लनकासा भएपलछ तोवकएका पदालिकारीको संयकु्त दस्तखतबाट बैंक 
खाता संचािन गनुिपनेछ । 
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(५) स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रम बमोन्जम स्िीकृत बजेटको पररलिलभत्र रहेर 
प्रचलित कानूनबमोन्जम खचि गने, िेखा राखी िा राख्न िगाई िेखा पेश गने, 

िेखापरीक्षि गराउने, बेरुज ु फछ्र्यौट गनेर कायिपालिकामा पेश गने 
उत्तरदावयत्ि िेखा उत्तरदायी अलिकृतको हनुेछ । 

(६) यस कानून र प्रचलित अधय कानून बमोन्जम रकम लनकासा ददन ेतथा कोष 
सिािन गने गराउने सम्िधिी अधय कायिविलि तोवकए बमोन्जम हनुेछ ।  

७. बजेट रोक्का िा लनयधत्रि गनि सक्नेाः  दफा ६ मा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन 
गाउँपालिकाको आलथिक न्स्थलत र सन्ित कोषमा जम्मा रहेको रकमिाई मध्यनजर 
गरी विलनयोन्जत रकममा आिश्यकता अनसुार गाउँपालिकािे पूिि िा आंन्शकरुपमा 
रोक्का िा लनयधत्रि गनि सक्नेछ । 

८.  खचि गने कार्रयिविलि: गाउँपालिकाको कायि तथा आयोजना सिािन गने, िरौटी, 
दस्तरु, सेिा शलु्क लिन,े पेश्की ददन े तथा फछ्र्यौट गने,  नगदी तथा न्जधसी 
सम्पन्त्तको संरक्षि गने, लििाम लबक्री गने, लमधहा ददने सम्बधिी कायिविलि तोवकए 
बमोन्जम हनुेछ । 

९.  रकमाधतर तथा श्रोताधतराः  

(१) गाउँपालिकाको स्िीकृत बजेटको कुनै एक बजेट उप शीषिक अधतगितको 
खचि शीषिकमा रकम पगु भएमा सो नपगु भएको रकम कुन ै एक िा एक 
भधदा बढी शीषिकमा बचत हनुे रकमबाट २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी  
गाँउकायिपालिकािे रकमाधतर गनि सक्नेछ । 

तर पूजँीगत शीषिकबाट चािू शीषिकमा रकमाधतर गनि सक्ने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको अलिकार आिश्यकता अनसुार गाउँ कायिपालिकािे 
प्रमखु प्रशासकीय  अलिकृतिाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

(३) गाउँपालिकाको विलनयोजन अधतगित कुनै एक प्रकारको खचि व्यहोने श्रोतमा 
रहेको रकम अको श्रोतमा साने र भकु्तानी विलि पररितिन गने अलिकार 
सभाको हनुेछ । 

(४) रकमाधतर तथा स्रोताधतरसम्िधिी अधय व्यिस्था तोवकएबमोन्जम हनुेछ। 
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१०. बजेट वफताि हनुेाः स्िीकृत बावषिक बजेटमा विलनयोजन भै लनकासा भएको रकम कुन ै
कारििश खचि हनु नसकी खचि खातामा बाँकी रहेमा आलथिक िषिको अधतमा संन्चत 
कोषमा वफताि दान्खिा गनुिपनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

कारोबारको िेखा 
११. कारोबारको िेखा:÷ 

(१) विलनयोजन,िरौटी एिं राजश्व तथा अधय कारोिारको िेखा दोहोरो िेखा 
प्रिािीको लसद्घाधत बमोन्जम नगदमा आिाररत िेखा प्रिािी अनसुार 
रान्खनेछ । 

    तर महािेखा लनयधत्रक कायािियिे नगदमा आिाररत िेखा प्रिािीिाई 
पररमाजिन गरी पररमान्जित नगद आिार िा प्रोदभािी आिारमा िेखा राख्ने 
गरी तोवक ददन सक्नेछ ।  

(२) उप लनयम (१) बमोन्जमको िेखा राख्नकािालग आिश्यक िेखा ढाँचा 
महािेखा परीक्षकबाट स्िीकृत भए बमोन्जम हनुेछ ।  

(३) गाउँपालिकािे अनदुान, सहायता, िगानी, विलनयोजन, राजश्व तथा िरौटीका 
अलतररक्त अधय सिै प्रकारका कारोिार र खचिको िेखा गाउँपालिकािे तयार 
गरी राख्नपुनेछ । 

(४) िेखा उत्तरदायी अलिकृतिे तोवकएको समयलभत्र विलनयोजन,राजस्ि,िरौटी 
िगायतको एकीकृत वित्तीय वििरि तयार गरी गाउँ कायिपालिका, गाउँसभा 
तथा महािेखा लनयधत्रक कायािियमा उपिव्ि गराउन ुपनेछ । 

(५) आफ्नो लनकाय र मातहत कायािियको सम्पलत र दावयत्िको िेखांकन एिं 
प्रलतिेदन गने दावयत्ि िेखा उत्तरदायी अलिकृतको हनुेछ । 

१२.  न्जम्मेिार व्यन्क्त जिाफदेही हनुे :÷  

 



-11- 

(१) न्जम्मेिार व्यन्क्तिे प्रत्येक कारोबार स्पिदेन्खने गरी प्रचलित कानूनिे तोके 
बमोन्जमको ररत प¥ुयाई िेखा तयार गरीगराई राख्न ुपनेछ । 

(२) आलथिक प्रशासन संचािन गदाि मातहत कायािियिे प्रचलित कानूनको पािना 
गरे नगरेको सम्बधिमा आिश्यकता अनसुार रेखदेख, जाँचबझु तथा लनरीक्षि 
गनेर मातहत कायािियको वहसाब केधरीय वहसाबमा समािेश 
गराउनेउत्तरदावयत्ि िेखा उत्तरदायी अलिकृतको हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) िमोन्जम िेखा तयार गरे नगरेको िा उपदफा (२) बमोन्जम 
िेखा उत्तरदायी अलिकृतिे रेखदेख, जाँचबझु तथा लनरीक्षि गदाि िा 
िेखापरीक्षि हुँदा प्रचलित कानूनद्वारा लनिािररत प्रवक्रया पूरा नगरी कारोबार 
गरेको िा अधय कुनै कैवफयत देन्खन आएमा न्जम्मेिार व्यन्क्तिे त्यसको 
जिाफदेही िहन गनुि पनेछ । 

(४) कुनै मनालसब कारििे िेखा सम्बधिी काममा अलनयलमत हनु गएमा 
न्जम्मेिार व्यन्क्तिे तोवकएको अिलिलभत्र अलिकार प्राप्त अलिकारी समक्ष 
कारि खिुाई लनयलमत गराउनको िालग पेश गरेमा िेखा उत्तरदायी 
अलिकृतिे तोवकएको म्याद लभत्र  त्यस सम्बधिमा आिश्यक लनििय गनुिपनेछ 
। 

तर मनालसि कारि नभई िेखा सम्बधिी काममा अलनयलमत हनु आएको 
देन्खन आएमा िेखाउत्तरदायी अलिकृतिे न्जम्मेिार व्यन्क्तिाई पवहिो पटक 
प ॉँ च सय रूपैयाँ र त्यसपलछ पलन दोहोररन आएमा पटकै वपच्छे एक हजार 
रूपैयाँ जररिाना गरी प्रचलितकानून बमोन्जम विभागीय कारबाही समेत गनि 
सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम लनििय ददन ु पने अलिकारीिे तोवकएको म्यादलभत्र 
लनििय नददएमा लनजिाई एक तह मालथको अलिकारीिे पवहिो पटक पाँच 
सय रूपैयाँ र सोही अलिकारीबाट पनुाः अको पटक त्यस्तो कायि दोहोररन 
गएमा पधर सय रूपैयाँ जररिाना गनुि पनेछ । 

(६) उपदफा (२) बमोन्जम रेखदेख, जाँचबझु तथा लनरीक्षि हुँदा यो कानून तथा 
यस कानून अधतरगत बनेको लनयम बमोन्जम लनिािररत प्रवक्रया पूरा नगरी 
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कारोबार गरेको देन्खन आएमा िा अधय कुनै कैवफयत देन्खन आएमा जाँच 
गनि पठाउने तािकु कायािियिे किमै वपच्छे दईु सय रूपैयाँ जररिाना गनि 
सक्नेछ ।एउटै न्जम्मेिार व्यन्क्तिाई तीन पटकभधदा बढी जररिाना 
भर्सकेपलछ पनुाः त्यस्तो कायिदोहोररन आएमा किमैवपच्छे पाँच सय रूपैयाँ 
जररिाना गरी प्रचलित कानून बमोन्जम विभागीय कारबाही समेत गनुि पनेछ 
। 

(७) यो कानून िा यस कानून अधतगित बनेको लनयम बमोन्जम िेखा राखे 
नराखेको,िेखा दान्खिा गरे नगरेको र िेखापरीक्षि गराए नगराएको 
सम्बधिमा समय समयमा जाँच, लनरीक्षि गरी आधतररक लनयधत्रि र रेखदेख 
गने न्जम्मेिारी कायिकारी अलिकृतको हनुेछ । 

१३.  राजस्ि दान्खिा र राजस्ि िेखााः 

(१) प्रचलित कानून बमोन्जम गाउँपालिकािाई प्राप्त हनु ेराजस्ि तथा अधय आय 
रकमहरु कायािियमा प्राप्त भएपलछ तोवकए बमोन्जम संन्चत कोषमा आम्दानी 
देन्खने गरी बैंक दान्खिा गनुि पनेछ । 

(२) राजस्िको िगत तथा िेखा राख्न े तथा फाँटिारी पेश गने, िेखापरीक्षि 
गराउने र त्यसको अलभिेख राख्न ेउत्तरदावयत्ि प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको 
हनुेछ । 

१४.  नगदी न्जधसी दान्खिा गने र िेखा राख्न े:÷ 

(१) न्जम्मेिार व्यन्क्तिे आफ्नो न्जम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही 
ददन िा त्यसको भोलिपल्ट तोवकएको बैंक खातामा र न्जधसीमािसामान भए 
सात ददनलभत्र तोवकएको स्थानमा दान्खिा गरी शे्रस्ता खडा गनुि पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको म्यादलभत्र न्जम्मेिार व्यन्क्तिे नगदी तथा 
न्जधसीदान्खिा गरेको शे्रस्ता खडा गनि नसकेमा त्यसको मनालसिकारि 
खिुाई एक तहमालथको अलिकारी समक्ष म्याद थपको िालग अनरुोि गनि 
सक्नेछ । यसरी अनरुोि भै आएमा एक तह मालथको अलिकारीिे मनालसि 
कारि देखेमा एकै पटक िा दईु पटक गरीबढीमा पैंतािीस ददनसम्मको 
म्याद थवपददन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोन्जम थवपएको म्यादलभत्र पलन शे्रस्ता खडा नगने न्जम्मेिार 
व्यन्क्तिाई एक तह मालथको अलिकारीिे किमै वपच्छे पाँच सय रूपैयाँ िा 
लबगोको दश प्रलतशतसम्म जररिाना गनि सक्नेछ । 

(४) आफ्नो न्जम्मामा आएको सरकारी नगदी  ३० ददन िा त्यसको भोलिपल्ट 
तोवकएको बैंक खातामा दान्खिा नगरेको देन्खन आएमा सम्बन्धित प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृतिे  दश प्रलतशत जररिाना गरी सो दान्खिा गनि िगाई 
कसूरको मात्रा अनसुार प्रचलित कानून बमोन्जम विभागीय कारबाही समेत 
गनि गराउन सक्नेछ । 

१५.  आलथिक प्रलतिेदन पशे गने:÷  

(१) िेखा उत्तरदायी अलिकृतिे तोवकएका अिलि लभत्र  प्रत्येक आलथिक िषिको 
सन्ित कोषको अलतररक्त विलनयोजन, राजस्ि, िरौटी, िैदेन्शक अनदुान र ऋि 
सहायता तथा िगानीको एकीकृत आलथिक वििरि तयार गरी गाउँ 
कायिपालिका,  गाउँसभा,महािेखा लनयधत्रक कायाििय र महािेखा परीक्षकको 
कायािियमा प्रलतिेदन पेश गनुि पनेछ । 

(२) न्जम्मेिार व्यन्क्तिे कारोबारको िेखा र सम्बन्धित कागजात तोवकएको 
कायािियमा िा िेखापरीक्षक समक्ष तोवकए बमोन्जम दान्खिा गनुि पनेछ । 

(३) गाउँपालिकाको वित्तीय वििरि नेपाि सरकारिे अििम्िन गरेको आलथिक 
संकेत तथा िगीकरि अनरुुपको हनुेछ । 

(४) राजस्ि, नगदी, न्जधसी तथा िरौटी दान्खिा गने तथा त्यसको िेखा अलभिेख 
अद्यािलिक रूपमा राख्न ेअधय कायिविलि तोवकए बमोन्जम हनुेछ ।  

१६.  हानी नोक्सानी असिु उपर गररने :÷ यस पररच्छेद बमोन्जम राख्नपुने कारोबारको 
िेखा ठीक सँग नराखेको कारिबाट गाउँपालिकािाई कुनै वकलसमको हानी नोक्सानी 
तथा क्षलत हनु गएमा त्यसरी पनि गएको हानी नोक्सानी तथा क्षलतपूलति न्जम्मेिार 
व्यन्क्तबाट सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 
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पररच्छेद–५ 

आधतररक लनयधत्रि, िेखापरीक्षि तथा बेरुज ुअसिु फछ्र्यैट 

१७. आधतररक लनयधत्रि प्रिािीाः 

(१) गाउँपालिकािे आफ्नो र मातहतका कायािियको आधतररक लनयधत्रि प्रिािी 
सदुृढ गनि कायियोजना बनाई िाग ुगनुिपनेछ । 

(२) आधतररक लनयधत्रि कायियोजना िाग ु गदाि महािेखा लनयधत्रक कायािियिे 
जारी गरेको आधतररक लनयधत्रि प्रिािीको लसद्धाधत,नीलत, ढाँचा र 
कायिविलििाई मागिदशिनको रुपमा लिनपुनेछ । 

१८. आधतररक िेखापरीक्षिाः  

(१) गाउँकायिपालिका र मातहत कायािियहरुको आलथिक कारोिारको आधतररक 
िेखापरीक्षि लनयलमतता, लमतव्यवयता,कायिदक्षता र प्रभािकाररताका आिारमा 
तोवकएको मापदण्डलभत्र रही गाउँपालिकाको आधतररक िेखापररक्षि शाखा िा 
तोवकएको अलिकृतबाट हनुेछ ।  

(२) गाउँपालिकाको आधतररक िेखापरीक्षि सम्िधिी अधय व्यिस्था तोवकए 
बमोन्जम हनुेछ ।  

(३) गाउँपालिकाको आधतररक  िा अन्धतम िेखापरीक्षि हुँदा सरकारी नगदी िा 
न्जधसी मािसामानको िगत छुट गरेको िा सरकारिाई हानी नोक्सानी 
प¥ुयाएको देन्खएमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे त्यस्तो न्जम्मेिार व्यन्क्तबाट 
हालन नोक्सानी भएको रकम असिु गरी कसूरको मात्रा अनसुार विभागीय 
कारबाही समेत गनुिपनेछ । 

१९.  स्पिीकरि नददने उपर कारबाही :÷  

(१) कायािियको सरकारी नगदी न्जधसी आय–व्ययको िेखा आकन्स्मक लनरीक्षि 
गदाि िा आधतररक िा अन्धतम िेखापरीक्षिको लसिलसिामा सोलिएको प्रश्नको 
जिाफ िा माग गररए बमोन्जमको िेखा तथा वििरितोवकएको म्यादलभत्र 
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दान्खिा गनुि सम्बन्धित िेखा उत्तरदायी अलिकृत र न्जम्मेिार व्यन्क्तको 
कतिव्य हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तोवकएको म्याद लभत्र काम सम्पन्न गनि नसवकने भई 
मनालसि मावफकको कारि सवहत म्याद थपको िालग अनरुोि गरेमा र 
त्यस्तो कारि मनालसि देन्खएमा सो प्रश्न सोिनी गने िा वििरि माग गने 
अलिकारी िा लनकायिे मनालसि मावफकको म्याद थप गररददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोन्जम ददर्एको म्याद लभत्र सोलिएको प्रश्नको जिाफ 
िा माग गररएको िेखा पेश गनि नसक्नेिे बेरुज ुिा कैवफयत देन्खएको रकम 
व्यहोनुिपनेछ । 

२०. बेरुज ुअसूि फछ्र्यौट लनयलमत र िगत कायम गने:÷   

(१) महािेखा परीक्षकको प्रलतिेदनमा औलं्याएको  िेरुज ु असूि उपर गनुि पने 
तथा लतनुि िझुाउन ु पने भनी ठह¥याईएको रकमको िगत कायािियिे 
अध्यािलिक गरी गराई राख्नपुनेछ ।  

(२) िेखापरीक्षिबाट देन्खएको मस्यौट र वहनालमना भएको रकम िा तोवकए 
बमोन्जम लनयलमत हनु नसकेको िेरुज ु रकम न्जम्मेिार व्यन्क्तबाट असूि 
उपर गनुिपनेछ ।  

(३) महािेखा परीक्षकको िावषिक प्रलतिेदनमा औल्याएको बेरुज ु सम्बधिमा 
कायिपालिकाको अनमुलतिे सभामा उपन्स्थत भई आफ्नो प्रलतकृया व्यक्त गने 
र बेरुज ु फछौट सम्िधिी काम कारिाही गने गराउने उत्तरदावयत्ि िेखा 
उत्तरदायी अलिकृतको हनुेछ ।  

(४) िेरुज ु असूि फछौट,लनयलमत र िगत कायम गने सम्िधिमा  सभामा 
छिफि भई प्रलतिेदन स्िीकृत भएपलछ सो प्रलतिेदनमा उल्िेन्खत सझुािहरु 
कायािधियन गने गराउने दावयत्ि कायिपालिकाको लनदेशन बमोन्जम सम्िन्धित 
िेखा उत्तरदायी अलिकृतको हनुेछ ।  

(५) बेरुज ुफछ्र्यौट सम्िधिी अधय कायिविलि तोवकएबमोन्जम हनुेछ । 
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पररच्छेद–६ 

बरबझुारथ,  लििाम लबवक्र तथा लमधहा सम्बधिी व्यिस्था 

२१.  बरबझुारथ:÷  

(१) गाउँपालिकाका लनिािन्चत प्रलतलनलििे आफू न्जम्मा भएको कागजात तथा 
न्जधसी सामान आफ्नो पदाििी समाप्त हनुभुधदा १५ ददन अगािै वफताि बझुाई 
सोको प्रमाि लिन ुपनेछ ।  

(२) कमिचारी सरुिा िा बढुिा हुँदा िा अिकाश प्राप्त गदाि िा िामो अिलिमा 
काजमा िा लबदामा रहँदा आफ्नो न्जम्मामा रहेको नगदी न्जधसी िा सरकारी 
कागजात तोवकएको म्यादलभत्र बरबझुारथ गरी तोवकएको ढाँचामा 
बरबझुारथको प्रमािपत्र लिन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोन्जम बरबझुारथ नगने व्यन्क्त िहाििािा कमिचारी भए 
प्रचलित कानून बमोन्जम लनजको तिब भत्ता रोक्का राखी र बहाि टुटेको 
व्यन्क्त भए लनजको लनितृ्तभरि िा उपदान रोक्का राखी एिं लनितृ्तभरि,उपदान 
नपाउने िा उपदान लिर्सकेको व्यन्क्त भए स्थानीय प्रशासनद्वारा पक्राउ गरी 
बरबझुारथ गनि िगार्नेछ । 

(४) समयमा बरबझुारथ नगरेको कारिबाट सरकारी नगदी, न्जधसी िा कुनै 
िनमाि नोक्सान भएमा नोक्सान भए बराबरको रकम र सोही बराबरको 
लबगो रकम प्रचलित कानून बमोन्जम सम्बन्धित व्यन्क्तबाट असिु उपर 
गररनेछ । 

(५) बरबझुारथ गने अधय प्रकृया तोवकए बमोन्जम हनुेछ । 

२२.  नगदी न्जधसी दरुुपयोग एिं मस्यौट भएमा कारबाही गररने :÷  

(१) कायािियको सरकारी तहसीि तथा न्जधसी भण्डार आधतररक िेखापरीक्षि 
गदाि िा अन्धतम िेखापरीक्षि गदाि िा कुनै तिरिे जाँच हुँदा सरकारी रकम 
मस्यौट भएको देन्खन आएमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे प्रचलित कानून 
बमोन्जम सो मस्यौट गने उपर आिश्यक कारबाही गनुि गराउन ुपनेछ । 
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(२) साििजलनक सम्पन्त्तको न्जम्मा, त्यसको िगत,संरक्षि,िरिझुारथ र जिाफदेही 
सम्िधिी अधय व्यिस्था तोवकएबमोन्जम हनुेछ । 

२३.  लििाम लबक्री तथा लमधहा ददने :÷  

(१) यस कानून तथा यस अधतगित बनेको लनयम बमोन्जम न्जधसी लनरीक्षि गदाि 
टुटफुट तथा बेकम्मा भई काम निाग्ने भनी प्रलतिेदनमा उल्िेख भएको 
मािसामानहरू प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे आिश्यक जाँचबझु गदाि लििाम 
लबक्री गनुिपने भनी ठह¥यार्एको मािसामान तोवकए बमोन्जमको कायिविलि 
अपनाई लििामलबक्री गनि सवकनेछ । 

(२) यस कानूनमा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन यो कानून अधतगित 
उठ्न नसकेको बाँकी रकम, प्राकृलतक प्रकोप, दघुिटना िा आफ्नो काबू 
बावहरको पररन्स्थलतिे गदाि तथा सखुाजती भई िा न्खएर, सडेर गई िा अधय 
कारिबाट सरकारी हानी नोक्सानी हनु गएको िा ऐन बमोन्जम लििाम 
बढाबढ हुँदा पलन नउठेको िा उठ्ने न्स्थलत नदेन्खएकोमा कायिपालिकाबाट 
तोवकए बमोन्जमको कायिविलि अपनाई लमधहा ददन सवकनेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

विविि 

 

२४.  काम, कतिव्य, अलिकार तथा न्जम्मेिारी:÷ 

(१) िेखा उत्तरदायी अलिकृत, कायाििय प्रमखु, न्जम्मेिार व्यन्क्त िगायत नगदी 
िा न्जधसी सम्िधिी कामगने अधय अलिकारीको काम, कतिव्य, अलिकार तथा 
न्जम्मेिारी तोवकए बमोन्जम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१)िमोन्जम तोवकएको काम,कतिव्य, अलिकार तथा न्जम्मेिारी  
अनसुार सम्िन्धित व्यन्क्तिे जिाफदेहीता िहन गनुिपनेछ । 

२५.   वित्तीय प्रलतिेदन साििजलनक गनुिपने :÷ यस कानून र अधय प्रचलित कानून बमोन्जम 
तयार गनुिपने वित्तीय प्रलतिेदनहरु सम्िन्धित लनकायमा पेश भएको लमलतिे सात ददन 
लभत्र विद्यतुीय िा अधय उपयकु्त माध्यमबाट साििजलनक गनुिपनेछ । 
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२६.  आलथिक प्रशासनको सिािनाः  

(१) गाउँपालिकाको आलथिक प्रशासन सिािन सम्िधिी व्यिस्था तोवकए िमोन्जम 
हनुेछ ।  

(२)  उपदफा (१) िमोन्जमको व्यिस्था नभए सम्मका िालग यो कानून र यस 
अधतगित तोवकए बमोन्जमको आलथिक प्रशासन सिािन गनि आिश्यक पने 
जनशन्क्तको पररचािन र व्यिस्थापन महािेखा लनयधत्रक कायािियिे गनेछ 
।  

२७.  संघीय र प्रदेश आलथिक कायिविलि कानूनिाई आिार मानु्नपने :÷ गाउँपालिकाको 
सभािे आलथिक कायिविलि सम्बधिी कानून बनाउँदा संघीय र प्रदेश आलथिक कायिविलि 
कानूनमा भएका व्यिस्थािाई मागिदशिनका रुपमा लिई सो बमोन्जम गनुि 
गराउनपुनेछ । 

२८.  विद्यतुीय प्रविलिको प्रयोग गनुिपने :÷  

(१) यस कानून बमोन्जम आलथिक कारोिारको िेखा व्यिन्स्थत गनि उपयकु्त 
विद्यतुीय प्रििीको प्रयोग गनुि पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको आिश्यक प्रिािी गाउँपालिका आफैंिे विकास 
गरी िा महािेखा लनयधत्रक कायािियबाट प्राप्त गरी िागू गनि सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोन्जम विकास गररएको प्रिािीमा समािेश नभएको िा 
पयािप्त नभएको कुनै प्रिािी विकास गनुिपने भएमा िेखाको लसद्घाधत एिं 
वित्तीय ढाँचाको एकरुपताका िालग तोवकए बमोन्जम महािेखा लनयधत्रक 
कायािियको समेत परामशि लिनपुनेछ । 

२९.  िेखापरीक्षि सहजीकरि सलमलताः  

(१) गाउँपालिकाबाट सम्पादन गररने कायिहरुमा आधतररक लनयधत्रि प्रिािी 
अििम्िन गरी प्रभािकारी, दक्षतापूिि एिं लमतव्ययी रुपमा सम्पादन गनि, 
वित्तीय प्रलतिेदनहरुिाई समयमै तयार गनि तथा विश्वसनीय बनाउन, बेरुज ु
फछौट गनि गराउन गाउँकायिपालिकािे आफूमध्येबाट तोकेको सदस्यको 
अध्यक्षतामा गाउँपालिकाको आधतररक िेखापरीक्षि गनि तोवकएको अलिकृत, 
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प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे तोकेको गाउँपालिकाको अलिकृत र प्राविलिक 
अलिकृतसमेत रहेको एक िेखापरीक्षि सहजीकरि सलमलत रहनेछ । 

(२) िेखापरीक्षि सहजीकरि सलमलत सम्िधिी अधय व्यिस्था तोवकएबमोन्जम 
हनुेछ । 

३०. अलिकार प्रत्यायोजनाः यो कानून िा यस अधतगित बनेको लनयम बमोन्जम कुन ै
कायाििय िा अलिकारीिाई प्राप्त अलिकार मध्ये तोवकए बमोन्जमका अलिकार 
िाहेकका अधय अलिकार कुनै अलिकारीिे प्रयोग गनेगरी प्रत्यायोजन गनि सवकनेछ । 

३१. लनयम लनदेन्शका िा कायिविलि बनाउने अलिकाराः यस कानूनको उदे्दश्य कायािधियन 
गनि गाउँ कायिपालिकािे आिश्यक लनयमहरु, लनदेन्शका,कायिविलि िा मागिदशिन 
बनाउन सक्नेछ । 

 

आज्ञािे  

उदयराज उपाध्याय 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 


