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मंगला गाउँपाललका 
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भाग–१ 

िंगला गाउँपाबलका 

 

मंगला गाउँपाललकाको आलथिक कायिविलि ऐन, २०७५ 

 

प्रस्तािनााः 
नेपालको संवििानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोजजम मंगला गाउँपाललकाको सजित कोषको 
संचालनगनि, बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा गनि, लनकासा तथा खचि गनि, लेखा राख्न, आलथिक तथा वित्तीय 
प्रलतिदेन गनि,आलथिक कारोिारको आन्तररक लनयन्त्रणको व्यिस्था लमलाउन, आन्तररक तथा अजन्तम 
लेखापरीक्षण गनि, बेरुजज फछ्र्यौट तथा असजल उपर गनि गराउन, आलथिक कायिविलिलाई लनयलमत, व्यिजस्थत 
र जिाफदेही बनाउन िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संवििानको िारा २२२ बमोजजम मंगला 
गाउँपाललकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

पररच्छेद - १ 

प्रारजभभक 

 

1. संजक्षप्त नाम र प्रारभभाः (१) यस कानूनको नाम "मंगला गाउँपाललकाको आलथिक कायिविलि 

 ऐन, २०७५" रहेको छ । 
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   (२)   यो कानूनसभाबाट पाररत भएको लमलतदेजख लागू हजनेछ । 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस कानूनमा, 
(क) "असजल उपर गनजि पने रकम" भन्नाले प्रचललत ऐन बमोजजम भ जक्तानी ददन नहजन े   
रकम भ जक्तानी ददएको िा बढी हजन े गरी भ जक्तानी ददएको िा घटी रकम असजल गरेको 
कारणबाट असजल उपर गनजि पने भनी लेखापरीक्षण हँदा ठहर् याईएको बेरुजज रकम सभझनज 
पछि र सो शब्दले वहनालमना िा मस्यौट गरेको रकम तथा गाउँलाई लतनजि बजझाउनज पने 
अन्य कज नै रकम कलम समेतलाई जनाउँछ । 

(ख) "अजन्तम लेखापरीक्षण" भन्नाले महालेखा परीक्षकको कायािलयबाट हजन ेलेखापरीक्षण 
सभझनजपछि। 

(ग) "आन्तररक लेखापरीक्षण" भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको तोवकएको शाखा िा 
अलिकृतबाट हजने आन्तररक लेखापरीक्षण सभझनजपछि । 

(घ) "आलथिक िषि" भन्नाले हरेक िषिको साउन मवहनाको एक गतेदेजख अको िषिको 
आषाढ मवहनाको मसान्तसभमको बाहृ मवहनाको अिलिलाई सभझनजपछि । 

(ङ.) "एक तह मालथको अलिकारी" भन्नाले िडा सजचि र लबषयगत शाखा प्रमजखको 
हकमा मंगला गाउँपाललकाको प्रमजख प्रशासकीय अलिकृत,  गाउँपाललकाको प्रमजख 
प्रशासकीय अलिकृतको हकमा गाउँपाललकाको अध्यक्ष, गाउँपाललकाको अध्यक्षको हकमा 
गाउँ कायिपाललका सभझनजपछि । 

(च) "कारोबार" भन्नाले सरकारी चल, अचल, नगदी तथा जजन्सी िनमाल जजभमा ललई 
प्रचललत ऐन बमोजजम लनिािररत काममा खचि िा दाजखला गने सभबन्िी सभपूणि काम 
सभझनज पछि । 

(छ) "प्रमजख प्रशासकीय अलिकृत” भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको प्रमजख प्रशासकीय 
अलिकृत सभझनजपछि । 

(ज) "कायािलय" भन्नाले मंगला गाउँ कायिपाललकाको कायािलय सभझनज पदिछ । सो 
शब्दले मंगला गाउँपाललका मातहत रहेको लबषयगत शाखा िा विभाग िा महाशाखा िा 
कायािलय िा एकाइहरुलाई समेत जनाउनेछ ।  

(झ) "कायािलय प्रमजख" भन्नाले खण्ड (छ) र (ज) बमोजजमको कायािलयको प्रशासकीय 
प्रमजख भई कामकाज गनि तोवकएको पदालिकारी सभझनज पछि । 

   (ञ) "गाउँपाललका" भन्नाले मंगला गाउँपाललका सभझनज पछि । 

   (ट) "जजभमेिार व्यजक्त" भन्नाले लेखा उत्तरदायी अलिकृतबाट अलिकार सजजभपए        

     बमोजजमको कायि संचालन गने, जजभमा ललने, खचि गने, लेखा राख्न,े आन्तररक तथा अजन्तम  
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लेखापरीक्षण गराई बेरुजज फछ्र्यौट गने गराउने, सरकारी नगदी जजन्सी असजल उपर गने 
गराउने तथा दाजखला गने कतिव्य भएको व्यजक्त सभझनजपछि र सो शब्दले मंगला 
गाउँपाललकाको कामको लालग सरकारी नगदी िा जजन्सी ललई िा नललई सो काम 
फर्छ्ािउने जजभमा ललने जजनसजकै व्यजक्त  समेतलाई जनाउँछ । 

(ठ) "तालजक कायािलय" भन्नाले िडा कायािलय तथा लबषयगत कायािलयको हकमा मंगला 
गाउँ कायिपाललकाको कायािलय सभझनजपछि । 

(ड) "तोवकएको" िा "तोवकएबमोजजम" भन्नाले यस कानून अन्तगित बनेका लनयमािली,   
लनदेजशका िा कायिविलिमा तोवकएको िा तोवकएबमोजजम सभझनजपछि । 

(ढ) "प्रदेश सजित कोष" भन्नाले संवििानको िारा २०४ बमोजजमको सजित कोष 
सभझनजपछि । 

(ण) "बजेट संकेत" भन्नाले  नेपाल सरकारले स्िीकृत गरेको आलथिक संकेत तथा 
िगीकरणको अलभनमा रही गाँपाललकालो कायािलय, लबषयगत शाखा, िडा कायािलय िा सो 
सरहको क्षेत्रालिकार भएका आयोजना कायिक्रम आददको कायि प्रकृलत संगठन समेत 
छज विने गरी मंगला गाउँपाललकाले ददएको संकेतलाई जनाउँछ । 

 (थ) "बेरुजज" भन्नाले प्रचललत कानून बमोजजम पजर् याउनज पने रीत नपजर् याई कारोबार गरेको  

 िा राख्नज पने लेखा नराखेको तथा अलनयलमत िा बेमनालसि तररकाले आलथिक कारोबार    

   गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाि औलं्याइएको िा ठहर् याईएको कारोबार सभझनजपछि । 

(द) "बैंक" भन्नाले सजित कोषको सिालन गनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जस्िकृती प्राप्त 
मंगला गाउँपाललकाले तोकेको कज नै बैंक सभझनज पछि र सो शव्दले त्यस्तो बैंक अलिकार 
प्रयोग गरी कारोबार गनेगरी तोवकएको  बैंकको शाखा  समेतलाई जनाउँछ । 

(ि) "मातहत कायािलय" भन्नाले मंगला गाउँपाललका मातहत रहेको िडा कायािलय िा 
लबषयगत शाखा, महाशाखा, विभाग िा कायािलय र एकाई सभझनजपछि । 

(न) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देजखन ेगरी प्रचललत कानून बमोजजम राजखने 
अलभलेख, खाता, वकताब आदद र सो कारोबारलाई प्रमाजणत गने अन्य कागजात र 
प्रलतिेदनका साथै विद्यजतीय प्रविलिबाट राजखएको अलभलेख र आलथिक वििरण समेतलाईि 
सभझनजपछि । 

(प) "लेखा उत्तरदायी अलिकृत" भन्नाले आफ्नो र मातहत कायािलयको आलथिक प्रशासन 
संचालन गने, िावषिक बजेट तयार गने र सो बजेट लनकासा प्राप्त गरी खचि गने अलिकार 
सजभपने, बजेट तथाकायिक्रम अनजसार हजने आलथिक कारोिारको लेखा राख्न ेर राख्न लगाउने, 
लेखा वििरण तयार गने गराउने,  विलनयोजन, राजस्ि, िरौटी, जजन्सी  र अन्य जजनसजकै 
कारोिारको आन्तररक तथा अजन्तम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजज लनयलमत गने गराउने, 
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असजल उपर गने गराउने िा लमन्हा गने गराउनेकतिव्य भएको मंगला गाउँपाललकाको 
प्रमजख प्रशासकीय अलिकृतलाईि सभझनजपछि । 

  (फ) "िडा कायािलय" भन्नाले मंगला गाउँवपलकाको िडा कायािलय सभझनजपछि । 

  (ि) "िडा सजचि" भन्नाले मंगला गाउँपाललका मातहतका िडा कायािलयका िडा  

सजचिलाई सभझनजपछि। 

(भ) "विलनयोजन" भन्नाले मंगला गाउँसभाद्वारा विलभन्न कायिहरुकालालग विलभन्न शीषिकमा  
खचि गनि विलनयोजन भएको रकम सभझनजपछि ।   

(म) "वित्तीय वििरण" भन्नाले नेपाल सरकारले स्िीकृत गरेको मापदण्ड बमोजजम कज नै 
लनजित अिलिमा भएको आलथिक कारोिारको समविगत जस्थलत दशािउने उदे्दश्यले शीषिक 
समेत खजल्ने गरी तयार गररएको वििरण सभझनजपछि र सो शव्दले कारोिारको जस्थलत 
दशािउने गरी शीषिकका आिारमािनाइएको बजेट अनजमान,लनकाशा, खचि,आभदानी, दाजखला 
र बाँकी रकम समेत खजलाइएको प्रालप्त र भ जक्तानी वििरण र सोसँग सभिजन्ित लेखा, 
वटप्पणी र खजलासा समेतलाई जनाउँछ । 

  (य) "संवििान' भन्नाले नेपालको संवििान सभझनजपछि । 

  (र) "सजित कोष" भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको सजित कोष सभझनजपछि । 

    (ल) "सभा" भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको गाँउसभा सभझनजपछि । 

(ि) "संपरीक्षण" भन्नाले आन्तररक िा अजन्तम लेखापरीक्षण प्रलतिेदनमा औलं्याइएको 
बेरुजजको सभबन्िमा पेश हजन आएका स्पिीकरण िा प्रलतवक्रया साथ संलग्न प्रमाण तथा 
कागजातको आिारमा गररने फछोट सभिन्िी कायिलाई  सभझनजपछि र सो शब्दले 
सभाबाट गदठत लेखा सलमलतबाट प्राप्त सजझाि िा लनदेशनका आिारमा गररने परीक्षण िा 
अनजगमन कायि समेतलाई जनाउँछ । 

   (श) "कायिपाललका" भन्नाले मंगला गाउँ कायिपाललका सभझनजपछि । 

(ष) "साििजलनक जिाफदेहीको पद" भन्नाले पाररश्रलमक ठेवकएको िा नठेवकएको जे भए 
तापलन कज नै रूपमा लनयजक्त हजने िा लनिािजचत हजन ेिा मनोनयन हजन ेकानूनी मान्यता प्राप्त 
साििजलनक काम, कतिव्य र अलिकार भएको पद सभझनजपछि । 

(स) "लबषयगत शाखा" भन्नाले मंगला गाउँपाललका अन्तगित रहेका लबषयगत विभाग, 

महाशाखा, शाखा,कायािलय िा एकाइहरुलाई सभझनजपछि । 

 

पररच्छेद - २ 

सजित कोषसिालन सभिन्िी व्यिस्था 
 

३. सजित कोषको सिालनाः (१)सजित कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन ्; 
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       (क) गाउँसभाबाट स्िीकृत कानून बमोजजम लगाईएको कर तथा गैर कर िापत असजल 

          भएको राजस्ि रकम । 

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

       (ग) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनजदान, सशति  

          अनजदान, समपूरक अनजदान र विशेष अनजदान िापत प्राप्त रकम । 

       (घ) गाउँ पाललकाले ललएको आन्तररक ऋणिापतको रकम । 

       (ड) अन्य प्रचललत कानून बमोजजम गाउँपाललका नाममा प्राप्त भएको अन्य आय 

           िापतको रकम । 

   (२) उपदफा (१) बमोजजमको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्िीकृलतप्राप्त गाउँपाललकाले   

       तोकेको कज नै बैंकमा खाता खोली जभमा गररनेछ ।  

   (३) नपेालको संवििान, यो कानूनर अन्य प्रचललत कानूनको अिीनमा रही सजित कोषको      

       संचालन गाउँपाललकाको कायािलयले तोके बमोजजम गनेछ ।  

४. सजित कोषको लेखा राख्न ेउत्तरदावयत्िाः (१) सजित कोषको लेखा अद्यािलिक रुपमा राख्न े
तथा त्यसको िावषिक वित्तीय वििरण तयार गने तथा लेखा दाजखला गने गराउने कतिव्य र 
उत्तरदालतत्ि गाउँपाललकाको कायिकारी अलिकृतको हजनेछ ।   

   (२) उपदफा (१) बमोजजमको लेखा तथा सोको वित्तीय वििरण सभामा र प्रदेश लेखा 
लनयन्त्रक कायािलय, महालेखा लनयन्त्रक कायािलय एिं महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गने 
सभिन्िी अन्य कायिविलि तोवकए बमोजजम हजनेछ । 

 

पररच्छेद - ३ 

बजेट लनमािण तथा िावषिक कायिक्रम तजजिमा, लनकासा, खचि, रकमान्तर तथा लनयन्त्रण 

 

५. बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा गनेाः (१) आगामी आलथिक िषिमा गाउँ÷नगरले सभपादन गनजिपने 
कायि तथा कायिक्रमको लालग संवििानको िारा २३० िमोजजम बजेट तयार गने गराउने र 
सभामा पेश गरी पाररत गराउने उत्तरदावयत्ि कायिपाललकाको हजनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोजजम बजेट तथा कायिक्रम तजजिमागने प्रयोजनकालालग उपलव्ि हजन े
श्रोत तथा खचिको सीमाको पूिािन जमान चालज आलथिक िषिको चैत्र मसान्तलभत्र गररसक्नज पनेछ । 

   (३) उपदफा (२) बमोजजम श्रोत र खचिको सीमा लनिािरण भएपलछ लनिािररत स्रोत तथा 
खचिको सीमालभत्र रही आगामी आलथिक िषिको बजेट तजजिमा गनजि पनेछ । 

   (४) आगामी आलथिक िषिको बजेट चालज आलथिक िषिको असार १५ गतेलभत्र सभामा प्रस्तजत 

गनजिपनेछ । 
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   (५) आगामी आलथिक िषिको बजेट तजजिमा गदाि गाउँपाललकाले स्िीकृत गरेको आिलिक 
योजना र मध्यकालीन खचि संरचनालाई मूल आिार बनाउनज पनेछ ।  

   (६) गाउँपाललकाले घाटा बजेट लनमािण गनजिपने भएमा घाटा पूलति गने स्रोत समेतको खाका 
तयार गनजिपनेछ । 

   (७) बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा, छलफल एिम ् बजेटको मस्यौदालाई अजन्तम रुप ददई 
पाररत गदाि अपनाउनजपने कायिविलि तोवकए बमोजजम हजनेछ । 

६. बजेट लनकासााः (१) सभाबाट बजेट स्िीकृत भएको ७ ददनलभत्र स्िीकृत बजेट वििरण 
अनजसार खचि गने अजततयारी प्रमजख प्रशासकीय अलिकृतले मातहत कायािलय प्रमजखलाई ददनजपनेछ 
। 

   (२) उपदफा (१) बमोजजमको अजततयारीप्राप्त भएपलछ तोवकएबमोजजम बैकमाफि त प्रालप्त, 

लनकाशा र भ जक्तानी गनजिपनेछ । 

             तर आलथिक िषिको अजन्तम ददनमा ऋण दावयत्िको भ जक्तानी र वहसािलमलान 
बाहेकको अन्य भ जक्तानी सभिन्िी काम हजनेछैन । 

   (३) उपदफा (२) बमोजजम प्रालप्त, लनकासा तथा भ जक्तानी गदाि संघीय महालेखा लनयन्त्रक 
कायािलयले तोवकददएको मापदण्ड बमोजजम हजनेगरी एकल खाता  कोष प्रणाली अिलभिन 
गररनेछ। 

   (४) रकम लनकासा भएपलछ तोवकएकापदालिकारीको संयजक्त दस्तखतबाट बैंक खाता संचालन 
गनजिपनेछ । 

   (५) स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रम बमोजजम स्िीकृत बजेटको पररलिलभत्र रहेर प्रचललत 
कानूनबमोजजम खचि गने, लेखा राखी िा राख्न लगाई लेखा पेश गने, लेखापरीक्षण गराउन,े बेरुजज 
फछ्र्यौट गनेर कायिपाललकामा पेश गने उत्तरदावयत्ि लेखा उत्तरदायी अलिकृतको हजनेछ। 

   (६)  यस कानूनर प्रचललत अन्य कानून बमोजजम रकम लनकासा ददने तथा कोष सिालन 
गने गराउने सभिन्िी अन्य कायिविलि तोवकए बमोजजम हजनेछ ।  

७. बजेट रोक्का िा लनयन्त्रण गनि सक्नेाः  दफा ६ मा जजनसजकै कज रा लेजखएको भएतापलन गाउँ 
पाललकाको आलथिक जस्थलत र सजित कोषमा जभमा रहेको रकमलाई मध्यनजर गरी विलनयोजजत 
रकममा आिश्यकता अनजसार गाउँपाललकाले पूणि िा आंजशकरुपमा रोक्का िा लनयन्त्रण गनि 
सक्नेछ । 

८. खचि गने कायििोलि:  गाउँपाललकाको कायि तथा आयोजना सिालन गने, िरौटी, दस्तजर, सेिा 
शजल्क ललने, पेश्की ददन े तथा फछ्र्यौट गने,  नगदी तथा जजन्सी सभपजत्तको संरक्षण गने, 

लललामलबक्री गने, लमन्हा ददने सभबन्िी कायिविलि तोवकए बमोजजम हजनेछ । 

९. रकमान्तर तथा श्रोतान्तराः (१) गाउँपाललकाको स्िीकृत बजेटको कज नै एक बजेट उप शीषिक 
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 अन्तगितको खचि शीषिकमा रकम पजग भएमा सोनपजग भएको रकम कज नै एक िा एक भन्दा बढी 
 शीषिकमाबचत हजने रकमबाट २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी  गाँउ÷नगर कायिपाललकाले रकमान्तर 

 गनि सक्नेछ । 

  तर पूजँीगत शीषिकबाट चालू शीषिकमा रकमान्तर गनि सक्ने छैन । 

   (२)  उपदफा (१) बमोजजमको अलिकार आिश्यकता अनजसार गाँउ कायिपाललकाले प्रमजख 

प्रशासकीय प्रशासकीय अलिकृतलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ ।  

   (३) गाउँपाललकाको विलनयोजन अन्तगित कज न ै एक प्रकारको खचि व्यहोने श्रोतमा रहेको 
रकम अको श्रोतमा साने र भ जक्तानी विलि पररितिन गने अलिकार सभाको हजनेछ । 

   (४) रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसभिन्िी अन्य व्यिस्था तोवकएबमोजजम हजनेछ।  

 

१०. बजेट वफताि हजनेाः स्िीकृत बावषिक बजेटमा विलनयोजन भै लनकासा भएको रकम कज न ै
कारणिश खचि हजन नसकी खचि खातामा बाँकी रहेमा आलथिक िषिको अन्तमा संजचत कोषमा वफताि 
दाजखला गनजिपनेछ । 

 

पररच्छेद - ४ 

कारोबारको लेखा 
 

११. कारोबारको लेखा : (१) विलनयोजन, िरौटी एिं राजश्व तथा अन्य कारोिारको लेखा 
दोहोरो लेखा प्रणालीको लसद्घान्त बमोजजम नगदमा आिाररत लेखा प्रणाली अनजसार राजखनेछ । 

         तर महालेखा लनयन्त्रक कायािलयले नगदमा आिाररत लेखा प्रणालीलाई पररमाजिन गरी 
पररमाजजित नगद आिार िा प्रोदभािी आिारमा लेखा राख्न ेगरी तोवक ददन सक्नेछ ।  

(२) उप लनयम (१) बमोजजमको लेखा राख्नकालालग आिश्यक लेखा ढाँचा  महालेखा 
परीक्षकबाट स्िीकृत भए बमोजजम हजनेछ ।  

(३) गाउँपाललकाले अनजदान, सहायता, लगानी, विलनयोजन, राजश्व तथा िरौटीका अलतररक्त 
अन्य सिै प्रकारका कारोिार र खचिको लेखा गाउँ पाललकाले तयार गरी राख्नजपनेछ । 

(४) लेखा उत्तरदायी अलिकृतले तोवकएको समयलभत्र विलनयोजन, राजस्ि, िरौटी लगायतकोन 
एकीकृत वित्तीय वििरण तयार गरी गाउँ कायिपाललका, गाउँसभा तथा महालेखा लनयन्त्रक 
कायािलयमा उपलव्ि गराउनज पनेछ । 

   (५) आफ्नो लनकाय र मातहत कायािलयको सभपलत र दावयत्िको लेखांकन एिं प्रलतिेदन गने 

   दावयत्ि लेखा उत्तरदायी अलिकृतको हजनेछ । 

१२. जजभमेिार व्यजक्त जिाफदेही हजने: (१) जजभमेिार व्यजक्तले प्रत्येक कारोबार स्पि देजखने 
गरी  प्रचललत कानूनले तोके बमोजजमको ररत पज¥याई लेखा तयार गरीगराई राख्नज पनेछ । 
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   (२) आलथिक प्रशासन संचालन गदाि मातहत कायािलयले प्रचललत कानूनकोपालना गरे नगरेको 
सभबन्िमा आिश्यकता अनजसार रेखदेख, जाँचबजझ तथा लनरीक्षण गनेर मातहत कायािलयको 
वहसाब केन्रीय वहसाबमा समािेश गराउनेउत्तरदावयत्ि लेखा उत्तरदायी अलिकृतको हजनेछ 
। 

(३) उपदफा (१) िमोजजम लेखा तयार गरेनगरेको िा उपदफा (२) बमोजजम लेखा 
उत्तदायी अलिकृतले रेखदेख, जाँचबजझ तथालनरीक्षण गदाि िा लेखापरीक्षण हजँदा प्रचललत 
कानूनद्वारा लनिािररत प्रवक्रया पूरा नगरीकारोबार गरेको िा अन्य कज नै कैवफयत देजखन आएमा 
जजभमेिार व्यजक्तले त्यसकोजिाफदेही िहन गनजि पनेछ । 

(४) कज नै मनालसब कारणले लेखा सभबन्िी काममा अलनयलमत हजन गएमाजजभमेिार व्यजक्तले 
तोवकएको अिलिलभत्र अलिकार प्राप्त अलिकारीसमक्ष कारण खजलाईलनयलमत गराउनको लालग 
पेश गरेमा लेखा उत्तरदायी अलिकृतले तोवकएको भयादलभत्रत्यस सभबन्िमा आिश्यक लनणिय 
गनजिपनेछ । 

तर मनालसिकारण नभई लेखा सभबन्िी काममा अलनयलमत हजन आएको देजखनआएमा 
लेखाउत्तरदायी अलिकृतले जजभमेिार व्यजक्तलाई पवहलो पटक प ॉँ च सय रूपैयाँ रत्यसपलछ 
पलनदोहोररन आएमा पटकैवपच्छे एक हजार रूपैयाँ जररिाना गरी प्रचललतकानून बमोजजम 
विभागीय कारबाही समेत गनि सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम लनणिय ददनज पने अलिकारीले तोवकएको भयादलभत्रलनणिय नददएमा 
लनजलाई एक तह मालथको अलिकारीले पवहलो पटक पाँच सय रूपैयाँ रसोही अलिकारीबाट 
पजनाः अको पटक त्यस्तो कायि दोहोररन गएमा पन्र सय रूपैयाँजररिाना गनजि पनेछ । 

(६) उपदफा (२) बमोजजम रेखदेख, जाँचबजझ तथा लनरीक्षण हजँदा यो कानून तथायस कानून 
अन्तरगत बनेको लनयम बमोजजम लनिािररत प्रवक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेकोदेजखन आएमा 
िा अन्य कज नै कैवफयत देजखन आएमा जाँच गनि पठाउने तालजक कायािलयले कलमै वपच्छे दजई 
सय रूपैयाँ जररिाना गनि सक्नेछ ।एउटै जजभमेिार व्यजक्तलाई तीन पटकभन्दा बढी जररिाना 
भइसकेपलछ पजनाः त्यस्तो कायिदोहोररन आएमा कलमैवपच्छे पाँच सय रूपैयाँ जररिाना गरी 
प्रचललत कानून बमोजजम विभागीय कारबाही समेत गनजि पनेछ । 

(७) यो कानून िा यस कानूनअन्तगित बनेको लनयम बमोजजम लेखा राखे नराखेको,लेखा  
दाजखला गरे नगरेको र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सभबन्िमा समय समयमाजाँच, लनरीक्षण 
गरी आन्तररक लनयन्त्रण र रेखदेख गने जजभमेिारी प्रमजख प्रशासकीय अलिकृतको हजनेछ । 

 

१३. राजस्ि दाजखला र राजस्ि लेखााः (१) प्रचललत कानून बमोजजम गाउँपाललकालाई प्राप्त हजन े
राजस्ि तथा अन्य आय रकमहरुकायािलयमा प्राप्त भएपलछ तोवकए बमोजजम संजचतकोषमा 
आभदानी देजखने गरी बैंक दाजखला गनजि पनेछ । 
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   (२) राजस्िको लगत तथा लेखा राख्न ेतथा फाँटिारी पेश गने, लेखापरीक्षणगराउने र त्यसको 
       अलभलेख राख्न ेउत्तरदावयत्ि कायिकारी अलिकृतको हजनेछ । 

 

१४.  नगदी जजन्सी दाजखला गने र लेखा राख्न:े (१) जजभमेिार व्यजक्तले आफ्नो जजभमामा 
आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही ददन िा त्यसको भोललपल्ट तोवकएको बैंक खातामा र 
जजन्सी मालसामान भए सात ददनलभत्र तोवकएको स्थानमा दाजखला गरी शे्रस्ता खडा गनजि पनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोजजमको भयादलभत्र जजभमेिार व्यजक्तले नगदी तथा जजन्सी दाजखला 
गरेको शे्रस्ता खडा गनि नसकेमा त्यसको मनालसि कारण खजलाई एक तहमालथको अलिकारी 
समक्ष भयाद थपको लालग अनजरोि गनि सक्नेछ। यसरी अनजरोि भै आएमा एक तह मालथको 
अलिकारीले मनालसिकारण देखेमा एकै पटक िा दजई पटक गरी बढीमा पैंतालीस ददनसभमको 
भयाद थवपददन सक्नेछ । 

   (३) उपदफा (२) बमोजजम थवपएको भयादलभत्र पलन शे्रस्ता खडा नगने जजभमेिारव्यजक्तलाई 
एक तह मालथको अलिकारीले कलमै वपच्छे पाँच सय रूपैयाँ िा लबगोको दशप्रलतशतसभम 
जररिाना गनि सक्नेछ । 

   (४) आफ्नो जजभमामा आएको सरकारी नगदी सोही ददन िा त्यसको भोललपल्टतोवकएको बैंक 

खातामा दाजखला नगरेको देजखन आएमा सभबजन्ित कायिकारी अलिकृतले दश ददनसभम ढीलो 
गरेको भए दश प्रलतशत जररिाना गरी सो दाजखला गनिलगाउने र पन्र ददनसभम वढलो गरेको भए 
पन्र प्रलतशत जररिाना गरी सो समेतदाजखला गनि लगाउने र पन्र ददनभन्दा बढी वढलो गरेको 
भए पच्चीस प्रलतशत जररिानागरी नगद दाजखला गनि लगाई कसूरको मात्रा अनजसार प्रचललत 
कानून बमोजजम विभागीयकारबाही समेत गनि गराउन सक्नेछ । 

 

१५. आलथिक प्रलतिेदन पेश गने: (१) लेखा उत्तरदायी अलिकृतले तोवकएका अिलिलभत्र प्रत्येक 
आलथिक िषिको सजित कोषको अलतररक्त विलनयोजन, राजस्ि, िरौटी, िैदेजशक अनजदान र 
ऋणसहायता तथा लगानीको एकीकृत आलथिक वििरण तयार गरी गाउँ कायिपाललका,  गाउँसभा, 
महालेखा लनयन्त्रक कायािलय र महालेखा परीक्षकको कायािलयमा प्रलतिेदन पेश गनजि पनेछ। 

   (२) जजभमेिार व्यजक्तले कारोबारको लेखा र सभबजन्ित कागजात तोवकएको कायािलयमा िा 
       लेखापरीक्षक समक्ष तोवकए बमोजजम दाजखला गनजि पनेछ । 

   (३) गाउँ पाललकाको वित्तीय वििरण नेपाल सरकारले अिलभिन गरेको आलथिक संकेत तथा 
       िगीकरण अनजरुपको हजनेछ । 

   (४) राजस्ि, नगदी, जजन्सी तथा िरौटी दाजखला गने तथा त्यसको लेखा अलभलेखअद्यािलिक   

रुपमा राख्न ेअन्य कायिविलि तोवकए बमोजजम हजनेछ । 
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१६. हानी नोक्सानी असजल उपर गररने: यस पररच्छेद बमोजजम राख्नजपने कारोबारकोलेखा 
ठीकसँग नराखेको कारणबाट गाउँ÷नगरपाललकालाई कज नै वकलसमको हानी नोक्सानीतथा क्षलत हजन 
गएमा त्यसरी पनि गएको हानी नोक्सानी तथा क्षलतपलूति जजभमेिार व्यजक्तबाट सरकारी बाँकी सरह 
असजल उपर गररनेछ । 

पररच्छेद - ५ 

आन्तररक लनयन्त्रण, लेखापरीक्षणतथा बेरुजज असजल फर्छ्ौट 

 

१७. आन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीाः (१) गाउँपाललकाले आफ्नो र मातहतकाका यािलयको 
आन्तररक लनयन्त्रण प्रणाली सजदृढ गनि कायियोजना बनाई लागज गनजिपनेछ । 

(२) आन्तररक लनयन्त्रण कायियोजना लागज गदाि महालेखा लनयन्त्रक कायािलयले जारी 
गरेको आन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीको लसद्धान्त,नीलत, ढाँचा र कायिविलिलाई मागिदशिनको 
रुपमा ललनजपनेछ । 

१८. आन्तररक लेखापरीक्षणाः  (१) गाउँ कायिपाललका र मातहत कायािलयहरुको आलथिक 
कारोिारको आन्तररक लेखापरीक्षण लनयलमतता, लमतव्यवयता,कायिदक्षता र प्रभािकाररताका 
आिारमा तोवकएको मापदण्डलभत्र रही गाउँ÷नगरपाललकाको आन्तररक लेखापररक्षण शाखािा 
तोवकएको अलिकृतबाट हजनेछ ।  

   (२) गाउँपाललकाको आन्तररक लेखापरीक्षण सभिन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजजम 

        हजनेछ ।  

(३) गाउँ पाललकाको आन्तररक िा अजन्तम लेखापरीक्षण हजँदा सरकारी नगदी िा जजन्सी  
मालसामानको लगत छजट गरेको िा सरकारलाई हानी नोक्सानी पजर् याईएको देजखएमा 
कायिकारी अलिकृतले त्यस्तो जजभमेिार व्यजक्तबाट हालन नोक्सानी भएको रकम असजल गरी 
कसूरको मात्रा अनजसार विभागीय कारबाही समेत गनजिपनेछ । 

१९. स्पिीकरण नददने उपर कारबाही: (१) कायािलयको सरकारी नगदी जजन्सी आय-व्ययको 
लेखा आकजस्मक लनरीक्षण गदाि िा आन्तररक िा अजन्तम लेखापरीक्षणकोलसललसलामा सोलिएको 
प्रश्नको जिाफ िा माग गररए बमोजजमको लेखा तथा वििरणतोवकएको भयादलभत्र दाजखला गनजि 
सभबजन्ित लेखा उत्तरदायी अलिकृत र जजभमेिारव्यजक्तको कतिव्य हजनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तोवकएको भयादलभत्र काम सभपन्न गनि नसवकने भईमनालसि 
मावफकको कारण सवहत भयाद थपको लालग अनजरोि गरेमा र त्यस्तो कारणमनालसि 
देजखएमा सो प्रश्न सोिनी गने िा वििरण माग गने अलिकारी िा लनकायलेमनालसि 
मावफकको भयाद थप गररददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम ददइएको भयादलभत्र सोलिएको प्रश्नको जिाफिा माग 
गररएको लेखा पेश गनि नसक्नेले बेरुजज िा कैवफयत देजखएको रकम व्यहोनजि पनेछ । 
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२०. बेरुजज असूल फछ्र्यैटलनयलमत र लगत कायम गने:  (१) महालेखा परीक्षकको प्रलतिेदनमा 
औलं्याएको  िेरुजज  असूल उपर गनजि पने तथा लतनजि िजझाउनज पने भनी ठहर् याइएको रकमको 
लगत कायािलयले अध्यािलिक गरी गराई राख्नजपनेछ ।   

(२) लेखापरीक्षणबाट देजखएको मस्यौट र वहनालमना भएको रकम िा तोवकए बमोजजम 
लनयलमत हजन नसकेको िेरुजज रकम जजभमेिार व्यजक्तबाट असूल उपर गनजिपनेछ ।  

   (३) महालेखापरीक्षकको िावषिक प्रलतिेदनमा औल्याएको बेरुजज सभबन्िमा कायिपाललकाको 
अनजमलतले सभामा उपजस्थत भई आफ्नो प्रलतकृया व्यक्त गने र बेरुजज फछौट 
सभिन्िीकाम कारिाही गने गराउने उत्तरदावयत्ि लेखा उत्तरदायी अलिकृतको हजनेछ ।  

(४) िेरुजज असूल फर्छ्ौट, लनयलमत र लगत कायम गने सभिन्िमा  सभामा छलफल 
भई प्रलतिेदन स्िीकृत भएपलछ सो प्रलतिेदनमा उल्लेजखत सजझािहरु कायािन्ियन गने 
गराउने दावयत्ि कायिपाललकाको लनदेशन बमोजजमसभिजन्ित लेखा उत्तरदायी अलिकृतको 
हजनेछ ।  

    (५) बेरुजज फछ्र्यौट सभिन्िी अन्य कायिविलि तोवकएबमोजजम हजनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

बरबजझारथ, लललाम लबवक्र तथा लमन्हा सभबन्िी व्यिस्था 
 

२१. बरबजझारथ:  (१) गाउँपाललकाका लनिािजचत प्रलतलनलिले आफू जजभमा भएको कागजात तथा 
जजन्सी सामान आफ्नो पदाििी समाप्त हजनजभन्दा १५ ददन अगािै वफताि बजझाई सोको प्रमाण ललनज 
पनेछ ।  

(२) कमिचारी सरुिा िा बढजिा हजँदा िा अिकाश प्राप्त गदाि िा लामोअिलिमा काजमा िा 
लबदामा रहँदा आफ्नो जजभमामा रहेको नगदी जजन्सी िा सरकारी कागजात तोवकएको 
भयादलभत्र बरबजझारथ गरी तोवकएको ढाँचामा बरबजझारथको प्रमाणपत्रललनज पनेछ । 

(३) उप दफा (१) बमोजजम बरबजझारथ नगने व्यजक्त िहालिाला कमिचारी भए प्रचललत 
कानून बमोजजम लनजको तलब भत्ता रोक्का राखी रबहाल टजटेको व्यजक्त भए लनजको 
लनितृ्तभरण िा उपदान रोक्का राखी एिं लनितृ्तभरण,उपदान नपाउने िा उपदान ललइसकेको 
व्यजक्त भए स्थानीय प्रशासनद्वारा पक्राउ गरीबरबजझारथ गनि लगाइनेछ । 

(४) समयमा बरबजझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, जजन्सी िा कज न ै िनमाल 
नोक्सान भएमा नोक्सान भए बराबरको रकम र सोही बराबरको लबगो रकम 
प्रचललतकानून बमोजजम सभबजन्ित व्यजक्तबाट असजल उपर गररनेछ । 

    (५) बरबजझारथ गने अन्य प्रकृया तोवकए बमोजजम हजनेछ । 
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22. नगदी जजन्सी दजरुपयोग एिं मस्यौट भएमा कारबाही गररने: (१)कायािलयको सरकारी 
तहसील तथा जजन्सी भण्डार आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि िाअजन्तम लेखापरीक्षण गदाि िा कज नै 
तिरले जाँच हजँदा सरकारी रकम मस्यौट भएकोदेजखन आएमा कायिकारी अलिकृतले प्रचललत 
कानून बमोजजम सो मस्यौट गने उपर आिश्यक कारबाही गनजिगराउनज पनेछ । 

(२) साििजलनक सभपजत्तको जजभमा, त्यसको लगत, संरक्षण, िरिजझारथ र जिाफदेही 
सभिन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजजम हजनेछ । 

 

२३. लललाम लबक्री तथा लमन्हा ददने: (१) यस कानून तथा यसअन्तगित बनकेो लनयम बमोजजम 
जजन्सी लनरीक्षण गदाि टजटफज ट तथा बेकभमा भई काम नलाग्ने भनी प्रलतिेदनमा उल्लेख भएको 
मालसामानहरू प्रमजख प्रशासकीय अलिकृतले आिश्यक जाँचबजझ गदाि लललाम लबक्री गनजिपने भनी 
ठहर् याइएको मालसामान तोवकए बमोजजमको कायिविलि अपनाई लललामलबक्री गनि सवकनेछ । 

(२) यस कानूनमा अन्यत्र जजनसजकै कज रा लेजखएको भए तापलन यो कानून अन्तगित उठ्न 
नसकेको बाँकी रकम, प्राकृलतक प्रकोप, दजघिटना िा आफ्नो काबूबावहरको पररजस्थलतले गदाि 
तथा सजखा जती भई िा जखएर, सडेर गई िा अन्यकारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी हजन 
गएको िा ऐनबमोजजम लललाम बढाबढहजँदा पलन नउठेको िा उठ्ने जस्थलत नदेजखएकोमा    
कायिपाललकाबाट तोवकए बमोजजमको कायिविलिअपनाई लमन्हा ददन सवकनेछ । 

 

पररच्छेद - ७ 

विविि 

 

२४. काम, कतिव्य, अलिकार तथा जजभमेिारी: लेखा उत्तरदायी अलिकृत, कायािलय प्रमजख, जजभमेिार 
व्यजक्त लगायत नगदी िा जजन्सी सभिन्िीकामगने अन्य अलिकारीको काम, कतिव्य, अलिकार तथा 
जजभमेिारी तोवकए बमोजजम हजनेछ । 

(२) उपदफा (१)िमोजजम तोवकएको काम, कतिव्य, अलिकार तथा जजभमेिारी  अनजसार  

      सभिजन्ित व्यजक्तले जिाफदेहीता िहन गनजिपनेछ । 

 

२५. वित्तीय प्रलतिेदन साििजलनक गनजिपने :  यस कानूनर अन्य प्रचललत कानूनबमोजजम तयार 
गनजिपने वित्तीय प्रलतिेदनहरु सभिजन्ित लनकायमा पेश भएको लमलतले सात ददन लभत्र विद्यजतीय      
िा अन्य उपयजक्त माध्यमबाट साििजलनक गनजिपनेछ । 

 

२६. आलथिक प्रशासनको सिालनाः (१) गाउँपाललकाको आलथिक प्रशासन सिालन सभिन्िी 
व्यिस्था तोवकए िमोजजमहजनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) िमोजजमकोव्यिस्था नभए सभमकालालग यो कानून र यस अन्तगित 
तोवकए बमोजजमको आलथिक प्रशासन सिालन गनि आिश्यक पने जनशजक्तको पररचालन 
र व्यिस्थापन महालेखा लनयन्त्रक कायािलयले गनेछ ।  

२७. संघीय र प्रदेश आलथिक कायिविलि कानूनलाई आिार मान्नजपने: गाउँपाललकाको सभाले 
आलथिक कायिविलि सभबन्िी कानून बनाउँदा संघीय र प्रदेश आलथिक कायिविलि कानूनमा भएका  
व्यिस्थालाई मागिदशिनका रुपमा ललई सो बमोजजम गनजि गराउनजपनेछ । 

२८.  विद्यजतीय प्रविलिको प्रयोग गनि सक्नेाः (१) यस कानूनबमोजजम आलथिक कारोिारको लेखा 
व्यिजस्थत गनि उपयजक्त विद्यजतीय प्रणलीको प्रयोग गनि सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको आिश्यक प्रणाली गाउँपाललका आंफैले विकास गरी िा  

       महालेखा लनयन्त्रक कायािलयबाट प्राप्त गरी लागू गनि सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोजजम विकास गररएको प्रणालीमा समािेश नभएको िा पयािप्त 
नभएको कज नै प्रणाली विकास गनजिपने भएमा लेखाको लसद्घान्त एिं वित्तीय ढाँचाको 
एकरुपताका लालग तोवकए बमोजजम महालेखा लनयन्त्रक कायािलयको समेत परामशि 
ललनजपनेछ । 

२९. लेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलताः (१) गाउँपाललकाबाट सभपादन गररने कायिहरुमा 
आन्तररक लनयन्त्रण प्रणाली अिलभिन गरी प्रभािकारी, दक्षतापूणि एिं लमतव्ययी रुपमा सभपादन 
गनि, वित्तीय प्रलतिेदनहरुलाई समयमै तयार गनि तथा विश्वसनीय बनाउन, बेरुजज फछौट गनि  
गराउन गाउँ कायिपाललकाले आफूमध्येबाट तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा गाउँपाललकाको     
आन्तररक लेखापरीक्षण गनि तोवकएको अलिकृत, प्रमजख प्रशासकीय अलिकृतले तोकेको 
गाउँपाललकाको अलिकृत र प्राविलिक अलिकृतसमेत रहेको एक लेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलत 
रहनेछ । 

(२) लेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलत सभिन्िी अन्य व्यिस्था तोवकएबमोजजम हजनेछ । 

३०. अलिकार प्रत्यायोजनाः यो कानून िा यस अन्तगित बनेको लनयम बमोजजम कज नै कायािलय िा  
अलिकारीलाई प्राप्त अलिकारमध्ये तोवकए बमोजजमका अलिकार िाहेकका अन्य अलिकार कज नै 
अलिकारीले प्रयोग गनेगरी प्रत्यायोजन गनि सवकनेछ । 

३१. लनयम लनदेजशका िा कायिविलि बनाउने अलिकाराः यस कानूनको उदे्दश्य कायािन्ियन गनि 
गाउँ नगरकायिपाललकाले आिश्यक लनयमहरु,लनदेजशका,कायिविलि िा मागिदशिन बनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

  आज्ञाले  

  विष्णज प्रसाद पौडेल 

प्रमजख प्रशासकीय अलिकृत 


