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कालीमाटी गाईँपाललकाद्वारा प्रकालित 

स्थानीय राजपत्र 
  खण्ड १, कालीमाटी, विैाख मलहना १० गत े२०७६, सखं्या 

१ 

भाग -१ 

नपेालको संलवधानको ऄनसुचूी ८ मा ईल्लखे भए बमोलजमको ऄलधकार ऄन्तगगत रही कालीमाटी 

गाईँपाललकाको लविषे गाईँ सभाबाट लमलत २०७६/०१/०५ मा पाररत भएको ऐन स्थानीय सरकार सचंालन 

ऐन २०७४ को दफा १०२ (३) बमोलजम सवगसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ। 

 

२०७६ सालको ऐन सखं्याः१       
 

 

                                                         गाईँसभाबाट लस्वकृत 

लमलतः२०७६।०१।०५ 

                                                                प्रमालणकरण 

लमलतः२०७६।०१।०६ 

प्रस्तावनाः 

नेपालको संलवधानको धारा २२९ को ईपधारा (२) बमोलजम कालीमाटी गाईँपाललकाका 

गाईँपाललकाको सलित कोषको संचालन गनग, बजेट  तथा कायगक्रम तजुगमा गनग, लनकासा तथा 

खचगगनग, लेखा राख्न, अर्थथक तथा लवत्तीय प्रलतवेदन गनग,अर्थथक कारोवारको अन्तररक लनयन्त्रणको 

व्यवस्था लमलाईन, अन्तररक तथा ऄलन्तम लेखापरीक्षण गनग, बेरुजु फछगयौट तथा ऄसुल ईपर गनग 

गराईन, अर्थथक कायगलवलधलाइ लनयलमत,व्यवलस्थत र जवाफदहेी बनाईन वाञ्छनीय 

भएकोले,नेपालको 

कालीमाटी गाईँपाललकाको अर्थथक कायगलवलध लनयलमत तथा व्यवलस्थत गनग बनेको ऐन, २०७६ 

 

 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

२ 

संलवधानको धारा २२२ बमोलजमका कालीमाटी गाईँपाललकाको गाईँ सभाल ेसंलवधानको धारा २२३ 

बमोलजम यो काननू बनाएको छ ।  
 

                                   पररच्छेद-१ 

                                   प्रारलभभक 
 

१.  सलंक्षप्त नाम र प्रारभभः (१) यस कानूनको नाम " कालीमाटी गाईँपाललकाको अर्थथक 

कायगलवलध ऐन, २०७६" रहकेो छ । 

 (२) यो काननूसभाबाट पाररत भएको लमलतदलेख लाग ूहुनेछ । 
 

२.  पररभाषा : लवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथग नलागेमा यस कानूनमा, 

(क) "ऄसुल ईपर गनुग पने रकम" भन्नाले प्रचललत ऐन बमोलजम भुक्तानी ददन नहुन े रकम 

भुक्तानी ददएको वा बढी हुन ेगरी भुक्तानी ददएको वा घटी रकम ऄसुल गरेको कारणबाट ऄसुल 

ईपर गनुग पने भनी लेखापरीक्षण हुदँा ठहर्याआएको बेरुजु रकम सभझनु पछग र सो िब्दल े

लहनालमना वा मस्यौट गरेको रकम तथा गाईँ/नगरलाइ लतनुग बुझाईनु पने ऄन्य कुन ैरकम कलम 

समेतलाइ जनाईँछ । 

(ख) "ऄलन्तम लेखापरीक्षण" भन्नाले महालेखा परीक्षकको कायागलयबाट हुन े लेखापरीक्षण 

सभझनुपछग। 

(ग) "अन्तररक लेखापरीक्षण" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललकाको तोदकएको िाखा वा ऄलधकृतबाट 

हुन ेअन्तररक लेखापरीक्षण सभझनुपछग । 

(घ) "अर्थथक वषग भन्नाले हरेक वषो साईन मलहनाको एक गतेदलेख ऄको वषो अषाढ मलहनाको 

मसान्तसभमको बाहृ मलहनाको ऄवलधलाइ सभझनुपछग । 

(ड) "एक तह मालथको ऄलधकारी" भन्नाले वडा सलचव र लबषयगत िाखा प्रमुखको हकमा 

कालीमाटी गाईँपाललकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत, गाईँपाललकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतको 

हकमा कालीमाटी गाईँपाललकाको ऄध्यक्ष, ऄध्यक्षको हकमा गाईँ कायगपाललका सभझनुपछग । 

(च) "कारोबार" भन्नाले सरकारी चल, ऄचल, नगदी तथा लजन्सी धनमाल लजभमा ललइ प्रचललत 

ऐन बमोलजम लनधागररत काममा खचग वा दालखला गने सभबन्धी सभपूणग काम सभझनुपछग । 

(छ) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललकाको प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत 

सभझनुपछग । 
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(ज) "कायागलय" भन्नाले कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको कायागलय सभझनु पदगछ । सो िब्दले 

कालीमाटी गाईँपाललका मातहत रहकेो लबषयगत िाखा वा लवभाग वा महािाखा वा कायागलय वा 

एकाआहरुलाइ समेत जनाईनेछ ।  

(झ)"कायागलय प्रमुख" भन्नाले खण्ड (छ) र (ज) बमोलजमको कायागलयको प्रिासकीय प्रमुख भइ 

कामकाज गनग तोदकएको पदालधकारी सभझनुपछग । 

(ञ) "गाईँपाललका" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललका सभझनुपछग । 

(ट) "लजभमेवार व्यलक्त" भन्नाले लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतबाट ऄलधकार सुलभपए बमोलजमको कायग 

संचालन गन,े लजभमा ललने, खचग गने, लेखा राख्ने, अन्तररक तथा ऄलन्तम लेखापरीक्षण गरागइ 

बेरुजु फछ्र्यौट गने गराईने, सरकारी नगदी लजन्सी ऄसुल ईपर गने गराईने तथा दालखला गन े

कतगव्य भएको व्यलक्त सभझनुपछग र सो िब्दले कालीमाटी गाईँपाललकाको कामको लालग सरकारी 

नगदी वा लजन्सी ललइ वा नललइ सो काम फछगयौटाईने लजभमा ललने जनुसुकै व्यलक्त समेतलाइ 

जनाईँछ । 

(ठ) "तालुक कायागलय" भन्नाले वडा कायागलय तथा लबषयगत कायागलयको हकमा कालीमाटी गाईँ 

कायगपाललकाको कायागलय सभझनुपछग । 

(ड) "तोदकएको" वा "तोदकएबमोलजम" भन्नाले यस कानून ऄन्तगगगत बनेका लनयमावली,लनदलेिका 

वा कायगलवलधमा तोदकएको वा तोदकएबमोलजम सभझनुपछग । 

(ढ) "प्रदिे सलित कोष" भन्नाले संलवधानको धारा २०४ बमोलजमको सलित कोष सभझनुपछग । 

(ण) "बजेट संकेत" भन्नाले नेपाल सरकारल े स्वीकृत गरेको अर्थथक संकेत तथा वगीकरणको 

ऄधीनमा रही गाईँपाललकाको कायागलय, लबषयगत िाखा, वडा कायागलय वा सो सरहको 

क्षेत्रालधकार भएका अयोजना कायगकक्रम अददकोकायग प्रकृलत र संगठन समेत छुरट्टने गरी कालीमाटी 

गाईँपाललकाले ददएको संकेतलाइ जनाईँछ । 

(त) "बेरुजु" भन्नाले प्रचललत काननू बमोलजम पुर्याईनु पने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा 

राख्नु पने लेखा नराखेको तथा ऄलनयलमत वा बेमनालसव तररकाल ेअर्थथक कारोबार गरेको भनी 

लेखापरीक्षण गदाग औंल्याआएको वा ठहर्याआएको कारोबार सभझनुपछग । 

(थ) "बैंक" भन्नाले सलित कोषको सिालन गनग नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लस्वकृती प्राप्त कालीमाटी 

गाईँपाललकाले तोकेको कुनै बैंक सभझन ुपछग र सो िव्दले त्यस्तो बंैैकको ऄलधकार प्रयोग गरी 

कारोवार गनेगरी तोदकएको बैंकको िाखा समेतलाइ जनाईँछ । 

(द) "मातहत कायागलय" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललका मातहत रहकेो वडा कायागलय वा 

लबषयगत िाखा, महािाखा, लवभाग वा कायागलय र एकाइ सभझनुपछग । 

(ध) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा दलेखने गरी प्रचललत कानून बमोलजम रालखन े

ऄलभलेख, खाता, दकताब अदद र सो कारोबारलाइ प्रमालणत गने ऄन्य कागजात र प्रलतवेदनका 

साथ ैलवद्युतीय प्रलवलधबाट रालखएको ऄलभलेख र अर्थथक लववरण समेतलाआग सभझनुपछग । 

(न) "लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृत" भन्नाले अफ्नो र मातहत कायागलयको अर्थथक प्रिासन संचालन 

गने, वालषकग बजेट तयार गने र सो बजेट लनकासा प्राप्त गरी खचग गने ऄलधकार सुभपने, बजेट 

तथा कायगक्रम ऄनुसार हुने अर्थथक कारोवारको लेखा राख्ने र राख्न लगाईने, लेखा लववरण तयार 

गने गराईन,े लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी, लजन्सी  र ऄन्य जुनसकैु कारोवारको अन्तररक तथा 

ऄलन्तम लेखापरीक्षण गराईने, बेरुजु लनयलमत गने गराईन,े ऄसुल ईपर गने गराईने वा लमन्हा गन े

गराईन ेकतगव्य भएको कालीमाटी गाईँपाललको प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतलाआग सभझनुपछग । 

(प) "वडा कायागलय" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललकाको वडा कायागलय सभझनुपछग । 
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(फ) "वडा सलचव" भन्नाल कालीमाटी गाईँपाललकाको वडा सलचवलाइ सभझनुपछग । 

(ब) "लवलनयोजन" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललका सभाद्वारा लवलभन्न कायगहरुकालालग लवलभन्न 

िीषगकमा खचग गनग लवलनयोजन भएको रकम सभझनपुछग ।   

(भ) "लवत्तीय लववरण" भन्नाले नेपाल सरकारल े स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोलजम कुन ै लनलित 

ऄवलधमा भएको अर्थथक कारोवारको समलिगत लस्थलत दिागईने ईद्दशे्यले िीषगक समेत खुल्ने गरी 

तयार गररएको लववरण सभझनुपछग र सो िव्दले कारेावारको लस्थलत दिागईने गरी िीषगकका 

अधारमा वनाआएको बजेट ऄनुमान,लनकािा, खचग,अभदानी, दालखला र बाँकी रकम समेत 

खुलाआएको प्रालप्त र भुक्तानी लववरण र सोसँग सभवलन्धत लेखा, रटप्पणी र खुलासा समेतलाइ 

जनाईँछ । 

(म) "संलवधान" भन्नाले नेपालको संलवधान सभझनुपछग । 

(य) "सलित कोष" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललकाको सलित कोष सभझनुपछग । 

(र) "सभा" भन्नाले कालीमाटी गाँई सभा सभझनपुछग । 

(ल) "संपरीक्षण" भन्नाले अन्तररक वा ऄलन्तम लेखापरीक्षण प्रलतवेदनमा औंल्याआएको बेरुजुको 

सभबन्धमा पेि हुन अएका स्पिीकरण वा प्रलतदक्रया साथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको अधारमा 

गररन ेफर्र्छोट सभवन्धी कायगलाइ सभझनुपछग र सो िब्दल ेसभाबाट गरठत लेखा सलमलतबाट प्राप्त 

सुझाव वा लनदिेनका अधारमा गररन ेपरीक्षण वा ऄनुगमन कायग समेतलाइ जनाईँछ । 

(व) "कायगपाललका" भन्नाले कालीमाटी गाईँ कायगपाललका सभझनुपछग । 

(ि) "सावगजलनक जवाफदहेीको पद" भन्नाले पाररश्रलमक ठेदकएको वा नठेदकएको जे भए तापलन 

कुन ैरूपमा लनयुक्त हुन ेवा लनवागलचत हुन ेवा मनोनयन हुन ेकाननूी मान्यता प्राप्त सागवगजलनक काम, 

कतगव्य र ऄलधकार भएको पद सभझनुपछग । 

(ष) "लबषयगत िाखा" भन्नाले कालीमाटी गाईँपाललका ऄन्तगगगत रहकेो लबषयगत लवभाग, 

महािाखा, िाखा, कायागलय वा एकाआलाइ सभझनपुछग । 
 
 
 

 

पररच्छेद-२ 

सलित कोष सिालन सभवन्धी व्यवस्था 
 

३.  सलित कोषको सिालनः (१)सलित कोषमा दहेायका रकमहरु रहनेछन्ः- 

(क) गाईँ सभाबाट स्वीकृत कानून बमोलजम लगाइएको कर तथा गैर कर वापत ऄसुल भएको 

राजस्व रकम । 

(ख) नेपाल सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडवापत प्राप्त रकम । 

(ग) नेपाल सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण ऄनुदान,सगितग 

ऄनुदान,समपूरक ऄनुदान र लविेष ऄनुदान वापत प्राप्त रकम । 

(घ) गाईँ/नगर पाललकाले ललएको अन्तररक ऋण वापतको रकम । 

(ड) ऄन्य प्रचललत कानून बमोलजम गाईँपाललका नाममा प्राप्त भएको ऄन्य अय वापतको रकम । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतप्राप्त गाईँपाललकाले तोकेको कुन ै

बैंकमा खाता खोली जभमा गररनेछ ।  
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(३) नेपालको संलवधान, यो काननू र ऄन्य प्रचललत कानूनको ऄधीनमा रही सलित कोषको 

संचालन गाईँपाललकाको कायागलयले तोके बमोलजम गनेछ ।  
 

४.  सलित कोषको लखेा राख्न ेईत्तरदालयत्वः (१) सलित कोषको लेखा ऄद्यावलधक रुपमा राख्ने 

तथा त्यसको वालषकग लवत्तीय लववरण तयार गने तथा लेखा दालखला गने गराईन े कतगव्य र 

ईत्तरदालयत्व गाईँपाललकाको प्रमुख प्रिसकीय ऄलधकृतको हुनेछ ।  -२) ईपदफा -१) 

बमोलजमको लेखा तथा सोको लवत्तीय लववरण सभामा र प्रदिे लेखा लनयन्त्रक कायागलय,महालेखा 

लनयन्त्रक कायागलय एवं महालेखा परीक्षक समक्ष पेि गने सभवन्धी ऄन्य कायगलवलध तोदकए बमोलजम 

हुनेछ । 
 
 

पररच्छेद - ३ 

बजटे लनमागण तथा वार्थषक कायगक्रम तजुगमा, लनकासा, खचग, रकमान्तर तथा 

लनयन्त्रण 
 

५.  बजटे तथा कायगक्रम तजुगमा गन े:(१) अगामी अर्थथक वषाग गाईँपाललकाले सभपादन गनुगपन े

कायग तथा कायगक्रमको लालग संलवधानको धारा २३० वमोलजम बजेट तयार गने गराईने र सभामा 

पेि गरी पाररत गराईन ेईत्तरदालयत्व कायगपाललकाको हुनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) बमोलजम बजेट तथा कायगक्रम तजुगमागन ेप्रयोजनका लालग ईपलव्ध हुन े

श्रोत तथा खचगको सीमाको पवागनुमान चालु अर्थथक वषो चैत्र मसान्तलभत्र गररसकु्न पनेछ । 

 (३) ईपदफा (२) बमोलजम श्रोत र खचगको सीमा लनधागरण भएपलछ लनधागररत स्रोत तथा 

खचगको सीमालभत्र रही अगामी अर्थथक वषो बजेट तजुगमा गनुग पनेछ । 

 (४) अगामी अर्थथक वषो बजेट चालु अर्थथक वषो ऄसार १५ गतेलभत्र सभामा प्रस्तुत 

गनुगपनेछ । 

      (५) अगामी अर्थथक वषो बजेट तजुगमा गदाग गाईँपाललकाले स्वीकृत अवलधक योजना र 

मध्यकालीन खचग संरचनालाइ मूल अधार बनाईन ुपनेछ ।  

 (६) गाईँपाललकाले घाटा बजेट लनमागण गनुगपने भएमा घाटा पूर्थत गने स्रोत समेतको खाका 

तयार गनुगपनेछ । 

 (७) बजेट तथा कायगक्रम तजुगमा, छलफल एवम् बजेटको मस्यौदालाइ ऄलन्तम रुप ददइ 

पाररत गदाग ऄपनाईनुपने कायगलवलध तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

६.  बजटे लनकासाः (१) सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको १५ ददनलभत्र स्वीकृत बजेट लववरण 

ऄनुसार खचग गने ऄलख्तयारी प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतल ेमातहत कायागलय प्रमुखलाइ ददनुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄलख्तयारी प्राप्त भएपलछ तोदकएबमोलजम बैकमाफग प्रालप्त, लनकािा 

र भुक्तानी गनुगपनेछ । 

तर अर्थथक वषो ऄलन्तम ददनमा ऋण दालयत्वको भुक्तानी र लहसाव लमलान बाहकेको ऄन्य भुक्तानी 

सभवन्धी काम हुनेछैन । 

(३) ईपदफा(२) बमोलजम प्रालप्त, लनकासा तथा भुक्तानी गदाग संघीय महालेखा लनयन्त्रक 

कायागलयले तोदकददएको मापदण्ड बमोलजम हुनेगरी एकल खाता  कोष प्रणाली ऄवलभवन गररनेछ । 
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(४) रकम लनकासा भएपलछ तोदकएका पदालधकारीको संयुक्त दस्तखतबाट बैंक खाता संचालन 

गनुगपनेछ । 

(५) स्वीकृत बजेट तथा कायगक्रम बमोलजम स्वीकृत बजेटको पररलधलभत्र रहरे प्रचललत 

कानूनबमोलजम खचग गने, लेखा राखी वा राख्न लगाइ लेखा पेि गने, लेखापरीक्षण गराईन,े बेरुजु 

फछ्र्यौट गने र कायगपाललकामा पेि गने ईत्तरदालयत्व लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतको हुनेछ । 

(६)  यस कानून र प्रचललत ऄन्य कानून बमोलजम रकम लनकासा ददने तथा कोष सिालन गने 

गराईन ेसभवन्धी ऄन्य कायगलवलध तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  
 

७. बजटे रोक्का वा लनयन्त्रण गनग सके्नः  दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन 

गाईँपाललकाको अर्थथक लस्थलत र सलित कोषमा जभमा रहकेो रकमलाइ मध्यनजर गरी लवलनयोलजत 

रकममा अवश्यकता ऄनुसार गाईँपाललकाले पुणग वा अंलिकरुपमा रोक्का वा लनयन्त्रण गनग सके्नछ । 
 

८.  खचग गन े कायगर्थवलध : गाईँपाललकाको कायग तथा अयोजना सिालन गन,ेधरौटी, 

दस्तुर,सेवा िुल्क ललन,े पेश्की ददने तथा फछ्र्यौट गन,े  नगदी तथा लजन्सी सभपलत्तको संरक्षण 

गने, लललाम लबक्री गन,े लमन्हा ददन ेसभबन्धी कायगलवलध तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

९.  रकमान्तर तथा श्रोतान्तरः (१) .गाईँपाललकाको स्वीकृत बजेटको कुन ै एक बजेट ईप 

िीषगक ऄन्तगगत खचग िीषगककमा रकम नपुग भएमा सो नपुग भएको रकम कुन ैएक वा एक भन्दा 

बढी िीषगकमा बचत हुन ेरकमबाट २५ प्रलतितमा नबढ्ने गरी  गाँई कायगपाललकाले रकमान्तर गनग 

सके्नछ । 

  तर पँूजीगत िीषगकबाट चालू िीषगकमा रकमान्तर गनग सके्न छैन । 

               (२) ईपदफा(१)बमोलजमको ऄलधकार अवश्यकता ऄनुसार गाँई 

कायगपाललकाले प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतलाइ प्रत्यायेाजन गनग सके्नछ ।  

(३) गाईँपाललकाको लवलनयोजन ऄन्तगगगत कुन ैएक प्रकारको खचग व्यहोन ेश्रोतमा रहकेो रकम ऄको 

श्रोतमा सान ेर भुक्तानी लवलध पररवतगन गने ऄलधकार सभाको हुनेछ । 

(४) रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सभवन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनछे।  
 

१०. बजटे दफताग हुनःे स्वीकृत बालषकग बजेटमा लवलनयोजन भै लनकासा भएको रकम कुन ै

कारणवि खचग हुन नसकी खचग खातामा बाकँी रहमेा अर्थथक वषो ऄन्तमा संलचत कोषमा दफताग 

दालखला गनुगपनेछ । 
 

पररच्छेद-४ 

कारोबारको लखेा 
 

११.  कारोबारको लखेा :(१) लवलनयेाजन,धरौटी एवं राजश्व तथा ऄन्य कारोवारको लेखा 

दोहोरो लेखा प्रणालीको लसद्घान्त बमोलजम नगदमा अधाररत लेखा प्रणाली ऄनुसार रालखनेछ । 

                तर महालेखा लनयन्त्रक कायागलयले नगदमा अधाररत लेखा प्रणालीलाइ 

पररमाजगन गरी पररमार्थजत नगद अधार वा प्रोदभावी अधारमा लेखा राख्ने गरी तोदक ददन सके्नछ 

।  
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(२)ईप लनयम (१) बमोलजमको लेखा राख्नकालालग अवश्यक लेखा ढाँचा  महालेखा परीक्षकबाट 

स्वीकृत भए बमोलजम हुनछे ।  

(३) गाईँपाललकाले ऄनुदान, सहायता,लगानी,लवलनयोजन,राजश्व तथा धरौटीका ऄलतररक्त ऄन्य 

सव ैप्रकारको कारोवार र खचगको लेखा गाईँपाललकाले तयार गरी राख्नुपने छ । 

(४)लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतल ेतोदकएको समयलभत्र लवलनयोजन,राजस्व,धरौटी लगायतको एकीकृत 

लवत्तीय लववरण तयार गरी गाईँ कायगपाललका, गाईँ सभा तथा महालेखा लनयन्त्रक कायागलयमा 

ईपलव्ध गराईन ुपनेछ । 

(५) अफ्नो लनकाय र मातहत कायागलयको सभपलत र दालयत्वको लेखांकन एवं प्रलतवेदन गने 

दालयत्व लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतको हुनेछ । 
 

१२.  लजभमवेार व्यलक्त जवाफदहेी हुन े: (१) लजभमेवार व्यलक्तले प्रत्येक कारोबार स्पि दलेखने 

गरी प्रचललत कानूनल ेतोके बमोलजमको ररत पुर्याइ लेखा तयार गरी गरागइ राख्नु पनेछ । 

(२) अर्थथक प्रिासन संचालन गदाग मातहत कायागलयले प्रचललत काननूको पालना गरे नगरेको 

सभबन्धमा अवश्यकता ऄनुसार रेखदखे, जाँचबुझ तथा लनरीक्षण गने र मातहत कायागलयको लहसाब 

केन्रीय लहसाबमा समावेि गराईने ईत्तरदालयत्व लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतको हुनेछ । 

(३) ईपदफा (१) वमोलजम लेखा तयार गरेनगरेको वा ईपदफा (२) बमोलजम लेखा ईत्तरदायी 

ऄलधकृतल े रेखदखे, जाँचबुझ तथा लनरीक्षण गदाग वा लेखापरीक्षण हुदँा प्रचललत काननूद्वारा 

लनधागररत प्रदक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा ऄन्य कुनै कैदफयत दलेखन अएमा लजभमेवार 

व्यलक्तले त्यसको जवाफदहेी वहन गनुग पनेछ । 

(४) कुन ै मनालसब कारणले लेखा सभबन्धी काममा ऄलनयलमत हुन गएमा लजभमेवार व्यलक्तले 

तोदकएको ऄवलधलभत्र ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारी समक्ष कारण खुलाइ लनयलमत गराईनको लालग पेि 

गरेमा लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतल ेतोदकएको भयाद लभत्र त्यस सभबन्धमा अवश्यक लनणगय गनुगपनेछ । 
 

तर मनालसव कारण नभइ लेखा सभबन्धी काममा ऄलनयलमत हुन अएको दलेखनअएमा 

लेखाईत्तरदायी ऄलधकृतल े लजभमेवार व्यलक्तलाइ पलहलो पटक पाँच सय रूपैयाँ र त्यसपलछ पलन 

दोहोररन अएमा पटकैलपच्छे एक हजार रूपैयाँ जररवाना गरी प्रचललत काननू बमोलजम लवभागीय 

कारबाही समेत गनग सके्नछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम लनणगय ददनुपने ऄलधकारील े तोदकएको भयादलभत्रलनणगय नददएमा 

लनजलाइ एक तह मालथको ऄलधकारीले पलहलो पटक पाँच सय रूपैयाँ र सोही ऄलधकारीबाट पुनः 

ऄको पटक त्यस्तो कायग दोहोररन गएमा पन्र सय रूपैयाँ जररवाना गनुग पनेछ । 

(६) ईपदफा (२) बमोलजम रेखदखे, जाँचबुझ तथा लनरीक्षण हुदँा यो कानून तथा यस काननू 

ऄन्तरगत बनेको लनयम बमोलजम लनधागररत प्रदक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको दलेखन अएमा वा 

ऄन्य कुन ैकैदफयत दलेखन अएमा जाँच गनग पठाईने तालुक कायागलयले कलमै लपच्छे दइु सय रूपैयाँ 

जररवाना गनग सके्नछ ।एईटै लजभमेवार व्यलक्तलाइ तीन पटकभन्दा बढी जररवाना भआसकेपलछ पुनः 

त्यस्तो कायग दोहोररन अएमा कलमैलपच्छे पाँच सय रूपैयाँ जररवाना गरी प्रचललत कानून बमोलजम 

लवभागीय कारबाही समेत गनुग पनेछ । 

(७) यो कानून वा यस कानून ऄन्तगगगत बनेको लनयम बमोलजम लेखा राख ेनराखेको,लेखा दालखला 

गरे नगरेको र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सभबन्धमा समय समयमा जाँच, लनरीक्षण गरी 

अन्तररक लनयन्त्रण र रेखदखे गने लजभमेवारी प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनेछ । 
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१३.  राजस्व दालखला र राजस्व लेखाः(१) प्रचललत कानून बमोलजम गाईँपाललकालाइ प्राप्त हुन े

राजस्व तथा ऄन्य अय रकमहरु कायागलयमा प्राप्त भएपलछ तोदकए बमोलजम संलचत कोषमा 

अभदानी दलेखने गरी बैंक दालखला गनुग पनेछ । 

(२) राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने तथा फाँटवारी पेि गने, लेखापरीक्षण गराईन ेर त्यसको 

ऄलभलेख राख्न ेईत्तरदालयत्व प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतको हुनेछ । 
 

१४.  नगदी लजन्सी दालखला गन े र लखेा राख्न े : (१) लजभमेवार व्यलक्तले अफ्नो लजभमामा 

अएको सरकारी नगदीको हकमा सोही ददन वा त्यसको भोललपल्ट तोदकएको बैंक खातामा र 

लजन्सीमालसामान भए सात ददनलभत्र तोदकएको स्थानमा दालखला गरी शे्रस्ता खडा गनुग पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको भयादलभत्र लजभमेवार व्यलक्तले नगदी तथा लजन्सीदालखला गरेको 

शे्रस्ता खडा गनग नसकेमा त्यसको मनालसवकारण खुलाइ एक तहमालथको ऄलधकारी समक्ष भयाद 

थपको लालग ऄनुरोध गनग सके्नछ । यसरी ऄनुरोध भैअएमा एक तह मालथको ऄलधकारील ेमनालसव 

कारण दखेेमा एकै पटक वा दआुग पटक गरी बढीमा पैंतालीस ददनसभमको भयाद थलपददन सके्नछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम थलपएको भयादलभत्र पलन शे्रस्ता खडा नगने लजभमेवार व्यलक्तलाइ एक 

तह मालथको ऄलधकारील ेकलमै लपच्छे पाँच सय रूपैयाँ वा लबगोको दि प्रलतित सभम जररवाना 

गनग सके्नछ । 

(४) अफ्नो लजभमामा अएको सरकारी नगदी सोही ददन वा त्यसको भोललपल्ट तोदकएको बैंक 

खातामा दालखला नगरेको दलेखन अएमा सभबलन्धत प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतले दि ददनसभम ढीलो 

गरेको भए दि प्रलतित जररवाना गरी सो दालखला गनगलगाईन ेर पन्र ददनसभम दढलो गरेको भए 

पन्र प्रलतित जररवाना गरी सो समेत दालखला गनग लगाईने र पन्र ददनभन्दा बढी दढलो गरेको 

भए पच्चीस प्रलतित जररवानागरी नगद दालखला गनग लगाइ कसूरको मात्रा ऄनुसार प्रचललत कानून 

बमोलजम लवभागीय कारबाही समेत गनग गराईन सके्नछ । 
 

१५.  अर्थथक प्रलतवदेन पेि गन े:(१) लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतले तोदकएका ऄवलधलभत्र  प्रत्येक 

अर्थथक वषग सलित कोषको ऄलतररक्त लवलनयोजन, राजस्व, धरौटी,वैदलेिक ऄनुदान र ऋण 

सहायता तथा लगानीको एकीकृत अर्थथक लववरण तयार गरी गाईँ कायगपाललका,  गाईँ 

सभा,महालेखा लनयन्त्रक कायागलय र महालेखा परीक्षकको कायागलयमा प्रलतवेदन पेि गनुग पनेछ । 

(२) लजभमेवार व्यलक्तले कारोबारको लेखा र सभबलन्धत कागजात तोदकएको कायागलयमा वा 

लेखापरीक्षक समक्ष तोदकए बमोलजम दालखला गनुग पनेछ । 

(३) गाईँपाललकाको लवत्तीय लववरण नेपाल सरकारल े ऄवलभवन गरेको अर्थथक संकेत तथा 

वगीकरण ऄनुरुपको हुनेछ । 

(४) राजस्व, नगदी, लजन्सी तथा धरौटी दालखला गने तथा त्यसको लेखा ऄलभलेख ऄद्यावलधक 

रूपमा राख्ने ऄन्य कायगलवलध तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

१६.  हानी नोक्सानी ऄसलु ईपर गररन े : यस पररच्छेद बमोलजम राख्नुपने कारोबारकोलेखा 

ठीकसंग नराखेको कारणबाट गाईँपाललकालाइ कुन ैदकलसमको हानी नोक्सानी तथा क्षलत हुन गएमा 

त्यसरी पनग गएको हानी नोक्सानी तथा क्षलतपूर्थत लजभमेवार व्यलक्तबाट सरकारी बाँकी सरह ऄसुल 

ईपर गररनेछ। 
 

पररच्छेद-५ 
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अन्तररक लनयन्त्रण, लखेापरीक्षण तथा बेरुज ुऄसलु फछ्यौट 
 

१७. अन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीः(१) गाईँपाललकाले अफ्नो र मातहतका कायागलयको अन्तररक 

लनयन्त्रण प्रणाली सुदढृ गनग कायगयोजना बनाइ लाग ुगनुगपनेछ । 

   (२) अन्तररक लनयन्त्रण कायगयोजना लाग ु गदाग महालेखा लनयन्त्रक 

कायागलयले जारी गरेको अन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीको लसद्धान्त,नीलत, ढाँचा र कायगलवलधलाइ 

मागगदिगनको रुपमा ललनुपनेछ । 
 

१८. अन्तररक लखेापरीक्षणः(१) गाईँ कायगपाललका र मातहत कायागलयहरुको अर्थथक कारोवारको 

अन्तररक लेखापरीक्षण लनयलमतता, लमतव्यलयता,कायगदक्षता र प्रभावकाररताका अधारमा तोदकएको 

मापदण्डलभत्र रही गाईँ पाललकाको अन्तररक लेखापररक्षण िाखा वा तोदकएको ऄलधकृतबाट हुनेछ ।  

(२) गाईँपाललकाको अन्तररक लेखापरीक्षण सभवन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

(३) गाईँपाललकाको अन्तररक वा ऄलन्तम लेखापरीक्षण हुदँा सरकारी नगदी वा लजन्सी 

मालसामानको लगत छुट गरेको वा सरकारलाइ हानी नोक्सानी पुर्याएकोैे दलेखएमा  प्रमुख 

प्रिासकीय ऄलधकृतल ेत्यस्तो लजभमेवार व्यलक्तबाट हालन नोक्सानी भएको रकम ऄसुल गरी कसूरको 

मात्रा ऄनुसार लवभागीय कारबाही समेत गनुगपनेछ । 
 

१९.  स्पिीकरण नददन ेईपर कारबाही : (१) कायागलयको सरकारी नगदी लजन्सी अय-व्ययको 

लेखा अकलस्मक लनरीक्षण गदाग वा अन्तररक वा ऄलन्तम लेखापरीक्षणको लसललसलामा सोलधएको 

प्रश्नको जवाफ वा माग गररए बमोलजमको लेखा तथा लववरणतोदकएको भयाद लभत्र दालखला गनुग 

सभबलन्धत लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृत र लजभमेवार व्यलक्तको कतगव्य हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोदकएको भयादलभत्र काम सभपन्न गनग नसदकन े भइ मनालसव 

मादफकको कारण सलहत भयाद थपको लालग ऄनुरोध गरेमा र त्यस्तो कारण मनालसव दलेखएमा सो 

प्रश्न सोधनी गने वा लववरण माग गने ऄलधकारी वा लनकायल े मनालसव मादफकको भयाद थप 

गररददन सके्नछ । 

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोलजम ददआएको भयादलभत्र सोलधएको प्रश्नको जवाफ वा माग 

गररएको लेखा पेि गनग नसके्नल ेबेरुजु वा कैदफयत दलेखएको रकम व्यहोनुगपनछे । 
 

२०. बरेुज ु ऄसलू फछ्यौट लनयलमत र लगत कायम गन े : (१) महालेखा परीक्षकको 

प्रलतवेदनमा औंल्याएको  वेरुजु  ऄसूल ईपर गनुग पने तथा लतनुग वुझाईनु पने भनी ठहर्याइएको 

रकमको लगत कायागलयले ऄध्यावलधक गरी गरागइ राख्नुपनेछ ।  

(२) लेखापरीक्षणबाट दलेखएको मस्यौट र लहनालमना भएको रकम वा तोदकए बमोलजम लनयलमत 

हुन नसकेकेा वेरुजु रकम लजभमेवार व्यलक्तबाट ऄसूल ईपर गनुगपनेछ ।  

(३) महालेखा परीक्षकको वालषकग प्रलतवेदनमा औल्याएको बेरुजु सभबन्धमा कायगपाललकाको 

ऄनुमलतले सभामा ईपलस्थत भइ अफ्नो प्रलतकृया व्यक्त गने र बेरुजु फर्र्छौट सभवन्धी काम 

कारवाही गने गराईने ईत्तरदालयत्व लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतको हुनेछ ।  

(४) वेरुजु ऄसूल फर्र्छौट,लनयलमत र लगत कायम गने सभवन्धमा  सभामा छलफल भइ प्रलतवेदन 

स्वीकृत भएपलछ सो प्रलतवेदनमा ईल्लेलखत सुझावहरु कायागन्वयन गने गराईन े दालयत्व 

कायगपाललकाको लनदिेन बमोलजम सभवलन्धत लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतको हुनेछ ।  

(५) बेरुजु फछ्र्यौट सभवन्धी ऄन्य कायगलवलध तोदकएबमोलजम हुनेछ । 
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पररच्छेद-६ 

बरबझुारथ, लललाम लबदक्र तथा लमन्हा सभबन्धी व्यवस्था 
 

२१.  बरबझुारथ : (१) गाईँपाललकाका लनवागलचत प्रलतलनलधल े अफू लजभमा भएको कागजात 

तथा लजन्सी सामान अफ्नो पदावधी समाप्त हुनुभन्दा १५ ददन ऄगावै दफताग बुझाइ सोको प्रमाण 

ललन ुपनेछ ।  

(२) कमगचारी सरुवा वा बढुवा हुदँा वा ऄवकाि प्राप्त गदाग वा लामो ऄवलधमा काजमा वा 

लबदामा रहदँा अफ्नो लजभमामा रहकेो नगदी लजन्सी वा सरकारी कागजात तोदकएको भयादलभत्र 

बरबुझारथ गरी तोदकएको ढाँचामा बरबुझारथको प्रमाणपत्र ललनुपनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजम बरबुझारथ नगने व्यलक्त वहालवाला कमगचारी भए प्रचललत काननू 

बमोलजम लनजको तलब भत्ता रोक्का राखी र बहाल टुटेको व्यलक्त भए लनजको लनवृत्तभरण वा 

ईपदान रोक्का राखी एवं लनवृत्तभरण,ईपदान नपाईने वा ईपदान ललआसकेको व्यलक्त भए स्थानीय 

प्रिासनद्वारा पक्राई गरी बरबुझारथ गनग लगाआनेछ । 

(४) समयमा बरबुझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, लजन्सी वा कुनै धनमाल नोक्सान 

भएमा नोक्सान भए बराबरको रकम र सोही बराबरको लबगो रकम प्रचललत काननू बमोलजम 

सभबलन्धत व्यलक्तबाट ऄसुल ईपर गररनेछ । 

(५) बरबुझारथ गने ऄन्य प्रकृया तोदकए बमोलजम हुनेछ । 
 

२२.  नगदी लजन्सी दरुुपयोग एव ं मस्यौट भएमा कारबाही गररन े :(१)कायागलयको सरकारी 

तहसील तथा लजन्सी भण्डार अन्तररक लेखापरीक्षण गदाग वाऄलन्तम लेखापरीक्षण गदाग वा कुन ै

तवरल ेजाँच हुदँा सरकारी रकम मस्यौट भएको दलेखनअएमा प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतल ेप्रचललत 

कानून बमोलजम सो मस्यौट गने ईपर अवश्यक कारबाही गनुग गराईनु पनेछ । 

(२) सागवगजलनक सभपलत्तको लजभमा, त्यसको लगत,संरक्षण,वरवुझारथ र जवाफदहेी सभवन्धी ऄन्य 

व्यवस्था तोदकएबमोलजम हुनेछ । 
 

२३.  लललाम लबक्री तथा लमन्हा ददन े:(१) यस कानून तथा यसऄन्तगगगत बनेको लनयम बमोलजम 

लजन्सीलनरीक्षण गदाग टुटफुट तथा बेकभमा भइ काम नलाग्न े भनी प्रलतवेदनमा ईल्लेखभएको 

मालसामान हरू प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतल ेअवश्यक जाँचबुझ गदाग लललाम लबक्री गनुगपन ेभनी 

ठहर्याआएको मालसामान तोदकए बमोलजमको कायगलवलध ऄपनाइ लललाम लबक्री गनग सदकनेछ । 

  (२) यस काननूमा ऄन्यत्र जुनसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन यो कानून ऄन्तगगगत 

ईठ्न नसकेको बाँकी रकम, प्राकृलतक प्रकोप, दघगटना वा अफ्नो काबूबालहरको पररलस्थलतल ेगदाग 

तथा सुखाजती भइ वा लखएर, सडरे गइ वा ऄन्यकारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको 

वा ऐन बमोलजम लललाम बढाबढहुदँा पलन नईठेको वा ईठ्ने लस्थलत नदलेखएकोमा कायगपाललकाबाट 

तोदकए बमोलजमको कायगलवलध ऄपनाइ लमन्हा ददन सदकनेछ । 
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पररच्छेद-७ 

लवलवध 
 

२४.  काम, कतगव्य, ऄलधकार तथा लजभमवेारी : लेखा ईत्तरदायी ऄलधकृत, कायागलय प्रमुख, 

लजभमेवार व्यलक्त लगायत नगदी वा लजन्सी सभवन्धी काम गने ऄन्य ऄलधकारीको काम, कतगव्य, 

ऄलधकार तथा लजभमेवारी तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

  (२)ईपदफा (१)वमोलजम तोदकएको कामर्,कतगव्य, ऄलधकार तथा लजभमेवारी  

ऄनुसार सभवलन्धत व्यलक्तले जवाफदहेीता वहन गनुगपनेछ । 
 

२५.   लवत्तीय प्रलतवेदन सागवगजलनक गनुगपन े: यस काननू र ऄन्य प्रचललत काननूबमोलजम तयार 

गनुगपने लवत्तीय प्रलतवेदनहरु सभवलन्धत लनकायमा पेि भएको लमलतले सात ददन लभत्र लवद्युतीय वा 

ऄन्य ईपयुक्त माध्यमबाट सागवगजलनक गनुगपनेछ । 
 

२६.  अर्थथक प्रिासनको सिालनः (१) गाईँपाललकाको अर्थथक प्रिासन सिालन सभवन्धी 

व्यवस्था तोदकए वमोलजम हुनेछ ।  

(२) ईपदफा -१) वमोलजमको व्यवस्था नभएसभमका लालग यो काननू र यस ऄन्तगगगत तोदकए 

बमोलजमको अर्थथक प्रिासन सिालन गनग अवश्यक पने जनिलक्तको पररचालन र व्यवस्थापन 

महालेखा लनयन्त्रक कायागलयले गनेछ ।  
 

२७.  सघंीय र प्रदिे अर्थथक कायगलवलध काननूलाइ अधार मान्नुपन े : गाईँपाललकाको सभाल े

अर्थथक कायगलवलध सभबन्धी कानून बनाईँदा संघीय र प्रदिे अर्थथक कायगलवलध कानूनमा भएका 

व्यवस्थालाइ मागगदिगनका रुपमा ललइ सो बमोलजम गनुग गराईनुपनेछ । 
 

२८.  लवद्यतुीय प्रलवलधको प्रयोग गनग सके्नः (१) यस कानूनबमोलजम अर्थथक कारोवारको लेखा 

व्यवलस्थत गनग ईपयुक्त लवद्युतीय प्रणलीको प्रयोग गनग सदकनेछ । 

(२)ईपदफा -१) बमोलजमको अवश्यक प्रणाली गाईँपाललका अंफैले लवकास गरी वा महालेखा 

लनयन्त्रक कायागलयबाट प्राप्त गरी लाग ूगनग सदकनेछ । 

(३) ईपदफा -२) वमोलजम लवकास गररएको प्रणालीमा समावेि नभएको वा पयागप्त नभएको कुन ै

प्रणाली लवकास गनुगपने भएमा लेखाको लसद्घान्त एवं लवत्तीय ढाँचाको एकरुपताकालालग तोदकए 

बमोलजम महालेखा लनयन्त्रक कायागलयको समेत परामिग ललनुपनेछ । 
 

२९.  लखेापरीक्षण सहजीकरण सलमलतः (१) गाईँपाललकाबाट सभपादन गररन ेकायगहरुमा अन्तररक 

लनयन्त्रण प्रणाली ऄवलभवन गरी प्रभावकारी, दक्षतापुणग एवं लमतव्ययी रुपमा सभपादन गनग, 

लवत्तीय प्रलतवेदनहरुलाइ समयमै तयार गनग तथा लवश्वसनीय बनाईन,बेरुजु फर्र्छौट गनग गराईन गाईँ 

कायगपाललकाले अफूमध्येबाट तोकेको सदस्यको ऄध्यक्षतामा गाईँपाललकाको अन्तररक लेखापरीक्षण गनग 

तोदकएको ऄलधकृत, प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृतले तोकेको गाईँपाललकाको ऄलधकृत र प्रालवलधक 

ऄलधकृतसमेत रहकेो एक लेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलत रहनेछ । 

 (२) लेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलत सभवन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकएबमोलजम हुनेछ । 
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३०.  ऄलधकार प्रत्यायोजनः यो कानून वा यसऄन्तगगगत बनेको लनयम बमोलजम कुन ैकायागलय वा 

ऄलधकारीलाइ प्राप्त ऄलधकारमध्य े तोदकए बमोलजमका ऄलधकार बाहकेका ऄन्य ऄलधकार कुन ै

ऄलधकारील ेप्रयोग गनेगरी प्रत्यायोजन गनग सदकनेछ । 
 

३१. लनयम लनदलेिका वा कायगलवलध बनाईन ेऄलधकारः यस काननूको ईद्दशे्य कायागन्वयन गनग गाईँ 

कायगपाललकाले अवश्यक लनयमहरु,लनदलेिका,कायगलवलध वा मागगदिगन बनाईन सके्नछ । 
                                         
 
 

                                                                                                           अज्ञाले  

                                                             

मािगल कुमार ओली 

             प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


