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काल माट गाउँ पा लका वारा

का शत

थानीयराजप
ख ड १,काल माट ,वैशाख म हना१० गते २०७६, सं या १

भाग -१

नेपालको सं वधानको अनुसूची ८ मा उ लेख भए बमोिजमको अ धकार
अ तगत

रह

काल माट

गाउँपा लकाको

२०७६/०१/०५ मा पा रत भएको ऐन

वशेष गाउँ सभाबाट

मत

थानीय सरकार सं चालन ऐन

२०७४ को दफा १०२ (३) बमोिजम सवसाधारणको जानकार को ला ग
काशन ग रएको छ।
२०७६ सालको ऐन सं याः१

काल माट गाउँपा लकाको आ थक काय व ध नय मत तथा यवि थत गन
बनेको ऐन, २०७६
गाउँसभाबाट ि वकृत म तः२०७६।०१।०५
मािणकरण म तः२०७६।०१।०६
तावनाः
नेपालकोसं वधानकोधारा२२९कोउपधारा(२)
बमोिजमकाल माट गाउँपा लकाको थानीय

1

सि तकोषकोसं चालनगन,
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बजेटतथाकाय मतजुमागन,

नकासातथाखचगन,

लेखारा ,

आ थकतथा व ीय तवेदनगन,आ थककारोवारकोआ त रक नय
था मलाउन,

णको यव

आ त रकतथाअि तमले खापर

णगन,

बे जुफछयौटतथाअसुलउपरगनगराउन,
आ थककाय व धलाई नय मत, यवि थतरजवाफदे ह बनाउनवा छनीयभएकोले ,

नेपालकोसं वधानकोधारा२२२बमोिजमकाकाल माट गाउँपा लकाकोगाउँसभाले
सं वधानकोधारा२२३बमोिजमयोकानूनबनाएकोछ।
प र छे द-१
ारि भक
१.

सं ि

नामर ार भः

(१)

यसकानूनकोनाम

"

काल माट गाउँपा लकाकोआ थककाय व धऐन, २०७६" रहे कोछ।
२.

(२) योकानून सभाबाटपा रतभएको म तदे िखलागूहन
ु ेछ।
प रभाषा : वषयवा सं गलेअक अथनलागेमायसकानूनमा,

(क) "असुलउपरगनुपनरकम"
भ ाले च लतऐनबमोिजमभ ु ानी दननहुनेरकमभ ु ानी दएकोवाबढ हुने
गर भ ु ानी दएकोवाघट रकमअसुलगरे कोकारणबाटअसुलउपरगनुपनभ
नीलेखापर

णहुँदाठहर ्याइएकोबे जुरकमस झनुपछरसोश दले हना म

नावाम यौटगरे कोरकमतथागाउँलाई तनुबुझाउनुपनअ यकुनैरकमकलम
समेतलाईजनाउँछ।
(ख)

भ ालेमहाले खापर

"अि तमले खापर

ककोकायालयबाटहुनेलेखापर

2

णस झनुपछ।

ण"
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(ग)

"आ त रकले खापर

ण"

भ ालेकाल माट गाउँपा लकाकोतो कएकोशाखावाअ धकृतबाटहुनेआ त
रकलेखापर

णस झनुपछ।

(घ)
"आ थकवषभ ालेहरे कवषसाउनम हनाकोएकगतेदेिखअक वषआषाढम
हनाकोमसा तस मको१२म हनाकोअव धलाईस झनुपछ।

(ड)

"एकतहमा थकोअ धकार "

भ ालेवडासिचवर बषयगतशाखा मुखकोहकमाकाल माट गाउँपा लका
को मुख शासक यअ धकृत,

गाउँपा लकाको मुख शासक यअ धकृतकोहकमाकाल माट गाउँपा लका
कोअ य , अ य कोहकमागाउँकायपा लकास झनुपछ।
(च)

"कारोबार"

भ ालेसरकार चल,

अचल,

नगद तथािज सीधनमालिज मा लई च लतऐनबमोिजम नधा रतकाममाख
चवादािखलागनस ब धीस पूणकामस झनुपछ।
(छ)
(ज)

मुख शासक यअ धकृत"

भ ालेकाल माट गाउँपा लकाको मुख शासक यअ धकृतस झनुपछ।

"कायालय"

भ ालेकाल माट गाउँकायपा लकाकोकायालयस झनुपदछ।सोश दले

काल माट गाउँपा लकामातहतरहेको बषयगतशाखावा वभागवामहाशाखा
वाकायालयवाएकाइह लाईसमेतजनाउनेछ।

(झ)"कायालय मुख"

भ ालेख ड(छ)

र(ज)

बमोिजमकोकायालयको शासक य मुखभईकामकाजगनतो कएकोपदा ध
कार स झनुपछ।
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(ञ) "गाउँपा लका" भ ालेकाल माट गाउँपा लकास झनुपछ।
(ट)

"िज मेवार यि

"

भ ालेलेखाउ रदायीअ धकृतबाटअ धकारसुि पएबमोिजमकोकायसं चाल
नगन,

िज मा लने,

आ त रकतथाअि तमले खापर

खचगन,

लेखारा ,े

णu/fO{बे जुफ यौटगनगराउने,

सरकार नगद िज सीअसुलउपरगनगराउनेतथादािखलागनकत यभएको
यि

स झनुपछरसोश दलेकाल माट गाउँपा लकाकोकामकोला गसर

ु सुकै
कार नगद वािज सी लईवान लईसोकामफ%य टाउनेिज मा लनेजन
यि
(ठ)

समेतलाईजनाउँछ।

"तालुककायालय"

भ ालेवडाकायालयतथा बषयगतकायालयकोहकमाकाल माट गाउँकाय
पा लकाकोकायालयस झनुपछ।

(ड)

"तो कएको"

वा

"तो कएबमोिजम"

भ ालेयसकानू नअGtगतबनेका नयमावल , नदिशकावाकाय व धमातो क
एकोवातो कएबमोिजमस झनुपछ।
(ढ)

" दे शसि तकोष"
भ ालेसं वधानकोधारा२०४बमोिजमकोसि तकोषस झनुपछ।

(ण)

"बजेटसं केत"

भ ालेनेपालसरकारले वीकृतगरे कोआ थकसं केततथावग करणकोअधीन
मारह गाउँपा लकाकोकायालय,

बषयगतशाखा,

वडाकायालयवासोसरहको े ा धकारभएकाआयोजनाकाय मआ दको

काय कृ तरसं गठनसमेतछु टनेगर काल माट गाउँपा लकाले दएकोसं के
तलाईजनाउँछ।
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(त)

"बे जु"
भ ाले च लतकानूनबमोिजमपुर ्याउनुपनर तनपुर ्याईकारोबारगरे कोवारा

ु नले खानराखेकोतथाअ नय मतवाबेमना सवत रकालेआ थककारोबारग
प

रे कोभनीले खापर

णगदाऔ ं याइएकोवाठहर ्याइएकोकारोबारस झनुपछ

।
(थ)

"बक"
भ ालेसि तकोषकोस ालनगननेपालरा बकबाटि वकृती ा काल माट

गाउँपा लकाले तोकेकोकुनैबकस झनुपछरसोश दले य तोब}+ककोअ धका
र योगगर कारोवारगनगर तो कएकोबककोशाखासमेतलाईजनाउँछ।
(द)

"मातहतकायालय"

भ ालेकाल माट गाउँपा लकामातहतरहेकोवडाकायालयवा बषयगतशाखा
, महाशाखा, वभागवाकायालयरएकाईस झनुपछ।

(ध)

"लेखा"
भ ालेकारोबारभएको यहोरादे िखनेगर च लतकानूनबमोिजमरािखनेअ भ
ले ख,

खाता,

कताबआ दरसोकारोबारलाई मािणतगनअ यकागजातर तवेदनकासाथै
ु ीय व धबाटरािखएकोअ भले खरआ थक ववरणसमे तलाइस झनुप
व त
छ।
"लेखाउ रदायीअ धकृत"

(न)

भ ालेआ नोरमातहतकायालयकोआ थक शासनसं चालनगन,

वाlif{sबजेटतयारगनरसोबजेट नकासा ा गर खचगनअ धकारसु पने,
बजेटतथाकाय मअनुसारहुनेआ थककारोवारकोले खाराVg]रराVgलगाउ
ने,

ले खा ववरणतयारगनगराउने,
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व नयोजन,

राज व,

धरौट ,
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िज सीरअ यजुनसुकैकारोवारकोआ त रकतथाअि तमले खापर
ने,

णगराउ

बे जु नय मतगनगराउने,

असुलउपरगनगराउनेवा म हागनगराउनेकत यभएकोकाल माट गाउँपा
लको मुख शासक यअ धकृतलाइस झनुपछ।
(प)
(फ)
(ब)

"वडाकायालय"

भ ालेकाल माट गाउँपा लकाकोवडाकायालयस झनुपछ।

भ ाल]काल माट गाउँपा लकाकोवडासिचवलाईस झनुपछ।

"वडासिचव"
" व नयोजन"

भ ालेकाल माट गाउँपा लकासभा ारा व भ कायह काला ग व भ शीष
कमाखचगन व नयोजनभएकोरकमस झनुपछ।

(भ)

" व ीय ववरण"
भ ालेनेपालसरकारले वीकृतगरे कोमापद डबमोिजमकुनै नि तअव धमा
भएकोआ थककारोवारकोसम गति थ तदशाउनेउ े यलेशीषकसमेतखु
नेगर तयारग रएको ववरणस झनुपछरसोश दले कारे ावारकोि थ तदशा
उनेगर शीषककाआधारमावनाइएकोबजेटअनुमान, नकाशा,
खच,आ दानी,

दािखलारबाँक रकमसमेतखुलाइएको ा रभ ु ानी ववरणरसोसँगस व
ि धतले खा, ट पणीरखुलासासमेतलाईजनाउँछ।
(म) "सं वधान" भ ालेनेपालकोसं वधानस झनुपछ।

(य) "सि तकोष" भ ाले काल माट गाउँपा लकाकोसि तकोषस झनुपछ।
(र) "सभा" भ ालेकाल माट गाँउसभास झनुपछ।
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(ल)

"सDपर
भ ालेआ त रकवाअि तमले खापर

ण"

ण तवेदनमाऔ ं याइएकोबे जुको

स ब धमापेशहुनआएका प ीकरणवा त

यासाथसं ल न माणतथाका

गजातकोआधारमाग रनेफ%\of}{टस व धीकायलाईस झनुपछरसोश दले स
भाबाटग ठतलेखास म तबाट ा सुझाववा नदशनकाआधारमाग रनेपर
णवाअनुगमनकायसमेतलाईजनाउँछ।

(व) "कायपा लका" भ ालेकाल माट गाउँकायपा लकास झनुपछ।
(श)

"सावज नकजवाफदे ह कोपद"
भ ालेपा र

मकtf] कएकोवानtf] कएकोजेभएताप नकुनै पमा नयु हुने

वा नवािचतहुनेवामनोनयनहुनेकानू नीमा यता ा ;fवज नककाम,
कत यरअ धकारभएकोपदस झनुपछ।
(ष) " बषयगतशाखा"

भ ालेकाल माट गाउँपा लकाअ तगतरहे को बषयगत वभाग, महाशाखा,
शाखा, कायालयवाएकाइलाईस झनुपछ।प र छे द-२

सि तकोषस ालनस व धी यव था
३.
(क)

सि तकोषकोस ालनः(१)सि तकोषमादे हायकारकमह रहनेछन्ःगाउँसभाबाट वीकृतकानूनबमोिजमलगाईएकोकरतथागैरकरवापतअसुल
भएकोराज वरकम।

(ख) नेपालसरकारतथा दे शसरकारबाटराज वबाँडफाँडवापत ा रकम।
(ग)

नेपालसरकारतथा दे शसरकारबाट ा भएकोसमानीकरणअनुदान,;शतअ
नुदान,समपूरकअनुदानर वशेषअनुदानवापत ा रकम।
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(घ) गाउँपा लकाले लएकोआ त रकऋणवापतकोरकम।
(ड)

अ य च लतकानूनबमोिजमगाउँपा लकानाममा ा भएकोअ यआयवापत
कोरकम।

(२)
(३)

उपदफा

बमोिजमकोरकमनेपालरा बकबाट वीकृत

(१)

ा गाउँपा लकाले तोकेकोकुनैबकमाखाताखोल ज माग रनेछ।

नेपालकोसं वधान,

योकानूनरअ य च लतकानूनकोअधीनमारह सि तकोषकोसं चालनगाउँपा
लकाकोकायालयलेतोकेबमोिजमगनछ।

४.

सि तकोषकोलेखारा उ
े रदा य वः(१)

सि तकोषकोलेखाअ ाव धक पमारा त
े था यसकोवा ष{s व ीय ववरणतयार

गनतथालेखादािखलागनगराउनेकत यरउ रदा य वगाउँपा लकाको मुख शfस
क यअ धकृतकोहुनेछ।
(२)

उपदफा(१)

बमोिजमकोलेखातथासोको व ीय ववरणसभामार दे शले खा नय
महालेखा नय

ककायालयएवंमहालेखापर

ककायालय,

कसम पेशगनस व धीअ यकाय

व धतो कएबमोिजमहुनेछ।
प र छे द - ३
बजेट नमाणतथावा षककाय मतजुमा, नकासा, खच, रकमा तरतथा नय
५.

बजेटतथाकाय मतजुमागन

ण
:(१)

आगामीआ थकवषगाउँपा लकाले स पादनगनुपनकायतथाकाय मकोला गसं व
धानकोधारा२३०वमोिजमबजेटतयारगनगराउनेरसभामापेशगर पा रतगराउनेउ
रदा य वकायपा लकाकोहुनेछ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोिजमबजेटतथाकाय मतजुमागन योजनकाला गउपल धहुने ोततथाखच
कोसीमाकोपवानुमानचालुआ थकवषचै मसा त भ ग रस नुपनछ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोिजम ोतरखचकोसीमा नधारणभएप छ नधा रत ोततथाखचकोसीमा भ रह
आगामीआ थकवषबजेटतजुमागनुपनछ।
(४)
गते भ सभामा

आगामीआ थकवषsf]बजेटचालुआ थकवषsf]असार१0
तुतगनुपनछ।

(५)

आगामीआ थकवषsf]बजेटतजुमागदागाउँपा लकाले वीकृतआव धकयोजनारम
यकाल नखचसं रचनालाईमूलआधारबनाउनुपनछ।
(६)

गाउँपा लकाले घाटाबजेट नमाणगनुपनभएमाघाटापू तगन ोतसमेतकोखाकातया
रगनुपनछ।
(७)

बजेटतथाकाय मतजुमा,

छलफलएव बजेटकोम यौदालाईअि तम प दईपा रतगदाअपनाउनुपनकाय व
धतो कएबमोिजमहुनेछ।
६.

बजेट नकासाः

(१)

सभाबाटबजेट वीकृतभएको7 दन भ
यार ufpkflnsf cWoIfn]
(२)

वीकृतबजेट ववरणअनुसारखचगनअि त

मुख शासक यअ धकृतलाई दनुपनछ।
उपदफा

बमोिजमकोअि तयार ा भएप छतो कएबमोिजमबै कमाफt ा ,
नकाशारभ ु ानीगनुपनछ।
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तरआ थकवषsf]अि तम दनमाऋणदा य वकोभ ु ानीर हसाव मलानबाहेककोअ
यभ ु ानीस व धीकामहुनेछैन।
(३)

उपदफा(२)

नकासातथाभ ु ानीगदासं घीयमहालेखा नय

बमोिजम ा ,
ककायालयले तो क दएकोमापद

डबमोिजमहुनेगर एकलखाताकोष णाल अवल वनग रनेछ।
(४)
रकम नकासाभएप छतो कएकापदा धकार कोसं य ु द तखतबाटबकखातासं चा
लनगनुपनछ।
(५)
वीकृतबजेटतथाकाय मबमोिजम वीकृतबजेटकोप र ध भ रहेर च लतकानू
नबमोिजमखचगन, ले खाराखीवाराVgलगाईलेखापेशगन, लेखापर

णगराउने,

बे जुफ%\of}{टगनरकायपा लकामापेशगनउ रदा य वलेखाउ रदायीअ धकृत
कोहुनेछ।
(६)
यसकानू नर च लतअ यकानूनबमोिजमरकम नकासा दनेतथाकोषस ालनगनग
राउनेस व धीअ यकाय व धतो कएबमोिजमहुनेछ।
७.
बजेटरो ावा नय

णगनस नेःदफा६माजुनसुकैकुरालेिखएकोभएताप

नगाउँपा लकाकोआ थकि थ तरसि तकोषमाज मारहेकोरकमलाईम यनजरग

ु वाआंिशक पमारो
र व नयोिजतरकममाआव यकताअनुसारगाउँपा लकालेपण
ावा नय

८.

णगनस नेछ।

खचगनकायlj ध

गाउँपा लकाकोकायतथाआयोजनास ालनगन,धरौट ,
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पे क दनेतथाफ%\of}{^गन,
ललाम ब
९.

नगद तथािज सीस पि कोसं र णगन,

गन, म हा दनेस ब धीकाय व धतो कएबमोिजमहुनेछ।
रकमा तरतथा ोता तरः

(१)

.गाउँपा लकाको वीकृतबजेटकोकुनैएकबजेटउपशीषकअ तगतखचशीषककमा
रकमनपुगभएमासोनपुगभएकोरकमकुनैएकवाएकभ दाबढ शीषकमाबचतहुनेर
कमबाट२५ तशतमानब नेगर गाँउकायपा लकालेरकमा तरगनस नेछ।
तरपूँजीगतशीषकबाटचालूशीषकमारकमा तरगनस नेछैन।
(२)
उपदफा(१)बमोिजमकोअ धकारआव यकताअनुसारगाँउकायपा लकाले मुख
शासक यअ धकृतलाई यायf]जनगनस नेछ।
(३)

गाउँपा लकाको व नयोजनअGtगतकुनैएक कारकोखच यहोन ोतमारहेकोरक
मअक

ोतमासानरभ ु ानी व धप रवतनगनअ धकारसभाकोहुनेछ।

(४) रकमा तरतथा ोता तरस व धीअ य यव थातो कएबमोिजमहुनेछ।
१०.
बजेट फताहुनःे वीकृतबा ष{sबजेटमा व नयोजनभै नकासाभएकोरकम

कुनैकारणवशखचहुननसक खचखातामाबाँक रहे माआ थकवषsf]अ तमासं िचत
कोषमा फतादािखलागनुपनछ।

प र छे द-४
कारोबारकोलेखा
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११.

कारोबारकोलेखा

:(१)

व नof]जन,धरौट एवंराज तथाअ यकारोवारकोले खादोहोरोले खा णाल को स ा
तबमोिजमनगदमाआधा रतलेखा णाल अनुसाररािखनेछ।
तरमहाले खा नय

ककायालयले नगदमाआधा रतलेखा णाल लाईप रमाजनगर

प रमािजतनगदआधारवा ोदभावीआधारमाले खारा ग
े र तो क दनस नेछ।
(२)उप नयम

बमोिजमकोलेखाराVgकाला गआव यकलेखाढाँचामहाले खापर
भएबमोिजमहुनेछ।

(१)

कबाट वीकृत

(३)

गाउँपा लकालेअनुदान,

सहायता,लगानी, व नयोजन,राज तथाधरौट काअ त र

अ यसवै कारकोकारो

ु नछ।
वाररखचकोले खागाउँपा लकालेतयारगर रा प

(४)ले खाउ रदायीअ धकृतलेतो कएकोसमय भ व नयोजन,राज व,धरौट लगा
यतकोएक कृत व ीय ववरणतयारगर गाउँकायपा लका,
गाउँसभातथामहाले खा नय

ककायालयमाउपल धगराउनुपनछ।

(५)
आ नो नकायरमातहतकायालयकोस प तरदा य वकोले खांकनएवं तवेदनगन
दा य वलेखाउ रदायीअ धकृतकोहुनेछ।
१२.

िज मेवार यि

िज मेवार यि

जवाफदे ह हुने

:

(१)

ले येककारोबार प दे िखनेगर च लतकानूनलेतोकेबमोिजम

को रतपुर ्याईलेखातयारगर ग/fईराVg'पनछ।
(२)

आ थक शासनसं चालनगदामातहतकायालयले च लतकानूनकोपालनागरे नगरे
कोस ब धमाआव यकताअनुसाररे खदे ख,
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जाँचबुझतथा नर

णगनरमातहतकायालयको हसाबके

य हसाबमासमावेशग

राउनेउ रदा य वलेखाउ रदायीअ धकृतकोहुनेछ।
(३)

उपदफा(१)

वमोिजमले खातयारगरे नगरे कोवाउपदफा

(२)

बमोिजमले खाउ रदायीअ धकृतले रेखदे ख,
जाँचबुझतथा नर

णहुँदा च लतकानून ारा नधा रत

णगदावालेखापर

रानगर कारोबारगरे कोवाअ यकुनैकै फयतदे िखनआएमािज मेवार यि

यापू
ले यस

कोजवाफदे ह वहनगनुपनछ।
(४)
कुनैमना सबकारणले लेखास ब धीकाममाअ नय मतहुनगएमािज मेवार यि

ले

तो कएकोअव ध भ अ धकार ा अ धकार सम कारणखुलाई नय मतगराउन
कोला गपेशगरे माले खाउ रदायीअ धकृतले तो कएको याद भ

यसस ब धमा

आव यक नणयगनुपनछ।
तरमना सवकारणनभईले खास ब धीकाममाअ नय मतहुनआएकोदे िखनआएमाले
खाउ रदायीअ धकृतलेिज मेवार यि

लाईप हलोपटकपाँचसय पैयाँर यसप

छप नदोहो रनआएमापटकै प छे एकहजार पैयाँज रवानागर च लतकानूनबमो
िजम वभागीयकारबाह समेतगनस नेछ।
(५)

उपदफा

(४)

बमोिजम नणय दनुपनअ धकार ले तो कएको याद भ नणयन दएमा नजलाईएक
तहमा थकोअ धकार ले प हलोपटकपाँचसय पैयाँरसोह अ धकार बाटपुनःअक प
टक य तोकायदोहो रनगएमाप
(६)

उपदफा

जाँचबुझतथा नर
नधा रत

सय पैयाँज रवानागनुपनछ।
(२)

बमोिजमरे खदे ख,

णहुँदायोकानू नतथायसकानूनअ तरगतबनेको नयमबमोिजम

यापूरानगर कारोबारगरे कोदे िखनआएमावाअ यकुनैकै फयतदे िखन

13

ख ड १) काल माट राजप , भाग-१ म त २०७६।०१।१०

ु सय पै याँज रवानागनस
आएमाजाँचगनपठाउनेतालुककायालयलेकलमै प छे दई
नेछ।एउटै िज मेवार यि

लाईतीनपटकभ दाबढ ज रवानाभइसकेप छपुनः य

तोकायदोहो रनआएमाकलमै प छे पाँचसय पैयाँज रवानागर च लतकानूनब
मोिजम वभागीयकारबाह समेतगनुपनछ।
(७)
योकानूनवायसकानूनcGtगतबनेको नयमबमोिजमले खाराखेनराखेको,लेखादािख
लागरे नगरे कोरलेखापर
नर

णगराएनगराएकोस ब धमासमयसमयमाजाँच,

णगर आ त रक नय

णररे खदे खगनिज मेवार मुख शासक यअ धकृत

कोहुनेछ।
१३.

राज वदािखलारराज वलेखाः(१)

च लतकानूनबमोिजमगाउँपा लकालाई ा हुनेराज वतथाअ यआयरकमह का

यालयमा ा भएप छतो कएबमोिजमसं िचतकोषमाआ दानीदे िखनेगर बकदािख
लागनुपनछ।
(२)
ले खापर

राज वकोलगततथाले खाराVg]तथाफाँटवार पेशगन,
णगराउनेर यसकोअ भले खराVg]उ रदा य व मुख शासक यअ धकृ

तकोहुनेछ।
१४.

नगद िज सीदािखलागनरलेखाराVg]

िज मेवार यि

:

(१)

ले आ नोिज मामाआएकोसरकार नगद कोहकमासोह दनवा य

सकोभो लप टतो कएकोबकखातामारिज सीमालसामानभएसात दन भ तो कए
को थानमादािखलागर े ताखडागनुपनछ।
(२)

बमोिजमको याद भ िज मेवार यि

उपदफा

(१)

लेनगद तथािज सीदािखलागरे को े ताख

डागननसकेमा यसकोमना सवकारणखुलाईएकतहमा थकोअ धकार सम
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थपकोला गअनुरोधगनस नेछ।यसर अनुरोधभैआएमाएकतहमा थकोअ धकार
ले मना सवकारणदे खेमाएकैपटकवादुइपटकगर बढ मापताल स दनस मको या
दथ प दनस नेछ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोिजमथ पएको याद भ प न े ताखडानगनिज मेवार यि

लाईएकतहमा थ

कोअ धकार ले कलमै प छे पाँचसय पैयाँवा बगोकोदश तशतस मज रवानागन
स नेछ।
(४)
आ नोिज मामाआएकोसरकार नगद सोह दनवा यसकोभो लप टतो कएकोब
कखातामादािखलानगरे कोदे िखनआएमास बि धत मुख शासक यअ धकृतले द
श दनस मढ लोगरे कोभएदश तशतज रवानागर सोदािखलागनलगाउनेरप
नस म ढलोगरे कोभएप

द

तशतज रवानागर सोसमेतदािखलागनलगाउनेरप

दनभ दाबढ ढलोगरे कोभएप चीस तशतज रवानागर नगददािखलागनलगाई
कसूरकोमा ाअनुसार च लतकानू नबमोिजम वभागीयकारबाह समेतगनगराउन
स नेछ।
१५.

आ थक तवेदनपेशगन

:(१)

ले खाउ रदायीअ धकृतले तो कएकाअव ध भ
तर

येकआ थकवषसि तकोषकोअ

व नयोजन,

राज व,

धरौट ,वैदेिशकअनुदानरऋणसहायतातथालगानीकोएक कृतआ थक ववरणतया
रगर गाउँकायपा लका,
गाउँसभा,महालेखा नय

ककायालयरमहाले खापर

पेशगनुपनछ।
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(२)
िज मेवार यि
ले खापर

ले कारोबारकोले खारस बि धतकागजाततो कएकोकायालयमावा

कसम तो कएबमोिजमदािखलागनुपनछ।

(३)

गाउँपा लकाको व ीय ववरणनेपालसरकारले अवल वनगरे कोआ थकसं केततथा
वग करणअनु पकोहुनेछ।
(४)

राज व,

नगद ,

िज सीतथाधरौट दािखलागनतथा यसकोले खाअ भले खअ ाव धक पमाराVg]अ
यकाय व धतो कएबमोिजमहुनेछ।
१६.

हानीनो सानीअसुलउपरग रने

यसप र छे दबमोिजमराVg'पनकारोबारकोले खाठ कसं गनराखेकोकारणबाटगाउँ
पा लकालाईकुनै क समकोहानीनो सानीतथा
नो सानीतथा

तपू तिज मेवार यि

:

तहुनगएमा यसर पनगएकोहानी

बाटसरकार बाँक सरहअसुलउपरग रनेछ

।
प र छे द-५
आ त रक नय

ण, लेखापर

णतथाबे जुअसुलफ

१७.

ौट

आ त रक नय

गाउँपा लकाले आ नोरमातहतकाकायालयकोआ त रक नय

ण णाल ः(१)

ण णाल सु ढग

नकाययोजनाबनाईलागुगनुपनछ।
(२)

आ त रक नय

णकाययोजनालागुगदामहालेखा नय

आ त रक नय

ण णाल को स ा त,नी त,

ढाँचारकाय व धलाईमागदशनको पमा लनुपनछ।
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ककायालयलेजार गरे को
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१८.

आ त रकलेखापर

णः(१)

गाउँकायपा लकारमातहतकायालयह कोआ थककारोवारकोआ त रकले खापर
ण नय मतता,

मत य यता,कायद तार भावका रताकाआधारमातो कएकोमापद ड भ रह गा

उँपा लकाकोआ त रकले खाप र णशाखावातो कएकोअ धकृतबाटहुनेछ।
(२)

गाउँपा लकाकोआ त रकले खापर

णस व धीअ य यव थातो कएबमोिजमहुने

छ।

गाउँपा लकाकोआ त रक

(३)
वाअि तमलेखापर

णहुँदासरकार नगद वािज सीमालसामानकोलगतछु टगरे को

वासरकारलाईहानीनो सानीपुर ्याएकोदे िखएमा मुख शासक यअ धकृतले य
तोिज मेवार यि

बाटहा ननो सानीभएकोरकमअसुलगर कसूरकोमा ाअनुसा

र वभागीयकारबाह समेतगनुपनछ।
१९.

प ीकरणन दनेउपरकारबाह

:

(१)

कायालयकोसरकार नगद िज सीआयययकोले खाआकि मक नर
सलामासो धएको

णगदावाआ त रकवाअि तमले खापर

णको सल

कोजवाफवामागग रएबमोिजमकोले खातथा ववरणतो कए

को याद भ दािखलागनुस बि धतले खाउ रदायीअ धकृतरिज मेवार यि

को

कत यहुनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोिजमतो कएको याद भ कामस प गननस कनेभईमना सवमा फककोकार
णस हत यादथपकोला गअनुरोधगरे मार य तोकारणमना सवदे िखएमासो
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सोध
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नीगनवा ववरणमागगनअ धकार वा नकायलेमना सवमा फकको यादथपग र द
नस नेछ।
(३)

उपदफा(१)

बमोिजम दइएको याद भ सो धएको

र(२)

कोजवाफवामागग रएकोले खापेशगनन

स नेलेबे जुवाकै फयतदे िखएकोरकम यहोनुपनछ।
२०.

बे जुअसूलफ

महालेखापर

ौट नय मतरलगतकायमगन

:(१)

कको तवेदनमाऔ ं याएकोवे जुअसूलउपरगनुपनतथा तनुवुझा

उनुपनभनीठहर ्याईएकोरकमकोलगतकायालयलेअ याव धकगर ग/fईराVg'पन
छ।
(२)
ले खापर

णबाटदे िखएकोम यौटर हना मनाभएकोरकमवातो कएबमोिजम नय

मतहुननसकेकेावे जुरकमिज मेवार यि

बाटअसूलउपरगनुपनछ।

(३)
महालेखापर

ककोवा ष{s तवेदनमाऔ याएकोबे जुस ब धमाकायपा लका

कोअनुम तलेसभामाउपि थतभईआ नो तकृया य

गनरबे जुफ%\of}{टस व

धीकामकारवाह गनगराउनेउ रदा य वलेखाउ रदायीअ धकृतकोहुनेछ।
(४)
वे जुअसूलफ%\of}{ट, नय मतरलगतकायमगनस व धमासभामाछलफलभई त
वेदन वीकृतभएप छसो तवेदनमाउ लेिखतसुझावह काया वयनगनगराउनेदा
य वकायपा लकाको नदशनबमोिजमस वि धतले खाउ रदायीअ धकृतकोहुनेछ

।

(५) बे जुफ%\of}{^स व धीअ यकाय व धतो कएबमोिजमहुनेछ।
प र छे द-६
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बरबुझारथ, ललाम ब
२१.

तथा म हास ब धी यव था

बरबुझारथ:

(१)

गाउँपा लकाका नवािचत त न धलेआफूिज माभएकोकागजाततथािज सीसामान
ु दा१५ दनअगावै फताबुझाईसोको माण लनुपनछ।
आ नोपदावधीसमा हुनभ
(२)

कमचार स वावाबढु वाहुँदावाअवकाश ा गदावालामोअव धमाकाजमावा बदामा
रहँदाआ नोिज मामारहे कोनगद िज सीवासरकार कागजाततो कएको याद भ
बरबुझारथगर तो कएकोढाँचामाबरबुझारथको माणप लनुपनछ।
(३)

उपदफा

बमोिजमबरबुझारथनगन यि

(१)

वहालवालाकमचार भए च लतकानूनबमोिजम न

जकोतलबभ ारो ाराखीरबहालटु टेको यि

भए नजको नवृ भरणवाउपदानरो

ाराखीएवं नवृ भरण,उपदाननपाउनेवाउपदान लइसकेको यि

भए थानीय

शासन ाराप ाउगर बरबुझारथगनलगाइनेछ।
(४)

समयमाबरबुझारथनगरे कोकारणबाटसरकार नगद ,

िज सीवाकुनैधनमालनो सानभएमानो सानभएबराबरकोरकमरसोह बराबरको
बगोरकम च लतकानूनबमोिजमस बि धत यि

बाटअसुलउपरग रनेछ।

(५) बरबुझारथगनअ य कृयातो कएबमोिजमहुनेछ।
२२.

नगद िज सीदु पयोगएवंम यौटभएमाकारबाह ग रने

:(१)कायालयकोसरकार तहसीलतथािज सीभ डारआ त रकले खापर
वाअि तमले खापर

णगदा

णगदावाकुनैतवरलेजाँचहुँदासरकार रकमम यौटभएकोदे

िखनआएमा मुख शासक यअ धकृतले च लतकानूनबमोिजमसोम यौटगनउपर
आव यककारबाह गनुगराउनुपनछ।
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(२)

;fवज नकस पि कोिज मा,

यसकोलगत,सं र ण,वरवुझारथरजवाफदे ह स व धीअ य यव थातो कएबमो
िजमहुनेछ।
२३.

ललाम ब

तथा म हा दने

:(१)

यसकानू नतथायसअGtगतबनेको नयमबमोिजमिज सी नर

णगदाटु टफुटतथाबे

क माभईकामनला नेभनी तवेदनमाउ लेखभएकोमालसामानह
क यअ धकृतले आव यकजाँचबुझगदा ललाम ब

मुख शास

गनुपनभनीठहर ्याइएकोमाल

सामानतो कएबमोिजमकोकाय व धअपनाई ललाम ब

गनस कनेछ।

(२)
यसकानू नमाअ य जुनसुकैकुराले िखएकोभएताप नयोकानूनअGtगतउ ननसके

ाकृ तक कोप,

कोबाँक रकम,

दघटनावाआ नोकाबूबा हरकोप रि थ तलेगदातथासुखाजत भईवािखएर,
सडेरगईवाअ यकारणबाटसरकार हानीनो सानीहुनगएकोवाऐनबमोिजम ललाम
बढाबढहुँदाप ननउठे कोवाउ नेि थ तनदे िखएकोमाकायपा लकाबाटतो कएबमो
िजमकोकाय व धअपनाई म हा दनस कनेछ।
प र छे द-७
व वध
२४.

काम, कत य, अ धकारतथािज मेवार

: लेखाउ रदायीअ धकृत,

कायालय मुख,
िज मेवार यि

लगायतनगद वािज सीस व धीकामगनअ यअ धकार कोकाम,

कत य, अ धकारतथािज मेवार तो कएबमोिजमहुनेछ।
(२)उपदफा

(१)वमोिजमतो कएकोकाम,कत य,

अ धकारतथािज मेवार अनुसारस वि धत यि

20
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२५.

व ीय तवेदन;fवज नकगनुपन

:

यसकानू नरअ य च लतकानूनबमोिजमतयारगनुपन व ीय तवेदनह स वि ध
ु ीयवाअ यउपयु मा यमबाट;f
त नकायमापेशभएको म तलेसात दन भ व त
वज नकगनुपनछ।
२६.

आ थक शासनकोस ालनः

(१)

गाउँपा लकाकोआ थक शासनस ालनस व धी यव थातो कएवमोिजमहुनेछ।
(२)

उपदफा

-१)

वमोिजमको यव थानभएस मकाला गयोकानूनरयसअGtगततो कएबमोिजमको
आ थक शासनस ालनगनआव यकपनजनशि
ले खा नय
२७.

कोप रचालनर यव थापनमहा

ककायालयलेगनछ।
सं घीयर दे शआ थककाय व धकानूनलाईआधारमा प
ु न

गाउँपा लकाकोसभाले आ थककाय व धस ब धीकानूनबनाउँदासं घीयर दे शआ

:

थककाय व धकानूनमाभएका यव थालाईमागदशनका पमा लईसोबमोिजमग
नुगराउनुपनछ।
२८.

ु ीय व धको योगगनस नेः
व त

यसकानू नबमोिजमआ थककारोवारकोलेखा यवि थतगनउपयु

(१)

ु ीय णf
व त

ल को योगगनस कनेछ।
(२)उपदफा

बमोिजमकोआव यक णाल गाउँपा लकाआंफैले वकासगर वामहालेखा नय
ककायालयबाट ा गर लागूगनस कनेछ।
(३)

उपदफा

-१)

-२)

वमोिजम वकासग रएको णाल मासमावेशनभएकोवापया नभएकोकुनै णाल व
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कासगनुपनभएमाले खाको स ा तएवं व ीयढाँचाकोएक पताकाला गतो कएब
मोिजममहालेखा नय
२९.

लेखापर

ककायालयकोसमेतपरामश लनुपनछ।
णसहजीकरणस म तः(१)

गाउँपा लकाबाटस पादनग रनेकायह माआ त रक नय
र भावकार ,

ण णाल अवल वनग

द तापुणएवं मत ययी पमास पादनगन,

व ीय तवेदनह लाईसमयमै तयारगनतथा व सनीयबनाउन,बे जुफ%\of}{टग

नगराउनगाउँकायपा लकालेआफूम येबाटतोकेकोसद यकोअ य तामागाउँपा
लकाकोआ त रकले खापर

णगनतो कएकोअ धकृत,

मुख शासक यअ धकृतले तोकेकोगाउँपा लकाकोअ धकृतर ा व धकअ धकृत

समेतरहे कोएकले खापर

णसहजीकरणस म तरहनेछ।

(२)
ले खापर

णसहजीकरणस म तस व धीअ य यव थातो कएबमोिजमहुनेछ।

३०.
अ धकार यायोजनःयोकानूनवायसअGtगतबनेको नयमबमोिजमकुनैकायालय
वाअ धकार लाई ा अ धकारम येतो कएबमोिजमकाअ धकारबाहे ककाअ यअ
धकारकुनैअ धकार ले योगगनगर

यायोजनगनस कनेछ।

३१.
नयम नदिशकावाकाय व धबनाउनेअ धकारःयसकानूनकोउ े यकाया वयनगन

गाउँकायपा लकाले आव यक नयमह , नदिशका,काय व धवामागदशनबनाउन
स नेछ।

आ ाले
माशल कुमार ओल
मुख
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