
 

 

 

 

अन्नपूर्ण  गाउँपालिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–१ 

 

अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका आलथणक कायणलिलि लनयलमि िथा 

व्यिस्स्थि गनण बनको ऐन, २०७७ 

 

प्रस्तािनााः  

नेपालको संविधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोविम अन्नपुर्ण गाउँपावलकाको सवित कोषको 

संचालन गनण, िेट तथा कार्णक्रम तिणमा गनण, वनकासा तथा खचणगनण, लेखा राख्न, आवथणक तथा वित्तीर् 

प्रवतिेदन गनण, आवथणक कारोिारको आन्तररक वनर्न्त्रर्को व्यिस्था वमलाउन, आन्तररक तथा अन्तन्तम 

लेखापरीक्षर् गनण,  बेरुि फछ्र्यौट तथा असल उपर गनण गराउन, आवथणक कार्णविवधलाई 

वनर्वमत,व्यिन्तस्थत र ििाफदेही बनाउन िाञ्छनीर् भएकोले,         

नेपालको संविधानको धारा २२२ बमोविम अन्नपुर्ण गाउँपावलकाको गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररचे्छद–१ 

प्रारस्िक 

१.  संल क्षप्त नाम र प्रारिाः  (१) र्स ऐनको नाम “गाउँपावलकाको आवथणक कार्णविवध ऐन, 

२०७५”रहेको छ । 

(२)  र्ो कानुन सभाबाट पाररत भएको वमवत देन्तख लागू हने छ । 

२.  पररभार्ा : विषर् िा प्रसंगले अको अथण नलागेमा र्स कानुनमा,– 
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(क)  “असल उपर गनण पने रकम” भन्नाले प्रचवलत ऐन बमोविम भक्तानी वदन नहुने रकम भुक्तानी 

वदएको िा बढी हने गरी भुक्तानी वदएको िा घटी रकम असल गरेको कारर्बाट असुल उपर गनण पने 

भनी लेखापरीक्षर् हँुदा ठहर्ाइएको बेरुि रकम सम्झन पछण  र सो शब्दले वहनावमना िा मस्यौट गरेको 

रकम तथा गाउँलाई वतनुण बुझाउनू पने अन्य कुनै रकम कलम समेतलाई िनाउँछ । 

(ख)  “अन्तन्तम लेखापरीक्षर्” भन्नाले महालेखा परीक्षकको कार्ाणलर्बाट हुने लेखापरीक्षर् सम्झनुपछण  । 

(ग)  “आन्तररक लेखापरीक्षर्” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपावलकाको तोवकएको शाखा िा अवधकृतबाट हुने 

आन्तररक लेखापरीक्षर् सम्झनपछण  । 

(घ)  “आवथणक िषण” भन्नाले हरेक िषणको साउन मवहनाको एक गतेदेन्तख अको िषणको आषाढ मवहनाको 

मसान्तसम्मको बाह्र मवहनाको अिवधलाई सम्झनुपछण  । 

(ङ)  “एक तह मावथको अवधकारी” भन्नाले िडा सवचि र वबषर्गत शाखा प्रमुखको हकमा अन्नपुर्ण 

गाउँपावलकाको प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत, प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृतको हकमा अन्नपुर्ण 

गाउँपावलकाको अध्यक्ष, अध्यक्षको हकमा गाउँ कार्णपावलका सम्झनपछण  । 

(च)  “कारोबार” भन्नाले सरकारी चल, अचल, नगदी तथा विन्सी धनमाल विम्मा वलई प्रचवलत ऐन 

बमोविम  वनधाणररत काममा खचण िा दान्तखला गने सम्बन्धी समू्पर्ण काम सम्झनु पछण  । 

(छ)  “प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपावलकाको प्रमख प्रशासकीर् अवधकृत 

सम्झनुपछण  ।         

 

(ि)  “कार्ाणलर्” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँ कार्णपावलकाको कार्ाणलर् सम्झन पदणछ । सो शब्दले अन्नपुर्ण 

गाउँपावलका मातहत रहेको वबषर्गत शाखा िा विभाग िा महाशाखा िा कार्ाणलर् िा 

एकाइहरुलाई समेत िनाउनेछ ।  

(झ) “कार्ाणलर् प्रमुख” भन्नाले खण्ड (छ) र (ि) बमोविमको कार्ाणलर्को शासकीर् प्रमख भई 

कामकाि गनण तोवकएको पदावधकारी सम्झनु पछण  । 

(ञ)  “गाउँपावलका” भन्नाले अन्नपुर्ण  गाउँपावलका सम्झनु पछण  । 

(ट)  “विमे्मिार व्यन्तक्त” भन्नाले लेखा उत्तरदार्ी अवधकृतबाट अवधकार सुन्तम्पए बमोविमको कार्ण 

संचालन गने, विम्मा वलने, खचण गने, लेखा राखे्न, आन्तररक तथा अन्तन्तम लेखापरीक्षर् गराई बेरुि 

फछ्र्यौट गने गराउने, सरकारी नगदी विन्सी असल उपर गने गराउने तथा दान्तखला गने कतणव्य 

भएको व्यन्तक्त सम्झनुपछण  र सो शब्दले अन्नपुर्ण गाउँपावलकाको कामको लावग सरकारी नगदी िा 

विन्सी वलई िा नवलई सो काम फछ्र्याउने विम्मा वलने िुनसकै व्यन्तक्त समेतलाई िनाउँछ । 

(ठ)  “तालक कार्ाणलर्” भन्नाले िडा कार्ाणलर् तथा वबषर्गत कार्ाणलर्को हकमा अन्नपुर्ण गाउँ 

कार्णपावलकाको   कार्ाणलर् सम्झनुपछण  । 

(ड)  “तोवकएको” िा “तोवकएबमोविम” भन्नाले र्स कानुन अन्तगणत बनेका वनर्मािली, वनदेवशका िा 

कार्णविवधमा तोवकएको िा तोवकए बमोविम सम्झनुपछण  । 

(ढ)  “प्रदेश सवित कोष” भन्नाले संविधानको धारा २०४ बमोविमको सवित कोष सम्झनुपछण  । 
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(र्)  “बिेट संकेत” भन्नाले  नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आवथणक संकेत तथा िगीकरर्को अधीनमा 

रही गाउँपावलकाको कार्ाणलर्, वबषर्गत शाखा, िडा कार्ाणलर् िा सो सरहको के्षत्रावधकार 

भएका आर्ोिना कार्णकक्रम आवदको कार्ण प्रकृवत र संगठन समेत छविने गरी अन्नपुर्ण 

गाउँपावलकाले वदएको संकेतलाई िनाउँछ । 

(थ)  “बेरुि” भन्नाले प्रचवलत कानन बमोविम पुर्ाउन पने रीत नप¥र्ाई कारोबार गरेको िा राख्न पने 

लेखा नराखेको तथा अवनर्वमत िा बेमनावसि तररकाले आवथणक कारोबार गरेको भनी 

लेखापरीक्षर् गदाण  ल्याइएको िा ठह¥र्ाइएको कारोबार सम्झनुपछण  । 

(द)  “बैंक” भन्नाले सवित कोषको सिालन गनण नेपाल राष्ट्र  बैंकबाट न्तस्वकृती प्राप्त अन्नपुर्ण 

गाउँपावलकाले तोकेको कनै बैंक सम्झनु पछण  र सो शव्दले त्यस्तो बंैैकको अवधकार प्रर्ोग गरी 

कारोिार गनेगरी तोवकएको बैंकको शाखा  समेतलाई िनाउँछ । 

(ध)  “मातहत कार्ाणलर्” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपावलका मातहत रहेको िडा कार्ाणलर् िा वबषर्गत 

शाखा, महाशाखा, विभाग िा कार्ाणलर् र एकाई सम्झनुपछण  । 

(न)  “लेखा” भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देन्तखने गरी प्रचवलत कानुन बमोविम रान्तखने अवभलेख, 

खाता,  ताब आवद र सो कारोबारलाई प्रमावर्त गने अन्य कागिात र प्रवतिेदनका साथै 

विद्यतीर् प्रविवधबाट रान्तखएको अवभलेख र आवथणक वििरर् समेतलाईण सम्झनुपछण  । 

(प)  “लेखा उत्तरदार्ी अवधकृत” भन्नाले आफ्नो र मातहत कार्ाणलर्को आवथणक प्रशासन संचालन गने, 

िावषणक बिेट तर्ार गने र सो बिेट वनकासा प्राप्त गरी खचण गने अवधकार सम्पने, बिेट तथा 

कार्णक्रम अनुसार हने आवथणक कारोिारको लेखा राखे्न र राख्न लगाउने, लेखा वििरर् तर्ार गने 

गराउने, विवनर्ोिन, रािस्व, धरौटी, विन्सी  र अन्य िनसकै कारोिारको आन्तररक तथा 

अन्तन्तम लेखापरीक्षर् गराउने, बेरुि वनर्वमत गने गराउने,  असल उपर गने गराउने िा वमन्हा 

गने गराउने कतणव्य भएको अन्नपुर्ण गाउँपावलका प्रमख प्रशासकीर् अवधकृतलाईण सम्झनपछण  । 

(फ)  “िडा कार्ाणलर्” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपावलकाको िडा कार्ाणलर् सम्झनुपछण  । 

(ि)  “िडा सवचि” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपावलकाको िडा सवचिलाई सम्झनुपछण  । 

(भ)  “विवनर्ोिन” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपावलका सभाद्वारा विवभन्न कार्णहरुका लावग विवभन्न शीषणकमा 

खचण गनण विवनर्ोिन भएको रकम सम्झनुपछण  ।   

(म)  “वित्तीर् वििरर्” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोविम कुनै वनवित अिवधमा 

भएको आवथणक कारोिारको समवष्ट्गत न्तस्थवत दशाणउने उदे्दश्यले शीषणक समेत खुल्ने गरी तर्ार 

गररएको वििरर् सम्झनुपछण  र सो शव्दले कारोिारको न्तस्थवत दशाणउने गरी शीषणकका आधारमा 

िनाइएको बिेट अनुमान, वनकाशा, खचण, आम्दानी, दान्तखला र बाँकी रकम समेत खलाइएको 

प्रान्तप्त र भक्तानी वििरर् र सोसँग सम्वन्तन्धत लेखा, वटप्पर्ी र खुलासा समेतलाई िनाउँछ । 

(र्)  “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनुपछण  । 

(र)  “सवित कोष” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपावलकाको सवित कोष सम्झनुपछण  । 

(ल)  “सभा” भन्नाले अन्नपुर्ण गाँउ सभा सम्झनुपछण  । 
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(ि)  “संपरीक्षर्” भन्नाले आन्तररक िा अन्तन्तम लेखापरीक्षर् प्रवतिेदनमा औलं्याइएको बेरुिको 

सम्बन्धमा पेश हुन आएका स्पष्ट्ीकरर् िा प्रवतवक्रर्ा   

खण्ड २ संख्या २ असार  १८ गिे, २०७५ साि 

साथ संलग्न प्रमार् तथा कागिातको आधारमा गररने फछोट सम्बन्धी कार्णलाई सम्झनुपछण  र सो 

शब्दले सभाबाट गवठत लेखा सवमवतबाट प्राप्त सुझाि िा वनदेशनका आधारमा गररने परीक्षर् 

िा अनुगमन कार्ण समेतलाई िनाउँछ । 

(श)  “कार्णपावलका” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँ कार्णपावलका सम्झनुपछण  । 

(ष)  “सािणिवनक ििाफदेहीको पद” भन्नाले पाररश्रवमक ठेवकएको िा नठेवकएको िे भए तापवन कनै 

रूपमा वनरु्क्त हने िा वनिाणवचत हने िा मनोनर्न हुने कानुनी मान्यता प्राप्त सािणिवनक काम, 

कतणव्य र अवधकार भएको पद सम्झनपछण  । 

(स)  “वबषर्गत शाखा” भन्नाले अन्नपुर्ण गाउँपावलका अन्तगणत रहेको वबषर्गत विभाग, महाशाखा, 

शाखा, कार्ाणलर् िा एकाइलाई सम्झनु पछण  । 

 

 

 

पररचे्छद–२ 

सलिि कोर् सिािन सम्बन्धी व्यिस्था 

 

३.   सलिि कोर्को सिािनाः  (१)सवित कोषमा देहार्का रकमहरु रहनेछन ्ः  

(क)  गाउँ सभाबाट स्वीकृत कानुन बमोविम लगाईएको कर तथा गैर कर िापत असल भएको रािस्व 

रकम । 

(ख)  नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट रािस्व बाँडफाँड िापत प्राप्त रकम । 

(ग)  नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरर् अनदान, सशतण अनदान, 

समपूरक अनदान र विशेष अनदान िापत प्राप्त रकम । 

(घ)  गाउँपावलकाले वलएको आन्तररक ऋर् िापतको रकम । 

(ड)  अन्य प्रचवलत कानन बमोविम गाउँपावलका नाममा प्राप्त भएको अन्य आर् िापतको रकम । 

(२)  उपदफा (१) बमोविमको रकम नेपाल राष्ट्र  बैंकबाट स्वीकृवत प्राप्त गाउँपावलकाले तोकेको कनै 

बैंकमा खाता खोली िम्मा गररनेछ ।  

(३)  नेपालको संविधान, र्ो कानन र अन्य प्रचवलत काननको अधीनमा रही सवित कोषको चालन 

गाउँपावलकाको कार्ाणलर्ले तोके बमोविम गनेछ ।  
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४.   सलिि कोर्को िेखा राखे्न उत्तरदालयत्वाः  (१) सवित कोषको लेखा अद्यािवधक रुपमा राखे्न तथा 

त्यसको िावषणक वित्तीर् वििरर् तर्ार गने तथा लेखा दान्तखला गने गराउने कतणव्य र उत्तरदावर्त्व 

गाउँपावलकाको प्रमुख  प्रशासकीर् अवधकृतको हुने छ ।   

(२)  उपदफा (१) बमोविमको लेखा तथा सोको वित्तीर् वििरर् सभामा र प्रदेश लेखा वनर्न्त्रक 

कार्ाणलर्, महालेखा वनर्न्त्रक कार्ाणलर् एिं महालेखा  

परीक्षक समक्ष पेश गने सम्बन्धी अन्य कार्णविवध तोवकए बमोविम हने छ । 

पररचे्छद – ३ 

बजेट लनमाणर् िथा बालर्णक कायणक्रम िजुणमा, लनकासा, खर्ण, रकमान्तर िथा लनयन्त्रर् 

५.   बजेट िथा कायणक्रम िजणमा गननाः  (१) आगामी आवथणक िषणमा गाउँपावलकाले सम्पादन गनणपने 

कार्ण तथा कार्णक्रमको लावग संविधानको धारा २३० बमोविम बिेट तर्ार गने गराउने र सभामा 

पेश गरी पाररत गराउने उत्तरदावर्त्व कार्णपावलकाको रहने छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोविम बिेट तथा कार्णक्रम तिणमा गने प्रर्ोिनका लावग उपलव्ध हने श्रोत तथा 

खचणको   सीमाको पूिाणनमान चाल आवथणक िषणको चैत्र मसान्तवभत्र गररसकु्नपने छ । 

(३)  उपदफा (२) बमोविम श्रोत र खचणको सीमा वनधाणरर् भएपवछ वनधाणररत स्रोत तथा खचणको 

सीमावभत्र रही आगामी आवथणक िषणको बिेट तिुणमा गनुणपने छ । 

(४)  आगामी आवथणक िषणको बिेट चाल आवथणक िषणको असार १५ गतेवभत्र सभामा प्रसु्तत गनुणपने 

छ । 

(५)  आगामी आवथणक िषणको बिेट तिुणमा गदाण गाउँपावलकाले स्वीकृत आिवधक र्ोिना र 

मध्यकालीन खचण संरचनालाई मूल आधार बनाउन पने छ ।  

(६)  गाउँपावलकाले घाटा बिेट वनमाणर् गनुणपने भएमा घाटा पूवतण गने स्रोत समेतको खाका तर्ार 

गनुणपने छ । 

(७)  बिेट तथा कार्णक्रम तिणमा, छलफल एिम  बिेटको मस्यौदालाई अन्तन्तम रुप वदई पाररत 

गदाण अपनाउनपने कार्णविवध तोवकए बमोविम हने छ । 

६.   बजेट लनकासााः  (१) सभाबाट बिेट स्वीकृत भएको ७ वदनवभत्र स्वीकृत बिेट वििरर् अनसार 

खचण गने अन्तिर्ारी प्रमख प्रशासकीर्  अवधकृतले मातहत कार्ाणलर् प्रमुखलाई वदनुपने छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोविमको अन्तिर्ारीप्राप्त भएपवछ तोवकए बमोविम बैकमाफण त प्रान्तप्त, 

वनकाशा र भक्तानी गनुणपने छ । तर आवथणक िषणको अन्तन्तम वदनमा ऋर् दावर्त्वको भक्तानी र 

वहसािवमलान  बाहेकको अन्य भक्तानी सम्बन्धी काम हुने छैन ।  

 

(३)  उपदफा (२) बमोविम प्रान्तप्त, वनकासा तथा भक्तानी गदाण संघीर् महालेखा वनर्न्त्रक कार्ाणलर्ले 

तोवकवदएको मापदण्ड बमोविम हनेगरी एकल खाता कोष प्रर्ाली अिलम्वन गररनेछ ।  

(४)  रकम वनकासा भएपवछ तोवकएका पदावधकारीको संर्क्त दस्तखतबाट बैंक खाता संचालन गनणपने 

छ । 
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(५)  स्वीकृत बिेट तथा कार्णक्रम बमोविम स्वीकृत बिेटको पररवधवभत्र रहेर प्रचवलत काननबमोविम 

खचण गने, लेखा राखी िा राख्न लगाई लेखा पेश गने, लेखापरीक्षर् गराउने, बेरुि फछ्र्यौट गनेर 

कार्णपावलकामा पेश गने । उत्तरदावर्त्व लेखा उत्तरदार्ी अवधकृतको हुने छ । 

(६)  र्स कानुन र प्रचवलत अन्य कानन बमोविम रकम वनकासा वदने तथा कोष सिालन गने गराउने 

सम्बन्धी अन्य कार्णविवध तोवकए बमोविम हने छ ।  

७.  बिेट रोक्का िा वनर्न्त्रर् गनण सके्न्ः  दफा ६ मा िनसकै करा लेन्तखएको एतापवन गाउँपावलकाको 

आवथणक न्तस्थवत र सवित कोषमा िम्मा रहेको रकमलाई मध्यनिर गरी विवनर्ोवित रकममा 

आिश्यकता अनुसार गाउँपावलकाले पूर्ण िा आंवशकरुपमा रोक्का िा वनर्न्त्रर् गनण सके्न छ । 

८.  खचण गने कार णर्विवध : गाउँपावलकाको कार्ण तथा आर्ोिना सिालन गने, धरौटी, दस्तर,सेिा शल्क 

वलने, पेश्की वदने तथा फछ्र्यौट गने,  नगदी तथा विन्सी सम्पवत्तकोसंरक्षर् गने, वललाम वबक्री गने, 

वमन्हा वदने सम्बन्धी कार्णविवध तोवकए बमोविम हने छ । 

९.   रकमान्तर तथा स्रोतान्तर्ः  (१) .गाउँपावलकाको स्वीकृत बिेटकोैे कुनै एक बिेट उप शीषणक 

अन्तगणतको खचण शीषणकमा रकम नपुग भएमा सो नपुग भएको रकम कुनै एक िा एक भन्दा बढी 

शीषणकमा बचत हुने रकमबाट २५ प्रवतशतमा नबढ ने गरी  गाँउ कार्णपावलकाले रकमान्तर गनण 

सके्न छ । तर पँूिीगत शीषणकबाट चालू शीषणकमा रकमान्तर गनण सके्न छैन । 

(२)  उपदफा (१) बमोविमको अवधकार आिश्यकता अनसार गाँउ कार्णपावलकाले प्रमुख प्रशासकीर् 

अवधकृतलाई प्रत्यार्ोिन गनण सके्न छ ।  

(३) गाउँपावलकाको विवनर्ोिन अन्तगणत कनै एक प्रकारको खचण व्यहोने श्रोतमा रहेको रकम अको 

श्रोतमा साने र भुक्तानी विवध पररितणन गने अवधकार सभाको हुने छ ।    

(४)  रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबमोविम हुने छ।  

१०.  बजेट लििाण हुनेाः  स्वीकृत बावषणक बिेटमा विवनर्ोिन भै वनकासा भएको रकम कुनै कारर्िश 

खचण हुन नसकी खचण खातामा बाँकी रहेमा आवथणक िषणको अन्तमा संवचत कोषमा वफताण दान्तखला 

गनुणपने छ । 

पररचे्छद–४ 

कारोबारको िेखा 

 

११.  कारोबारको िेखा : (१) विवनर्ोिन, धरौटी एिं रािश्व तथा अन्य कारोिारको लेखा दोहोरो लेखा 

प्रर्ालीको वसद घान्त बमोविम नगदमा आधाररत लेखा प्रर्ाली अनुसार रान्तखनेछ । तर महालेखा 

वनर्न्त्रक कार्ाणलर्ले नगदमा आधाररत लेखा प्रर्ालीलाई पररमािणन गरी पररमाविणत नगद आधार 

िा प्रोदभािी आधारमा लेखा राखे्न गरी तोवक वदन सके्न छ ।  

(२)  उप वनर्म (१) बमोविमको लेखा राख्नका लावग आिश्यक लेखा ढाँचा महालेखा परीक्षकबाट 

स्वीकृत भए बमोविम हुने छ ।  

(३) गाउँपावलकाले अनदान, सहार्ता, लगानी, विवनर्ोिन, रािश्व तथा धरौटीका अवतररक्त अन्य 

सिै प्रकारका कारोिार र खचणको लेखा गाउँपावलकाले तर्ार गरी राख्नुपने छ । 
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(४)  लेखा उत्तरदार्ी अवधकृतले तोवकएको समर्वभत्र विवनर्ोिन, रािस्व, धरोैैटी लगार्तको 

एकीकृत वित्तीर् वििरर् तर्ार गरी गाउँ कार्णपावलका, गाउँ सभा तथा महालेखा वनर्न्त्रक 

कार्ाणलर्मा उपलव्ध गराउनु पने छ । 

(५)  आफ्नो वनकार् र मातहत कार्ाणलर्को सम्पवत्त र दावर्त्वको लेखांकन एिं प्रवतिेदन गने 

दावर्त्व लेखा उत्तरदार्ी अवधकृतको हुने छ । 

१२.  लजमे्मिार व्यस्ि जिािदेही हने : (१) विमे्मिार व्यन्तक्तले प्रते्यक कारोबार स्पष्ट् देन्तखने गरी 

प्रचवलत कानुनले तोके बमोविमको ररत प¥र्ाई लेखा तर्ार गरीगराई राख्नुपने छ । 

(२)  आवथणक प्रशासन संचालन गदाण मातहत कार्ाणलर्ले प्रचवलत कानुनको पालना गरे नगरेको 

सम्बन्धमा आिश्यकता अनुसार रेखदेख, िाँचबुझ तथा वनरीक्षर् गनेर मातहत कार्ाणलर्को 

वहसाब केन्द्रीर् वहसाबमा समािेश गराउने उत्तरदावर्त्व लेखा उत्तरदार्ी अवधकृतको हुने छ । 

(३)  उपदफा (१) बमोविम लेखा तर्ार गरेनगरेको िा उपदफा (२) बमोविम  लेखा उत्तरदार्ी 

अवधकृतले रेखदेख, िाँचबुझ तथा वनरीक्षर् गदाण िा लेखापरीक्षर् हँुदा प्रचवलत कानुनद्वारा वनधाणररत 

प्रवक्रर्ा पूरा नगरी कारोबार गरेको िा अन्य कनै कैवफर्त देन्तखन आएमा विमे्मिार व्यन्तक्तले त्यसको 

ििाफदेही िहन गनण पने छ । 

(४)  कनै मनावसब कारर्ले लेखा सम्बन्धी काममा अवनर्वमत हुन गएमा विमे्मिार व्यन्तक्तले तोवकएको 

अिवधवभत्र अवधकार प्राप्त अवधकारी समक्ष कारर् खुलाई वनर्वमत गराउनको लावग पेश गरेमा 

लेखा उत्तरदार्ी अवधकृतले तोवकएको म्याद वभत्र त्यस सम्बन्धमा आिश्यक वनर्णर् गनणपने छ ।            

तर मनावसि कारर् नभई लेखा सम्बन्धी काममा अवनर्वमत हुन आएको देन्तखन आएमा लेखा 

उत्तरदार्ी अवधकृतले विमे्मिार व्यन्तक्तलाई पवहलो पटक प ँच सर् रूपैर्ाँ रत्यसपवछ पवन 

दोहोररन आएमा पटकैवपचे्छ एक हिार रूपैर्ाँ िररिाना गरी प्रचवलत कानुन बमोविम विभागीर् 

कारिाही समेत गनण सके्न छ । 

(५)  उपदफा (४) बमोविम वनर्णर् वदन पने अवधकारीले तोवकएको म्यादवभत्र वनर्णर् नवदएमा वनिलाई 

एक तह मावथको अवधकारीले पवहलो पटक पाँच सर् रूपैर्ाँ रसोही अवधकारीबाट पुन्ः  अको 

पटक त्यस्तो कार्ण दोहोररन गएमा पन्ध्र सर् रूपैर्ाँ िररिाना गनण पने छ । 

(६)  उपदफा (२) बमोविम रेखदेख, िाँचबुझ तथा वनरीक्षर् हँुदा र्ो कानुन तथा र्स कानुन अन्तरगत 

बनेको वनर्म बमोविम वनधाणररत प्रवक्रर्ा पूरा नगरी कारोबार गरेको देन्तखन आएमा िा अन्य कुनै 

कैवफर्त देन्तखन आएमा िाँच गनण पठाउने तालक कार्ाणलर्ले कलमै वपचे्छ दुई सर् रूपैर्ाँ 

िररिाना गनण सके्न छ । एउटै विमे्मिार व्यन्तक्तलाई तीन पटकभन्दा बढी िररिाना भइसकेपवछ 

पुन्ः  त्यस्तो कार्ण दोहोररन आएमा कलमैवपचे्छ पाँच सर् रूपैर्ाँ िररिाना गरी प्रचवलत कानुन 

बमोविम विभागीर् कारिाही समेत गनुण पने छ । 

(७)  र्ो कानन िा र्स कानन अन्तगणत बनेको वनर्म बमोविम लेखा राखे नराखेको,लेखा दान्तखला गरे 

नगरेको र लेखापरीक्षर् गराए नगराएको सम्बन्धमा समर् समर्मा िाँच, वनरीक्षर् गरी आन्तररक 

वनर्न्त्रर् र रेखदेख गने विमे्मिारी प्रमख प्रशासकीर् अवधकृतको हने छ । 

१३.  राजस्व दास्खिा र राजस्व िेखााः  (१) प्रचवलत कानन बमोविम गाउँपावलकालाई प्राप्त हुने 

रािस्व तथा अन्य आर् रकमहरु कार्ाणलर्मा प्राप्त भएपवछ तोवकए बमोविम संवचत कोषमा 

आम्दानी देन्तखने गरी बैंक दान्तखला गनण पने छ । 
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(२)  रािस्वको लगत तथा लेखा राखे्न तथा फाँटिारी पेश गने, लेखापरीक्षर् गराउने र त्यसको अवभलेख 

राखे्न उत्तरदावर्त्व प्रमख प्रशासकीर् अवधकृतको हुने छ । 

१४.  नगदी लजन्सी दास्खिा गनन र िेखा राखे्न : (१) विमे्मिार व्यन्तक्तले आफ्नो विम्मामा आएको 

सरकारी नगदीको हकमा सोही वदन िा त्यसको भोवलपल्ट तोवकएको बैंक खातामा र विन्सी 

मालसामान भए सात वदनवभत्र तोवकएको स्थानमा दान्तखला गरी शे्रस्ता खडा गनुण पने छ । 

(२)  उपदफा (१) बमोविमको म्यादवभत्र विमे्मिार व्यन्तक्तले नगदी तथा विन्सी दान्तखला गरेको शे्रस्ता 

खडा गनण नसकेमा त्यसको मनावसि कारर् खुलाई एक तहमावथको अवधकारी समक्ष म्याद थपको 

लावग अनुरोध गनण सके्न छ । र्सरी अनुरोध भई आएमा एक तह मावथको अवधकारीले मनावसि 

कारर् देखेमा एकै पटक िा दई पटक गरी बढीमा पैंतालीस वदनसम्मको म्याद थवपवदन सके्न छ । 

(३)  उपदफा (२) बमोविम थवपएको म्यादवभत्र पवन शे्रस्ता खडा नगने विमे्मिार व्यन्तक्तलाई एक तह 

मावथको अवधकारीले कलमै वपचे्छ पाँच सर् रूपैर्ाँ िा वबगोको दशप्रवतशत सम्म िररिाना गनण 

सके्न छ । 

(४)  आफ्नो विम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही वदन िा त्यसको भोवलपल्ट तोवकएको बैंक खातामा 

दान्तखला नगरेको देन्तखन आएमा सम्बन्तन्धत प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृतले दश वदनसम्म ढीलो 

गरेको भए दश प्रवतशत िररिाना गरी सो दान्तखला गनण लगाउने र पन्ध्र वदनसम्म वढलो गरेको भए 

पन्ध्र प्रवतशत िररिाना गरी सो समेत दान्तखला गनण लगाउने र पन्ध्र वदनभन्दा बढी वढलो गरेको भए 

पच्चीस प्रवतशत िररिाना गरी नगद  दान्तखला गनण लगाई कसूरको मात्रा अनसार प्रचवलत कानुन 

बमोविम विभागीर् कारिाही समेत गनण गराउन सके्न छ । 

१५.  आलथणक प्रलििेदन पेश गनन : (१) लेखा उत्तरदार्ी अवधकृतले तोवकएका अिवधवभत्र  प्रते्यक 

आवथणक िषणकोैे सवित कोषको अवतररक्त विवनर्ोिन, रािस्व, धरौटी, िैदेवशक अनदान र ऋर् 

सहार्ता तथा लगानीको एकीकृत आवथणक वििरर् तर्ार गरी गाउँ कार्णपावलका,  गाउँ 

सभा,महालेखा वनर्न्त्रक कार्ाणलर् र महालेखा परीक्षकको कार्ाणलर्मा प्रवतिेदन पेश गनण पने छ । 

(२)   विमे्मिार व्यन्तक्तले कारोबारको लेखा र सम्बन्तन्धत कागिात तोवकएको कार्ाणलर्मा िा 

लेखापरीक्षक समक्ष तोवकए बमोविम दान्तखला गनण पने छ ।  

 (३)   गाउँपावलकाको वित्तीर् वििरर् नेपाल सरकारले अिलम्बन गरेको आवथणक संकेत तथा 

िगीकरर् अनरुपको हने छ । 

(४)  रािस्व, नगदी, विन्सी तथा धरौटी दान्तखला गने तथा त्यसको लेखा अवभलेख अद्यािवधक 

रूपमा राखे्न अन्य कार्णविवध तोवकए बमोविम हुने छ । 

१६.  हानी नोक्सानी असि उपर गररने : र्स पररचे्छद बमोविम राख्नुपने कारोबारको लेखा 

ठीकसंैँग नराखेको कारर्बाट गाउँपावलकालाई कुनै वकवसमको हानी नोक्सानी तथा क्षवत हुन 

गएमा त्यसरी पनण गएको हानी नोक्सानी तथा क्षवतपूवतण विमे्मिार व्यन्तक्तबाट सरकारी बाँकी सरह 

असल उपर गररनेछ । 

पररचे्छद–५ 

आन्तररक लनयन्त्रर्, िेखापरीक्षर् िथा बेरुज असि िछै्र्यट 
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१७. आन्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीाः   (१) गाउँपावलकाले आफ्नो र मातहतका कार्ाणलर्को आन्तररक 

वनर्न्त्रर् प्रर्ाली सदृढ गनण कार्णर्ोिना बनाई लागु गनुणपने छ । 

(२)  आन्तररक वनर्न्त्रर् कार्णर्ोिना लाग गदाण महालेखा वनर्न्त्रक कार्ाणलर्ले िारी गरेको 

आन्तररक वनर्न्त्रर् प्रर्ालीको वसद्धान्त, नीवत, ढाँचा र कार्णविवधलाई मागणदशणनको रुपमा 

वलनुपने छ । 

१८. आन्तररक िेखापरीक्षर्ाः  (१) गाउँकार्णपावलका र मातहत कार्ाणलर्हरुको आवथणक कारोिारको 

आन्तररक लेखापरीक्षर् वनर्वमतता, वमतव्यवर्ता, कार्णदक्षता र प्रभािकाररताका आधारमा 

तोवकएको मापदण्डवभत्र रही गाउँपावलकाको आन्तररक लेखापरीक्षर् शाखा िा तोवकएको 

अवधकृतबाट हुने छ ।  

(२)  गाउँपावलकाको आन्तररक लेखापरीक्षर् सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम हुने छ ।  

(३)  गाउँपावलकाको आन्तररक िा अन्तन्तम लेखापरीक्षर् हँुदा सरकारी नगदी िा विन्सी 

मालसामानको लगत छुट गरेको िा सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥र्ाएकोैे देन्तखएमा प्रमुख 

प्रशासकीर् अवधकृतले त्यस्तो विमे्मिार व्यन्तक्तबाट हावन नोक्सानी भएको रकम असल गरी 

कसुरको मात्रा अनुसार विभागीर् कारिाही समेत गनुणपने छ । 

१९.  स्पष्टीकरर् नलदने उपर कारिाही : (१) कार्ाणलर्को सरकारी नगदी विन्सी  आर्–व्यर्को लेखा 

आकन्तिक वनरीक्षर् गदाण िा आन्तररक िा अन्तन्तम लेखापरीक्षर्को वसलवसलामा सोवधएको प्रश्नको 

ििाफ िा माग गररए बमोविमको लेखा तथा वििरर् तोवकएको म्यादवभत्र दान्तखला गनण सम्बन्तन्धत लेखा 

उत्तरदार्ी अवधकृत र विमे्मिार व्यन्तक्तको कतणव्य हुने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम तोवकएको म्यादवभत्र काम सम्पन्न गनण नसवकने भई मनावसि मावफकको 

कारर् सवहत म्याद थपको लावग अनुरोध गरेमा र त्यस्तो कारर् मनावसि देन्तखएमा सो प्रश्न सोधनी गने 

िा वििरर् माग गने अवधकारी िा वनकार्ले मनावसि मावफकको म्याद थप गररवदन सके्न छ । 

(३)   उपदफा (१) र (२) बमोविम वदइएको म्यादवभत्र सोवधएको प्रश्नको ििाफिा माग गररएको लेखा 

पेश गनण नसके्नले बेरुि िा कैवफर्त देन्तखएको रकम व्यहोनुणपने छ । 

२०.  बेरुज असूि िछै्र्यटलनयलमि र िगि कायम गनन : (१) महालेखा परीक्षकको प्रवतिेदनमा 

औलं्याएको  िेरुि  असूल उपर गनण पने तथा वतनण िझाउन पने भनी ठह¥र्ाईएको रकमको लगत 

कार्ाणलर्ले अध्यािवधक गरी गराई राख्नपने छ ।  

(२)  लेखापरीक्षर्बाट देन्तखएको मस्यौट र वहनावमना भएको रकम िा तोवकए बमोविम वनर्वमत हुन 

नसकेको िेरुि रकम विमे्मिार व्यन्तक्तबाट असूल उपर गनुणपने छ ।  

(३)  महालेखा परीक्षकको िावषणक प्रवतिेदनमा औल्याएको बेरुि सम्बन्धमा कार्णपावलकाको अनुमवतले 

सभामा उपन्तस्थत भई आफ्नो प्रवतकृर्ा व्यक्त गने र बेरुि फछौटसम्बन्धी काम कारिाही गने 

गराउने उत्तरदावर्त्व लेखा उत्तरदार्ी अवधकृतको हुने छ ।  

(४)  िेरुि असूल फछाणैैट, वनर्वमत र लगत कार्म गने सम्वन्धमा सभामा छलफल भई प्रवतिेदन 

स्वीकृत भएपवछ सो प्रवतिेदनमा उले्लन्तखत सुझािहरु कार्ाणन्वर्न गने गराउने दावर्त्व 

कार्णपावलकाको वनदेशन बमोविम सम्बन्तन्धत लेखा उत्तरदार्ी अवधकृतको हुने छ ।  
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(५)  बेरुि फछ्र्यौट सम्बन्धी अन्य कार्णविवध तोवकए बमोविम हुने छ । 

 

पररचे्छद–६ 

बरबझारथ, लििाम लबक्री िथा लमन्हा सम्बन्धी व्यिस्था 

२१.  बरबझारथ : (१) गाउँपावलकाका वनिाणवचत प्रवतवनवधले आफू विम्मा भएको कागिात तथा विन्सी 

सामान आफ्नो पदािवध समाप्त हुनुभन्दा १५ वदन अगािै वफताण बुझाई सोको प्रमार् वलनु पने छ ।  

(२)  कमणचारी सरुिा िा बढुिा हँुदा िा अिकाश प्राप्त गदाण िा लामो अिवधमा कािमा िा 

वबदामा रहँदा आफ्नो विम्मामा रहेको नगदी विन्सी िा सरकारी कागिात तोवकएको म्यादवभत्र 

बरबझारथ गरी तोवकएको ढाँचामा बरबझारथको प्रमार्पत्र वलनु पने छ । 

(३)  उपदफा (१) बमोविम बरबझारथ नगने व्यन्तक्त िहालिाला कमणचारी भए प्रचवलत कानुन 

बमोविम वनिको तलब भत्ता रोक्का राखी र बहाल टटेको व्यन्तक्त भए वनिको वनिृत्तभरर् िा 

उपदान रोक्का राखी एिं वनिृत्तभरर्, उपदान नपाउने िा उपदान वलइसकेको व्यन्तक्त भए 

स्थानीर् प्रशासनद्वारा पक्राउ गरी बरबझारथ गनण लगाइनेछ । 

(४)  समर्मा बरबझारथ नगरेको कारर्बाट सरकारी नगदी, विन्सी िा कुनै धनमाल नोक्सान 

भएमा नोक्सान भए बराबरको रकम र सोही बराबरको वबगो रकम प्रचवलत कानन बमोविम 

सम्बन्तन्धत व्यन्तक्तबाट असल उपर गररनेछ । 

(५)  बरबझारथ गने अन्य प्रकृर्ा तोवकए बमोविम हने छ । 

२२.  नगदी लजन्सी दरुपयोग एिं मस्यौट भएमा कारिाही गररने : (१) कार्ाणलर्को सरकारी 

तहसील तथा विन्सी भण्डार आन्तररक लेखापरीक्षर् गदाण िा अन्तन्तम लेखापरीक्षर् गदाण िा कुनै तिरले 

िाँच हँुदा सरकारी रकम मस्यौट भएको देन्तखन आएमा प्रमख प्रशासकीर् अवधकृतले प्रचवलत कानुन 

बमोविम सो मस्यौट गने उपर आिश्यक कारिाही गनण गराउन पने छ । 

(२)  सािणिवनक सम्पवत्तको विम्मा, त्यसको लगत, संरक्षर्, बरबझारथ र ििाफदेही सम्बन्धी 

अन्य व्यिस्था तोवकए बमोविम हुने छ । 

२३.  लििाम लबक्री िथा लमन्हा लदने :  (१) र्स कानुन तथा र्सअन्तगणत बनेको वनर्म बमोविम विन्सी 

वनरीक्षर् गदाण टटफट तथा बेकम्मा भई काम नलागे्न भनी प्रवतिेदनमा उले्लखभएको मालसामानहरू 

प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृतले आिश्यक िाँचबझ गदाण वललाम वबक्री गनणपने भनी ठह¥र्ाइएको 

मालसामान तोवकए बमोविमको कार्णविवध अपनाई वललामवबक्री गनण सवकने छ । 

(२)  र्स कानुनमा अन्यत्र िुनसुकै करा लेन्तखएको भए तापवन र्ो कानुन   अन्तगणत उठ न 

नसकेको बाँकी रकम, प्राकृवतक प्रकोप, दुघणटना िा आफ्नो काबूबावहरको पररन्तस्थवतले गदाण तथा 

सखािती भई िा न्तखएर, सडेर गई िा अन्य कारर्बाट सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको िा 

ऐनबमोविम वललाम बढाबढ हँुदा पवन नउठेको िा उठ ने न्तस्थवत नदेन्तखएकोमा कार्णपावलकाबाट 

तोवकए बमोविमको कार्णविवध अपनाई वमन्हा वदन सवकनेछ । 

पररचे्छद–७ 

लिलिि 
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२४. काम, किणव्य, अलिकार िथा लजमे्मिारी : कार्ाणलर् प्रमख, लेखा उत्तरदार्ी अवधकृत, विमे्मिार 

व्यन्तक्त लगार्त नगदी िा विन्सी सम्बन्धी काम गने अन्य अवधकारीको काम, कतणव्य, अवधकार तथा 

विमे्मिारी तोवकए बमोविम हुने छ । 

(२)  उपदफा (१)बमोविम तोवकएको काम,कतणव्य, अवधकार तथा विमे्मिारी अनुसार सम्बन्तन्धत 

व्यन्तक्तले ििाफदेहीता िहन गनुणपनेछ । 

२५.  लित्तीय प्रलििेदन सािणजलनक गनणपनन : र्स कानुन र अन्य प्रचवलत कानुन बमोविम तर्ार 

गनुणपने वित्तीर् प्रवतिेदनहरु सम्वन्तन्धत वनकार्मा पेश भएको वमवतले सात वदन वभत्र विद्यतीर् िा 

अन्य उपरु्क्त माध्यमबाट सािणिवनक गनुणपने छ । 

२६.  आलथणक प्रशासनको सिािनाः  (१) गाउँपावलकाको आवथणक प्रशासन सिालन सम्बन्धी व्यिस्था 

तोवकए बमोविम हुने छ ।  

(२)   उपदफा (१) बमोविमको व्यिस्था नभएसम्मका लावग र्ो कानुन र र्स अन्तगणत तोवकए 

बमोविमको आवथणक प्रशासन सिालन गनण आिश्यक पने िनशन्तक्तको पररचालन र व्यिस्थापन 

महालेखा वनर्न्त्रक कार्ाणलर्ले गनेछ ।  

२७. संघीय र प्रदेश आलथणक कायणलिलि कानुनिाई आिार मानु्नपनन : गाउँ सभाले आवथणक 

कार्णविवध सम्बन्धी कानुन बनाउँदा संघीर् र प्रदेश आवथणक कार्णविवध कानुनमा भएका व्यिस्थालाई 

मागणदशणनका रुपमा वलई सो बमोविम गनण गराउनुपने छ । 

२८.  लिद्यिीय प्रलिलिको प्रयोग गनण सके्ाः  (१) र्स कानुन बमोविम आवथणक कारोिारको लेखा 

व्यिन्तस्थत गनण उपरु्क्त विद्यतीर् प्रर्लीको प्रर्ोग गनण सवकने छ ।    

 (२)  उपदफा (१) बमोविमको आिश्यक प्रर्ाली गाउँपावलका आफँैले विकास गरी िा महालेखा 

वनर्न्त्रक कार्ाणलर्बाट प्राप्त गरी लागू गनण सवकने छ । 

(३)  उपदफा (२) बमोविम विकास गररएको प्रर्ालीमा समािेश नभएको िा पर्ाणप्त नभएको 

कुनै प्रर्ाली विकास गनृणपने भएमा लेखाको वसद घान्त एिं वित्तीर् ढाँचाको एक रुपताका लावग 

तोवकए बमोविम महालेखा वनर्न्त्रक कार्ाणलर्को समेत परामशण वलनपने छ । 

२९.  िेखापरीक्षर् सहजीकरर् सलमलिाः  (१) गाउँपावलकाबाट सम्पादन गररने कार्णहरुमा आन्तररक 

वनर्न्त्रर् प्रर्ाली अिलम्वन गरी प्रभािकारी, दक्षतापूर्ण एिं वमतव्यर्ी रुपमा सम्पादन गनण, वित्तीर् 

प्रवतिेदनहरुलाई समर्मै तर्ार गनण तथा विश्वसनीर् बनाउन, बेरुि फछौट गनण गराउन गाउँ 

कार्णपावलकाले आफूमधे्यबाट तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा गाउँपावलकाको आन्तररक 

लेखापरीक्षर् गनण तोवकएको अवधकृत, प्रमख प्रशासकीर्  अवधकृतले तोकेको गाउँपावलकाको 

अवधकृत र प्राविवधक अवधकृतसमेत रहेको एक लेखापरीक्षर् सहिीकरर् सवमवत रहनेछ । 

(२)  लेखापरीक्षर् सहिीकरर् सवमवत सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबमोविम हुने छ । 

३०.  अलिकार प्रत्यायोजनाः  र्ो कानुन िा र्स अन्तगणत बनेको वनर्म बमोविम कुनै कार्ाणलर् िा 

अवधकारीलाई प्राप्त अवधकार मधे्य तोवकए बमोविमका अवधकार िाहेकका अन्य अवधकार कुनै 

अवधकारीले प्रर्ोग गनेगरी प्रत्यार्ोिन गनण सवकने छ । 
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३१.  लनयम लनदनलशका िा कायणलिलि बनाउने अलिकाराः  र्स कानुनको उदे्दश्य कार्ाणन्वर्न गनण गाउँ 

कार्ण पावलकाले आिश्यक वनर्महरु, वनदेवशका, कार्णविवध िा मागणदशणन बनाउन सके्न छ । 

 

 

आज्ञाले, 

रु्िराि अवधकारी 

प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत 

 


