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भाग : १ 

पूर्वखोला गाउँपाललका 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा(१) बमोशजम पूर्वखोला गाउँपाललकाको 
गाउँसभाले बनाएको तल लेशखएबमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको 
छ। 

संर्त ्२०७४ सालको ऐन नं. ३ 

 

ऐनको नाम: पूर्वखोला गाउँपाललकाको आलथवक कायववर्धी ऐन, २०७४ 

प्रस्तार्नााः 
पूर्वखोला गाउँपाललकाको सश चत कोोको संचालन गनव, बजेत तथा कायवरम म तजमवमा गनव, लनकासा तथा 
खचव गनव, लेखा राख् न, आलथवक तथा वर््ीय प्रलतरे्दन गनव, आलथवक कारोर्ारको आ्तररक लनय्त्रणको 
व्यर्स्था लमलाउन, आ्तररक तथा अश्तम लेखापरीक्षण गनव, बेरुजम फछवयौत तथा असमल उपर गनव 
गराउन, आलथवक कायववर्धीलाई लनयलमत, व्यर्शस्थत र जर्ाफदेही बनाउन बा छनीय भएकोले, स्थानीय 
सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२(१) बमोशजम पूर्वखोला गाउँपाललकाको गाउँ सभाले 
यो ऐन बनाएको छ। 

पररच् छेद-१ 

प्रारशभभक 

१. संशक्षप् त नाम र प्रारभभ: 
1) यस ऐनको नाम “पूर्वखोला गाउँपाललकाको आलथवक कायववर्धी ऐन, २०७४” रहेको छ। 

2) यो ऐन गाउँ सभाबात पाररत भएको लमलतदेशख लागम हमनेछ। 

२. पररभाोा: वर्ोय र्ा प्रसङ्गले अकको  अथव नलागेमा यस ऐनमा  
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(क) “असमल उपर गनमवपने रकम” भ् नाले प्रचललत ऐननमोशजम भ मतानानी नदन नहमने रकम 
भ मतानानी नदएको र्ा बढी हमनेगरी भ मतानानी नदएको र्ा घती रकम असमल गरेको कारणबात 
असमल उपर गनमवपने भनी लेखपरीक्षण हमँदा ठहर् याइएकएको बेरुजम रकम सभुनमपछव र सो 
िब्दले वहनालमना र्ा मस्यौत गरेको रकम गाउँपाललकालाई  लतनमव बमु ाउनम पने अभय 
कम ने रकम कलम समेतलाई जनाउछ। 

(ख) “अश्तम लेखापरीक्षण” भ् नाले महालेखा परीक्षकको कायावलयबात हमने लेखापरीक्षण 
सभुनमपछव। 

(ग) “आ्तररक लेखापरीक्षण” भ् नाले पूर्वखोला गाउँपाललकाको तोवकएको िाखा र्ा 
अलधकृतबात हमने लेखापरीक्षण सभुनमपछव।  

(घ) “आलथवक र्ोव” भ् नाले हरेक र्ोवको साउन मवहनाको एक गतेदेखी अकको  र्ोवको आोाढ 
मवहनाको मसा्तसभमको बाह्र मवहनाको अर्धीलाई सभुनमपछव। 

(ङ) “एकतह मालथको अलधकारी” भ् नाले र्डा सशचर् र वर्ोयगत िाखा प्रममखको हकमा 
प्रममख प्रिासकीय अलधकृत, प्रममख प्रिासकीय अलधकृतको हकमा गाउँपाललकाको अध्यक्ष 
र अध्यक्षको हकमा गाउँ कायवपाललका सभुनमपछव। 

(च) “कारोबार” भ् नाले सरकारी चल, अचल, नगरदी तथा शज्सी धनमाल शजभमा ललई 
प्रचललत ऐनबमोशजम लनधावररत काममा खचव र्ा दाशखला गनेसभब्धी सभपूणव काम 
सभुनमपछव। 

(छ) “प्रममख प्रिासकीय अलधकृत” भ् नाले पूर्वखोला गाउँपाललकाको प्रमूक प्रिासकीय 
अलधकृत सभुनमपछव। 

(ज) “कायावलय” भ् नाले गाउँ कायवपाललकाको कायावलय सभुनम पदवछ र सो िब्दले 
गाउँपाललका मातहत रहेका वर्ोयगत िाखा र्ा वर्भाग र्ा महािाखा र्ा कायावलय र्ा 
एकाइएकहरुसमेतलाई जनाउँदछ। 

(ु) “कायावलय प्रममख” भ् नाले खण्ड (छ) र (ज) बमोशजमको कायावलयको प्रिासकीय 
प्रममख भई कामकाज गनव तोवकएको पदालधकारी सभुनमपछव। 

(ञ) “शजभमेर्ार व्यशतान” भ् नाले लेख उ्दायी अलधकृतबात अलधकार समशभपए बमोशजमको 
कायव स चालन गने, शजभमा ललने, खचव गने, लेखा राने,,े आ्तररक तथा अश्तम 
लेखापरीक्षण गराई बेरुजम फ्छ्यौटत गने गराउने, सरकारी नगदी शज्सी असमल उपर 
गने गराउने तथा दाशखला गने कतवव्य भएको व्यशतान सभुनमपछव र सो िब्दले 
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गाउँपाललकाको कामका लालग सरकारी नगदी र्ा शज्सी ललई र्ा नललई सो काम 
फ्ावउने शजभमा ललने जमनसमकै व्यशतानसमेतलाई जनाउँदछ। 

(त) “तालमक कायावलय” भ् नाले र्डा कायावलय तथा वर्ोयगत कायावलयको हकमा गाउँ 
कायवपाललकाको कायावलय सभुनमपछव। 

(ठ) “तोवकएको र्ा तोवकए बमोशजम” भन् नाले य  ऐ  न ्न््गत ्  ेनय ा यन वाीले    
यनरे्दशि ा ीा  ा  वीधीवा ्ोक ए ो ीा य्क ए ेवोजिव ऐम्झनुपर् । 

(ड) “गाउँपाललका” भ् नाले पूर्वखोला गाउँपाललका सभुनमपछव। 

(ढ) “प्रदेि सश चत कोो” भ् नाले संलबधानको धारा-२०४ बमोशजमको सश चत कोो 
सभुनमपछव। 

(ण) “बजेत संकेत” भ् नाले नेपाल सरकारले स्र्ीकृत गरेको आलथवक संकेत तथा 
बगीकरणको अलधनमा रही गाउँपाललकालको कायावलय, लबोयगत िाखा, र्डा कायावलय 
र्ा सो सरहको क्षेत्रालधकार भएका आयोजना कायवरम म आनदको कायव प्रकृलत र 
संगठनसमेत छम विने गरी गाउँपाललकाले नदएको संकेतलाई जनाउँदछ। 

(त) “बेरुजम” भ् नाले प्रचललत कानमनबमोशजम पमर् याउनम पने रीत नपमर् याई कारोबार गरेको 
र्ा राने,मपने लेखा नराखेको तथा अलनयलमत र्ा बेमनालसर् तररकाले आलथवक कारोर्ार 
गरेको भनी लेखापरीक्षण गदाव औल्याइएकएको र्ा ठहर् याइएकएको कारोबार सभुनमपछव। 

(थ) “बैंक” भ् नाले सश चत कोोको स चालन गनव नपेाल राट्र ब बैंकबात स्र्ीकृलत प्राप् त 
गाउँपाललकाले तोकेको कम नै बैंक सभुनमपछव र सो िब्दले त्यस्तो बैंकको अलधकार 
प्रयोग गरी कारोर्ार गने गरी तोवकएको बैंकको िाखासमेतलाई जनाउँछ। 

(द) “मातहत कायावलय” भ् नाले गाउँपाललका मातहत रहेको र्डा कायावलय र्ा लबोयगत 
िाखा, महािाखा, वर्भाग, र्ा कायावलय र एकाइएक सभुनमपछव। 

(ध) “लेखा” भ् नाले कारोर्ार भएको लेखा देशखने गरी प्रचललत कानमनबमोशजम राशखन े
अलभलेख, खाता, वकतार् आनद र सो कारोबारलाई प्रमाशणत गने अ्य कागजात र 
लिरे्दनका साथै वर्द्यमतीय प्रवर्लधबात राशखएको अलभलेख र आलथवक वर्र्रण समेतलाई 
सभुनमपछव। 

(न) "लेखा उ्रदायी अलधकृत" भ् नाले आफ्नो र मातहत कायावलयको आलथवक प्रिासन 
संचालन गने, र्ावोकव  बजेत तयार गने र सो बजेत लनकासा प्राि गरी खचव गने अलधकार 
समभपने, बजेत तथा कायवरम मअनमसार हमने आलथवक कारोर्ारको लेखा राने, े र राने, 
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लगाउने, लेखा वर्र्रण तयार गने गराउने, वर्लनयोजन, राजस्र्, धरौती र शज्सी र 
अ्य जमनसमकै कारोर्ारको आ्तररक तथा अश्तम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजम लनयलमत 
गने गराउने, असमल उपर गने गराउने र्ा लम्हा गने गराउने कतवव्य भएको 
गाउँपाललकाको प्रममख प्रिासकीय अलधकृतलाई सभुनम पछव । 

 

(ऩ) “र्डा कायावलय” भ् नाले गाउँपाललकाको र्डा कायावलय सभुनमपछव। 

(प) “र्डा सशचर्” भ् नाले गाउँपाललकाको र्डा कायावलयको र्डा सशचर्लाई सभुनमपछव। 

(फ) “वर्लनयोजन” भ् नाले गाउँसभाद्वारा वर्लभ् न कायवहरुका लालग वर्लभ् न िीोवकमा खचव 
गनव वर्लनयोजन भएको रकम सभुनमपछव। 

(ब) “वर््ीय वर्र्रण” भ् नाले नेपाल सरकारले स्र्ीकृत गरेको मापदण्ड बमोशजम कम नै 
लनशित अर्धीमा भएको आलथवक कारोर्ारको समशस्तगत शस्थलत दसावउने उदे्दश्यले 
िीोवकसमेत खमल्ने गरी तयार गररएको वर्र्रण सभुनमपछव र सो िब्दले कारोर्ारको 
शस्थलत दसावउने गरी िीोवकका आधारमा बनाइएकएको बजेत अनममान, लनकासा, खचव, 
आभदानी, दाशखला र बाँकी रकमसमे खमलाइएकएको प्राशप् त र भ मतानानी वर्र्रण र सोसँग 
सभबश्धत लेखा, वतप् पणी र खमलासासमेतलाई जनाउँछ। 

(भ) “संलबधान” भ् नाले नेपालको संलबधान सभुनमपछव। 

(म) “सश चत कोो” भ् नाले गाउँपाललको संश चत कोो सभुनमपछव। 

(य) “सभा” भ् नाले पूर्वखोला गाउँपाललकाको गाउँसभा सभुनमपछव। 

(र) “संपरीक्षण भ् नाले आ्तररक र्ा अश्तम लेखापरीक्षण प्रलतरे्दनमा औलं्याइएकएको 
बेरुजमको सभब्धमा पेस हमन आएका स्पष्टीकरण र्ा प्रलतवरम यासाथ संलग्न प्रमाण तथा 
कागजातको आधारमा गररने फछवयौत सभब्धी कायवलाई सभुनमपछव र सो िब्दले 
सभाबात गनठत लेखा सलमलतबात प्राि समु ार् र्ा लनदेिनका आधारमा गररने परीक्षण 
र्ा अनमगमन कायवसमेतलाई जनाउँछ। 

(ऱ) “कायवपाललका” भ् नाले गाउँ कायवपाललका सभुनमपछव। 

(ल) “सार्वजलनक जर्ाफदेहीको पद” भ् नाले पारररमिलमक ठेवकएको र्ा नठेवकएको जे 
भएतापलन कम नै रुपमा लनयमतान हमने र्ा लनर्ावशचत हमने र्ा मनोनयन हमने कानूनी मा्यताप्राप् त 
सार्वजलनक काम, कतवव्य र अलधकार भएको पद सभुनमपछव। 
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(ळ) “वर्ोयगत िाखा” भ् नाले गाउँपाललका अ्तगवत रहेको वर्ोयगत वर्भाग, महािाखा, 
िाखा, कायावलय र्ा एकाईलाई सभुनमपछव। 

पररच्छेद-२ 

सश चत कोो स चालन सभब्धी व्यर्स्था 
३. सश चत कोोको स चालन: 

1) सश चत कोोमा देहायका रकमहरु रहनेछन:् 
(क) गाउँ सभाबात स्र्ीकृत कानमनबमोशजम लगाइएकएको कर तथा गैरकरर्ापत असमल 

भएको राजस्र् रकम। 

(ख) नेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारबात राजस्र् बाँडफाँडर्ापत प्राप् त रकम। 

(ग) नेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारबात प्राप् त भएको समानीकरण अनमदान, सितव 
अनमदान, समपूरक अनमदान र लबिेो अनमदानर्ापत प्राप् त रकम। 

(घ) गाउँपाललकाले ललएको आ्तररक ऋणर्ापतको रकम। 

(ङ) अ्य प्रचललत कानमनबमोशजम गाउँपाललकाको नाममा प्राप् त भएको अ्य 
आयर्ापतको रकम। 

2) उपदफ (१) बमोशजमको रकम नेपाल राट्र ब बैंकबात स्र्ीकृलत प्राप् त गाउँपाललकाले 
तोकेको कम नै बैंकमा खाता खोली जभमा गररनेछ। 

3) नेपालको संलबधान, यो कानमन र अ्य प्रचललत कानमनको अलधमा रही सश चत कोोको 
स चालन गाउँपाललकाको कायावलयले लतकेबमोशजम गनेछ। 

४. सश चत कोोको लेखा राने, ेउ्रदावयत्र्: 
1) सश चत कोोको लेखा अद्यार्लधक रुपमा राख् ने तथा त्यसको र्ावोवक वर््ीय वर्र्रण 

तयार गने तथा लेखा दाशखला गने गराउने कतवव्य र उ्रदावयत्र् गाउँपाललकाको 
प्रममख प्रिासकीय अलधकृतको हमनेछ। 

2) उपदफा (१) बमोशजमको लेखा तथा सोको वर््ीय वर्र्रण सभामा र प्रदेि लेखा 
लनय्त्रक कायावलय, महालरखा लनय्त्रक कायावलय एरं् महालेखा परीक्षक समक्ष पेस 
गनेसभब्धी अ्य कायववर्धी तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

पररच्छेद – ३ 

बजेत लनमावण तथा र्ावोवक कायवरम म तजमवमा, लनकासा, खचव, रकमा्तर तथा लनय्त्रण 
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५. बजेत तथा कायवरम म तजमवमा गने: 
1) आगामी आलथवक र्ोवमा गाउँपाललकाले सभपादन गनमवपने कायव तथा कायवरम मको लालग 

संवर्धानको धारा - २३० बमोशजम बजेत तयार गने गराउने र सभामा पेस गरी 
पाररत गराउने उ्रदावयत्र् कायवपाललकाको हमनेछ। 

2) उपदफा (१) बमोशजम बजेत तथा कायवरम म तजमवमा गने प्रयोजनका लालग उपलब्ध 
स्रोत तथा खचवको सीमाको पूर्ावन ममान चालम आलथवक र्ोवको चैत्र मसा्तलभत्र 
गररसक्नमपनेछ। 

3) उपदफा (२) बमोशजम स्रोत र खचवको सीमा लनधावरण भएपलछ लनधावररत स्रोत तथा 
खचवको सीमालभत्र रही आगामी आलथवक र्ोवको बजेत तजमवमा गनमवपनेछ। 

4) आगामी आलथवक र्ोवको बजेत चालम आलथवक र्ोवको असार १५ गतेलभत्र सभामा प्रस्तमत 
गनमवपनेछ। 

5) आगामी आलथवक र्ोवको बजेत तजमवमा गदाव गाउँपाललकाबात स्र्ीकृत आर्लधक योजना 
र मध्यकाललन खचव संरचनालाई मूल आधार बनाउनमपनेछ। 

6) गाउँपाललकाले घाता बजेत लनमावण गनमव पने भएमा घाता पूलतव गने स्रोत समेतको खाका 
तयार गनमवपनेछ। 

7) बजेत तथा कायवरम म तजमवमा, छलफल एर्म ्बजेतको मस्यौदालाई अश्तम रुप नदई 
पाररत गदाव अपनाउनमपने कायववर्धी तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

६. बजेत लनकासा: 
1) सभाबात बजेत स्र्ीकृत भएको ७ नदनलभत्र स्र्ीकृत बजेत वर्र्रण अनमसार खचव गने 

अख्यारी प्रममख प्रिासकीय अलधकृतले मातहत कायावलय प्रममखलाई नदनमपनेछ। 

2) उपदफा (१) बमोशजमको अशख्तयारी प्राप् त भएपलछ तोवकएबमोशजम बैंकमाफव त प्राशप् त, 
लनकासा र भ मतानानी गनमवपनेछ। 

तर आलथवक र्ोवको अश्तम नदनमा ऋण दावयत्र्को भ मतानानी र वहसार् लमलान बाहेकको 
अ्य भ मतानानी सभब्धी काम सामा्यतया हमनेछेन। 

3) उपदफा (२) बमोशजम प्राशप् त, लनकासा तथा भ मतानानी गदाव संघीय लेखा लनय्त्रक 
कायावलयले तोवकनदएको मापदणडबमोशजम हमनेगरी एकल खाता कोो प्रणाली 
अबलभबन गररनेछ। 
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4) रकम लनकासा भएपलछ तोवकएका पदालधकारीको संयमतान दस्तखतबात बैंक खाता 
संचालन गनमवपनेछ। 

5) स्र्ीकृत बजेत तथा कायवरम मबमोशजम स्र्ीकृत बजेतको पररलधलभत्र रहेर प्रचललत 
कानमनबमोशजम खचव गने, लेखा राखी र्ा राख् न लगाई लेखा पेस गने, लेखापरीक्षण 
गराउने, बेरुजम फछवयौट् गने र कायवपाललकामा पेस गने उ्रदावयत्र् लेखा उ्रदायी 
अलधकृतको हमनेछ, 

6) यस कानमन र प्रचललत अ्य कानमनबमोशजम रकम लनकासा नदने तथा कोो स चालन 
गने गराउनेसभब्धी अ्य कायववर्धी तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

७. बजेत रोक् का र्ा लनय्त्रण गनव सक्न:े 
दफा ६ मा जमनसमकै कम रा लेशखएको भएतापलन गाउँपाललकाको आलथवक शस्थलत र संशचत 
कोोमा जभमा रहेको रकमलाई मध्यनजर गरी वर्लनयोशजत रकममा आर्श्यकताअनमसार 
गाउँपाललकाले पूणव र्ा आंशिक रुपमा रोक् का र्ा लनय्त्रण गनव सक्नेछ। 

८. खचव गने कायवलबधी: 
गाउँपाललकाको कायव तथा आयोजना संचालन गने, धरौती, दस्तमर, सेर्ा िमल्क ललने, पेस्की 
नदने तथा फ्छ्यौटत गने, नगदी तथा शज्सी सभपश्को संरक्षण गने, लललाम लबरम ी गने, 
लमनाहा नदने सभब्धी कायववर्धी तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

९. रकमा्तर तथा स्रोता्तर: 
1) गाउँपाललकाको स्र्ीकृत बजेतको कम नै एक उप िीोवकअ्तगवतको खचव िीोवकमा 

रकम नपमग भएमा सो नपमग भएको रकम कम नै एक र्ा एकभ्दा बढी िीोवकमा बचत 
हमने रकमबात २५ प्रलतितमा नबढ्ने गरी कायवपाललकाले रकमा्तर गनव सक्नेछ। 

     तर पूशँजगत शिोवकबात चालम िीोवकमा रकमा्तर गनव सक्नेछैन। 

2) उपदफा (१) बमोशजमको अलधकार आर्श्यकता अनमसार कायवपाललकाले प्रममख 
प्रिासकीय अलधकृतलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ। 

3) गाउँपाललकाको वर्लनयोजनअ्तगवत कम नै एक प्रकारको खचव व्यहोने स्रोतमा रहेको 
रकम अकको  स्रोतमा साने र्ा भ मतानानी वर्धी पररर्तवन गने अलधकार सभाको हमनेछ। 

4) रकमा्तर तथा स्रोता्तर सभब्धी अ्य व्यर्स्था तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

१०. बजेत वफताव हमन:े 



खण्ड १) पूर्वखोला, चैत्र ३० गते,  २०७४ साल   (संख्या ९ 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
8 
 

स्र्ीकृत र्ावोवक बजेतमा वर्लनयोजन भै लनकासा भएको रकम कम नै कारणबस खर्व हमन 
नसकी खातामा बाँकी रहेमा आलथवक र्ोवको अ्तमा संशचत कोोमा वफताव दाशखला गनमवपनेछ। 

पररच्छेद – ४ 

कारोबारको लेखा 
 

११. कारोबारको लेखा: 
1) वर्लनयोजन, धरौती एरं् राजस्र् तथा अ्य कारोर्ारको लेखा दोहोरो लेखा प।रणालीको 

लसद्धा्तबमोशजम नगदमा आधाररत लेखा प्रणाली अनमसार राशखनेछ।  

   तर महालेखा लनय्त्रक कायावलयले नगदमा आधाररत लेखा प्रणालीलाई पररमाजवन गरी 
पररमाशजवत नगद आधार र्ा प्रोदभार्ी आधारमा लेखा राख् ने गरी तोवकनदन सक्नेछ। 

2) उपदफा (१) बमोशजमको लेखा राख् नको लालग आर्स्यक लेखा ढाँचा महालेख 
परीक्षकबात स्र्ीकृत भएबमोशजम हमनेछ। 

3) गाउँपाललकाले अनमदान, सहायता, लगानी, वर्लनयोजन, राजस्र् तथा धरौतीका अलतररतान 
अ्य सबै प्रकारका कारोबार र खचवको लेखा तयार गरी राने,मपनेछ। 

4) लेखा उ्रदायी अलधकृतले तोवकएको समयलभत्र वर्लनयोजन, राजस्र्, धरौतीलगायतको 
एवककृत वर््ीय वर्र्रण तयार गरी गाउँ कायवपाललका, गाउँसभा तथा महालेखा लनय्त्रक 
कायावलयमा उपलब्ध गराउनम पनेछ।  

5) आफ्नो लनकाय र मातहत कायावलयको सभपश् र दावयत्र्को लेखांकन एरं् प्रलतरे्दन 
गने दावयत्र् लेखा उ्रदायी अलधकृतको हमनेछ। 

१२. शजभमेर्ार व्यशतान जर्ाफदेही हमन:े 
1) शजभमेर्ार व्यशतानले प्रत्येक कारोर्ार स्पष्ट देशखनेगरी प्रचललत कानमनले तोकेबमोशजमको 

रीत पमर् याई लेखा तयार गरी गराई राख् नमपनेछ। 

2) आलथवक प्रिासन संचालन गदाव मातहत कायावलयले प्रचललत कानमनको पालना गरे 
नगरेको सभब्धमा आर्स्यकताअनमसार रेखदेख, जाँचबमु  तथा लनरीक्षण गने र मातहत 
कायावलयको वहसाब के्रीय वहसाबमा समाबेि गराउने उ्रदावयत्र् लेखा उ्रदायी 
अलधकृतको हमनेछ। 

3) उपदफा (१) बमोशजम लेखा तयार गर नगरेको र्ा उपदफा (२) बमोशजम लेखा 
उ्दायी अलधकृतले रेखदेख, जाँचबमु  तथा लनरीक्षण गदाव र्ा लेखापरीक्षण हमँदा 
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प्रचललत कानमनद्वारा प्रवरम या पूरा नगरी कारोबार गरेको र्ा अ्य कम नै कैवफयत देशखन 
आएमा शजभमेर्ार व्यशतानले त्यसको जर्ाफदेही बहन गनमवपनेछ। 

4) कम नै मनालसब कारणले लेखासभब्धी काममा अलनयलमत हमन गएमा शजभमेर्ार व्यशतानले 
तोवकएको अर्लधलभत्र अलधकार प्राप् त अलधकारीसमक्ष कारण खमलाई लनयलमत 
गराउनका लालग पेस गरेमा लेखा उ्रदायी अलधकृतले तोवकएको भयादलभत्र 
त्यससभब्धमा आर्स्यक लनणवय गनमवपनेछ। 

    तर मनासीब कारण नभई लेखासभब्धी काममा अलनयलमत हमन आएको देशखन आएमा 
लेखा उ्रदायी अलधकृतले शजभमेर्ार व्यशतानलाई पवहलो पतक पाँचसय रुपैयाँ र 
त्यसपलछ पलन दोहोररन आएमा पतकै वपच्छे एकहजार रुपैयाँ जररर्ाना गरी 
कानमनबमोशजम लबभागीय कारबाहीसमेत गनव सक्नेछ। 

5) उपदफा (४) बमोशजम लनणवय नदनमपने अलधकारीले तोवकएको भयादलभत्र लनणवय ननदएमा 
लनजलाई एक तह मालथको अलधकारीले पवहलो पतक पाँचसय रुपैयाँ र सोही 
अलधकारीबात पमन: अकको  पतक त्यस्तो कायव दोहोररन गएमा प्र सय रुपैयाँ जररर्ाना 
गनमवपनेछ। 

6) उपदफा (२) बमोशजम रेखदेख, जाँचबमु  तथा लनरीक्षण हमँदा यो ऐन र्ा यो ऐन 
अ्तगवत बनेको लनयमबमोशजम लनधावररत प्रवरम या पूरा नगरी कारोर्ार गरेको देशखन 
आएमा र्ा अ्य कम नै कैवफयत देशखन आएमा जाँच गनव पठाउने तालमक कायावलयले 
कलमैवपच्छे दमईसय रुइएकयाँ जररर्ाना गनव सक्नेछ।एउतै शजभमेबार व्यशतानलाई तीन 
पतकभ्दा बढी जररर्ाना भइएकसकेपलछ पमन: त्यस्तो कायव दोहोररन आएमा कलमैवपच्छे 
पाँचसय रुपैयाँ जररर्ाना गरी प्रचललत कानमनबमोशजम वर्भागीय कारबाहीसमेत 
गनमवपनेछ। 

7) यो ऐन र्ा यस ऐन अ्तगवत बनेको लनयमबमोशजम लेखा राखे नराखेको, लेखा दाशखला 
गर नगरेको र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सभब्धमा समय समयमा जाँच गरी, 
लनरीक्षण आ्तररक लनय्त्रण र रेखदेख गने शजभमेर्ारी प्रममख प्रिासकीय अलधकृतको 
हमनेछ। 

१३. राजस्र् दाशखला र राजस्र् लेखा: 
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1) प्रचललत कानमनबमोशजम गाउँपाललकालाई प्राप् त हमने राजस्र् तथा अ्य आय रकमहरु 
कायावलयमा प्राप् त भएपलछ तोवकएबमोशजम संशचत कोोमा आभदानी देशखने गरी बैंक 
दाशखला गनमवपनेछ। 

2) राजस्र्को लगत तथा लेखा राने, ेतथा फाँतर्ारी पेस गने, लेखापरीक्षण गराउने र 
त्यसको अलभलेख राख् ने उ्रदावयत्र् प्रममख प्रिासकीय अलधकृतको हमनेछ। 

१४. नगदी, शज्सी दाशखला गने र लेखा राखन:े 
1) शजभमेर्ार व्यशतानले आफ्नो शजभमामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही नदन र्ा 

त्यसको भोललपल्त तोवकएको बैंक खातामा र शज्सी मालसामान भए सात नदनलभत्र 
तोवकएको स्थानमा दाशखला गरी रेमिस्ता खडा गनमवपनेछ। 

2)  उपदफा (१) बमोशजमको भयादलभत्र शजभमेर्ार व्यशतानले नगदी तथा शज्सी दाशखला 
गरेको रेमिस्ता खडा गनव नसकेमा त्यसको कारण खमलाई एक तहमालथको 
अलधकारीसमक्ष भयाद थपका लालग अनमरोध गनव सक्नेछ। यसरी अनमरोध भै आएमा 
एक तहमालथको अलधकारीले मनालसर् कारण देखेमा एकै पतक र्ा दमई पतक गरी 
बढीमा पैंतालीस नदनसभमको भयाद थवपनदन सक्नेछ। 

3) उपदफा (२) बमोशजम थवपएको भयादलभत्र पलन रेमिस्ता खडा नगने शजभमेर्ार 
व्यशतानलाई एक तहमालथको अलधकारीले कलमैवपच्छे पाँच सय रुपैयाँ र्ा वर्गोको 
दि प्रलतितसभम जररर्ाना गनव सक्नेछ। 

4) आफ्नो शजभमामा आएको सरकारी नगदी सोही नदन र्ा त्यसको भोलीपल्त तोवकएको 
बैंक खातामा दाशखला नगरेको देशखन आएमा प्रममख प्रिासकीय अलधकृतले दि 
नदनसभम वढलो गरेको भए दि प्रलतित जररर्ाना गरी सो दाशखला गनव लगाउने र 
प्र नदनसभम वढलो गरेको भए प्र प्रलतित जररर्ाना गरी सोसमेत दाशखला गनव 
लगाउने र प्र नदनभ्दा बढी वढलो गरेको भए पच्चीस प्रलतित जररर्ाना गरी 
नगद दाशखला गनव लगाई कसमरको मात्राअनमसार प्रचललत कानमनबमोशजम वर्भागीय 
कारबाही समेत गनव गराउन सक्नेछ। 

१५. आलथवक प्रलतरे्दन पेि गने: 
1) लेखा उ्रदायी अलधकृतले तोवकएको अबलधलभत्र प्रत्येक आलथवक र्ोवको सश चत 

कोोको अलतररतान वर्लनयोजन, राजस्र्, धरौती, रै्देशिक अनमदान र ऋण सहायता तथा 
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लगानीको एवककृत आलथवक वर्र्रण तयार गरी गाउँ कायवपाललका, गाउँसभा, महालेखा 
लनय्त्रक कायावलय र महालेखा परीक्षकको कायवलयमा प्रलतरे्दन पेि गनमवपनेछ। 

2) शजभमेर्ार व्यशतानले कारोर्ारको लेखा र सभबश्धत कागजात तोवकएको कायावलयमा 
र्ा लेखापरीक्षक समक्ष तोवकएबमोशजम दाशखला गनमवपनेछ। 

3) गाउँपाललकाको वर््ीय वर्र्रण नेपाल सरकारले अबलभबन गरेको आलथवक संकेत 
तथा र्गीकरणअनमरुपको हमनेछ। 

4) राजस्र्, नगदी, शजन।सी तथा धरौती दाशखला गने तथा त्यसको लेखा अलभलेख 
अद्यार्लधक रुपमा राने, ेअ्य कायववर्धी तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

१६. हालन नोक्सानी असमल उपर गररन:े 
यस पररच्छेद बमोशजम राने,मपने कारोर्ारको लेखा नठकसँग नराखेको कारणबात 
गाउँपाललकालाई कम नै वकलसमको हालन नोक्सानी तथा क्षलत हमन गएमा त्यसरी पनव गएको 
हालन नोक्सानी तथा क्षलतपूलतव शजभमेर्ार व्यशतानबात सरकारी बाँकी सरह असमल उपर 
गररनेछ। 

पररच्छेद-५ 

आ्तररक लनय्त्रण, लेखापरीक्षण तथा बेरुजम असमल फछवयौत 

 

१७. आ्तररक लनय्त्रण प्रणाली: 
1) गाउँपाललकाले आफ्नो र मातहतका कायावलयको आ्तररक लनय्त्रण प्रणाली समदृढ 

गनव कायवयोजना बनाई लागम गनमवपनेछ। 

2) आ्तररक लनय्त्रण कायवयोजना लागम गदाव महालेखा लनय्त्रक कायवलयले जारी गरेको 
आ्तररक लनय्त्रण प्रणालीको लसद्धा्त, नीलत, ढाँचा र कायवलबधीलाई मागवदिवनको 
रुपमा ललनमपनेछ। 

१८. आ्तररक लेखापरीक्षण: 
1) गाउँ कायवपाललका र मातहत कायावलयहरुको आलथवक कारोर्ारको आ्तररक 

लेखापररक्षण लनयलमतता, लमतव्यवयता, कायवदक्षता र प्रभार्काररताको आधारमा 
तोवकएको मापदण्डलभत्र रही गाउँपाललकाको आ्तररक लेखापरीक्षण िाखा र्ा 
तोवकएको अलधकृतबात हमनेछ। 
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2) गाउँपाललकाको आ्तररक लेखापरीक्षणसभब्धी अ्य व्यर्स्था तोवकएबमोशजम 
हमनेछ। 

3) गाउँपाललकाको आ्तररक र्ा अश्तम लेखापरीक्षण हमँदा सरकारी नगदी र्ा शज्सी 
मालसामानको लगत छमत गरेको र्ा सरकारलाई हालन नोक्सानी पमर् याएको देशखएमा 
प्रममख प्रिासकीय अलधकृतले त्यस्तो शजभमेर्ार व्यशतानबात हालन नोक्सानी भएको 
रकम असमल गरी कसमरको मात्राअनमसार वर्भागीय कारबाही समेत गनमवपनेछ। 

१९. स्पष्टीकरण ननदन ेउपर कारर्ाही: 
1) कायावलयको सरकारी नगदी शज्सी आय-व्ययको लेखा आकशस्मक लनरीक्षण गदाव र्ा 

आ्तररक र्ा अश्तम लेखापरीक्षणको लसललसलामा सोलधएको प्रश् नको जर्ाफ र्ा माग 
गररएबमोशजमको लेखा तथा वर्र्रण तोवकएको भयादलभत्र दाशखला गनमव सभबश्धत 
लेखा उ्रदायी अलधकृत र शजभमेर्ार व्यशतानको कतवव्य हमनेछ। 

2) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको भयादलभत्र काम सभप् न गनव नसवकने भई मनालसर् 
मावफकको कारणसवहत भयाद थपको लालग अनमरोध गरेमा र त्यस्तो कारण मनालसर् 
देशखएमा सो प्रश्न सोधनी गने र्ा वर्र्रण माग गने अलधकारी र्ा लनकायले मनालसर् 
मावफकको भयाद थप गररनदन सक्नेछ। 

3) उपदफा (१) र (२) बमोशजम नदईएको भयादलभत्र सोलधएको प्रश्नको जर्ाफ र्ा माग 
गररएको लेखा पेस गनव नसक्नेले बेरुजम र्ा कैवफयत देशखएको रकम व्यहोनमवपनेछ। 

२०. बेरुजम असमल फछवयौत लनयलमत र लगत कायम गने: 
1) महालेखा पररक्षकको प्रलतरे्दनमा औलं्याएको बेरुजम असमल उपर गनमव पने तथा लतनमव 

बमु ाउनम पने भनी ठहर् याईएको रकमको लगत कायावलयले अद्यार्लधक गरी गराई 
राने,मपनेछ। 

2) लेखापररक्षणबात देशखएको मस्यौत र वहनालमना भएको रकम र्ा तोवकएबमोशजम 
लनयलमत हमन नसकेको बेरुजम रकम शजभमेर्ार व्यशतानबात असमल उपर गनमवपनेछ। 

3) महालेखा परीक्षकको र्ावोवक प्रलतरे्दनमा औलयाएको बेरुजम सभब्धमा 
कायवपाललकाको अनममलतले सभामा उपशस्थत भई आफ्नो प्रलतकृया व्यतान गने र बेरुजम 
फछछ्यौटतसभब्धी काम कारर्ाही गने गराउने उ्रदावयत्र् लेखा उ्रायी अलधकृतको 
हमनेछ। 
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4) बेरुजम असमल फछवतयत, लनयलमत र लगत कायम गने सभब्धमा सभामा छलफल 
भई प्रलतरे्दन स्र्ीकृत भएपलछ सो प्रलतरे्दनमा उशल्लशखत समु ार्हरु कायाव्र्यन गने 
गराउने दावयत्र् कायवपाललकाको लनदेिनबमोशजम सभबश्धत लेखा उ्रदायी 
अलधकृतको हमनेछ। 

5) बेरुजम फछवयौतसभब्धी अ्य कायववर्धी तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

पररच्छेद-६ 

बरबमु ारथ, लललाम लबरम ी तथा लमनाहा सभब्धी व्यर्स्था 
 

२१. बरबमु ारथ: 
1) गाउँपाललकाका लनर्ावशचत प्रलतलनलधले आफू शजभमा भएको कागजात तथा शज्सी सामान 

आफ्नो पदार्धी समाि हमनमभ्दा १५ नदनअगारै् वफताव बमु ाई सो को प्रमाण 
ललनमपनेछ। 

2) कमवचारी सरुर्ा र्ा बढमर्ा हमँदा र्ा अर्काि प्राप् त गदाव र्ा लामो सर्लधमा काजमा 
र्ा वर्दामा रहँदा आफ्नो शजभमामा रहेको नगदी शज्सी र्ा सरकारी कागजात 
तोवकएको भयादलभत्र बरबमु ारथ गरी तोवकएको ढाँचामा बरबमु ारथको प्रमाणपत्र 
ललनमपनेछ। 

3) उपदफा (१) बमोशजम बरबमु ारथ नगने व्यशतान बहालर्ाला कमवचारी भए प्रचललत 
कानमनबमोशजम लनजको तलब भ्ा रोक् का राखी र बहाल तमतेको व्यशतान भए लनजको 
लनर्लृतभरण र्ा उपदान रोक् का राखी एरं् लनर््ीभरण, उपदान नपाउने र्ा उपदान 
ललइएकसकेको व्यशतान भए स्थानीय प्रिासनद्वारा परम ाउ गरी बरबमु ारथ गनव लगाइएकनेछ। 

4) समयमा बरबमु ारथ नगरेको कारणबात सरकारी नगदी, शज्सी र्ा कम नै धनमाल 
नोक्सान भएमा नोक्सान भएबराबरको रकम र सोही बराबरको लबगो रकम प्रचललत 
कानमनबमोशजम सभबश्धत व्यशतानबात असमल उपर गररनेछ। 

5) बरबमु ारथ गने अ्य प्रकृया तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

२२. नगदी शज्सी दमरुपयोग एरं् मस्यौत भएमा कारबाही गररन:े 
1) कायावलयले सरकारी तहवर्ल तथा शज्सी भण्डार आ्तररक लेखापरीक्षण गदाव र्ा 

अश्तम लेखापरीक्षण गदाव र्ा कम नै तबरले जाँच हमँदा सरकारी रकम मस्यौत भएको 
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देशखन आएमा प्रममख प्रिासकीय अलधकृतले प्रचललत कानमनबमोशजम सो मस्यौत गने 
उपर आर्श्यक कारबाही गनमव गराउनम पनेछ। 

2) सार्वजलनक सभपश्को शजभमा, त्यसको लगत, संरक्षण, बरबमु ारथ र जर्ाफदेही 
सभब्धी अ्य व्यर्स्था तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

२३. लललाम लबरम ी तथा लमनाहा नदन:े 
1) यस कानमन तथा यसअ्तगवत बनेको लनयमबमोशजम शज्सी लनरीक्षण गदाव तमतफम त 

तथा बेकभमा भई काम नलाग्ने भनी प्रलतरे्दनमा उल्लेख भएका मालसामानहरु 
प्रममख प्रिासकीय अलधकृतले आर्स्यक जाँचबमु  गदाव लललाम लबरम ी गनमवपने भनी 
ठहर् याइएकएको मालसामान तोवकएबमोशजमको कायवलबधी अपनाई लललाम लबरम ी गनव 
सवकनेछ। 

2) यस कानमनमा अ्यत्र जमनसमकै कम रा लेशखएको भएतापलन यो कानमन अ्त्रगत उठ्न 
नसकेको बाँकी रकम, प्राकृलतक प्रकोप, दमघवतना र्ा आफ्नो काबमबावहरको 
पररशस्थलतले गदाव तथा समखाजलतव भई र्ा शखएर, सडेर गई र्ा अ्य कारणबात 
सरकारी हालन नोक्सानी हमन गएको र्ा ऐनबमोशजम लललाम बढाबढ हमँदा पलन 
नउठेको र्ा उठ्ने शस्थलत नदेशखएकोमा कायवपाललकाबात तोवकएबमोशजमको कायवलबधी 
अपनाई लमनाहा नदन सवकनेछ। 

पररच्छेद-७ 

लबलबध 

 

२४. काम, कतवव्य, अलधकार तथा शजभमेर्ारी: 
1) लेखा उ्रदायी अलधकृत, कायावलय प्रममख, शजभमेर्ार व्यशतानलगायत नगदी र्ा शज्सी 

सभब्धी काम गने अ्य अलधकारीको काम, कतवव्य, अलधकार तथा शजभमेर्ारी 
तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

2) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको काम, कतवव्य, अलधकार तथा शजभमेर्ारी अनमसार 
सभबश्धत व्यशतानले जर्ाफदेवहता र्हन गनमवपनेछ। 

२५. वर््ीय प्रलतरे्दन सार्वजलनक गनमवपने: 
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यस कानमन र अ्य प्रचललत कानमनबमोशजम तयार गनमवपने वर््ीय प्रलतरे्दनहरु सभबश्धत 
लनकायमा पेस भएको लमलतले सात नदनलभत्र वर्द्यमतीय र्ा अनय उपयमतान माध्यमबात 
सार्वजलनक गनमवपनेछ। 

२६. आलथवक प्रिासनको स चालन: 
1) गाउँपाललकाको आलथवक प्रिासन स चालनसभब्धी व्यर्स्था तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

2) उपदफ (१) बमोशजमको व्यर्स्था नभएसभमको लालग यो कानमन र यस अ्तगवत 
तोवकएबमोशजमको आलथवक प्रिासन स चालन गनव आर्स्यक पने जनिशतानको 
पररचालन र व्यर्स्थापन महालेखा लनय्त्रक कायावलयले तोकेबमोशजम हमनेछ। 

२७. संशघय र प्रदेि आलथवक कायववर्लध कानमनलाई आधार मा् नमपने: 
गाउँपाललकाको सभाले आलथवक कायववर्धीसभब्धी कानमन बनाउँदा संघीय र प्रदेि आलथवक 
कायववर्धी कानमनमा भएका व्यर्स्थालाई मागवदधवनको रुपमा ललई सो बमोशजम गनमव गराउनम 
पनेछ। 

२८. लबद्यमतीय प्रलबलधको प्रयोग गनव सक्न:े 
1) यस कानमनबमोशजम आलथवक कारोबारको लेखा व्यर्शस्थत गनव उपयमतान वर्द्यमतीय 

प्रणालीको प्रयोग गनव सक्नेछ। 

2) उपदफा (१) बमोशजमको आर्श्यक प्रणाली गाउँपाललका आफैले वर्कास गरी र्ा 
महालेखा लनय्त्रक कायावलयबात प्राप् त गरी लागम गनव सवकने छ। 

3) उपदफा (२) बमोशजम वर्कास गररएको प्रणालीमा समारे्ि नभएको र्ा पयावप् त 
नभएको कम नै प्रणाली वर्कास गनमवपने भएमा लेखाको लसद्धा्त एरं् वर््ीय ढाँचाको 
एकरुपताका लालग तोवकएबमोशजम महालेखा लनय्त्र कायावलयको समेत परामिव 
ललनमपनेछ। 

२९. लेखापरीक्षण सहशजकरण सलमलत: 
1) गाउँपाललकाबात सभपादन गररने कायवहरुमा आ्तररक लनय्त्रण प्रणाली अबलभबन 

गरी प्रभार्कारी, दक्षतापूणव एरं् लमतव्ययी रुपमा सभपादन गनव, वर््ीय प्रलतरे्दनहरुलाई 
समयमै तयार गनव तथा वर्स्र्सनीय बनाउन, बेरुजम फछवयौत गनव गराउन गाउँ 
कायवपाललकाले आफूमध्येबात तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा आ्तररक लेखा परीक्षण 
गनव तोवकएको अलधकृत, प्रममख प्रिासकीय अलधकृतले तोकेको गाउँपाललकाको 
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अलधकृत र प्रावर्लधक अलधकृतसमेत रहेको एक लेखापरीक्षण सहशजकरण सलमलत 
रहनेछ। 

2) लेखापरीक्षण सहशजकरण सलमलतसभब्धी अ्य व्यर्स्था तोवकएबमोशजम हमनेछ। 

३०. अलधकार प्रत्ययोजन: 
यो कानमन र्ा यसअ्तगवत बनेको लनयम बमोशजम कम नै कायावलय र्ा अलधकारीलाई प्राप् त 
अलधकारमध्ये तोवकएकबमोशजमका अलधकारबाहेक अ्य अलधकार कम नै अलधकारीले प्रयोग 
गनेगरी प्रत्यायोजन गनव सवकने छ। 

३१. लनयम, लनदेशिका र्ा कायववर्धी बनाउन ेअलधकार: 

यस ऐनको उदे्दश्य कायाव्र्यन गनव गाउँ कायवपाललकाले आव्श्यक लनयम, लनदेशिका, 
कायववर्धी र्ा मागवदिवन बनाउन सक्नेछ। 

 
           आज्ञाले 
प्रमाशणकरण लमलत : २०७४ चैत्र ३० गते      (हररप्रसाद पौडेल) 
             प्रममख प्रिासकीय अलधकृत 
 

 


