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दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको आलथिक कामिविलध ऐन, २०७५ 
                                                             गाउॉसबाफाट जस्िकृत लभलत्२०७५/०३/०१ 
                                                                    प्रभाजणकयण लभलत्२०७५/०३/२९ 

प्रस्तािना  ्
नेऩारको सॊविधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोजजभ दॊगीशयण गाउॉऩालरकाका 
गाउॉऩालरकाको सजित कोषको सॊचारनगनि, फजेट  तथा कामिक्रभ तजुिभा गनि, लनकासा तथा खचिगनि, 
रेखा याख्न, आलथिक तथा वित्तीम प्रलतिेदन गनि,आलथिक कायोिायको आन्तरयक लनमन्रणको व्मिस्था 
लभराउन, आन्तरयक तथा अजन्तभ रेखाऩयीऺण गनि, फेरुज ुपछिमौट तथा असरु उऩय गनि गयाउन, 
आलथिक कामिविलधराई लनमलभत,व्मिजस्थत य जिापदेही फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे,नेऩारको 
सॊविधानको धाया २२२ फभोजजभका दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबारे सॊंॊविधानको धाया २२३ 
फभोजजभ मो कानून फनाएको छ ।  
 
                                   ऩरयच्छेद-१ 
                                   प्रायजभबक 
 
१.  सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब  ् (१) मस कानूनको नाभ " दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको आलथिक 
कामिविलध ऐन, २०७५" यहेको छ । 
 (२) मो कानूनसबाफाट ऩारयत बएको लभलतदेजख रागू हनुेछ । 
 
२.  ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस कानूनभा, 
(क) "असरु उऩय गनुि ऩने यकभ" बन्नारे प्रचलरत ऐन फभोजजभ बकु्तानी ददन नहनु ेयकभ बकु्तानी 
ददएको िा फढी हनुे गयी बकु्तानी ददएको िा घटी यकभ असरु गयेको कायणफाट असरु उऩय गनुि 
ऩने बनी रेखाऩयीऺण हुॉदा ठहमािइएको  फेरुज ु यकभ सभझन ु ऩछि य सो शब्दरे वहनालभना िा 
भस्मौट गयेको यकभ तथा गाउॉ/नगयराई लतनुि फझुाउन ु ऩने अन्म कुनै यकभ करभ सभेतराई 
जनाउॉछ । 
(ख) "अजन्तभ रेखाऩयीऺण" बन्नारे भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमफाट हनुे रेखाऩयीऺण सभझनऩुछि 
। 
(ग) "आन्तरयक रेखाऩयीऺण" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको तोवकएको शाखा िा अलधकृतफाट 
हनुे आन्तरयक रेखाऩयीऺण सभझनऩुछि । 
(घ) "आलथिक िषि बन्नारे हयेक िषो साउन भवहनाको एक गतेदेजख अको िषो आषाढ भवहनाको 
भसान्तसभभको फारृ भवहनाको अिलधराई सभझनऩुछि । 
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(ड) "एक तह भालथको अलधकायी" बन्नारे िडा सजचि य लफषमगत शाखा प्रभखुको हकभा दॊगीशयण 
गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत, गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको हकभा 
दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको अध्मऺ, अध्मऺको हकभा गाउॉ कामिऩालरका सभझनऩुछि । 
(च) "कायोफाय" बन्नारे सयकायी चर, अचर, नगदी तथा जजन्सी धनभार जजभभा लरई प्रचलरत ऐन 
फभोजजभ लनधािरयत काभभा खचि िा दाजखरा गने सभफन्धी सभऩूणि काभ सभझनऩुछि । 
(छ) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
सभझनऩुछि । 
(ज) "कामािरम" बन्नार दॊगीशयण गाउॉ कामिऩालरकाको कामािरम सभझन ु ऩदिछ । सो शब्दरे 
दॊगीशयण गाउॉऩालरका भातहत यहेको लफषमगत शाखा िा विबाग िा भहाशाखा िा कामािरम िा 
एकाइहरुराई सभेत जनाउनेछ ।  
(झ)"कामािरम प्रभखु" बन्नारे खण्ड -छ) य -ज) फभोजजभको कामािरमको प्रशासकीम प्रभखु बई 
काभकाज गनि तोवकएको ऩदालधकायी सभझनऩुछि । 
(ञ) "गाउॉऩालरका" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरका सभझनऩुछि । 
(ट) "जजभभेिाय व्मजक्त" बन्नारे रेखा उत्तयदामी अलधकृतफाट अलधकाय सजुभऩए फभोजजभको कामि 
सॊचारन गने, जजभभा लरन,े खचि गने, रेखा याख्न,े आन्तरयक तथा अजन्तभ रेखाऩयीऺण गयािई फेरुज ु
पछ्र्मौट गने गयाउने, सयकायी नगदी जजन्सी असरु उऩय गने गयाउने तथा दाजखरा गने कतिव्म 
बएको व्मजक्त सभझनऩुछि य सो शब्दरे दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको काभको रालग सयकायी नगदी िा 
जजन्सी लरई िा नलरई सो काभ पछिमौटाउन ेजजभभा लरन ेजनुसकैु व्मजक्त सभेतराई जनाउॉछ । 
(ठ) "तारकु कामािरम" बन्नारे िडा कामािरम तथा लफषमगत कामािरमको हकभा दॊगीशयण गाउॉ 
कामिऩालरकाको कामािरम सभझनऩुछि । 
(ड) "तोवकएको" िा "तोवकएफभोजजभ" बन्नारे मस कानून अन्तिगित फनेका लनमभािरी,लनदेजशका िा 
कामिविलधभा तोवकएको िा तोवकएफभोजजभ सभझनऩुछि । 
(ढ) "प्रदेश सजित कोष" बन्नारे सॊविधानको धाया २०४ फभोजजभको सजित कोष सभझनऩुछि । 
(ण) "फजेट सॊकेत" बन्नारे नेऩार सयकायरे स्िीकृत गयेको आलथिक सॊकेत तथा िगीकयणको 
अधीनभा यही गाउॉऩालरकाको कामािरम, लफषमगत शाखा, िडा कामािरम िा सो सयहको ऺेरालधकाय 
बएका आमोजना कामिकक्रभ आददकोकामि प्रकृलत य सॊगठन सभेत छुवि्टन े गयी दॊगीशयण 
गाउॉऩालरकारे ददएको सॊकेतराई जनाउॉछ । 
(त) "फेरुज"ु बन्नारे प्रचलरत कानून फभोजजभ ऩमुािउनु  ऩने यीत नऩमुािई  कायोफाय गयेको िा याख्न ु
ऩने रेखा नयाखेको तथा अलनमलभत िा फेभनालसि तरयकारे आलथिक कायोफाय गयेको बनी 
रेखाऩयीऺण गदाि औॊल्माइएको िा ठहमािइएको  कायोफाय सभझनऩुछि । 
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(थ) "फैंक" बन्नारे सजित कोषको सिारन गनि नेऩार याष्ट्र फैंकफाट जस्िकृती प्राप्त दॊगीशयण 
गाउॉऩालरकारे तोकेको कुनै फैंक सभझन ुऩछि य सो शव्दरे त्मस्तो फॊंैकको अलधकाय प्रमोग गयी 
कायोिाय गनेगयी तोवकएको फैंकको शाखा सभेतराई जनाउॉछ । 
(द) "भातहत कामािरम" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरका भातहत यहेको िडा कामािरम िा लफषमगत 
शाखा, भहाशाखा, विबाग िा कामािरम य एकाई सभझनऩुछि । 
(ध) "रेखा" बन्नारे कायोफाय बएको व्महोया देजखने गयी प्रचलरत कानून फभोजजभ याजखने अलबरेख, 
खाता, वकताफ आदद य सो कायोफायराई प्रभाजणत गने अन्म कागजात य प्रलतिेदनका साथै विद्यतुीम 
प्रविलधफाट याजखएको अलबरेख य आलथिक विियण सभेतराइि सभझनऩुछि । 
(न) "रेखा उत्तयदामी अलधकृत" बन्नारे आफ्नो य भातहत कामािरमको आलथिक प्रशासन सॊचारन 
गने, िावषकि  फजेट तमाय गने य सो फजेट लनकासा प्राप्त गयी खचि गने अलधकाय सभुऩन,े फजेट तथा 
कामिक्रभ अनसुाय हनुे आलथिक कायोिायको रेखा याख्न े य याख्न रगाउने, रेखा विियण तमाय गने 
गयाउने, विलनमोजन, याजस्ि, धयौटी, जजन्सी  य अन्म जनुसकैु कायोिायको आन्तरयक तथा अजन्तभ 
रेखाऩयीऺण गयाउने, फेरुज ु लनमलभत गने गयाउने, असरु उऩय गने गयाउने िा लभन्हा गने गयाउने 
कतिव्म बएको दॊगीशयण गाउॉऩालरको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराइि सभझनऩुछि । 
(ऩ) "िडा कामािरम" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको िडा कामािरम सभझनऩुछि । 
(प) "िडा सजचि" बन्नार दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको िडा सजचिराई सभझनऩुछि । 
(फ) "विलनमोजन" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरका सबाद्वाया विलबन्न कामिहरुकारालग विलबन्न शीषिकभा 
खचि गनि विलनमोजन बएको यकभ सभझनऩुछि ।   
(ब) "वित्तीम विियण" बन्नारे नेऩार सयकायरे स्िीकृत गयेको भाऩदण्ड फभोजजभ कुनै लनजित 
अिलधभा बएको आलथिक कायोिायको सभविगत जस्थलत दशािउने उदे्दश्मरे शीषिक सभेत खलु्न ेगयी 
तमाय गरयएको विियण सभझनऩुछि य सो शव्दरे कायेािायको जस्थलत दशािउने गयी शीषिकका आधायभा 
िनाइएको फजेट अनभुान,लनकाशा, खचि,आभदानी, दाजखरा य फाॉकी यकभ सभेत खरुाइएको प्रालप्त य 
बकु्तानी विियण य सोसॉग सभिजन्धत रेखा, वटप्ऩणी य खरुासा सभेतराई जनाउॉछ । 
(भ) "सॊविधान" बन्नारे नेऩारको सॊविधान सभझनऩुछि । 
(म) "सजित कोष" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको सजित कोष सभझनऩुछि । 
(य) "सबा" बन्नारे दॊगीशयण गाॉउ सबा सभझनऩुछि । 
(र) "सॊऩयीऺण" बन्नारे आन्तरयक िा अजन्तभ रेखाऩयीऺण प्रलतिेदनभा औॊल्माइएको फेरुजकुो 
सभफन्धभा ऩेश हनु आएका स्ऩिीकयण िा प्रलतवक्रमा साथ सॊरग्न प्रभाण तथा कागजातको आधायभा 
गरयने पर्र्छोट सभिन्धी कामिराई  सभझनऩुछि य सो शब्दरे सबाफाट गदठत रेखा सलभलतफाट प्राप्त 
सझुाि िा लनदेशनका आधायभा गरयने ऩयीऺण िा अनगुभन कामि सभेतराई जनाउॉछ । 
(ि) "कामिऩालरका" बन्नारे दॊगीशयण  गाउॉ कामिऩालरका सभझनऩुछि । 
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(श) "साििजलनक जिापदेहीको ऩद" बन्नारे ऩारयश्रलभक ठेवकएको िा नठेवकएको जे बए ताऩलन कुनै 
रूऩभा लनमकु्त हनु ेिा लनिािजचत हनुे िा भनोनमन हनुे कानूनी भान्मता प्राप्त सािििजलनक काभ, कतिव्म 
य अलधकाय बएको ऩद सभझनऩुछि । 
(ष) "लफषमगत शाखा" बन्नारे दॊगीशयण गाउॉऩालरका अन्तिगित यहेको लफषमगत विबाग, भहाशाखा, 
शाखा, कामािरम िा एकाइराई सभझनऩुछि । 
 
 

ऩरयच्छेद-२ 
सजित कोष सिारन सभिन्धी व्मिस्था 

 
३.  सजित कोषको सिारन् (१)सजित कोषभा देहामका यकभहरु यहनेछन ् - 
(क) गाउॉ  सबाफाट स्िीकृत कानून फभोजजभ रगाईएको कय तथा गैय कय िाऩत असरु बएको 
याजस्ि यकभ । 
(ख) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट याजस्ि फाॉडपाॉडिाऩत प्राप्त यकभ । 
(ग) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त बएको सभानीकयण अनदुान,सिशति अनदुान,सभऩूयक 
अनदुान य विशेष अनदुान िाऩत प्राप्त यकभ । 
(घ) गाउॉ/नगय ऩालरकारे लरएको आन्तरयक ऋण िाऩतको यकभ । 
(ड) अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ गाउॉऩालरका नाभभा प्राप्त बएको अन्म आम िाऩतको यकभ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको यकभ नेऩार याष्ट्र फैंकफाट स्िीकृतप्राप्त गाउॉऩालरकारे तोकेको कुनै 
फैंकभा खाता खोरी जभभा गरयनेछ ।  
(३) नेऩारको सॊविधान, मो कानून य अन्म प्रचलरत कानूनको अधीनभा यही सजित कोषको सॊचारन 
गाउॉऩालरकाको कामािरमरे तोके फभोजजभ गनेछ ।  
 
४.  सजित कोषको रेखा याख्न ेउत्तयदावमत्ि  ् (१) सजित कोषको रेखा अद्यािलधक रुऩभा याख्न े
तथा त्मसको िावषकि  वित्तीम विियण तमाय गने तथा रेखा दाजखरा गने गयाउने कतिव्म य 
उत्तयदावमत्ि गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशसकीम अलधकृतको हनुेछ ।  -२) उऩदपा -१) 
फभोजजभको रेखा तथा सोको वित्तीम विियण सबाभा य प्रदेश रेखा लनमन्रक कामािरम,भहारेखा 
लनमन्रक कामािरम एिॊ भहारेखा ऩयीऺक सभऺ ऩेश गने सभिन्धी अन्म कामिविलध तोवकए फभोजजभ 
हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद - ३ 

फजेट लनभािण तथा िावषिक कामिक्रभ तजुिभा, लनकासा, खचि, यकभान्तय तथा लनमन्रण 
 
५.  फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गने :(१) आगाभी आलथिक िषाि गाउॉऩालरकारे सभऩादन गनुिऩने 
कामि तथा कामिक्रभको रालग सॊविधानको धाया २३० िभोजजभ फजेट तमाय गने गयाउने य सबाभा 
ऩेश गयी ऩारयत गयाउने उत्तयदावमत्ि कामिऩालरकाको हनुेछ । 
 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभागने प्रमोजनका रालग उऩरव्ध हनु े
श्रोत तथा खचिको सीभाको ऩिािनभुान चार ुआलथिक िषो चैर भसान्तलबर गरयसक्न ुऩनेछ । 
 (३) उऩदपा (२) फभोजजभ श्रोत य खचिको सीभा लनधाियण बएऩलछ लनधािरयत स्रोत तथा 
खचिको सीभालबर यही आगाभी आलथिक िषो फजेट तजुिभा गनुि ऩनेछ । 
 (४) आगाभी आलथिक िषो फजेट चार ुआलथिक िषो असाय १५ गतेलबर सबाभा प्रस्ततु 
गनुिऩनेछ । 
      (५) आगाभी आलथिक िषो फजेट तजुिभा गदाि गाउॉऩालरकारे स्िीकृत आिलधक मोजना य 
भध्मकारीन खचि सॊयचनाराई भूर आधाय फनाउन ुऩनेछ ।  
 (६) गाउॉऩालरकारे घाटा फजेट लनभािण गनुिऩने बएभा घाटा ऩूलति गने स्रोत सभेतको खाका 
तमाय गनुिऩनेछ । 
 (७) फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा, छरपर एिभ  फजेटको भस्मौदाराई अजन्तभ रुऩ ददई 
ऩारयत गदाि अऩनाउनऩुने कामिविलध तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 
 
६.  फजेट लनकासा  ् (१) सबाफाट फजेट स्िीकृत बएको १५ ददनलबर स्िीकृत फजेट विियण 
अनसुाय खचि गने अजततमायी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे भातहत कामािरम प्रभखुराई ददनऩुनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको अजततमायी प्राप्त बएऩलछ तोवकएफभोजजभ फैकभापि  प्रालप्त, लनकाशा य 
बकु्तानी गनुिऩनेछ । 
तय आलथिक िषो अजन्तभ ददनभा ऋण दावमत्िको बकु्तानी य वहसाि लभरान फाहेकको अन्म बकु्तानी 
सभिन्धी काभ हनुेछैन । 
(३) उऩदपा(२) फभोजजभ प्रालप्त, लनकासा तथा बकु्तानी गदाि सॊघीम भहारेखा लनमन्रक कामािरमरे 
तोवकददएको भाऩदण्ड फभोजजभ हनुेगयी एकर खाता  कोष प्रणारी अिरभिन गरयनेछ । 
(४) यकभ लनकासा बएऩलछ तोवकएका ऩदालधकायीको सॊमकु्त दस्तखतफाट फैंक खाता सॊचारन 
गनुिऩनेछ । 



 

6 
                                                                                                                                      दॊगीशयण गाउॉऩालरकाको आलथिक कामिविलध ऐन, २०७५ 
 

(५) स्िीकृत फजेट तथा कामिक्रभ फभोजजभ स्िीकृत फजेटको ऩरयलधलबर यहेय प्रचलरत 
कानूनफभोजजभ खचि गने, रेखा याखी िा याख्न रगाई रेखा ऩेश गने, रेखाऩयीऺण गयाउने, फेरुज ु
पछ्र्मौट गने य कामिऩालरकाभा ऩेश गने उत्तयदावमत्ि रेखा उत्तयदामी अलधकृतको हनुेछ । 
(६)  मस कानून य प्रचलरत अन्म कानून फभोजजभ यकभ लनकासा ददन ेतथा कोष सिारन गने 
गयाउने सभिन्धी अन्म कामिविलध तोवकए फभोजजभ हनुेछ ।  
७. फजेट योक्का िा लनमन्रण गनि सक्ने्  दपा ६ भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩलन 
गाउॉऩालरकाको आलथिक जस्थलत य सजित कोषभा जभभा यहेको यकभराई भध्मनजय गयी विलनमोजजत 
यकभभा आिश्मकता अनसुाय गाउॉऩालरकारे ऩणुि िा आॊजशकरुऩभा योक्का िा लनमन्रण गनि सक्नेछ । 
 
८.  खचि गने कामिवििलध : गाउॉऩालरकाको कामि तथा आमोजना सिारन गने,धयौटी, दस्तयु,सेिा 
शलु्क लरन,े ऩेश्की ददने तथा पछ्र्मौट गने,  नगदी तथा जजन्सी सभऩजत्तको सॊयऺण गने, लरराभ 
लफक्री गने, लभन्हा ददन ेसभफन्धी कामिविलध तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 
 
९.  यकभान्तय तथा श्रोतान्तय  ्(१) .गाउॉऩालरकाको स्िीकृत फजेटको कुनै एक फजेट उऩ शीषिक 
अन्तिगत खचि शीषिककभा यकभ नऩगु बएभा सो नऩगु बएको यकभ कुनै एक िा एक बन्दा फढी 
शीषिकभा फचत हनुे यकभफाट २५ प्रलतशतभा नफढ्न ेगयी  गाॉउ कामिऩालरकारे यकभान्तय गनि 
सक्नेछ । 
  तय ऩूॉजीगत शीषिकफाट चारू शीषिकभा यकभान्तय गनि सक्न ेछैन । 
               (२)उऩदपा -१) फभोजजभको अलधकाय आिश्मकता अनसुाय गाॉउ  
कामिऩालरकारे प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई प्रत्मामेाजन गनि सक्नेछ ।  
(३) गाउॉऩालरकाको विलनमोजन अन्तिगित कुनै एक प्रकायको खचि व्महोने श्रोतभा यहेको यकभ अको 
श्रोतभा साने य बकु्तानी विलध ऩरयितिन गने अलधकाय सबाको हनुेछ । 
(४) यकभान्तय तथा स्रोतान्तय सभिन्धी अन्म व्मिस्था तोवकएफभोजजभ हनुेछ।  
 
१०. फजेट वपताि हनुे् स्िीकृत फावषकि  फजेटभा विलनमोजन बै लनकासा बएको यकभ कुनै 
कायणिश खचि हनु नसकी खचि खाताभा फॉं ाकी यहेभा आलथिक िषो अन्तभा सॊजचत कोषभा वपताि 
दाजखरा गनुिऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद-४ 
कायोफायको रेखा 

 
११.  कायोफायको रेखा :(१) विलनमेाजन,धयौटी एिॊ याजश्व तथा अन्म कायोिायको रेखा दोहोयो 
रेखा प्रणारीको लसद्घान्त फभोजजभ नगदभा आधारयत रेखा प्रणारी अनसुाय याजखनेछ । 
                तय भहारेखा लनमन्रक कामािरमरे नगदभा आधारयत रेखा प्रणारीराई 
ऩरयभाजिन गयी ऩरयभाजजित नगद आधाय िा प्रोदबािी आधायभा रेखा याख्न ेगयी तोवक ददन सक्नेछ ।  
(२)उऩ लनमभ (१) फभोजजभको रेखा याख्नकारालग आिश्मक रेखा ढाॉचा  भहारेखा ऩयीऺकफाट 
स्िीकृत बए फभोजजभ हनुेछ ।  
(३) गाउॉऩालरकारे अनदुान, सहामता,रगानी,विलनमोजन,याजश्व तथा धयौटीका अलतरयक्त अन्म सिै 
प्रकायको कायोिाय य खचिको रेखा गाउॉऩालरकारे तमाय गयी याख्नऩुने छ । 
(४)रेखा उत्तयदामी अलधकृतरे तोवकएको सभमलबर विलनमोजन,याजस्ि,धयौटी रगामतको एकीकृत 
वित्तीम विियण तमाय गयी गाउॉ कामिऩालरका, गाउॉ सबा तथा भहारेखा लनमन्रक कामािरमभा 
उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 
(५) आफ्नो लनकाम य भातहत कामािरमको सभऩलत य दावमत्िको रेखाॊकन एिॊ प्रलतिेदन गने दावमत्ि 
रेखा उत्तयदामी अलधकृतको हनुेछ । 
 
१२.  जजभभेिाय व्मजक्त जिापदेही हनु े: (१) जजभभेिाय व्मजक्तरे प्रत्मेक कायोफाय स्ऩि देजखने गयी 
प्रचलरत कानूनरे तोके फभोजजभको रयत ऩमुािई  रेखा तमाय गयी गयािई याख्न ुऩनेछ । 
(२) आलथिक प्रशासन सॊचारन गदाि भातहत कामािरमरे प्रचलरत कानूनको ऩारना गये नगयेको 
सभफन्धभा आिश्मकता अनसुाय येखदेख, जाॉचफझु तथा लनयीऺण गने य भातहत कामािरमको वहसाफ 
केन्रीम वहसाफभा सभािेश गयाउने उत्तयदावमत्ि रेखा उत्तयदामी अलधकृतको हनुेछ । 
(३) उऩदपा (१) िभोजजभ रेखा तमाय गयेनगयेको िा उऩदपा (२) फभोजजभ रेखा उत्तयदामी 
अलधकृतरे येखदेख, जाॉचफझु तथा लनयीऺण गदाि िा रेखाऩयीऺण हुॉदा प्रचलरत कानूनद्वाया लनधािरयत 
प्रवक्रमा ऩूया नगयी कायोफाय गयेको िा अन्म कुनै कैवपमत देजखन आएभा जजभभेिाय व्मजक्तरे त्मसको 
जिापदेही िहन गनुि ऩनेछ । 
(४) कुनै भनालसफ कायणरे रेखा सभफन्धी काभभा अलनमलभत हनु गएभा जजभभेिाय व्मजक्तरे 
तोवकएको अिलधलबर अलधकाय प्राप्त अलधकायी सभऺ कायण खरुाई लनमलभत गयाउनको रालग ऩेश 
गयेभा रेखा उत्तयदामी अलधकृतरे तोवकएको भमाद लबर त्मस सभफन्धभा आिश्मक लनणिम गनुिऩनेछ 
। 
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तय भनालसि कायण नबई रेखा सभफन्धी काभभा अलनमलभत हनु आएको देजखनआएभा रेखाउत्तयदामी 
अलधकृतरे जजभभेिाय व्मजक्तराई ऩवहरो ऩटक ऩाॉंॉच सम रूऩैमाॉ य त्मसऩलछ ऩलन दोहोरयन आएभा 
ऩटकैवऩच्छे एक हजाय रूऩैमाॉ जरयिाना गयी प्रचलरत कानून फभोजजभ विबागीम कायफाही सभेत गनि 
सक्नेछ । 
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ लनणिम ददनऩुने अलधकायीरे तोवकएको भमादलबरलनणिम नददएभा लनजराई 
एक तह भालथको अलधकायीरे ऩवहरो ऩटक ऩाॉच सम रूऩैमाॉ य सोही अलधकायीफाट ऩनु् अको ऩटक 
त्मस्तो कामि दोहोरयन गएभा ऩन्र सम रूऩैमाॉ जरयिाना गनुि ऩनेछ । 
(६) उऩदपा (२) फभोजजभ येखदेख, जाॉचफझु तथा लनयीऺण हुॉदा मो कानून तथा मस कानून 
अन्तयगत फनेको लनमभ फभोजजभ लनधािरयत प्रवक्रमा ऩूया नगयी कायोफाय गयेको देजखन आएभा िा 
अन्म कुनै कैवपमत देजखन आएभा जाॉच गनि ऩठाउन े तारकु कामािरमरे करभै वऩच्छे दईु सम 
रूऩैमाॉ जरयिाना गनि सक्नेछ ।एउटै जजभभेिाय व्मजक्तराई तीन ऩटकबन्दा फढी जरयिाना 
बइसकेऩलछ ऩनु् त्मस्तो कामि दोहोरयन आएभा करभैवऩच्छे ऩाॉच सम रूऩैमाॉ जरयिाना गयी प्रचलरत 
कानून फभोजजभ विबागीम कायफाही सभेत गनुि ऩनेछ । 
(७) मो कानून िा मस कानून अन्तिगित फनेको लनमभ फभोजजभ रेखा याखे नयाखेको,रेखा दाजखरा 
गये नगयेको य रेखाऩयीऺण गयाए नगयाएको सभफन्धभा सभम सभमभा जाॉच, लनयीऺण गयी 
आन्तरयक लनमन्रण य येखदेख गने जजभभेिायी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको हनुेछ । 
 
१३.  याजस्ि दाजखरा य याजस्ि रेखा्(१) प्रचलरत कानून फभोजजभ गाउॉऩालरकाराई प्राप्त हनु े
याजस्ि तथा अन्म आम यकभहरु कामािरमभा प्राप्त बएऩलछ तोवकए फभोजजभ सॊजचत कोषभा आभदानी 
देजखने गयी फैंक दाजखरा गनुि ऩनेछ । 
(२) याजस्िको रगत तथा रेखा याख्न ेतथा पाॉटिायी ऩेश गने, रेखाऩयीऺण गयाउने य त्मसको 
अलबरेख याख्न ेउत्तयदावमत्ि प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको हनुेछ । 
 
१४.  नगदी जजन्सी दाजखरा गने य रेखा याख्न े: (१) जजभभेिाय व्मजक्तरे आफ्नो जजभभाभा आएको 
सयकायी नगदीको हकभा सोही ददन िा त्मसको बोलरऩल्ट तोवकएको फैंक खाताभा य 
जजन्सीभारसाभान बए सात ददनलबर तोवकएको स्थानभा दाजखरा गयी शे्रस्ता खडा गनुि ऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको भमादलबर जजभभेिाय व्मजक्तरे नगदी तथा जजन्सीदाजखरा गयेको शे्रस्ता 
खडा गनि नसकेभा त्मसको भनालसिकायण खरुाई एक तहभालथको अलधकायी सभऺ भमाद थऩको 
रालग अनयुोध गनि सक्नेछ । मसयी अनयुोध बैआएभा एक तह भालथको अलधकायीरे भनालसि कायण 
देखेभा एकै ऩटक िा दइुि ऩटक गयी फढीभा ऩैंतारीस ददनसभभको भमाद थवऩददन सक्नेछ । 
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(३) उऩदपा (२) फभोजजभ थवऩएको भमादलबर ऩलन शे्रस्ता खडा नगने जजभभेिाय व्मजक्तराई एक 
तह भालथको अलधकायीरे करभै वऩच्छे ऩाॉच सम रूऩैमाॉ िा लफगोको दश प्रलतशत सभभ जरयिाना गनि 
सक्नेछ । 
(४) आफ्नो जजभभाभा आएको सयकायी नगदी सोही ददन िा त्मसको बोलरऩल्ट तोवकएको फैंक 
खाताभा दाजखरा नगयेको देजखन आएभा सभफजन्धत प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे दश ददनसभभ ढीरो 
गयेको बए दश प्रलतशत जरयिाना गयी सो दाजखरा गनिरगाउने य ऩन्र ददनसभभ वढरो गयेको बए 
ऩन्र प्रलतशत जरयिाना गयी सो सभेत दाजखरा गनि रगाउने य ऩन्र ददनबन्दा फढी वढरो गयेको बए 
ऩच्चीस प्रलतशत जरयिानागयी नगद दाजखरा गनि रगाई कसूयको भारा अनसुाय प्रचलरत कानून 
फभोजजभ विबागीम कायफाही सभेत गनि गयाउन सक्नेछ । 
 
१५.  आलथिक प्रलतिेदन ऩेश गने :(१) रेखा उत्तयदामी अलधकृतरे तोवकएका अिलधलबर  प्रत्मेक 
आलथिक िषि सजित कोषको अलतरयक्त विलनमोजन, याजस्ि, धयौटी,िैदेजशक अनदुान य ऋण सहामता 
तथा रगानीको एकीकृत आलथिक विियण तमाय गयी गाउॉ कामिऩालरका,  गाउॉ सबा,भहारेखा 
लनमन्रक कामािरम य भहारेखा ऩयीऺकको कामािरमभा प्रलतिेदन ऩेश गनुि ऩनेछ । 
(२) जजभभेिाय व्मजक्तरे कायोफायको रेखा य सभफजन्धत कागजात तोवकएको कामािरमभा िा 
रेखाऩयीऺक सभऺ तोवकए फभोजजभ दाजखरा गनुि ऩनेछ । 
(३) गाउॉऩालरकाको वित्तीम विियण नेऩार सयकायरे अिरभिन गयेको आलथिक सॊकेत तथा 
िगीकयण अनरुुऩको हनुेछ । 
(४) याजस्ि, नगदी, जजन्सी तथा धयौटी दाजखरा गने तथा त्मसको रेखा अलबरेख अद्यािलधक रूऩभा 
याख्न ेअन्म कामिविलध तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 
 
१६.  हानी नोक्सानी असरु उऩय गरयन े: मस ऩरयच्छेद फभोजजभ याख्नऩुने कायोफायकोरेखा ठीकसॊग 
नयाखेको कायणफाट गाउॉऩालरकाराई कुनै वकलसभको हानी नोक्सानी तथा ऺलत हनु गएभा त्मसयी 
ऩनि गएको हानी नोक्सानी तथा ऺलतऩूलति जजभभेिाय व्मजक्तफाट सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय 
गरयनेछ। 
 

ऩरयच्छेद-५ 
आन्तरयक लनमन्रण, रेखाऩयीऺण तथा फेरुज ुअसरु पछ्यौट 

 
१७. आन्तरयक लनमन्रण प्रणारी (्१) गाउॉऩालरकारे आफ्नो य भातहतका कामािरमको आन्तरयक 
लनमन्रण प्रणारी सदुृढ गनि कामिमोजना फनाई राग ुगनुिऩनेछ । 
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   (२) आन्तरयक लनमन्रण कामिमोजना राग ु गदाि भहारेखा लनमन्रक 
कामािरमरे जायी गयेको आन्तरयक लनमन्रण प्रणारीको लसद्धान्त,नीलत, ढाॉचा य कामिविलधराई 
भागिदशिनको रुऩभा लरनऩुनेछ । 
 
१८. आन्तरयक रेखाऩयीऺण (्१) गाउॉ कामिऩालरका य भातहत कामािरमहरुको आलथिक कायोिायको 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण लनमलभतता, लभतव्मवमता,कामिदऺता य प्रबािकारयताका आधायभा तोवकएको 
भाऩदण्डलबर यही गाउॉ ऩालरकाको आन्तरयक रेखाऩरयऺण शाखा िा तोवकएको अलधकृतफाट हनुेछ 
।  
(२) गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रेखाऩयीऺण सभिन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोजजभ हनुेछ ।  
(३) गाउॉऩालरकाको आन्तरयक िा  अजन्तभ रेखाऩयीऺण हुॉदा सयकायी नगदी िा जजन्सी 
भारसाभानको रगत छुट गयेको िा सयकायराई हानी नोक्सानी ऩमुािएकोंे  देजखएभा  प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतरे त्मस्तो जजभभेिाय व्मजक्तफाट हालन नोक्सानी बएको यकभ असरु गयी कसूयको 
भारा अनसुाय विबागीम कायफाही सभेत गनुिऩनेछ । 
 
१९.  स्ऩिीकयण नददन ेउऩय कायफाही : (१) कामािरमको सयकायी नगदी जजन्सी आम-व्ममको 
रेखा आकजस्भक लनयीऺण गदाि िा आन्तरयक िा अजन्तभ रेखाऩयीऺणको लसरलसराभा सोलधएको 
प्रश्नको जिाप िा भाग गरयए फभोजजभको रेखा तथा विियणतोवकएको भमाद लबर दाजखरा गनुि 
सभफजन्धत रेखा उत्तयदामी अलधकृत य जजभभेिाय व्मजक्तको कतिव्म हनुेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तोवकएको भमादलबर काभ सभऩन्न गनि नसवकन ेबई भनालसि भावपकको 
कायण सवहत भमाद थऩको रालग अनयुोध गयेभा य त्मस्तो कायण भनालसि देजखएभा सो प्रश्न सोधनी 
गने िा विियण भाग गने अलधकायी िा लनकामरे भनालसि भावपकको भमाद थऩ गरयददन सक्नेछ । 
(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ ददइएको भमादलबर सोलधएको प्रश्नको जिाप िा भाग गरयएको 
रेखा ऩेश गनि नसक्नेरे फेरुज ुिा कैवपमत देजखएको यकभ व्महोनुिऩनेछ । 
 
२०. फेरुज ुअसूर पछ्यौट लनमलभत य रगत कामभ गने : (१) भहारेखा ऩयीऺकको प्रलतिेदनभा 
औॊल्माएको  िेरुज ु असूर उऩय गनुि ऩने तथा लतनुि िझुाउन ुऩने बनी ठहमािईएको  यकभको रगत 
कामािरमरे अध्मािलधक गयी गयािई याख्नऩुनेछ ।  
(२) रेखाऩयीऺणफाट देजखएको भस्मौट य वहनालभना बएको यकभ िा तोवकए फभोजजभ लनमलभत हनु 
नसकेकेा िेरुज ुयकभ जजभभेिाय व्मजक्तफाट असूर उऩय गनुिऩनेछ ।  
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(३) भहारेखा ऩयीऺकको िावषकि  प्रलतिेदनभा औल्माएको फेरुज ु सभफन्धभा कामिऩालरकाको 
अनभुलतरे सबाभा उऩजस्थत बई आफ्नो प्रलतकृमा व्मक्त गने य फेरुज ु पर्र्छौट सभिन्धी काभ 
कायिाही गने गयाउने उत्तयदावमत्ि रेखा उत्तयदामी अलधकृतको हनुेछ ।  
(४) िेरुज ुअसूर पर्र्छौट,लनमलभत य रगत कामभ गने सभिन्धभा  सबाभा छरपर बई प्रलतिेदन 
स्िीकृत बएऩलछ सो प्रलतिेदनभा उल्रेजखत सझुािहरु कामािन्िमन गने गयाउने दावमत्ि 
कामिऩालरकाको लनदेशन फभोजजभ सभिजन्धत रेखा उत्तयदामी अलधकृतको हनुेछ ।  
(५) फेरुज ुपछ्र्मौट सभिन्धी अन्म कामिविलध तोवकएफभोजजभ हनुेछ । 
 

ऩरयच्छेद-६ 
फयफझुायथ, लरराभ लफवक्र तथा लभन्हा सभफन्धी व्मिस्था 

 
२१.  फयफझुायथ : (१) गाउॉऩालरकाका लनिािजचत प्रलतलनलधरे आपू जजभभा बएको कागजात तथा 
जजन्सी साभान आफ्नो ऩदािधी सभाप्त हनुबुन्दा १५ ददन अगािै वपताि फझुाई सोको प्रभाण लरन ु
ऩनेछ ।  
(२) कभिचायी सरुिा िा फढुिा हुॉदा िा अिकाश प्राप्त गदाि िा राभो अिलधभा काजभा िा लफदाभा 
यहॉदा आफ्नो जजभभाभा यहेको नगदी जजन्सी िा सयकायी कागजात तोवकएको भमादलबर फयफझुायथ 
गयी तोवकएको ढाॉचाभा फयफझुायथको प्रभाणऩर लरनऩुनेछ । 
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ फयफझुायथ नगने व्मजक्त िहारिारा कभिचायी बए प्रचलरत कानून 
फभोजजभ लनजको तरफ बत्ता योक्का याखी य फहार टुटेको व्मजक्त बए लनजको लनितृ्तबयण िा उऩदान 
योक्का याखी एिॊ लनितृ्तबयण,उऩदान नऩाउन ेिा उऩदान लरइसकेको व्मजक्त बए स्थानीम प्रशासनद्वाया 
ऩक्राउ गयी फयफझुायथ गनि रगाइनेछ । 
(४) सभमभा फयफझुायथ नगयेको कायणफाट सयकायी नगदी, जजन्सी िा कुनै धनभार नोक्सान बएभा 
नोक्सान बए फयाफयको यकभ य सोही फयाफयको लफगो यकभ प्रचलरत कानून फभोजजभ सभफजन्धत 
व्मजक्तफाट असरु उऩय गरयनेछ । 
(५) फयफझुायथ गने अन्म प्रकृमा तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 
 
२२.  नगदी जजन्सी दरुुऩमोग एिॊ भस्मौट बएभा कायफाही गरयन े:(१)कामािरमको सयकायी तहसीर 
तथा जजन्सी बण्डाय आन्तरयक रेखाऩयीऺण गदाि िाअजन्तभ रेखाऩयीऺण गदाि िा कुनै तियरे जाॉच 
हुॉदा सयकायी यकभ भस्मौट बएको देजखनआएभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे प्रचलरत कानून 
फभोजजभ सो भस्मौट गने उऩय आिश्मक कायफाही गनुि गयाउन ुऩनेछ । 
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(२) सािििजलनक सभऩजत्तको जजभभा, त्मसको रगत,सॊयऺण,ियिझुायथ य जिापदेही सभिन्धी अन्म 
व्मिस्था तोवकएफभोजजभ हनुेछ । 
 
२३.  लरराभ लफक्री तथा लभन्हा ददन े :(१) मस कानून तथा मसअन्तिगित फनेको लनमभ फभोजजभ 
जजन्सीलनयीऺण गदाि टुटपुट तथा फेकभभा बई काभ नराग्न े बनी प्रलतिेदनभा उल्रेखबएको 
भारसाभान हरू प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे आिश्मक जाॉचफझु गदाि लरराभ लफक्री गनुिऩने बनी 
ठहमािइएको  भारसाभान तोवकए फभोजजभको कामिविलध अऩनाई लरराभ लफक्री गनि सवकनेछ । 
  (२) मस कानूनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩलन मो कानून अन्तिगित 
उठ्न नसकेको फाॉकी यकभ, प्राकृलतक प्रकोऩ, दघिटना िा आफ्नो काफूफावहयको ऩरयजस्थलतरे गदाि 
तथा सखुाजती बई िा जखएय, सडेय गई िा अन्मकायणफाट सयकायी हानी नोक्सानी हनु गएको िा 
ऐन फभोजजभ लरराभ फढाफढहुॉदा ऩलन नउठेको िा उठ्न े जस्थलत नदेजखएकोभा कामिऩालरकाफाट 
तोवकए फभोजजभको कामिविलध अऩनाई लभन्हा ददन सवकनेछ । 
 
 

ऩरयच्छेद-७ 
विविध 

 
२४.  काभ, कतिव्म, अलधकाय तथा जजभभेिायी : रेखा उत्तयदामी अलधकृत, कामािरम प्रभखु, 
जजभभेिाय व्मजक्त रगामत नगदी िा जजन्सी सभिन्धी काभ गने अन्म अलधकायीको काभ, कतिव्म, 
अलधकाय तथा जजभभेिायी तोवकए फभोजजभ हनुेछ । 
  (२)उऩदपा (१)िभोजजभ तोवकएको काभय  ,कतिव्म, अलधकाय तथा जजभभेिायी  
अनसुाय सभिजन्धत व्मजक्तरे जिापदेहीता िहन गनुिऩनेछ । 
 
२५.   वित्तीम प्रलतिेदन सािििजलनक गनुिऩने : मस कानून य अन्म प्रचलरत कानूनफभोजजभ तमाय 
गनुिऩने वित्तीम प्रलतिेदनहरु सभिजन्धत लनकामभा ऩेश बएको लभलतरे सात ददन लबर विद्यतुीम िा 
अन्म उऩमकु्त भाध्मभफाट सािििजलनक गनुिऩनेछ । 
 
२६.  आलथिक प्रशासनको सिारन  ् (१) गाउॉऩालरकाको आलथिक प्रशासन सिारन सभिन्धी 
व्मिस्था तोवकए िभोजजभ हनुेछ ।  
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(२) उऩदपा -१) िभोजजभको व्मिस्था नबएसभभका रालग मो कानून य मस अन्तिगित तोवकए 
फभोजजभको आलथिक प्रशासन सिारन गनि आिश्मक ऩने जनशजक्तको ऩरयचारन य व्मिस्थाऩन 
भहारेखा लनमन्रक कामािरमरे गनेछ ।  
 
२७.  सॊघीम य प्रदेश आलथिक कामिविलध कानूनराई आधाय भान्नुऩने : गाउॉऩालरकाको सबारे आलथिक 
कामिविलध सभफन्धी कानून फनाउॉदा सॊघीम य प्रदेश आलथिक कामिविलध कानूनभा बएका व्मिस्थाराई 
भागिदशिनका रुऩभा लरई सो फभोजजभ गनुि गयाउनऩुनेछ । 
 
२८.  विद्यतुीम प्रविलधको प्रमोग गनि सक्ने् (१) मस कानूनफभोजजभ आलथिक कायोिायको रेखा 
व्मिजस्थत गनि उऩमकु्त विद्यतुीम प्रणरीको प्रमोग गनि सवकनेछ । 
(२)उऩदपा -१) फभोजजभको आिश्मक प्रणारी गाउॉऩालरका आॊपैरे विकास गयी िा भहारेखा 
लनमन्रक कामािरमफाट प्राप्त गयी रागू गनि सवकनेछ । 
(३) उऩदपा -२) िभोजजभ विकास गरयएको प्रणारीभा सभािेश नबएको िा ऩमािप्त नबएको कुनै 
प्रणारी विकास गनुिऩने बएभा रेखाको लसद्घान्त एिॊ वित्तीम ढाॉचाको एकरुऩताकारालग तोवकए 
फभोजजभ भहारेखा लनमन्रक कामािरमको सभेत ऩयाभशि लरनऩुनेछ । 
 
२९.  रेखाऩयीऺण सहजीकयण सलभलत् (१) गाउॉऩालरकाफाट सभऩादन गरयने कामिहरुभा आन्तरयक 
लनमन्रण प्रणारी अिरभिन गयी प्रबािकायी, दऺताऩणुि एिॊ लभतव्ममी रुऩभा सभऩादन गनि, वित्तीम 
प्रलतिेदनहरुराई सभमभै तमाय गनि तथा विश्वसनीम फनाउन,फेरुज ु पर्र्छौट गनि गयाउन गाउॉ 
कामिऩालरकारे आपूभध्मेफाट तोकेको सदस्मको अध्मऺताभा गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
गनि तोवकएको अलधकृत, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे तोकेको गाउॉऩालरकाको अलधकृत य प्राविलधक 
अलधकृतसभेत यहेको एक रेखाऩयीऺण सहजीकयण सलभलत यहनेछ । 
 (२) रेखाऩयीऺण सहजीकयण सलभलत सभिन्धी अन्म व्मिस्था तोवकएफभोजजभ हनुेछ । 
 
३०.  अलधकाय प्रत्मामोजन  ्मो कानून िा मसअन्तिगित फनेको लनमभ फभोजजभ कुनै कामािरम िा 
अलधकायीराई प्राप्त अलधकायभध्मे तोवकए फभोजजभका अलधकाय फाहेकका अन्म अलधकाय कुनै 
अलधकायीरे प्रमोग गनेगयी प्रत्मामोजन गनि सवकनेछ । 
 
३१. लनमभ लनदेजशका िा कामिविलध फनाउन ेअलधकाय  ्मस कानूनको उदे्दश्म कामािन्िमन गनि गाउॉ 
कामिऩालरकारे आिश्मक लनमभहरु,लनदेजशका,कामिविलध िा भागिदशिन फनाउन सक्नेछ । 
 


