
 

 

 

थबाङ गाउँपालिका 
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थबाङ गाउँपालिकाको आलथिक कार्िलिलि लनर्लित तथा व्र्िलथथत गनि बनेको ऐन, २०७५ 



प्रथतािना: 

िेपािको संलििािको िारा २२९ को उपिारा २ बिोलिि थबाङ गाउँपालिकाको सलचित कोषको सचिािि गिि, बिेट तथा कार्िक्रि तिजििा गिि, लिकासा तथा खिि गिि, िेखा 

राख्ि, आलथिक तथा लित्तीर् प्रलतिेदि गिि, आलथिक कारोबारको आन्तररक लिर्न्रणको व्र्िथथा लििाउि, आन्तररक तथा अलन्ति िेखापरीक्षण गिि, बेरुिज फर्छ्र्ौट तथा असिू 

उपर गिि गराउि, आलथिक कार्िलिलििाई लिर्लित, व्र्िलथथत र ििाफदेही बिाउि िाचछिीर् भएकोिे, 

िेपािको संलििािको िारा २२२ बिोलििको थबाङ गाउँसभािे र्ो ऐि बिाएको छ ।  

 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारलभभक 

१. संलक्षप्त िाि र प्रारभभ : १) र्स ऐिको िाि "थबाङ गाउँपालिकाको आलथिक कार्िलिलि ऐि, २०७५" रहकेो छ ।  

२) र्ो ऐि सभाबाट पाररत भएको लिलतदेलख िागू हुिेछ ।  

२. पररभाषा : लिषर् िा प्रसङ्गिे अको अथि ििागेिा र्स ऐििा- 

 "असजि उपर गिजिपिे रकि" भन्िािे प्रिलित ऐि बिोलिि भजक्तािी लदि िहुिे रकि भजक्तािी लदएको िा बढी हुिे गरी भजक्तािी लदएको िा घटी रकि 

असजि गरेको कारणबाट असजि उपर गिजिपिे भिी िेखापरीक्षण हुदँा ठह-र्ाइएको बेरुिज रकि सभझिजपछि  र सो शब्दिे लहिालििा िा िथर्ौट गरेको रकि 

तथा गाउँपालिकािाई लतिजि बजझाउिजपिे अन्र् कज िै रकि सिेतिाई ििाउँछ ।  

 "अलन्ति िेखापरीक्षण" भन्िािे िहािेखा परीक्षकको कार्ाििर्बाट हुिे िेखापरीक्षण सभझिजपछि  ।  

 "आन्तररक िेखापरीक्षण" भन्िािे थबाङ गाउँपालिकाको तोलकएको शाखा िा अलिकृतबाट हुिे आन्तररक िेखापरीक्षण सभझिजपछि  ।  

 "आलथिक िषि" भन्िािे हरेक िषिको साउि िलहिाको एक गतेदेलख अको िषिको असार िलहिाको िसान्तसभिको बाह्र िलहिाको अिलििाई सभझिजपछि 

।  

 "एक तह िालथको अलिकारी" भन्िािे िडा सलिि र लिषर्गत शाखा प्रिजखको हकिा थबाङ गाउँपालिकाको प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृत, 

गाउँपालिकाको प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतको हकिा थबाङ गाउँपालिकाको अध्र्क्ष र अध्र्क्षको हकिा गाउँ कार्िपालिका सभझिजपछि । 

  "कारोबार" भन्िािे सरकारी िि, अिि, िगदी तथा लिन्सी िििाि लिभिा लिई प्रिलित ऐिबिोलिि लििािररत काििा खिि िा दालखिा 

गिेसभबन्िी सभपणूि काि सभझिजपछि ।  

 "प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृत" भन्िािे थबाङ गाउँपालिकाको प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृत सभझिजपछि  ।  

 "कार्ाििर्" भन्िािे थबाङ गाउँपालिकाको कार्ाििर् सभझिजपछि र सो शब्दिे थबाङ गाउँपालिकाको िातहत रहकेो लिषर्गत शाखा िा लिभाग िा 

िहाशाखा िा कार्ाििर् िा एकाईहरुिाई सिेत ििाउिेछ ।  

 "कार्ाििर् प्रिजख" भन्िािे खण्ड छ र ि बिोलििको कार्ाििर्को प्रशासकीर् प्रिजख भई कािकाि गिि तोलकएको पदालिकारी सभझिजपछि  ।  

 "गाउँपालिका" भन्िािे थबाङ गाउँपालिका सभझिजपछि ।  

 "लिभिेिार व्र्लक्त" भन्िािे िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतबाट अलिकार सजलभपएबिोलििको कार्ि सचिािि गिे, लिभिा लििे, खिि गिे, िेखा राख्िे, 

आन्तररक तथा अलन्ति िेखापरीक्षण गराई बेरुिज फर्छ्र्ौट गिे गराउिे, सरकारी िगदी तथा लिन्सी असजि उपर गिे गराउिे तथा दालखिा गिे कतिव्र् 

भएको व्र्लक्त सभझिजपछि  र सो शब्दिे थबाङ गाउँपालिकाको कािको िालग सरकारी िगदी िा लिन्सी लिई िा िलिई सो काि फर्छ्र्ािउिे लिभिा लिि े

िजिसजकै व्र्लक्त सिेतिाई ििाउँछ ।  

 "तािजक कार्ाििर्" भन्िािे िडा कार्ाििर् तथा लिषर्गत कार्ाििर्को हकिा थबाङ गाउँ कार्िपालिकाको कार्ाििर् सभझिजपछि ।  

 "तोलकएको" िा "तोलकए बिोलिि" भन्िािे र्स ऐि अन्तगित बिेका लिर्िाििी, लिदेलशका िा कार्िलिलििा तोलकएको िा तोलकए बिोलिि 

सभझिजपछि ।  

 "प्रदेश सलचित कोष" भन्िािे संलििािको िारा २०४ बिोलििको सलचित कोष सभझिजपछि ।  

 "बिेट संकेत" भन्िािे िेपाि सरकारिे थिीकृत गरेको आलथिक संकेत तथा िगीकरणको अिीििा रही गाउँपालिकाको कार्ाििर्, लिषर्गत शाखा, 

िडा कार्ाििर् िा सो सरहको के्षरालिकार भएका आर्ोििा कार्िक्रि आलदको कार्ि प्रकृलत र सङ्गठि सिेत छज रििे गरी थबाङ गाउँपालिकािे लदएको 

संकेतिाई ििाउँछ ।  

 "बेरुिज" भन्िािे प्रिलित काििू बिोलिि पज-र्ाउिजपिे रीत िपज-र्ाई कारोबार गरेको िा राख्िजपिे िेखा िराखेको तथा अलिर्लितता िा बेििालसब 

तररकािे आलथिक कारोबार गरेको भिी िेखापरीक्षण गदाि औलं्र्ाइएको िा ठह-र्ाइएको कारोबार सभझिजपछि ।  



 "बैङ्क" भन्िािे सलचित कोषको सचिािि गिि िेपाि राष्ट्र बैङ्कबाट थिीकृलत प्राप्त थबाङ गाउँपालिकािे तोकेको कज िै बैङ्क सभझिजपछि  र सो 

शब्दिे त्र्थतो बैङ्कको अलिकार प्रर्ोग गरी कारोबार गिे गरी तोलकएको बैङ्कको शाखा सिेतिाई ििाउँछ ।  

 "िातहत कार्ाििर्" भन्िािे थबाङ गाउँपालिका िातहत रहकेो िडा कार्ाििर् िा लिषर्गत शाखा, िहाशाखा, लिभाग िा कार्ाििर् र एकाई 

सभझिजपछि ।  

 "िेखा" भन्िािे कारोबार भएको व्र्होरा देलखिे गरी प्रिलित काििू बिोलिि रालखिे अलभिेख, खाता, लकताब आलद र सो कारोबारिाई प्रिालणत गिे 

अन्र् कागिात र प्रलतिेदिका साथै लिद्यजतीर् प्रलिलिबाट रालखएको अलभिेख र आलथिक लििरण सिेतिाई सभझिजपछि ।  

 "िेखा उत्तरदार्ी अलिकृत" भन्िािे आफ्िो र िातहत कार्ाििर्को आलथिक प्रशासि सचिािि गिे, िालषिक बिेट तर्ार गिे र सो बिेट लिकासा प्राप्त 

गरी खिि गिे अलिकार सजभपिे, बिेट तथा कार्िक्रि अिजसार हुिे आलथिक कारोबारको िेखा राख्िे र राख्ि िगाउिे, िेखा लििरण तर्ार गिे गराउिे, 

लिलिर्ोिि, रािथि, िरौटी, लिन्सी र अन्र् िजिसजकै कारोबारको आन्तररक तथा अलन्ति िेखापरीक्षण गराउिे, बेरुिज लिर्लित गिे गराउिे, असजि उपर 

गिे गराउिे लिन्हा गिे गराउिे कतिव्र् भएको थबाङ गाउँपालिकाको प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतिाई सभझिजपछि ।  

 "िडा कार्ाििर्" भन्िािे थबाङ गाउँपालिकाको िडा कार्ाििर् सभझिजपछि ।  

 "िडा सलिि" भन्िािे थबाङ गाउँपालिकाको िडा सलिििाई सभझिजपछि ।  

 "लिलिर्ोिि" भन्िािे थबाङ गाउँपालिका सभाद्वारा लिलभन्ि कार्िहरुका िालग लिलभन्ि शीषिकिा खिि गिि लिलिर्ोिि भएको रकि सभझिजपछि ।  

 "लित्तीर् लििरण" भन्िािे िेपाि सरकारिे थिीकृत गरेको िापदण्ड बिोलिि कज िै लिलित अिलििा भएको आलथिक कारोबारको सिलिगत लथथलत 

दशािउिे उद्देश्र्िे शीषिकसिेत खजल्िे गरी तर्ार गररएको लििरण सभझिजपछि र सो शब्दिे कारोबारको लथथलत दशािउिे गरी शीषिकका आिारिा बिाइएको 

बिेट अिजिाि, लिकाशा, खिि, आभदािी, दालखिा र बाँकी रकि सिेत खजिाइएको प्रालप्त र भजक्तािी लििरण र सोसँग सभबलन्ित िेखा, लटप्पणी र 

खजिासा सिेतिाई ििाउँछ ।  

 "संलििाि" भन्िािे िेपािको संलििाि सभझिजपछि ।  

 "सलचित कोष" भन्िािे थबाङ गाउँपालिकाको सलचित कोषिाई सभझिजपछि  ।  

 "सभा" भन्िािे थबाङ गाउँसभा सभझिजपछि ।  

 "संपरीक्षण" भन्िािे आन्तररक िा अलन्ति िेखापरीक्षण प्रलतिेदििा औलं्र्ाइएको बेरुिजको सभबन्ििा पेश हुि आएका थपिीकरण िा प्रलतलक्रर्ा साथ 

संिग्ि प्रिाण तथा कागिातको आिारिा गररिे फर्छ्र्ौटसभबन्िी कार्ििाई सभझिजपछि र सो शब्दिे सभाबाट गलठत िेखा सलिलतबाट प्राप्त सजझाि िा 

लिदेशिका आिारिा गररिे परीक्षण िा अिजगिि कार्ि सिेतिाई सभझिजपछि  ।  

 "कार्िपालिका" भन्िािे थबाङ गाउँ कार्िपालिका सभझिजपछि ।  

 "सािििलिक ििाफदेहीको पद" भन्िािे पाररश्रलिक ठेलकएको िा िठेलकएको िे भए तापलि कज िै रुपिा लिर्जक्त हुिे िा लििािलित हुिे िा ििोिर्ि हुिे 

काििूी िान्र्ता प्राप्त सािििलिक काि, कतिव्र् र अलिकार भएको पद सभझिजपछि ।  

 "लिषर्गत शाखा" भन्िािे थबाङ गाउँपालिका अन्तगित रहकेो लिषर्गत लिभाग, िहाशाखा, शाखा, कार्ाििर् िा एकाईिाई सभझिजपछि ।  

 

 

 

पररच्छेद – २ 

सलचित कोष सचिािि सभबन्िी व्र्िथथा 

३.सलचित कोषको सचिािि : १) सलचित कोषिा देहार्का रकिहरु रहिेछि ्– 

  गाउँसभाबाट थिीकृत ऐिबिोलिि िगाइएको कर तथा गैर कर बापत असजि भएको रािथि रकि, 

 िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट रािथि बाँडफाँडबापत प्राप्त रकि, 

 िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको सिािीकरण अिजदाि, सशति अिजदाि, सिपरूक अिजदाि र लिशेष अिजदाि िापत प्राप्त रकि, 

 गाउँपालिकाको लिएको आन्तररक ऋणिापतको रकि, 

 अन्र् प्रिलित काििूबिोलिि गाउँपालिकाको िाििा प्राप्त भएको अन्र् आर् बापतको रकि । 

२) उपदफा १ बिोलििको रकि िेपाि राष्ट्र बैङ्कबाट थिीकृलत प्राप्त गाउँपालिकािे तोकेको कज िै बैङ्क खाता खोिी िभिा गररिेछ ।  

 ३) िेपािको संलििाि, र्ो ऐि र अन्र् प्रिलित काििूको अिीििा रही सलचित कोषको सचिािि गाउँपालिकाको कार्ाििर्िे तोकेबिोलिि गिेछ ।  

४. सलचित कोषको िेखा राख्िे उत्तरदालर्त्ि: १) सलचित कोषको िेखा अद्यािलिक रुपिा राख्िे तथा त्र्सको िालषिक लित्तीर् लििरण तर्ार गिे तथा िेखा दालखिा गिे 

गराउिे कतिव्र् र उत्तरदालर्त्ि गाउँपालिकाको प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतको हुिेछ ।  



 २) उपदफा १ बिोलििको िेखा तथा सोको लित्तीर् लििरण सभािा र प्रदेश िेखा लिर्न्रक कार्ाििर्, िहािेखा लिर्न्रक कार्ाििर् एिि ्िहािेखा परीक्षक सिक्ष 

पेश गिेसभबन्िी अन्र् कार्िलिलि तोलकएबिोलिि हुिेछ ।  

 

 

पररच्छेद – ३ 

बिेट लििािण तथा िालषिक कार्िक्रि तिजििा, लिकासा, खिि र रकिान्तर तथा लिर्न्रण 

५. बिेट तथा कार्िक्रि तिजििा गिे : १) आगािी आलथिक िषििा गाउँिे सभपादि गिजिपिे कार्ि तथा कार्िक्रिको िालग संलििािको िारा २३० बिोलिि बिेट तर्ार गिे गराउिे र 

सभािा पेश गरी पाररत गराउिे उत्तरदालर्त्ि कार्िपालिकाको हुिेछ ।  

 २) उपदफा १ बिोलिि बिेट तथा कार्िक्रि तिजििा गिे प्रर्ोििका िालग उपिब्ि हुिे स्रोत तथा खििको सीिाको पिूाििजिाि िाि ूआलथिक िषिको िैर िसान्तलभर 

गररसक्िज पिेछ ।  

 ३) उपदफा २ बिोलिि श्रोत र खििको सीिा लििािरण भएपलछ लििािररत श्रोत तथा खििको सीिालभर रही आगािी आलथिक िषिको बिेट तिजििा गिजिपिेछ ।  

 ४) आगािी आलथिक िषिको बिेट िािू आलथिक िषिको असार १५ गतेलभर सभािा प्रथतजत गिजिपिेछ ।  

 ५) आगािी आलथिक िषिको बिेट तिजििा गदाि गाउँपालिका थिीकृत आिलिक र्ोििा र िध्र्कािीि खिि संरििािाई िूि आिार बिाउिज पिेछ ।  

 ६) गाउँपालिकािे घाटा बिेट लििािण गिजिपिे भएिा घाटा पूलति गिे श्रोत सिेतको खाका तर्ार गिजिपिेछ ।  

 ७) बिेट तथा कार्िक्रि तिजििा, छिफि एिि ्बिेटको िथर्ौदािाई अलन्ति रुप लदई पाररत गदाि अपिाउिजपिे कार्िलिलि तोलकए बिोलिि हुिेछ ।  

६. बिेट लिकासा : १) सभाबाट थिीकृत भएको ठ लदिलभर थिीकृत बिेट लििरण अिजसार खिि गिे अलख्तर्ारी प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतिे िातहत कार्ाििर् प्रिजखिाई 

लदिजपिेछ ।  

 २) उपदफा १ बिोलििको अलख्तर्ारी प्राप्त भएपलछ तोलकए बिोलिि बैङ्किाफि त प्रालप्त, लिकासा र भजक्तािी गिजिपिेछ ।  

तर आलथिक िषिको अलन्ति लदििा ऋण दालर्त्िको भजक्तािी र लहसाबलििाि बाहेकको अन्र् भजक्तािी सभबन्िी काि हुिेछैि ।  

 ३)  उपदफा २ बिोलिि प्रालप्त, लिकासा तथा भजक्तािी गदाि सङ्घीर् िहािेखा लिर्न्रक कार्ाििर्िे तोलकलदएको िापदण्ड बिोलिि हुिे गरी एकि खाता कोष 

प्रणािी अििभिि गररिेछ ।  

 ४) रकि लिकासा भएपलछ तोलकएका पदालिकारीको संर्जक्त दथतखतबाट बैङ्क खाता सचिािि गिजिपिेछ ।  

 ५) थिीकृत बिेट तथा कार्िक्रि बिोलिि थिीकृत बिेटको पररलिलभर रहरे प्रिलित काििूबिोलिि खिि गिे, िेखा राखी िा राख्ि िगाई पेश गिे, िेखापरीक्षण 

गराउि,े बेरुिज फर्छ्र्ौट गिे र कार्िपालिकािा पेश गिे उत्तरदालर्त्ि िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको हुिेछ ।  

 ६) र्स ऐि र प्रिलित अन्र् काििूबिोलिि रकि लिकासा लदिे तथा कोष सचिािि गिे गराउिे सभबन्िी अन्र् कार्िलिलि तोलकएबिोलिि हुिेछ ।  

७. बिेट रोक्का िा लिर्न्रण गिि सक्िे : दफा ६ िा िजिसजकै कज रा िेलखएको भएता पलि गाउँपालिकाको आलथिक लथथलत र सलचित कोषिा िभिा रहकेो रकििाई िध्र्ििर गरी 

लिलिर्ोलित रकििा आिश्र्कता अिजसार गाउँपालिकािे पणूि िा आंलशक रुपिा रोक्का िा लिर्न्रण गिि सक्िेछ ।  

८. खिि गिे कार्िलिलि : गाउँपालिकाको कार्ि तथा आर्ोििा सचिािि गिे, िरौटी दथतजर, सेिा शजल्क लििे, पेश्की लदिे तथा फर्छ्र्ौट गिे, िगदी तथा लिन्सी सभपलत्तको 

संरक्षण गिे, लििाि लबक्री गिे, लििाहा लदिेसभबन्िी कार्िलिलि तोलकएबिोलिि हुिेछ ।  

९. रकिान्तर तथा श्रोतान्तर : १) गाउँपालिकािे थिीकृत बिेटको कज िै एक बिटे उपशीषिक अन्तगितको खिि शीषिकिा रकि पजग भएिा सो िपजग रकि कज िै एक िा एक भन्दा 

बढी शीषिकिा बित हुिे रकिबाट २५ प्रलतशतिा िबढ्िे गरी गाउँ कार्िपालिकािे रकिान्तर गिि सक्िेछ ।  

  तर पूँिीगत शीषिकबाट िाि ूशीषिकिा रकिान्तर गिि सक्िे छैि ।  

 २) उपदफा १ बिोलििको अलिकार आिश्र्कता अिजसार गाउँ कार्िपालिकािे प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतिाई प्रत्र्ार्ोिि गिि सक्िेछ ।  

 ३) गाउँपालिकाको लिलिर्ोिि ऐिअन्तगित कज िै एक प्रकारको खिि व्र्होिे श्रोतिा रहकेो रकि अको श्रोतिा सािे र भजक्तािी लिलि पररितिि गिे अलिकार सभाको 

हुिेछ ।  

 ४) रकिान्तर िा श्रोतान्तर सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोलकएबिोलिि हुिेछ ।  

१०. बिेट लफताि हुिे : थिीकृत िालषिक बिेट लिलिर्ोिि भई लिकासा भएको रकि कज िै कारणिश खिि हुि िसकी खिि खातािा बाँकी रहिेा आलथिक िषिको अन्तिा सलचित 

कोषिा लफताि दालखिा गिजिपिेछ ।  

 



 

पररच्छेद – ४ 

कारोबारको िेखा 

११. कारोबारको िेखा : १)  लिलिर्ोिि, िरौटी एिि ्रािश्व तथा अन्र् कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीको लसद्धान्त बिोलिि िगदिा आिाररत िेखा प्रणिी अिजसार 

रालखिेछ ।  

  तर िहािेखा लिर्न्रक कार्ाििर्िे िगदिा आिाररत िेखा प्रणािीिाई पररिाििि गरी पररिालिित िगद आिार िा प्रोदभािी आिारिा िेखा राख्िे गरी 

तोकीलदि सक्िेछ ।  

 २) उपलिर्ि १ बिोलििको िेखा राख्िका िालग आिश्र्क िेखा ढाँिा िहािेखा परीक्षकबाट थिीकृत भएबिोलिि हुिेछ ।  

 ३) गाउँपालिकािे अिजदाि, सहार्ता, िगािी, लिलिर्ोिि, रािश्व तथा िरौटीका अलतररक्त अन्र् सबै प्रकारका कारोबार र खििको िेखा गाउँपालिकािे तर्ार गरी 

राख्िजपिेछ ।  

 ४) िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतिे तोलकएको सिर्लभर लिलिर्ोिि, रािश्व, िरौटी िगार्तको एकीकृत लित्तीर् लििरण तर्ार गरी गाउँपालिका, गाउँसभा तथा 

िहािेखा लिर्न्रक कार्ाििर्िा उपिब्ि गराउिज पिेछ ।  

 ५) आफ्िो लिकार् र िातहत कार्ाििर्को सभपत्ती र दालर्त्िको िेखाङ्कि एिि ्प्रलतिेदि गिे दालर्त्ि िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको हुिेछ ।  

१२. लिभिेिार व्र्लक्त ििाफदेही हुिे : १) लिभिेिार व्र्लक्तिे प्रत्रे्क कारोबार थपि देलखिे गरी प्रिलित काििूिे तोके बिोलििको ररत पज-र्ाई िेखा तर्ार गरी गराई राख्िजपिेछ 

।  

 २) आलथिक प्रशासि सचिािि गदाि िातहत कार्ाििर्िे प्रिलित कािूिको पाििा गरे िगरेको सभबन्ििा  आिश्र्कता अिजसार रेखदेख, िाँिबजझ तथा लिरीक्षण 

गिे र िातहत कार्ाििर्को लहसाब केन्रीर् लहसाबिा सिािेश गराउिे उत्तरदालर्त्ि िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको हुिेछ ।  

 ३) उपदफा १ बिोलिि िेखा तर्ार गरे िगरेको िा उपदफा २ बिोलिि िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतकिे रेखदेख, िाँिबजझ तथा लिरीक्षण गदाि िा िेखापरीक्षण हुदँा 

प्रिलित काििूद्वारा लििािररत प्रलक्रर्ा परूा िगरी कारोबार गरेको िा अन्र् कज िै कैलफर्त देलखि आएिा लिभिेिार व्र्लक्तिे त्र्सको ििाफ बहि गिजि पिेछ ।  

 ४) कज िै ििालसब कारणिे िेखासभबन्िी काििा अलिर्लित हुि गएिा लिभिेिार व्र्लक्तिे तोलकएको अिलिलभर अलिकार प्राप्त अलिकारीसिक्ष कारण खजिाई 

लिर्लित गराउिको िालग पेश गरेिा िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतिे तोलकएको भर्ादलभर त्र्स सभबन्ििा आिश्र्क लिणिर् गिजिपिेछ ।  

  तर ििालसब कारण िभई िेखासभबन्िी काििा अलिर्लित हुि आएको देलखि आएिा िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतिे लिभिेिार व्र्लक्तिाई पलहिो पटक 

पाँि सर् रुपैर्ाँ र त्र्सपलछ पलि दोहोररि आएिा पटकैलपच्छे एक हिार रुपैर्ाँ िररिािा गरी प्रिलित काििू बिोलिि लिभागीर् कारिाही सिेत गिि सक्िेछ ।  

 ५) उपदफा ४ बिोलिि लिणिर् लदिजपिे अलिकारीिे तोलकएको भर्ादलभर लिणिर् िलदएिा िीििाई एक तहिालथको अलिकारीिे पलहिोपटक पाँि सर् रुपैर्ाँ र सोही 

अलिकारीबाट पजि: अको पटक त्र्थतो कार्ि दोहोररि गएिा पन्र सर् रुपैर्ाँ िररिािा गिजिपिेछ ।  

 ६) उपदफा २ बिोलिि रेखदेख, िाँिबजझ तथा लिरीक्षण हुदँा र्ो ऐि तथा र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्ि बिोलिि लििािररत प्रलक्रर्ा परूा िगरी कारोबार गरेको देलखि 

आएिा िा अन्र् कज िै कैलफर्त देलखि आएिा िाँि गिि पठाउिे तािजक कार्ाििर्िे कििैलपच्छे दजई सर् रुपैर्ाँ िररिािा गिि सक्िेछ । एउटै लिभिेिार व्र्लक्तिाई तीि पटकभन्दा 

बढी िररिािा भईसकेपलछ पजि: त्र्थतो कार्ि दोहोररि आएिा कििैलपच्छे पाँि सर् रुपैर्ाँ िररिािा गरी प्रिलित कािूि बिोलिि लिभागीर् कारिाही सिेत गिजि पिेछ । 

 ७) र्ो ऐि िा र्स ऐिअन्तगित बिेको लिर्ि बिोलिि िेखा राखे िराखेको, िेखा दालखिा गरे िगरेको र िेखापरीक्षण गराए िगराएको सभबन्ििा सिर् सिर्िा 

िाँि, लिरीक्षण गरी आन्तररक लिर्न्रण र रेखदेख गिे लिभिेिारी प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतको हुिेछ ।  

१३. रािश्व दालखिा र रािश्व िेखा : १) प्रिलित काििू बिोलिि गाउँपालिकािाई प्राप्त हुिे रािश्व तथा अन्र् आर् रकिहरु कार्ाििर्िा प्राप्त भएपलछ तोलकए बिोलिि सलचित 

कोषिा आभदािी देलखिे गरी बैङ्क दालखिा गिजिपिेछ ।  

 २) रािश्वको िगत तथा िेखा राख्िे तथा फाँटिारी पेश गिे, िेखापरीक्षण गराउिे र त्र्सको अलभिेख राख्िे उत्तरदालर्त्ि प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतको हुिेछ ।  

१४. िगदी लिन्सी दालखिा गिे र िेखा राख्िे : १) लिभिेिार व्र्लक्तिे आफ्िो लिभिािा आएको सरकारी िगदीको हकिा सोही लदि िा त्र्सको भोलिपल्ट तोलकएको बैङ्क 

खातािा र लिन्सी िािसािाि भए सात लदिलभर तोलकएको थथाििा दालखिा गरी श्रेथता खडा गिजिपिेछ ।  

 २) उपदफा १ बिोलििको भर्ादलभर लिभिेिार व्र्लक्तिे िगदी तथा लिन्सी दालखिा गरेको श्रेथता खडा गिि िसकेिा त्र्सको ििालसब कारण खजिाई एक तह 

िालथको अलिकारीसिक्ष भर्ाद थपको िालग अिजरोि गिि सक्िेछ । र्सरी अिजरोि भई आएिा एक तह िालथको अलिकारीिे ििालसब कारण देखेिा एकै पटक िा दजई पटक गरी 

बढीिा पैतँालिस लदिसभि भर्ाद थलपलदि सक्िेछ ।  

 ३) उपदफा २ बिोलिि थलपएकोफ भर्ादलभर पलि श्रेथता खडा िगिे लिभिेिार व्र्लक्तिाई एक तह िालथको अलिकारीिे कििै लपच्छे पाँि सर् रुपैर्ाँ िा लबगोको 

दश प्रलतशतसभि िररिािा गिि सक्िेछ ।  



 ४) आफ्िो लिभिािा आएको सरकारी िगदी सोही लदि िा त्र्सको भोलिपल्ट तोलकएको बैङ्क खातािा दालखिा िगरेको देलखि आएिा सभबलन्ित प्रिजख 

प्रशासकीर् अलिकृतिे दश लदिसभि लढिो गरेको भए दश प्रलतशत िररिािा गरी सो दालखिा गिि िगाउिे र पन्र लदिसभि लढिो गरेको भए पन्र प्रलतशतसभि िररिािा गरी सो 

सिेत दालखिा गिि िगाउिे र पन्र लदिभन्दा बढी लढिो गरेको भए पच्िीस प्रलतशत िररिािा गरी िगद दालखिा गिि िगाई कसरूको िारा अिजसार प्रिलित काििू बिोलिि 

लिभागीर् कारिाही सिेत गिि गराउि सक्िेछ ।  

१५. आलथिक प्रलतिेदि पेश गिे : १) िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतिे तोलकएको अिलिलभर प्रत्रे्क आलथिक िषिको सलचित कोषको अलतररक्त लिलिर्ोिि, रािश्व, िरौटी,िैदेलशक 

अिजदाि र ऋण सहार्ता तथा िगािीको एकीकृत आलथिक लििरण तर्ार गरी गाउँ कार्िपालिका, गाउँसभा, िहािेखा लिर्न्रक कार्ाििर् र िहािेखा परीक्षकको कार्ाििर्िा 

प्रलतिेदि पेश गिजिपिेछ ।  

 २) लिभिेिार व्र्लक्तिे कारोबारको िेखा र सभबलन्ित कागिात तोलकएको कार्ाििर्िा िा िेखापरीक्षक सिक्ष तोलकए बिोलिि दालखिा गिजिपिेछ ।  

 ३) गाउँपालिकाको लित्तीर् लििरण िेपाि सरकारिे अििभिि गरेको आलथिक संकेत तथा िगीकरण अिजरुपको हुिेछ ।  

 ४) रािश्व, लिन्सी, िगदी तथा िरौटी दालखिा गिे तथा त्र्सको िेखा अलभिेख अद्यािलिक रुपिा राख्िे अन्र् कार्िलिलि तोलकए बिोलिि हुिेछ ।  

१६. हािी िोक्सािी असजि उपर गररिे : र्स पररच्छेद बिोलिि राख्िजपिे कारोबारको िेखा ठीकसँग िराखेको कारणबाट गाउँपालिकािाई कज िै लकलसिको हािी िोक्सािी तथा 

क्षलत हुि गएिा त्र्सरी पिि गएको हािी िोक्सािी तथा क्षलतपूलति लिभिेिार व्र्लक्तबाट सरकारी बाँकी सरह असजि उपर गररिेछ ।  

 

 

पररच्छेद – ५ 

आन्तररक लिर्न्रण, िेखापरीक्षण तथा बेरुिज फर्छ्र्ौट 

१७. आन्तररक लिर्न्रण प्रणािी : १) गाउँपालिकािे आफ्िो र िातहतका कार्ाििर्को आन्तररक लिर्न्रण प्रणािी सजदृढ गिि कार्िर्ोििा बिाई िागू गिजि पिेछ ।  

 २) आन्तररक लिर्न्रण कार्िर्ोििा िागू गदाि िहािेखा लिर्न्रक कार्ाििर्िे िारी गरेको आन्तररक लिर्न्रण प्रणािीको लसद्धान्त, िीलत, ढाँिा र कार्िलिलििाई 

िागिदशििको रुपिा लििजपिेछ ।  

१८. आन्तररक िेखापरीक्षण : १) गाउँ कार्िपालिका र िातहत कार्ाििर्हरुको आलथिक कारोबारको आन्तररक िेखापरीक्षण लिर्लितता, लितव्र्लर्ता, कार्िदक्षता र 

प्रभािकाररताका आिारिा तोलकएको िापदण्डलभर रही गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण शाखा िा तोलकएको अलिकृतबाट हुिेछ ।  

 २) गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण सभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोलकए बिोलिि हुिेछ ।  

 ३) गाउँपालिकाको आन्तररक िा अलन्ति िेखापरीक्षण हुदँा सरकारी िगदी िा लिन्सी िािसािािको िगत छज ट गरेको िा सरकारिाई हािी िोक्सािी पज-र्ाएको 

देलखएिा प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतिे त्र्थतो लिभिेिार व्र्लक्तबाट हािी िोक्सािी भएको रकि असजि गरी कसरूको िारा अिजसार लिभागीर् कारिाही सिेत गिजिपिेछ ।  

१९. थपिीकरण िलदिे उपर कारिाही : १) कार्ाििर्को सरकारी िगदी लिन्सी आर् व्र्र्को िेखा आकलथिक लिरीक्षण गदाि िा आन्तररक िा अलन्ति िेखापरीक्षणको 

लसिलसिािा सोलिएको प्रश्नको ििाफ िा िाग गररए बिोलििको िेखा तथा लििरण तोलकएको भर्ादलभर दालखिा गिजि सभबलन्ित िेखा उत्तरदार्ी अलिकृत र लिभिेिार 

व्र्लक्तको कतिव्र् हुिेछ ।  

 २) उपदफा १ बिोलिि तोलकएको भर्ादलभर काि सभपन्ि गिि िसलकिे भई ििालसब िालफकको कारणसलहत भर्ाद थपको िालग अिजरोि गरेिा र त्र्थतो कारण 

ििालसब देलखएिा सो प्रश्न सोििी गिे िा लििरण िाग गिे अलिकारी िा लिकार्िे ििालसब िालफकको भर्ाद थप गररलदि सक्िेछ ।  

 ३) उपदफा १ र २ बिोलिि लदइएको भर्ादलभर सोलिएको प्रश्नको ििाफिा िाग गररएको िेखा पेश गिि िसक्िेिे बेरुिज िा कैलफर्त देलखएको रकि व्र्होिजि पिेछ ।  

२०. बेरुिज असजि फर्छ्र्ौट लिर्लित र िगत कार्ि गिे : १) िहािेखा परीक्षकको प्रलतिेदििा औलँ्र्ाइएको बेरुिज असूि उपर गिजिपिे तथा लतिजि बजझाउिज पिे भिी ठह-र्ाइएको 

रकिको िगत कार्ाििर्िे अद्यािलिक गरी गराई राख्िजपिेछ ।  

 २) िेखापरीक्षणबाट देलखएको िथर्ौट र लहिालििा भएको रकि िा तोलकए बिोलिि लिर्लित हुि िसकेको बेरुिज रकि लिभिेिार व्र्लक्तबाट असजि उपर गिजिपिेछ ।  

 ३) िहािेखा परीक्षकको िालषिक प्रलतिेदििा औलँ्र्ाइएको बेरुिज सभबन्ििा कार्िपालिकाको अिजिलतिे सभािा उपलथथत भई आफ्िो प्रलतलक्रर्ा व्र्क्त गिे र बेरुिज 

फर्छ्र्ौट सभबन्िी काि कारिाही गिे गराउिे उत्तरदालर्त्ि िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको हुिेछ ।  

 ४) बेरुिज असजि फर्छ्र्ौट, लिर्लित र िगत कार्ि गिे सभबन्ििा सभािा छिफि भई प्रलतिेदि थिीकृत भएपलछ सो प्रलतिेदििा उल्िेलखत सजझािहरु कार्ािन्िर्ि 

गिे गराउिे दालर्त्ि कार्िपालिकाक लिदेशि बिोलिि सभबलन्ित िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको हुिेछ ।  

 ५) बेरुिज फर्छ्र्ौट सभबन्िी अन्र् कार्िलिलि तोलकए बिोलिि हुिेछ ।  

पररच्छेद – ६ 

बरबजझारथ, लििाि लबक्री तथा लिन्हासभबन्िी व्र्िथथा 



२१. बरबजझारथ : १) गाउँपालिकाका लििािलित प्रलतलिलििे आफज  लिभिा भएको कागिात तथा लिन्सी सािाि आफ्िो पदािलि सिाप्त हुिजभन्दा एक िलहिा अगािै लफताि बजझाई 

सो को प्रिाण लििजपिेछ ।  

 २) किििारी सरुिा िा बढजिा हुदँा िा अिकाश प्राप्त गदाि िा िािो अिलििा काििा िा लबदािा रहदँा आफ्िो लिभिािा रहकेो िगदी लिन्सी िा सरकारी कागिात 

तोलकएको भर्ादलभर बरबजझारथ गरी तोलकएको ढाँिािा बरबजझारथको प्रिाणपर लििजपिेछ ।  

 ३) उपदफा १ बिोलिि बरबजझारथ िगिे व्र्लक्त बहाििािा किििारी भए प्रिलित काििू बिोलिि िीिको तिब भत्ता रोक्का राखी र बहाि टजटेको व्र्लक्त भए 

िीिको लिितृ्तभरण िा उपदाि रोक्का राखी एिि् लिितृ्तभरण, उपदाि िपाउिे िा उपदाि लिईसकेको व्र्लक्त भए थथािीर् प्रशासिद्वारा पक्राउ गरी बरबजझारथ गिि िगाइिेछ ।  

 ४) सिर्िा बरबजझारथ िगरेको कारणबाट सरकारी िगदी, लिन्सी िा कज िै िििाि िोक्साि भएिा िोक्साि भए बराबरको रकि र सोही बराबरको लबगो रकि 

प्रिलित काििू बिोलिि सभबलन्ित व्र्लक्तबाट असजि उपर गररिेछ ।  

 ५) बरबजझारथ गिे अन्र् प्रलक्रर्ा तोलकए बिोलिि हुिेछ ।  

२२. िगदी लिन्सी दजरुपर्ोग एिि् िथर्ौट भएिा कारिाही गररिे : १) कार्ाििर्को सरकारी तहसीि तथा लिन्सी भण्डार आन्तररक िेखापरीक्षण गदाि िा अलन्ति िेखापरीक्षण 

गदाि िा कज िै तिरिे िाँि हुदँा सरकारी रकि िथर्ौट भएको देलखि आएिा प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतिे प्रिलित काििू बिोलिि सो िथर्ौट गिे उपर आिश्र्क कारिाही गिजि 

गराउिज पिेछ ।  

 २) सािििलिक सभपलत्तको लिभिा, त्र्सको िगत, संरक्षण, बरबजझारथ र ििाफदेलहतासभबन्िी अन्र् व्र्िथथा तोलकए बिोलिि हुिेछ ।  

२३. लििाि लबक्री तथा लिन्हा लदिे : १) र्स ऐि तथा र्स ऐिअन्तगित बिेको लिर्ि बिोलिि लिन्सी लिरीक्षण गदाि टजटफज ट तथा बेकभिा भई काि ििाग्िे भिी प्रलतिेदििा 

उल्िेख भएको िािसािािहरु प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतिे आिश्र्क िाँिबजझ गदाि लििाि लबक्री गिजिपिे भिी ठह-र्ाइएको िािसािाि तोलकए बिोलििको कार्िलिलि 

अपिाई लििाि लबक्री गिि सलकिेछ । 

 २) र्स ऐििा अन्र्र िजिसजकै कज रा िेलखएको भएता पलि र्ो ऐि अन्तगित उठ्ि िसकेको बाँकी रकि, प्राकृलतक प्रकोप, दजघिटिा िा आफ्िो काबू बालहरको 

पररलथथलतिे गदाि तथा सजखािती भई िा लखइएर, सडेर गई िा अन्र् कारणबाट सरकारी हािी िोक्सािी हुि गएको िा ऐि बिोलिि लििाि बढाबढ हुदँा पलि िउठेको िा उठ्िे 

लथथलत िदेलखएकोिा कार्िपालिकाबाट तोलकए बिोलििको कार्िलिलि अपिाई लिन्हा लदि सलकिेछ ।  

 

 

 

पररच्छेद – ७ 

लिलिि 

२४. काि, कतिव्र्, अलिकार र लिभिेिारी : १) िेखा उत्तरदार्ी अलिकृत, कार्ाििर् प्रिजख, लिभिेिार व्र्लक्त िगार्त िगदी िा लिन्सी सभबन्िी काि गिे अन्र् अलिकारीको 

कि, कतिव्र्, अलिकार तथा लिभिेिारी तोलकए बिोलिि हुिेछ ।  

 २) उपदफा १ बिोलिि तोलकएको काि, कतिव्र्, अलिकार र लिभिेिारी अिजसार सभबलन्ित व्र्लक्तिे ििाफदेलहता बहि गिजिपिेछ ।  

२५. लित्तीर् प्रलतिेदि सािििलिक गिजिपिे : र्स ऐि र प्रिलित काििू बिोलिि तर्ार गिजिपिे लित्तीर् प्रलतिेदिहरु सभबलन्ित लिकार्िा पेश भएको लिलतिे सात लदिलभर लिद्यजतीर् 

िा अन्र् उपर्जक्त िाध्र्िबाट सािििलिक गिजिपिेछ ।  

२६. आलथिक प्रशासिको सचिािि : १) गाउँपालिकाको आलथिक प्रशासि सचिािि सभबन्िी व्र्िथथा तोलकए बिोलिि हुिेछ ।  

 २) उपदफा १ बिोलििको व्र्िथथा िभएसभिका िालग र्ो ऐि र र्स ऐि अन्तगित तोलकए बिोलििको आलथिक प्रशासि सचिािि गिि आिश्र्क पिे ििशलक्तको 

पररिािि र व्र्िथथापि िहािेखा लिर्न्रक कार्ाििर्िे गिेछ ।  

२७. सङ्घीर् र प्रदेश आलथिक कार्िलिलि ऐििाई आिार िान्िजपिे : गाउँपालिकाको सभािे आलथिक कार्िलिलिसभबन्िी ऐि बिाउँदा सङ्घीर् र प्रदेश आलथिक कार्िलिलि ऐििा 

भएका व्र्िथथािाई िागिदशििका रुपिा लिई सो बिोलिि गिजि गराउिजपिेछ ।  

२८. लिद्यजतीर् प्रलिलिको प्रर्ोग गिि सक्िे : १) र्स ऐि बिोलिि आलथिक कारोबारको िेखा व्र्िलथथत गिि उपर्जक्त लिद्यजतीर् प्रणािीको प्रर्ोग गिि सलकिेछ ।  

 २) उपदफा १ बिोलििको आिश्र्क प्रणािी गाउँपालिका आफँैिे लिकास गरी िा िहािेखा लिर्न्रक कार्ाििर्बाट प्राप्त गरी िागू गिि सलकिेछ ।  

 ३) उपदफा २ बिोलिि लिकास गररएको प्रणािीिा सिािेश िभएको िा पर्ािप्त िभएको कज िै प्रणािी लिकास गिजिपिे भएिा िेखाको लसद्धान्त एिि ्लित्तीर् ढाँिाको 

एकरुपताका िालग तोलकए बिोलिि िहािेखा लिर्न्रक कार्ाििर्को सिेत परािशि लििजपिेछ ।  

२९. िेखापरीक्षण सहिीकरण सलिलत: १) गाउँपालिकाबाट सभपादि गररिे कार्िहरुिा आन्तररक लिर्न्रण प्रणािी अििभिि गरी प्रभािकारी, दक्षतापणूि एिि ्लितव्र्र्ी रुपिा 

सभपादि गिि, लित्तीर् प्रलतिेदिहरुिाई सिर्िै तर्ार गिि तथा लिश्वसिीर् बिाउि, बेरुिज फर्छ्र्ौट गिि गराउि गाउँ कार्िपालिकािे आफूिध्रे्बाट तोकेको सदथर्को अध्र्क्षतािा 



गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण गिि तोलकएको अलिकृत, प्रिजख प्रशासकीर् अलिकृतिे तोकेको गाउँपालिकाको अलिकृत र प्रालिलिक अलिकृतसिेत रहकेो एक 

िेखापरीक्षण सहिीकरण सलिलत रहिेछ ।  

 २) िेखापरीक्षण सहिीकरण सलिलत सभबन्िी व्र्िथथा तोलकए बिोलिि हुिेछ ।  

३०. अलिकार प्रत्र्ार्ोिि : र्ो ऐि तथा र्स ऐि अन्तगित बिेको लिर्ि बिोलिि कज िै कार्ाििर् िा अलिकारीिाई प्राप्त अलिकारिध्रे् तोलकए बिोलििका अलिकार बाहकेका 

अन्र् अलिकार कज िै अलिकारीिे प्रर्ोग गिे गरी प्रत्र्ार्ोिि गिि सलकिेछ ।  

३१. लिर्ि लिदेलशका िा कार्िलिलि बिाउिे अलिकार : र्स ऐिको उद्देश्र् कार्ािन्िर्ि गिि गाउँपालिकािे आिश्र्क लिर्िहरु, लिदेलशकाहरु, कार्िलिलि िा िागिदशिि बिाउि 

सक्िेछ ।  

 

 

 


