
महाराजगन्ज नगरपालिकाको अर्थथक काययलिलध लनयलमत तथा व्यिलथथत गनय बनेको ऐन, २०७४ 

प्रथतािना : 

महाराजगन्ज नगरपालिकाको सलित कोषको संचािन गनय, बजेट तथा काययक्रम तजजयमा गनय, लनकासा तथा खचय गनय, िेखा 

राख्न, अर्थथक तथा लित्तीय प्रलतिेदन गनय , अर्थथक कारोिारको अन्तररक लनयन्रणको  व्यिथथा लमिाईन, अन्तररक तथा 

ऄलन्तम िेखापरीक्षण गनय , बेरुजज फछ्र्यौट तथा ऄसजि ईपर गनय  गराईन, अर्थथक काययलिलधिाइ लनयलमत , व्यिलथथत र 

जिाफदेही बनाईन िाञ्छनीय भएकोि,े 

थथानीय सरकार सिािन ऐन , २०७४ को दफा १०२ (१) बमोलजम महाराजगन्ज नगरपालिकाको नगर  सभािे यो ऐन 

बनाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारलभभक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारभभ : 

(१) यस ऐनको नाम “महाराजगन्ज नगरपालिकाको अर्थथक काययलिलध ऐन, २०७४” रहकेोछ । 

(२) यो कानून नगर सभाबाट पाररत भएको लमलतदेलख िागू हुनेछ । 

२. पररभाषा : लिषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस ऐनमा, 

(क) “ऄसजि ईपर गनजय पने रकम” भन्नािे प्रचलित ऐन बमोलजम भजक्तानी ददन नहुने रकम भजक्तानी ददएको िा बढी हुने गरी 

भजक्तानी ददएको िा घटी रकम ऄसजि गरेको कारणबाट  ऄसजि ईपर गनजय पने भनी िेखापरीक्षण हँु जदा ठह ¥याआएको बेरुजज 

रकम सभझनज पछय र सो  शब्दिे लहनालमना िा मथयौट गरेको रकम नगरपालिकािाइ लतनजय बजझाईनज पने ऄन्य कज नै  रकम 

किम समेतिाइ जनाईँछ । 

(ख) “ऄलन्तम िेखापरीक्षण” भन्नािे महािेखा परीक्षकको कायायियबाट हुने िेखापरीक्षण सभझनजपछय । 

(ग) “अन्तररक िेखापरीक्षण ” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपालिकाको तोदकएको शाखा िा  ऄलधकृतबाट हुने अन्तररक 

िेखापरीक्षण सभझनजपछय । 

(घ) “अर्थथक िषय” भन्नािे हरेक िषयको साईन मलहनाको एक गतेदेलख ऄको िषयको अषाढ  मलहनाको मसान्तसभमको बाहृ 

मलहनाको ऄिलधिाइ सभझनजपछय । 

(ङ) “एक तह मालथको ऄलधकारी ” भन्नािे िडा सलचि र लबषयगत शाखा प्रमजखको हकमा  नगरपालिकाको प्रमजख  

प्रशासकीय ऄलधकृत, नगरपालिकाको प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतको हकमा नगरपालिकाको प्रमजख र प्रमजखको हकमा नगर 

काययपालिका सभझनजपछय | 

(च) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, ऄचि, नगदी तथा लजन्सी धनमाि लजभमा लिइ प्रचलित  ऐन बमोलजम लनधायररत 

काममा खचय िा दालखिा गने सभबन्धी सभपूणय काम सभझनज पछय । 



(छ) “प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपालिकाको प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत सभझनजपछय । 

(ज) “कायायिय” भन्नािे नगर काययपालिकाको कायायिय सभझनज पदयछ र सो शब्दिे  नगरपालिका मातहत रहकेो लबषयगत 

शाखा िा लिभाग िा महाशाखा िा कायायिय िा एकाआहरुिाइ समेत जनाईनेछ । 

(झ) “कायायिय प्रमजख” भन्नािे खण्ड (छ) र (ज) बमोलजमको कायायियको प्रशासकीय प्रमजख  भइ कामकाज गनय तोदकएको 

पदालधकारी सभझनज पछय । 

(ञ) “लजभमेिार व्यलक्त” भन्नािे िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतबाट ऄलधकार सजलभपए बमोलजमको  कायय संचािन गने , लजभमा 

लिन,े खचय गने, िेखा राख्ने, अन्तररक तथा ऄलन्तम िेखापरीक्षण गराइ बेरुजज फछ्र्यौट गने गराईने, सरकारी नगदी लजन्सी 

ऄसजि ईपर गने  गराईने तथा दालखिा गने कतयव्य भएको व्यलक्त सभझनजपछय र सो शब्दिे नगरपालिकाको  कामको िालग 

सरकारी नगदी िा लजन्सी लिइ िा नलिइ सो काम फछयायईने लजभमा लिन ेजजनसजकै व्यलक्त समेतिाइ जनाईँछ । 

(ट) “तािजक कायायिय ” भन्नािे िडा कायायिय तथा लबषयगत कायायियको हकमा नगर  काययपालिकाको कायायिय 

सभझनजपछय । 

(ठ) “तोदकएको” िा “तोदकए बमोलजम ” भन्नािे यस कानून ऄन्तगयत बनेका लनयमाििी , लनदेलशका िा काययलिलधमा 

तोदकएको िा तोदकए बमोलजम सभझनजपछय । 

(ड) “नगरपालिका” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपालिका सभझनजपछय । 

(ढ) “प्रदेश सलित कोष” भन्नािे संलिधानको धारा–२०४ बमोलजमको सलित कोष सभझनजपछय । 

(ण) “बजेट संकेत” भन्नािे नेपाि सरकारिे थिीकृत गरेको अर्थथक संकेत तथा िगीकरणको ऄधीनमा रही नगरपालिकाको 

कायायिय, लबषयगत शाखा, िडा कायायिय िा सो सरहको  क्षेरालधकार भएका अयोजना काययक्रम अददको कायय प्रकृलत र 

संगठन समेत छज रिने गरी नगरपालिकािे ददएको संकेतिाइ जनाईँछ । 

(त) “बेरुजज” भन्नािे प्रचलित कानून बमोलजम पज ¥याईनज पने रीत नपज ¥याइ कारोबार गरेको िा  राख्नज पने िेखा नराखेको 

तथा ऄलनयलमत िा बेमनालसि तररकािे अर्थथक कारोबार गरेको  भनी िेखापरीक्षण गदाय औंल्याआएको िा ठह ¥याआएको 

कारोबार सभझनजपछय । 

(थ) “बैंक” भन्नािे सलित कोषको सिािन गनय नेपाि राष्ट्र बैंकबाट लथिकृती प्राप्त नगरपालिकािे तोकेको कज नै बैंक सभझनज 

पछय र सो शव्दिे त्यथतो बंुैकको ऄलधकार प्रयोग गरी कारोिार गनेगरी तोदकएको बैंकको शाखा समेतिाइ जनाईँछ । 

(द) “मातहत कायायिय” भन्नािे नगरपालिका मातहत रहकेो िडा कायायिय िा लबषयगत  शाखा, महाशाखा, लिभाग िा 

कायायिय र एकाइ सभझनजपछय । 

(ध) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा देलखने गरी प्रचलित कानून बमोलजम रालखने  ऄलभिेख, खाता, दकताब अदद 

र सो कारोबारिाइ प्रमालणत गने ऄन्य कागजात र प्रलतिेदनका साथै लिद्यजतीय प्रलिलधबाट रालखएको ऄलभिेख र अर्थथक 

लििरण समेतिाइ सभझनजपछय । 

(न) “िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृत” भन्नािे अफ्नो र मातहत कायायियको अर्थथक प्रशासन संचािन गन,े िार्थषक बजेट तयार 

गने र सो बजेट लनकासा प्राप्त गरी खचय गने ऄलधकार  सजभपन,े बजेट तथा काययक्रम ऄनजसार हुने अर्थथक कारोिारको िेखा 



राख्ने र राख्न  िगाईन,े िेखा लििरण तयार गने गराईने , लिलनयोजन, राजथि, धरौटी, लजन्सी र ऄन्य  जजनसजकै कारोिारको 

अन्तररक तथा ऄलन्तम िेखापरीक्षण गराईने, बेरुजज लनयलमत गने गराईन,े ऄसजि ईपर गने गराईने िा लमन्हा गने गराईने 

कतयव्य भएको नगरपालिकाको प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ सभझनजपछय । 

(प) “िडा कायायिय” भन्नािे नगरपालिकाको िडा कायायिय सभझनजपछय । 

(फ) “िडा सलचि” भन्नािे नगरपालिकाको िडा सलचििाइ सभझनजपछय । 

(ब) “लिलनयोजन” भन्नािे नगर सभाद्वारा लिलभन्न काययहरुका िालग लिलभन्न शीषयकमा खचय  गनय लिलनयोजन भएको रकम 

सभझनजपछय । 

(भ) “लित्तीय लििरण” भन्नािे नेपाि सरकारिे थिीकृत गरेको मापदण्ड बमोलजम कज नै  लनलित ऄिलधमा भएको अर्थथक 

कारोिारको समलिगत लथथलत दशायईने ईदे्दश्यिे शीषयक  समेत खजल्ने गरी तयार गररएको लििरण सभझनजपछय र सो शव्दिे 

कारोिारको लथथलत  दशायईने गरी शीषयकका अधारमा िनाआएको बजेट ऄनजमान , लनकाशा, खचय, अभदानी, दालखिा र 

बाँकी रकम समेत खजिाआएको प्रालप्त र भजक्तानी लििरण र सोसँग सभिलन्धत िेखा, रटप्पणी र खजिासा समेतिाइ जनाईँछ । 

(म) “संलिधान” भन्नािे नेपािको संलिधान सभझनजपछय । 

(य) “सलित कोष” भन्नािे नगर पालिकाको सलित कोष सभझनजपछय । 

(र) “सभा” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपालिकाको नगर सभा सभझनजपछय । 

(ि) “संपरीक्षण” भन्नािे अन्तररक िा ऄलन्तम िेखापरीक्षण प्रलतिेदनमा औंल्याआएको बेरुजजको  सभबन्धमा पेश हुन 

अएका थपिीकरण िा प्रलतदक्रया साथ संिग्न प्रमाण तथा  कागजातको अधारमा गररने फछ्र्यौट सभिन्धी काययिाइ 

सभझनजपछय र सो शब्दिे  सभाबाट गरठत िेखा सलमलतबाट प्राप्त सजझाि िा लनदेशनका अधारमा गररने परीक्षण िा  

ऄनजगमन कायय समेतिाइ जनाईँछ । 

(ि) “काययपालिका” भन्नािे नगर काययपालिका सभझनजपछय । 

(श) “साियजलनक जिाफदेहीको पद” भन्नािे पाररश्रलमक ठेदकएको िा नठेदकएको जे भए तापलन कज नै रूपमा लनयजक्त हुने िा 

लनिायलचत हुने िा मनोनयन हुने कानूनी मान्यता प्राप्त साियजलनक काम, कतयव्य र ऄलधकार भएको पद सभझनजपछय । 

(ष) “लबषयगत शाखा” भन्नािे नगरपालिका ऄन्तगयत रहकेो लबषयगत लिभाग, महाशाखा, शाखा, कायायिय िा एकाआिाइ 

सभझनजपछय । 

 

 

 

 

 



पररच्छेद–२ 

सलित कोषसिािन सभिन्धी व्यिथथा 

३. सलित कोषको सिािन : 

(१) सलित कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् : 

 (क) नगर सभाबाट थिीकृत कानून बमोलजम िगाइएको कर तथा गैर कर िापत ऄसजि भएको राजथि रकम । 

 (ख) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजथि बाँडफाँड िापत प्राप्त रकम । 

 (ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण ऄनजदान, सशतय ऄनजदान, समपूरक ऄनजदान र 

 लिशेष ऄनजदान िापत प्राप्त रकम । 

 (घ) नगरपालिकािे लिएको अन्तररक ऋण िापतको रकम । 

 (ड) ऄन्य प्रचलित कानून बमोलजम नगरपालिका नाममा प्राप्त भएको ऄन्य अय िापतको रकम । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको रकम नेपाि राष्ट्र बैंकबाट थिीकृलत प्राप्त नगरपालिकािे तोकेको  कज नै बैंकमा खाता खोिी 

जभमा गररनेछ । 

(३) नेपािको संलिधान , यो कानूनर ऄन्य प्रचलित कानूनको ऄधीनमा रही सलित कोषको  संचािन नगरपालिकाको 

कायायियिे तोके बमोलजम गनेछ । 

४. सलित कोषको िेखा राख्ने ईत्तरदालयत्ि : 

(१) सलित कोषको िेखा ऄद्यािलधक रुपमा राख्ने तथा त्यसको िार्थषक लित्तीय लििरण तयार गने तथा िेखा दालखिा गने 

गराईने कतयव्य र ईत्तरदालयत्ि नगरपालिकाको प्रमजख प्रशासदकय ऄलधकृतको हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको िेखा तथा सोको लित्तीय लििरण सभामा र प्रदेश िेखा लनयन्रक  कायायिय, महािेखा 

लनयन्रक कायायिय एिं महािेखा परीक्षक समक्ष पेश गने सभिन्धी ऄन्य काययलिलध तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद – ३ 

बजेट लनमायण तथा िार्थषक काययक्रम तजजयमा, लनकासा, खचय, रकमान्तर तथा लनयन्रण 

५. बजेट तथा काययक्रम तजजयमा गने : 

(१) अगामी अर्थथक िषयमा नगरपालिकािे सभपादन गनजयपने कायय तथा काययक्रमको िालग  संलिधानको धारा –२३० 

िमोलजम बजेट तयार गने गराईने र सभामा पेश गरी पाररत गराईने ईत्तरदालयत्ि काययपालिकाको हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम बजेट तथा काययक्रम तजजयमागने प्रयोजनकािालग ईपिव्ध हुने श्रोत  तथा खचयको सीमाको 

पूिायनजमान चािज अर्थथक िषयको िैशाख मसान्तलभर गररसक्नज  पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम श्रोत र खचयको सीमा लनधायरण भएपलछ लनधायररत स्रोत तथा खचयको  सीमालभर रही अगामी 

अर्थथक िषयको बजेट तजजयमा गनजय पनेछ । 

(४) अगामी अर्थथक िषयको बजेट चािज अर्थथक िषयको ऄसार १५ गतेलभर सभामा प्रथतजत गनजयपनेछ । 

(५) अगामी अर्थथक िषयको बजेट तजजयमा गदाय नगरपालिकाबाट थिीकृत अिलधक योजना र  मध्यकािीन खचय 

संरचनािाइ मूि अधार बनाईनज पनेछ । 

(६) नगरपालिकािे घाटा बजेट लनमायण गनजयपने भएमा घाटा पूर्थत गने स्रोत समेतको खाका तयार गनजयपनेछ । 

(७) बजेट तथा काययक्रम तजजयमा, छिफि एिम् बजेटको मथयौदािाइ ऄलन्तम रुप ददइ पाररत गदाय ऄपनाईनजपने काययलिलध 

तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

६. बजेट लनकासा : 

(१) सभाबाट बजेट थिीकृत भएको ७ ददनलभर थिीकृत बजेट लििरण ऄनजसार खचय गने  ऄलततयारी प्रमजख प्रशासकीय 

ऄलधकृतिे मातहत कायायिय प्रमजखिाइ ददनजपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄलततयारी प्राप्त भएपलछ तोदकए बमोलजम बैकमाफय त प्रालप्त , लनकाशा र भजक्तानी गनजयपनेछ 

। 

तर अर्थथक िषयको ऄलन्तम ददनमा ऋण दालयत्िको भजक्तानी र लहसािलमिान बाहकेको ऄन्य  भजक्तानी सभिन्धीकाम 

हुनेछैन । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम प्रालप्त , लनकासा तथा भजक्तानी गदाय संघीय महािेखा लनयन्रक  कायायियिे तोदकददएको 

मापदण्ड बमोलजम हुने गरी एकि खाता कोष प्रणािी ऄििभिन गररनेछ । 

(४) रकम लनकासा भएपलछ तोदकएका पदालधकारीको संयजक्त दथतखतबाट बैंक खाता संचािन गनजयपनेछ । 

 (५) थिीकृत बजेट तथा काययक्रम बमोलजम थिीकृत बजेटको पररलधलभर रहरे प्रचलित कानून  बमोलजम खचय गने , िेखा 

राखी िा राख्न िगाइ िेखा पेश गने , िेखापरीक्षण गराईने, बेरुजज फछ्र्यौट गने र काययपालिकामा पेश गने ईत्तरदालयत्ि 

िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतको हुनेछ । 



(६) यस कानून र प्रचलित ऄन्य कानून बमोलजम रकम लनकासा ददने तथा कोष सिािन गने  गराईने सभिन्धी ऄन्य 

काययलिलध तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

७. बजेट रोक्का िा लनयन्रण गनय सके्न : 

दफा ६ मा जजनसजकै कज रा िेलखएको भएता पलन नगरपालिकाको अर्थथक लथथलत र सलित  कोषमा जभमा रहकेो रकमिाइ 

मध्यनजर गरी लिलनयोलजत रकममा अिश्यकता ऄनजसार  नगरपालिकािे पूणय िा अंलशक रुपमा रोक्का िा लनयन्रण गनय 

सके्नछ । 

८. खचय गने काययलिलध : 

नगरपालिकाको कायय तथा अयोजना सिािन गने , धरौटी, दथतजर, सेिा शजल्क लिने, पेश्की ददने तथा फछ्र्यौट गने , नगदी 

तथा लजन्सी सभपलत्तको संरक्षण गन,े लििाम लबक्री गन,े लमन्हा ददने सभबन्धी काययलिलध तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

९. रकमान्तर तथा श्रोतान्तर : 

(१) नगरपालिकाको थिीकृत बजेटको कज नै एक बजेट ईप शीषयक ऄन्तगयतको खचय शीषयकमा  रकम पजग भएमा सो नपजग 

भएको रकम कज नै एक िा एक भन्दा बढी शीषयकमा बचत हुने  रकमबाट २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी नगर काययपालिकािे 

रकमान्तर गनय सके्नछ । 

तर पूँजीगत शीषयकबाट चािू शीषयकमा रकमान्तर गनय सके्न छैन । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄलधकार अिश्यकता ऄनजसार नगर काययपालिकािे प्रमजख  प्रशासदकय ऄलधकृतिाइ 

प्रत्यायोजन गनय सके्नछ । 

(३) नगरपालिकाको लिलनयोजन ऄन्तगयत कज नै एक प्रकारको खचय व्यहोने श्रोतमा रहकेो रकम  ऄको श्रोतमा साने र 

भजक्तानी लिलध पररितयन गने ऄलधकार सभाको हुनेछ । 

(४) रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सभिन्धी ऄन्य व्यिथथा तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

१०. बजेट दफताय हुने : 

थिीकृत बार्थषक बजेटमा लिलनयोजन भै लनकासा भएको रकम कज नै कारणिश खचय हुन  नसकी खचय खातामा बाँकी रहमेा 

अर्थथक िषयको ऄन्तमा संलचत कोषमा दफताय दालखिा गनजयपनेछ । 

 

 

 

 

 

 



पररच्छेद–४ 

कारोबारको िेखा 

११. कारोबारको िेखा : 

(१) लिलनयोजन , धरौटी एिं राजश्व तथा ऄन्य कारोिारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीको  लसद्घान्त बमोलजम नगदमा 

अधाररत िेखा प्रणािी ऄनजसार रालखनेछ ।  तर महािेखा लनयन्रक कायायियिे नगदमा अधाररत िेखा प्रणािीिाइ 

पररमाजयन गरी पररमार्थजत नगद अधार िा प्रोदभािी अधारमा िेखा राख्ने गरी तोदक ददन सके्नछ । 

(२) ईप–लनयम (१) बमोलजमको िेखा राख्नका िालग अिश्यक िेखा ढाँचा महािेखा  परीक्षकबाट थिीकृत भए बमोलजम 

हुनेछ । 

(३) नगरपालिकािे ऄनजदान, सहायता, िगानी, लिलनयोजन, राजश्व तथा धरौटीका ऄलतररक्त ऄन्य सिै प्रकारका कारोिार 

र खचयको िेखा तयार गरी राख्नजपनेछ । 

(४) िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतिे तोदकएको समयलभर लिलनयोजन , राजथि, धरोुैटी िगायतको एकीकृत लित्तीय लििरण 

तयार गरी नगरकाययपालिका, नगरसभा तथा महािेखा लनयन्रक कायायियमा ईपिव्ध गराईनज पनेछ । 

(५) अफ्नो लनकाय र मातहत कायायियको सभपलत र दालयत्िको िेखांकन एिं प्रलतिेदन गने  दालयत्ि िेखा ईत्तरदायी 

ऄलधकृतको हुनेछ । 

१२. लजभमेिार व्यलक्त जिाफदेही हुने : 

(१) लजभमेिार व्यलक्तिे प्रत्येक कारोबार थपि देलखने गरी प्रचलित कानूनिे तोके बमोलजमको  ररत पज¥याइ िेखा तयार 

गरी गराइ राख्नज पनेछ । 

(२) अर्थथक प्रशासन संचािन गदाय मातहत कायायियिे प्रचलित कानूनको पािना गरे नगरेको  सभबन्धमा अिश्यकता 

ऄनजसार रेखदेख , जाँचबजझ तथा लनरीक्षण गने र मातहत  कायायियको लहसाब केन्रीय लहसाबमा समािेश गराईने 

ईत्तरदालयत्ि िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतको हुनेछ । 

(३) ईपदफा (१) िमोलजम िेखा तयार गरे नगरेको िा ईपदफा (२) बमोलजम िेखा ईत्तरदायी  ऄलधकृतिे रेखदेख , 

जाँचबजझ तथा लनरीक्षण गदाय िा िेखा परीक्षण हुदँा प्रचलित कानूनद्वारा  लनधायररत प्रदक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको िा 

ऄन्य कज नै कैदफयत देलखन अएमा लजभमेिार व्यलक्तिे त्यसको जिाफदेही िहन गनजय पनेछ । 

(४) कज नै मनालसब कारणिे िेखा सभबन्धी काममा ऄलनयलमत हुन गएमा लजभमेिार व्यलक्तिे  तोदकएको ऄिलधलभर 

ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारी समक्ष कारण खजिाइ लनयलमत गराईनको िालग पेश गरेमा िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतिे तोदकएको 

भयाद लभर त्यस सभबन्धमाअिश्यक लनणयय गनजयपनेछ । 

तर मनालसि कारण नभइ िेखा सभबन्धी काममा ऄलनयलमत हुन अएको देलखन अएमा  िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतिे 

लजभमेिार व्यलक्तिाइ पलहिो पटक पॉचँ सय रूपैयाँ र त्यसपलछ  पलन दोहोररन अएमा पटकै लपच्छे एक हजार रूपैयाँ 

जररिाना गरी प्रचलित कानून बमोलजम लिभागीय कारबाही समेत गनय सके्नछ । 



 (५) ईपदफा (४) बमोलजम लनणयय ददनज पने ऄलधकारीिे तोदकएको भयादलभर लनणयय नददएमा  लनजिाइ एक तहमालथको 

ऄलधकारीिे पलहिो पटक पाँच सय रूपैयाँ र सोही ऄलधकारीबाट  पजन: ऄको पटक त्यथतो कायय दोहोररन गएमा पन्र सय 

रूपैयाँ जररिाना गनजय पनेछ । 

(६) ईपदफा (२) बमोलजम रेखदेख , जाँचबजझ तथा लनरीक्षण हुदँा यो ऐन िा यो ऐन ऄन्तरगत  बनेको लनयम बमोलजम 

लनधायररत प्रदक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको देलखन अएमा िा  ऄन्य कज नै कैदफयत देलखन अएमा जाँच गनय पठाईने 

तािजक कायायियिे किमै लपच्छे दजइ  सय रूपैयाँ जररिाना गनय सके्नछ । एईटै लजभमेिार व्यलक्तिाइ तीन पटक भन्दा बढी  

जररिाना भआसके पलछ पजनः त्यथतो कायय दोहोररन अएमा किमै लपच्छे पाँच सय रूपैयाँ  जररिाना गरी प्रचलित कानून 

बमोलजम लिभागीय कारबाही समेत गनजय पनेछ । 

(७) यो कानून िा यस कानूनऄन्तगयत बनेको लनयम बमोलजम िेखा राखे नराखेको , िेखा दालखिा गरे नगरेको र 

िेखापरीक्षण गराए नगराएको सभबन्धमा समय समयमा जाँच , लनरीक्षण गरी अन्तररक लनयन्रण र रेखदेख गने 

लजभमेिारी प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतको हुनेछ । 

१३. राजथि दालखिा र राजथि िेखा : 

(१) प्रचलित कानून बमोलजम नगरपालिकािाइ प्राप्त हुने राजथि तथा ऄन्य अय रकमहरु  कायायियमा प्राप्त भएपलछ 

तोदकए बमोलजम संलचत कोषमा अभदानी देलखने गरी बैंक दालखिा गनजय पनेछ । 

(२) राजथिको िगत तथा िेखा राख्ने तथा फाँटिारी पेश गन,े िेखापरीक्षण गराईने र त्यसको ऄलभिेख राख्ने ईत्तरदालयत्ि 

प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतको हुनेछ । 

१४. नगदी लजन्सी दालखिा गने र िेखा राख्ने : 

(१) लजभमेिार व्यलक्तिे अफ्नो लजभमामा अएको सरकारी नगदीको हकमा सोही ददन िा  त्यसको भोलिपल्ट तोदकएको 

बैंक खातामा र लजन्सी मािसामान भए सात ददनलभर तोदकएको थथानमा दालखिा गरी श्रेथता खडा गनजय पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको भयादलभर लजभमेिार व्यलक्तिे नगदी तथा लजन्सी दालखिा गरेको  श्रेथता खडा गनय नसकेमा 

त्यसको मनालसि कारण खजिाइ एक तह मालथको ऄलधकारी समक्ष भयाद थपको िालग ऄनजरोध गनय सके्नछ । यसरी ऄनजरोध 

भै अएमा एक तह  मालथको ऄलधकारीिे मनालसि कारण देखेमा एकै पटक िा दजइ पटक गरी बढीमा पैंतािीस  ददन 

सभमको भयाद थलपददन सके्नछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम थलपएको भयाद लभर पलन श्रेथता खडा नगने लजभमेिार व्यलक्तिाइ  एक तह मालथको 

ऄलधकारीिे किमै लपच्छे पाँच सय रूपैयाँ िा लबगोको दश प्रलतशत सभम जररिाना गनय सके्नछ । 

 (४) अफ्नो लजभमामा अएको सरकारी नगदी सोही ददन िा त्यसको भोलिपल्ट तोदकएको बैंक  खातामा दालखिा नगरेको 

देलखन अएमा प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिे दश ददनसभम ढीिो  गरेको भए दश प्रलतशत जररिाना गरी सो दालखिा गनय 

िगाईने र पन्र ददनसभम दढिो गरेको भए पन्र प्रलतशत जररिाना गरी सो समेत दालखिा गनय िगाईने र पन्र ददनभन्दा  

बढी दढिो गरेको भए पच्चीस प्रलतशत जररिाना गरी नगद दालखिा गनय िगाइ कसूरको  मारा ऄनजसार प्रचलित कानून 

बमोलजम लिभागीय कारबाही समेत गनय गराईन सके्नछ । 

१५. अर्थथक प्रलतिेदन पेश गन े: 



(१) िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृतिे तोदकएका ऄिलध लभर प्रत्येक अर्थथक िषयको सलित कोषको  ऄलतररक्त लिलनयोजन , 

राजथि, धरौटी, िैदेलशक ऄनजदान र ऋण सहायता तथा िगानीको  एकीकृत अर्थथक लििरण तयार गरी नगर 

काययपालिका, नगरसभा, महािेखा लनयन्रक कायायिय र महािेखा परीक्षकको कायायियमा प्रलतिेदन पेश गनजय पनेछ । 

(२) लजभमेिार व्यलक्तिे कारोबारको िेखा र सभबलन्धत कागजात तोदकएको कायायियमा िा  िेखापरीक्षक समक्ष तोदकए 

बमोलजम दालखिा गनजय पनेछ । 

(३) नगरपालिकाको लित्तीय लििरण नेपाि सरकारिे ऄििभिन गरेको अर्थथक संकेत तथा िगीकरण ऄनजरुपको हुनेछ । 

(४) राजथि , नगदी, लजन्सी तथा धरौटी दालखिा गने तथा त्यसको िेखा ऄलभिेख ऄद्यािलधक  रूपमा राख्ने ऄन्य 

काययलिलध तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

१६. हानी नोक्सानी ऄसजि ईपर गररने : 

यस पररच्छेद बमोलजम राख्नजपने कारोबारको िेखा ठीकसंुँग नराखेको कारणबाट  नगरपालिकािाइ कज नै दकलसमको हानी 

नोक्सानी तथा क्षलत हुन गएमा त्यसरी पनय गएको  हानी नोक्सानी तथा क्षलतपूर्थत लजभमेिार व्यलक्तबाट सरकारी बाँकी 

सरह ऄसजि ईपर गररनेछ । 

पररच्छेद–५ 

अन्तररक लनयन्रण, िेखापरीक्षण तथा बेरुजज ऄसजि फछ्र्यैट 

१७. अन्तररक लनयन्रण प्रणािी : 

(१) नगरपालिकािे अफ्नो र मातहत काकायायियको अन्तररक लनयन्रण प्रणािी सजदढृ गनय  कायययोजना बनाइ िागज 

गनजयपनेछ । 

 (२) अन्तररक लनयन्रण कायययोजना िागज गदाय महािेखा लनयन्रक कायायियिे जारी गरेको  अन्तररक लनयन्रण 

प्रणािीको लसद्धान्त,नीलत, ढाँचा र काययलिलधिाइ मागयदशयनको रुपमा लिनजपनेछ । 

१८. अन्तररक िेखापरीक्षण : 

(१) नगर काययपालिका र मातहत कायायियहरुको अर्थथक कारोिारको अन्तररक िेखापरीक्षण  लनयलमतता, लमतव्यलयता, 

काययदक्षता र प्रभािकाररताका अधारमा तोदकएको मापदण्ड लभर रही नगरपालिकाको अन्तररक िेखापररक्षण शाखा िा 

तोदकएको ऄलधकृतबाट हुनेछ । 

(२) नगरपालिकाको अन्तररक िेखापरीक्षण सभिन्धी ऄन्य व्यिथथा तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(३) नगरपालिकाको अन्तररक िा ऄलन्तम िेखापरीक्षण हुदँा सरकारी नगदी िा लजन्सी  मािसामानको िगत छज ट गरेको 

िा सरकारिाइ हानी नोक्सानी पज ¥याएको देलखएमा प्रमजख  प्रशासकीय ऄलधकृतिे त्यथतो लजभमेिार व्यलक्तबाट हालन 

नोक्सानी भएको रकम ऄसजि गरी कसूरको मारा ऄनजसार लिभागीय कारबाही समेत गनजयपनेछ । 

१९. थपिीकरण नददने ईपर कारबाही : 



(१) कायायियको सरकारी नगदी लजन्सी अय –व्ययको िेखा अकलथमक लनरीक्षण गदाय िा  अन्तररक िा ऄलन्तम 

िेखापरीक्षणको लसिलसिामा सोलधएको प्रश्नको जिाफ िा माग  गररए बमोलजमको िेखा तथा लििरण तोदकएको 

भयादलभर दालखिा गनजय सभबलन्धत िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृत र लजभमेिार व्यलक्तको कतयव्य हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोदकएको भयादलभर काम सभपन्न गनय नसदकने भइ मनालसि  मादफकको कारण सलहत भयाद 

थपको िालग ऄनजरोध गरेमा र त्यथतो कारण मनालसि  देलखएमा सो प्रश्न सोधनी गने िा लििरण माग गने ऄलधकारी िा 

लनकायिे मनालसि मादफकको भयाद थप गररददन सके्नछ । 

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोलजम ददआएको भयादलभर सोलधएको प्रश्नको जिाफ िा माग  गररएको िेखा पेश गनय नसके्निे 

बेरुजज िा कैदफयत देलखएको रकम व्यहोनजय पनेछ । 

२०. बेरुजज ऄसूि फछ्रयौट लनयलमत र िगत कायम गने : 

(१) महािेखा परीक्षकको प्रलतिेदनमा औंल्याएको िेरुजज ऄसूि ईपर गनजय पने तथा लतनजय  िजझाईनज पने भनी ठह यायइएको 

रकमको िगत कायायियिे ऄध्यािलधक गरी गराइ राख्नजपनेछ । 

(२) िेखापरीक्षणबाट देलखएको मथयौट र लहनालमना भएको रकम िा तोदकए बमोलजम लनयलमत हुन नसकेको िेरुजज रकम 

लजभमेिार व्यलक्तबाट ऄसूि ईपर गनजयपनेछ । 

(३) महािेखा परीक्षकको िार्थषक प्रलतिेदनमा औल्याएको बेरुजज सभबन्धमा काययपालिकाको  ऄनजमलतिे सभामा ईपलथथत 

भइ अफ्नो प्रलतकृया व्यक्त गने र बेरुजज फछौट सभिन्धी  काम कारिाही गने गराईने ईत्तरदालयत्ि िेखा ईत्तरदायी 

ऄलधकृतको हुनेछ । 

 (४) िेरुजज ऄसूि फछायुैट , लनयलमत र िगत कायम गने सभिन्धमा सभामा छिफि भइ  प्रलतिेदन थिीकृत भएपलछ सो 

प्रलतिेदनमा ईल्िेलखत सजझािहरु कायायन्ियन गने गराईने  दालयत्ि काययपालिकाको लनदेशन बमोलजम सभिलन्धत िेखा 

ईत्तरदायी ऄलधकृतको हुनेछ । 

(५) बेरुजज फछ्र्यौट सभिन्धी ऄन्य काययलिलध तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

बरबजझारथ, लििाम लबक्री तथा लमन्हा सभबन्धी व्यिथथा 

२१. बरबजझारथ : 

(१) नगरपालिकाका लनिायलचत प्रलतलनलधिे अफू लजभमा भएको कागजात तथा लजन्सी सामान  अफ्नो पदािधी समाप्त 

हुनजभन्दा १५ ददन ऄगािै दफताय बजझाइ सोको प्रमाण लिनज पनेछ । 

(२) कमयचारी सरुिा िा बढजिा हुदँा िा ऄिकाश प्राप्त गदाय िा िामो ऄिलधमा काजमा िा लबदामा रहदँा अफ्नो लजभमामा 

रहकेो नगदी लजन्सी िा सरकारी कागजात तोदकएको  भयादलभर बरबजझारथ गरी तोदकएको ढाँचामा बरबजझारथको 

प्रमाणपर लिनज पनेछ । 



(३) ईपदफा (१) बमोलजम बरबजझारथ नगने व्यलक्त िहाििािा कमयचारी भए प्रचलित कानून  बमोलजम लनजको तिब 

भत्ता रोक्का राखी र बहाि टजटेको व्यलक्त भए लनजको लनिृत्तभरण िा ईपदान रोक्का राखी एिं लनिृत्तभरण, ईपदान नपाईने 

िा ईपदान लिआसकेको व्यलक्त भए थथानीय प्रशासनद्वारा पक्राई गरी बरबजझारथ गनय िगाआनेछ । 

(४) समयमा बरबजझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी , लजन्सी िा कज नै धनमाि नोक्सान  भएमा नोक्सान भए 

बराबरको रकम र सोही बराबरको लबगो रकम प्रचलित कानून बमोलजम सभबलन्धत व्यलक्तबाट ऄसजि ईपर गररनेछ । 

(५) बरबजझारथ गने ऄन्य प्रकृया तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

२२. नगदी लजन्सी दजरुपयोग एिं मथयौट भएमा कारबाही गररने : 

(१) कायायियको सरकारी तहसीि तथा लजन्सी भण्डार अन्तररक िेखापरीक्षण गदाय िा ऄलन्तम िेखापरीक्षण गदाय िा कज नै 

तिरिे जाँच हुदँा सरकारी रकम मथयौट भएको देलखन अएमा  प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिे प्रचलित कानून बमोलजम सो 

मथयौट गने ईपर अिश्यक कारबाही गनजय गराईनज पनेछ । 

(२) साियजलनक सभपलत्तको लजभमा , त्यसको िगत , संरक्षण, िरिजझारथ र जिाफदेही सभिन्धी  ऄन्य व्यिथथा तोदकए 

बमोलजम हुनेछ । 

२३. लििाम लबक्री तथा लमन्हा ददने : 

(१) यस कानून तथा यस ऄन्तगयत बनेको लनयम बमोलजम लजन्सी लनरीक्षण गदाय टजटफज ट तथा  बेकभमा भइ काम निाग्ने 

भनी प्रलतिेदनमा ईल्िेख भएको मािसामानहरू प्रमजख प्रशासकीय  ऄलधकृतिे अिश्यक जाँचबजझ गदाय लििाम लबक्री 

गनजयपने भनी ठहयायआएको मािसामान तोदकए बमोलजमको काययलिलध ऄपनाइ लििाम लबक्री गनय सदकनेछ । 

(२) यस कानूनमा ऄन्यर जजनसजकै कज रा िेलखएको भएतापलन यो कानून ऄन्तगयत ईठ्न नसकेको  बाँकी रकम , प्राकृलतक 

प्रकोप, दजघयटना िा अफ्नो काबू बालहरको पररलथथलतिे गदाय तथा  सजखाजती भइ िा लखएर , सडेर गइ िा ऄन्यकारणबाट 

सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको  िा ऐन बमोलजम लििाम बढाबढ हुदँा पलन नईठेको िा ईठ्ने लथथलत नदेलखएकोमा  

काययपालिकाबाट तोदकए बमोलजमको काययलिलध ऄपनाइ लमन्हा ददन सदकनेछे । 

 

पररच्छेद–७ 

लिलिध 

२४. काम, कतयव्य, ऄलधकार तथा लजभमेिारी : 

(१) िेखा ईत्तरदायी ऄलधकृत , कायायिय प्रमजख , लजभमेिार व्यलक्त िगायत नगदी िा लजन्सी  सभिन्धी काम गने ऄन्य 

ऄलधकारीको काम, कतयव्य, ऄलधकार तथा लजभमेिारी तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) िमोलजम तोदकएको काम , कतयव्य, ऄलधकार तथा लजभमेिारी ऄनजसार  सभिलन्धत व्यलक्तिे जिाफदेहीता 

िहन गनजयपनेछ । 

२५. लित्तीय प्रलतिेदन साियजलनक गनजयपने : 



यस कानूनर ऄन्य प्रचलित कानूनबमोलजम तयार गनजयपने लित्तीय प्रलतिेदनहरु सभिलन्धत  लनकायमा पेश भएको लमलतिे 

सात ददन लभर लिद्यजतीय िा ऄन्य ईपयजक्त माध्यमबाट साियजलनक गनजयपनेछ । 

२६. अर्थथक प्रशासनको सिािनः 

(१) नगरपालिकाको अर्थथक प्रशासन सिािन सभिन्धी व्यिथथा तोदकए िमोलजमहुनेछ ।  (२) ईपदफा (१) िमोलजमको 

व्यिथथा नभएसभमका िालग यो कानून र यस ऄन्तगयत तोदकए  बमोलजमको अर्थथक प्रशासन सिािन गनय अिश्यक पने 

जनशलक्तको पररचािन र व्यिथथापन महािेखा लनयन्रक कायायियिे गनेछ । 

२७. संघीय र प्रदेश अर्थथक काययलिलध कानूनिाइ अधार मान्नजपने : 

नगरपालिकाको सभािे अर्थथक काययलिलध सभबन्धी कानून बनाईँदा संघीय र प्रदेश अर्थथक  काययलिलध कानूनमा भएका 

व्यिथथािाइ मागयदशयनका रुपमा लिइ सो बमोलजम गनजय गराईनजपनेछ । 

२८. लिद्यजतीय प्रलिलधको प्रयोग गनय सके्न : 

(१) यस कानून बमोलजम अर्थथक कारोिारको िेखा व्यिलथथत गनय ईपयजक्त लिद्यजतीय प्रणिीको प्रयोग गनय सदकनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको अिश्यक प्रणािी नगरपालिका अफँैिे लिकास गरी िा महािेखा  लनयन्रक कायायियबाट 

प्राप्त गरी िागू गनय सदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) िमोलजम लिकास गररएको प्रणािीमा समािेश नभएको िा पयायप्त नभएको  कज नै प्रणािी लिकास गनजयपने 

भएमा िेखाको लसद्घान्त एिं लित्तीय ढाँचाको एकरुपताका  िालग तोदकए बमोलजम महािेखा लनयन्रक कायायियको समेत 

परामशय लिनजपनेछ । 

२९. िेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलत : 

(१) नगरपालिकाबाट सभपादन गररने काययहरुमा अन्तररक लनयन्रण प्रणािी ऄििभिन गरी  प्रभािकारी, दक्षतापूणय एिं 

लमतव्ययी रुपमा सभपादन गनय , लित्तीय प्रलतिेदनहरुिाइ समयमै  तयार गनय तथा लिश्वसनीय बनाईन , बेरुजज फछौट गनय 

गराईन नगर काययपालिकािे  अफूमध्येबाट तोकेको सदथयको ऄध्यक्षतामा नगरपालिकाको अन्तररक िेखापरीक्षण गनय  

तोदकएको ऄलधकृत, प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृतिे तोकेको नगरपालिकाको ऄलधकृत र प्रालिलधक ऄलधकृत समेत रहकेो एक 

िेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलत रहनेछ । 

(२) िेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलत सभिन्धी ऄन्य व्यिथथा तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

३०. ऄलधकार प्रत्यायोजन : 

यो कानून िा यस ऄन्तगयत बनेको लनयम बमोलजम कज नै कायायिय िा ऄलधकारीिाइ प्राप्त  ऄलधकार मध्ये तोदकए 

बमोलजमका ऄलधकार िाहकेका ऄन्य ऄलधकार कज नै ऄलधकारीि ेप्रयोग गने गरी प्रत्यायोजन गनय सदकनेछ । 

३१. लनयम, लनदेलशका िा काययलिलध बनाईने ऄलधकार : 

यस ऐनको ईदे्दश्य कायायन्ियन गनय नगर काययपालिकािे अिश्यक लनयम , लनदेलशका, काययलिलध िा मागयदशयन बनाईन 

सके्नछ । 


