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सूर्योदर्य नगरपालिकाको 
आलथिक कार्यिविलि  लनर्यलित तथा व्र्यिस्थथत गनि बनेको ऐन, २०७४ 

 

प्रथतािनााः 
नेपािको संवििानको िारा २२९ को उपिारा (२) बिोस्जि  सूर्योदर्य नगरपालिकाको सस्ित कोषको 
सिािन गनि, बजेट तथा कार्यिक्रि तजजििा गनि, लनकासा तथा खर्ि गनि, िेखा राख्न, आलथिक तथा वित्तीर्य 
प्रलतिेदन गनि, आलथिक कारोिारको आन्तररक लनर्यन्रणको व्र्यिथथा लििाउन, आन्तररक तथा अस्न्ति 
िेखापरीिण गनि, बेरुजज िर्छ्यौट तथाअसजि उपर गनि गराउन, आलथिक कार्यिविलििाई लनर्यलित, व्र्यिस्थथत र 
जिािदेही बनाउन िाञ्छनीर्य िएकोिे, नेपािको संवििानको िारा २२२ बिोस्जिको र्यस नगरपालिकािे 
संवििानको िारा २२३ बिोस्जिको  दोश्रो नगर सिािे र्यो ऐन बनाएको छ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारस्भिक 
 

१.  संस्िप्त नाि र प्रारभिाः (१) र्यस ऐनको नाि “ सूर्योदर्य  नगरपालिकाको आलथिक कार्यि विलि ऐन, 

२०७४” रहेको छ । 

(२)  र्यो ऐन सिाबाट पाररत िएको लिलत देस्ख िागू हजनेछ । 

 

२.  पररिाषा :- विषर्य िा प्रसंगिे अको अथि निागेिा र्यस ऐनिा,– 

(क) “असजि उपर गनजि पनन रकि” िन्नािे प्रर्लित ऐन बिोस्जि ि जिानी ददन नहजने रकि ि जिानी 
ददएको िा बढी हजने गरी ि जिानी ददएको िा घटी रकि असजि गरेको कारणबाट असजि उपर 
गनजि पनन िनी िेखापरीिण हजुँदा ठहर्यािइएको बेरुजज रकि सभझनज पछि र सो शब्दिे वहनालिना 
िा िथर्यौट गरेको रकि तथा नगरिाई लतनजि बजझाउनज पनन अन्र्य कज नै रकि किि सिेतिाई 
जनाउुँछ । 

(ख)  “अस्न्ति िेखापरीिण” िन्नािे िहािेखा परीिकको कार्याििर्यबाट हजने िेखापरीिण       

सभझनजपछि । 

(ग)  “आन्तररक िेखापरीिण” िन्नािे  सूर्योदर्य नगरपालिकाको तोवकएको शाखा िा अलिकृतबाट हजन े
आन्तररक िेखापरीिण सभझनजपछि ।सोको व्र्यिथथा  नहजनजेि सभि स्जल्िा सिन्िर्य सलिलत 
िा कोष तथा िेखा लनर्यन्रक कार्याििर्य बाट हजनेछ । 

(घ)  “आलथिक िषि” िन्नािे हरेक िषिको साउन िवहनाको एक गतेदेस्ख अको िषिको आषाढ िवहनाको 
िसान्तसभिको बाहृ िवहनाको अिलििाई सभझनजपछि । 

(ङ)  “एक तह िालथको अलिकारी” िन्नािे िडा सस्र्ि र विषर्यगत शाखा प्रिजखको हकिा सूर्योदर्य 
नगरपालिकाको प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृत, नगरपालिकाको प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतको 
हकिा  सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रिजख र प्रिजखको हकिा नगर कार्यिपालिका सभझनजपछि । 

(र्)  “कारोबार” िन्नािे सरकारी र्ि, अर्ि, नगदी तथा स्जन्सी िनिाि स्जभिा लिई प्रर्लित ऐन 
बिोस्जि लनिािररत काििा खर्ि िा दास्खिा गनन सभबन्िी सभपूणि काि सभझनज पछि । 
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(छ) “प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृत” िन्नािे  सूर्योदर्य नगरपालिकाको प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृत 
सभझनजपछि । 

(ज)  “कार्याििर्य” िन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्यिपालिकाको कार्याििर्य सभझनज पदिछ । सो शब्दिे  
सूर्योदर्य नगरपालिका िातहत रहेको विषर्यगत शाखा िा वििाग िा िहाशाखा िा कार्याििर्य िा 
एकाइहरूिाई सिेत जनाउनेछ ।  

(झ) “कार्याििर्य प्रिजख” िन्नािे खण्ड (छ) र (ज) बिोस्जिको कार्याििर्यको प्रशासकीर्य प्रिजख िई 
कािकाज गनि तोवकएको पदालिकारी सभझनज पछि । 

(ञ) “स्जभिेिार व्र्यस्ि” िन्नािे िेखा उत्तरदार्यी अलिकृतबाट अलिकार सजस्भपए बिोस्जिको कार्यि 
सिािन गनन, स्जभिा लिने, खर्ि गनन, िेखा राख्न,े   आन्तररक तथा अस्न्ति िेखापरीिण गराई 
बेरुजज िर्छ्यौट गनन गराउने, सरकारी नगदी स्जन्सी असजि उपर गनन गराउने तथा दास्खिा गनन 
कतिव्र्य िएको व्र्यस्ि सभझनजपछि र सो शब्दिे  सूर्योदर्य नगरपालिकाको कािको िालग 
सरकारी नगदी िा स्जन्सी लिई िा नलिई सो काि िसिर्याउने स्जभिा लिन े जजनसजकै व्र्यस्ि 
सिेतिाई जनाउुँछ । 

(ठ)  “तािजक कार्याििर्य” िन्नािे िडा कार्याििर्य तथा लबषर्यगत कार्याििर्यको हकिा  सूर्योदर्य नगर 
कार्यिपालिकाको कार्याििर्य सभझनजपछि । 

(ड)  “तोवकएको” िा “तोवकएबिोस्जि” िन्नािे र्यस ऐन अन्तगित बनेका लनर्यिाििी, लनदन स्शका िा 
कार्यिविलििा तोवकएको िा तोवकए बिोस्जि सभझनजपछि । 

(ढ)  “नगरपालिका” िन्नािे सूर्योदर्य  नगरपालिका सभझनजपछि । 

(ण)  “प्रदेश सस्ित कोष”  िन्नािे संवििानको िारा २०४ बिोस्जिको सस्ित कोष सभझनजपछि । 

(त)  “बजेट सङकेत” िन्नािे नेपाि सरकारिे थिीकृत गरेको आलथिक सङकेत तथा िगीकरणको 
अिीनिा रही नगर कार्यिपालिकाको कार्याििर्य, विषर्यगत शाखा, िडा कार्याििर्य िा सो सरहको 
िेरालिकार िएका आर्योजना कार्यिकक्रि आददको कार्यि प्रकृलत र संगठन सिेत छज विने गरी 
नगरपालिकािे ददएको सङकेतिाई जनाउुँछ । 

(थ)  “बेरुजज” िन्नािे प्रर्लित कानून बिोस्जि पजर्यािउनज पनन रीत नपजर्यािई कारोबार गरेको िा राख्नज पनन 
िेखा नराखेको तथा अलनर्यलित िा बेिनालसि तररकािे आलथिक कारोबार गरेको िनी 
िेखापरीिण गदाि औलं्र्याइएको िा ठहर्रर्यािइएको कारोबार सभझनजपछि । 

(द)  “बैंक” िन्नािे सस्ित कोषको सिािन गनि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्थिकृती प्राप्त नगरपालिकािे 
तोकेको कज नै बैंक सभझनज पछि र सो शव्दिे त्र्यथतो बैंकको अलिकार प्रर्योग गरी कारोिार गनन 
गरी तोवकएको बैंकको शाखा सिेतिाई जनाउुँछ । 

(ि)  “िातहत कार्याििर्य” िन्नािे  सूर्योदर्य नगरपालिका िातहत रहेको िडा कार्याििर्य िा विषर्यगत 
शाखा, िहाशाखा, वििाग िा कार्याििर्य र एकाई सभझनजपछि । 

(न)  “िेखा” िन्नािे कारोबार िएको व्र्यहोरा देस्खने गरी प्रर्लित कानून बिोस्जि रास्खने अलििेख, 

खाता, वकताब आदद र सो कारोबारिाई प्रिास्णत गनन अन्र्य कागजात र प्रलतिेदनका साथै 
विद्यजतीर्य प्रविलिबाट रास्खएको अलििेख र आलथिक वििरण सिेतिाई सभझनजपछि । 

(प)  “िेखा उत्तरदार्यी अलिकृत” िन्नािे आफ्नो र िातहत कार्याििर्यको आलथिक प्रशासन सिािन गनन, 
िावषिक बजेट तर्यार गनन र सो बजेट लनकासा प्राप्त गरी खर्ि गनन अलिकार सजभपने, बजेट तथा 
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कार्यिक्रि अनजसार हजन े आलथिक कारोिारको िेखा राख्न े र राख्न िगाउने, िेखा वििरण तर्यार 
गनन गराउने, विलनर्योजन,  राजथि, िरौटी, स्जन्सी र अन्र्य जजनसजकै कारोिारको आन्तररक तथा 
अस्न्ति िेखापरीिण गराउने, बेरुजज लनर्यलित गनन गराउने, असजि उपर गनन गराउने िा लिनाहा 
गनन गराउने कतिव्र्य िएको सूर्योदर्य नगरपालिका प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतिाई सभझनजपछि । 

(ि)  “िडा कार्याििर्य” िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको िडा कार्याििर्य सभझनजपछि । 

(ि)  “िडा सस्र्ि” िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको िडा सस्र्ििाई सभझनजपछि । 

(ि)  “विलनर्योजन” िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका सिाद्वारा विलिन्न कार्यिहरूका िालग विलिन्न शीषिकिा 
खर्ि गनि विलनर्योजन िएको रकि सभझनजपछि ।  

(ि)  “वित्तीर्य वििरण” िन्नािे नेपाि सरकारिे थिीकृत गरेको िापदण्ड बिोस्जि कज नै लनस्ित 
अिलििा िएको आलथिक कारोिारको सिवष्टगत स्थथलत दशािउने उदे्दश्र्यिे शीषिक सिेत खजल्न े
गरी तर्यार गररएको वििरण सभझनजपछि र सो शव्दिे कारोिारको स्थथलत दशािउने गरी 
शीषिकका आिारिा िनाइएको बजेट अनजिान,लनकाशा, खर्ि,आभदानी, दास्खिा र बाुँकी रकि 
सिेत खजिाइएको प्रालप्त र ि जिानी वििरण र सोसुँग सभिस्न्ित िेखा, वटप्पणी र खजिासा 
सिेतिाई जनाउुँछ । 

(र्य)  “संवििान” िन्नािे नेपािको संवििान सभझनजपछि । 

(र)  “सस्ित कोष” िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको सस्ित कोष सभझनजपछि । 

(ि)  “सिा” िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकको नगर सिा सभझनजपछि । 

(ि)  “सभपरीिण” िन्नािे आन्तररक िा अस्न्ति िेखापरीिण प्रलतिेदनिा औलं्र्याइएको बेरुजजको 
सभबन्ििा पेश हजन आएका थपष्टीकरण िा प्रलतवक्रर्या साथ संिग्न प्रिाण तथा कागजातको 
आिारिा गररने िथर्यौटि  सभिन्िी कार्यििाई सभझनजपछि र सो शब्दिे सिाबाट गदठत िेखा 
सलिलतबाट प्राप्त सजझाि िा लनदनशनका आिारिा गररने परीिण िा अनजगिन कार्यि सिेतिाई 
जनाउुँछ । 

(श)   “कार्यिपालिका” िन्नािे  सूर्योदर्य नगर कार्यिपालिका सभझनजपछि । 

(ष)   “साििजलनक जिािदेहीको पद” िन्नािे पाररश्रलिक ठेवकएको िा नठेवकएको जे िए तापलन कज नै 
रूपिा लनर्यजि हजने िा लनिािस्र्त हजने िा िनोनर्यन हजने कानूनी िान्र्यता प्राप्त साििजलनक काि, 

कतिव्र्य र अलिकार िएको पद सभझनजपछि । 

(स)  “लबषर्यगत शाखा” िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका अन्तगित रहेको विषर्यगत वििाग, िहाशाखा, 
शाखा, कार्याििर्य िा एकाइिाई सभझनजपछि । 

 

पररच्छेद–२ 

सस्ित कोष सिािन सभिन्िी व्र्यिथथा 
 

३.  सस्ित कोषको सिािनाः (१) सस्ित कोषिा देहार्यका रकिहरू रहनेछन ाः— 

(क)  नगर सिाबाट थिीकृत ऐन बिोस्जि िगाइएको कर तथा गैर कर िापत असजि िएको 
राजथि रकि । 

(ख)  नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजथि बाुँडिाुँडिापत प्राप्त रकि । 
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(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त िएको सिानीकरण अनजदान,सशति 
अनजदान,सिपूरक अनजदान र विशेष अनजदान िापत प्राप्त रकि । 

(घ)  नगर पालिकािे लिएको आन्तररक ऋणिापतको रकि । 

(ङ)  अन्र्य प्रर्लित कानून बिोस्जि नगरपालिकाको नाििा प्राप्त िएको अन्र्य आर्य िापतको 
रकि । 

(२)  उपदिा (१) बिोस्जिको रकि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट थिीकृलत प्राप्त नगरपालिकािे तोकेको 
कज नै बैंकिा खाता खोिी जभिा गररनेछ ।  

(३)  नेपािको संवििान, र्यो ऐन र अन्र्य प्रर्लित कानूनको अिीनिा रही सस्ित कोषको सिािन 
नगर पालिकाको कार्याििर्यिे तोके बिोस्जि गननछ ।  

 

४.  सस्ित कोषको िेखा राख्न ेउत्तरदावर्यत्िाः (१) सस्ित कोषको िेखा अद्यािलिक रूपिा राख्न ेतथा त्र्यसको 
िावषिक वित्तीर्य वििरण तर्यार गनन तथा िेखा दास्खिा गनन गराउने कतिव्र्य र उत्तरदावर्यत्ि 
नगरपालिकाको प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतको हजनेछ । 

(२)  उपदिा (१) बिोस्जिको िेखा तथा सोको वित्तीर्य वििरण सिािा र प्रदेश िेखा लनर्यन्रक 
कार्याििर्य, िहािेखा लनर्यन्रक कार्याििर्य एिं िहािेखा परीिक सिि पेश गनन सभिन्िी अन्र्य 
कार्यिविलि तोवकए बिोस्जि हजनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

बजेट लनिािण तथा िावषिक कार्यिक्रि तजजििा, लनकासा, खर्ि, रकिान्तर तथा लनर्यन्रण 
 

५.  बजेट तथा कार्यिक्रि तजजििा गननाः (१) आगािी आलथिक िषििा नगरिे सभपादन गनजिपनन कार्यि तथा 
कार्यिक्रिको िालग संवििानको िारा २३० ििोस्जि बजेट तर्यार गनन गराउने र सिािा पेश गरी 
पाररत गराउने उत्तरदावर्यत्ि कार्यिपालिकाको हजनेछ । 

(२)  उपदिा (१) बिोस्जि बजेट तथा कार्यिक्रि तजजििागनन प्रर्योजनका िालग उपिव्ि हजने श्रोत 
तथा खर्िको सीिाको पूिािन जिान र्ािज आलथिक िषिको रै्र िसान्तलिर गररसकनज पननछ । 

(३)  उपदिा (२) बिोस्जि श्रोत र खर्िको सीिा लनिािरण िएपलछ लनिािररत स्रोत तथा खर्िको 
सीिालिर रही आगािी आलथिक िषिको बजेट तजजििा गनजि पननछ  

(४)  आगािी आलथिक िषिको बजेट र्ािज आलथिक िषिको असार १५ गतेलिर सिािा प्रथतजत 
गनजिपननछ । 

(५)  आगािी आलथिक िषिको बजेट तजजििा गदाि  नगरपालिकाको थिीकृत आिलिक र्योजना र 
िध्र्यकािीन खर्ि संरर्नािाई िूि आिार बनाउनज पननछ ।  

(६)  नगरपालिकािे घाटा बजेट लनिािण गनजिपनन िएिा घाटा पूलति गनन स्रोत सिेतको खाका तर्यार 
गनजिपननछ । 

(७) बजेट तथा कार्यिक्रि तजजििा, छििि एिि  बजेटको िथर्यौदािाई अस्न्ति रूप ददई पाररत गदाि 
अपनाउनजपनन कार्यिविलि तोवकए बिोस्जि हजनेछ । 
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६.  बजेट लनकासााः (१) सिाबाट बजेट थिीकृत िएको ७ ददनलिर थिीकृत बजेट वििरण अनजसार खर्ि 
गनन अस्ततर्यारी प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतिे िातहत कार्याििर्य प्रिजखिाई ददनजपननछ । 

(२)  उपदिा (१) बिोस्जिको अस्ततर्यारी प्राप्त िएपलछ तोवकए बिोस्जि बैकिािि त प्रालप्त, लनकाशा 
र ि जिानी गनजिपननछ तर आलथिक िषिको अस्न्ति ददनिा ऋण दावर्यत्िको ि जिानी र 
वहसािलििान बाहेकको अन्र्य ि जिानी सभिन्िी काि हजनेछैन । 

(३)  उपदिा (२) बिोस्जि प्रालप्त, लनकासा तथा ि जिानी गदाि संङघीर्य िहािेखा लनर्यन्रक 
कार्याििर्यिे तोवकददएको िापदण्ड बिोस्जि हजनेगरी एकि खाता कोष प्रणािी अििभिन 
गररनेछ । 

(४)  रकि लनकासा िएपलछ तोवकएका पदालिकारीको संर्यजि दथतखतबाट बैंक खाता सिािन 
गनजिपननछ । 

(५) थिीकृत बजेट तथा कार्यिक्रि बिोस्जि थिीकृत बजेटको पररलिलिर रहेर प्रर्लित कानून 
बिोस्जि खर्ि गनन, िेखा राखी िा राख्न िगाई िेखा पेश गनन, िेखापरीिण गराउन,े बेरुजज 
िर्छ्यौट गनन र कार्यिपालिकािा पेश गनन उत्तरदावर्यत्ि िेखा उत्तरदार्यी अलिकृतको हजनेछ । 

(६)  र्यस ऐन र प्रर्लित अन्र्य कानून बिोस्जि रकि लनकासा ददने तथा कोष सिािन गनन गराउन े
सभिन्िी अन्र्य कार्यिविलि तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।  

 

७. बजेट रोक्का िा लनर्यन्रण गनि सकनेाः दिा ६ िा जजनसजकै कज रा िेस्खएको िएतापलन नगरपालिकाको 
आलथिक स्थथलत र सस्ित कोषिा जभिा रहेको रकििाई िध्र्यनजर गरी विलनर्योस्जत रकििा 
आिश्र्यकता अनजसार नगरपालिकािे पूणि िा आंस्शकरूपिा रोक्का िा लनर्यन्रण गनि सकनेछ । 

 

८.  खर्ि गनन कार्यिविलि:- नगरपालिकाको कार्यि तथा आर्योजना सिािन गनन,िरौटी, दथतजर,सेिा शजल्क लिने, 
पेश्की ददने तथा िर्छ्यौट गनन, नगदी तथा स्जन्सी सभपस्त्तको संरिण गनन, लििाि लबक्री गनन, लिनाहा 
ददने सभबन्िी कार्यिविलि तोवकए बिोस्जि हजनेछ । 

 

९.  रकिान्तर तथा स्रोतान्तराः (१) नगरपालिकाको थिीकृत बजेटको कज नै एक बजेट उप शीषिक 
अन्तगितको खर्ि शीषिकिा रकि नपजग िएिा सो नपजग िएको रकि कज नै एक िा एक िन्दा बढी 
शीषिकिा बर्त हजने रकिबाट २५ प्रलतशतिा नबढ्ने गरी नगर कार्यिपालिकािे रकिान्तर गनि 
सकनेछ तर पूुँजीगत शीषिकबाट र्ािू शीषिकिा रकिान्तर गनि सकने छैन । 

(२)  उपदिा (१) बिोस्जिको अलिकार आिश्र्यकता अनजसार नगर कार्यिपालिकािे प्रिजख 
प्रशासकीर्य अलिकृतिाई प्रत्र्यार्योजन गनि सकनेछ ।  

(३)  नगरपालिकाको विलनर्योजन ऐन अन्तगित कज न ैएक प्रकारको खर्ि व्र्यहोनन श्रोतिा रहेको रकि 
अको स्रोतिा सानन र ि जिानी विलि पररितिन गनन अलिकार नगर सिाको हजनेछ । 

(४)  रकिान्तर तथा स्रोतान्तर सभिन्िी अन्र्य व्र्यिथथा तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।  

१०. बजेट विताि हजनेाः थिीकृत बावषिक बजेटिा विलनर्योजन िै लनकासा िएको रकि कज नै कारणिश खर्ि हजन 
नसकी खर्ि खातािा बाुँकी रहेिा आलथिक िषिको अन्तिा संस्र्त कोषिा विताि दास्खिा            गनजिपननछ 
। 
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पररच्छेद–४ 

कारोबारको िेखा 
 

११.  कारोबारको िेखा :- (१) विलनर्योजन,िरौटी एिं राजश्व तथा अन्र्य कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा 
प्रणािीको लसद्घान्त बिोस्जि नगदिा आिाररत िेखा प्रणािी अनजसार रास्खनेछ तर िहािेखा लनर्यन्रक 
कार्याििर्यिे नगदिा आिाररत िेखा प्रणािीिाई पररिाजिन गरी पररिास्जित नगद आिार िा प्रोदिािी 
आिारिा िेखा राख्न ेगरी तोवक ददन सकनेछ ।  

(२) उप लनर्यि (१) बिोस्जिको िेखा राख्नका िालग आिश्र्यक िेखा ढाुँर्ा िहािेखा परीिकबाट 
थिीकृत िए बिोस्जि हजनेछ ।  

(३) नगरपालिकािे अनजदान, सहार्यता,िगानी,विलनर्योजन,राजश्व तथा िरौटीका अलतररि अन्र्य सिै 
प्रकारका कारोिार र खर्िको िेखा नगर पालिकािे तर्यार गरी राख्नजपननछ । 

(४)  िेखा उत्तरदार्यी अलिकृतिे तोवकएको सिर्यलिर विलनर्योजन,राजथि,िरौटी िगार्यतको एकीकृत 
वित्तीर्य वििरण तर्यार गरी नगर कार्यिपालिका, नगर सिा तथा िहािेखा लनर्यन्रक कार्याििर्यिा 
उपिव्ि गराउनज पननछ । 

(५) आफ्नो लनकार्य र िातहत कार्याििर्यको सभपलत र दावर्यत्िको िेखाङकन एिं प्रलतिेदन गनन 
दावर्यत्ि िेखा उत्तरदार्यी अलिकृतको हजनेछ । 

 

१२.  स्जभिेिार व्र्यस्ि जिािदेही हजने :- (१) स्जभिेिार व्र्यस्ििे प्रत्रे्यक कारोबार थपष्टदेस्खने गरी प्रर्लित 
कानूनिे तोके बिोस्जिको ररत पजर्यािई िेखा तर्यार गरीगराई राख्नज पननछ । 

(२) आलथिक प्रशासन सिािन गदाि िातहत कार्याििर्यिे प्रर्लित कानूनको पािना गरे नगरेको 
सभबन्ििा आिश्र्यकता अनजसार रेखदेख, जाुँर्बजझ तथा लनरीिण गनन र िातहत कार्याििर्यको 
वहसाब केन्रीर्य वहसाबिा सिािेश गराउने उत्तरदावर्यत्ि िेखा उत्तरदार्यी अलिकृतको हजनेछ । 

(३)  उपदिा (१) ििोस्जि िेखा तर्यार गरे नगरेको िा उपदिा (२) बिोस्जि िेखा उत्तरदार्यी 
अलिकृतिे रेखदेख, जाुँर्बजझ तथा लनरीिण गदाि िा िेखापरीिण हजुँदा प्रर्लित कानूनद्वारा 
लनिािररत प्रवक्रर्या पूरा नगरी कारोबार गरेको िा अन्र्य कज न ैकैविर्यत देस्खन आएिा स्जभिेिार 
व्र्यस्ििे त्र्यसको जिािदेही िहन गनजि पननछ । 

(४) कज नै िनालसब कारणिे िेखा सभबन्िी काििा अलनर्यलित हजन गएिा स्जभिेिार व्र्यस्ििे 
तोवकएको अिलिलिर अलिकार प्राप्त अलिकारी सिि कारण खजिाई लनर्यलित गराउनको िालग 
पेश गरेिा िेखा उत्तरदार्यी अलिकृतिे तोवकएको भर्यादलिर त्र्यस सभबन्ििा आिश्र्यक लनणिर्य 
गनजिपननछ । 

  तर िनालसि कारण निई िेखा सभबन्िी काििा अलनर्यलित हजन आएको देस्खन आएिा िेखा 
उत्तरदार्यी अलिकृतिे स्जभिेिार व्र्यस्ििाई पवहिो पटक प ॉँ र् सर्य रूपैर्याुँ र त्र्यसपलछ पलन 
दोहोररन आएिा पटकैवपच्छे एक हजार रूपैर्याुँ जररिाना गरी प्रर्लित कानून बिोस्जि 
वििागीर्य कारबाही सिेत गनि सकनेछ । 
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(५) उपदिा (४) बिोस्जि लनणिर्य ददनज पनन अलिकारीिे तोवकएको भर्यादलिर लनणिर्य नददएिा 
लनजिाई एक तह िालथको अलिकारीिे पवहिो पटक पाुँर् सर्य रूपैर्याुँ र सोही अलिकारीबाट 
पजनाः अको पटक त्र्यथतो कार्यि दोहोररन गएिा पन्र सर्य रूपैर्याुँ जररिाना गनजि पननछ । 

(६)  उपदिा (२) बिोस्जि रेखदेख, जाुँर्बजझ तथा लनरीिण हजुँदा र्यो ऐन तथा र्यस ऐन अन्तरगत 
बनेको लनर्यि बिोस्जि लनिािररत प्रवक्रर्या पूरा नगरी कारोबार गरेको देस्खन आएिा िा अन्र्य 
कज नै कैविर्यत देस्खन आएिा जाुँर् गनि पठाउने तािजक कार्याििर्यिे कििै वपच्छे दजई सर्य 
रूपैर्याुँ जररिाना गनि सकनेछ । एउटै स्जभिेिार व्र्यस्ििाई तीन पटकिन्दा बढी जररिाना 
िइसकेपलछ पजनाः त्र्यथतो कार्यि दोहोररन आएिा कििैवपच्छे पाुँर् सर्य रूपैर्याुँ जररिाना गरी 
प्रर्लित कानून बिोस्जि वििागीर्य कारबाही सिेत गनजि पननछ । 

(७)  र्यो ऐन िा र्यस ऐन अन्तगित बनेको लनर्यि बिोस्जि िेखा राखे नराखेको, िेखा दास्खिा गरे 
नगरेको र िेखापरीिण गराए नगराएको सभबन्ििा सिर्य सिर्यिा जाुँर्, लनरीिण गरी 
आन्तररक लनर्यन्रण र रेखदेख गनन स्जभिेिारी प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतको हजनेछ । 

 

१३.  राजथि दास्खिा र राजथि िेखााः (१) प्रर्लित कानून बिोस्जि नगरपालिकािाई प्राप्त हजने राजथि तथा 
अन्र्य आर्य रकिहरू कार्याििर्यिा प्राप्त िएपलछ तोवकए बिोस्जि सस्ित कोषिा आभदानी देस्खने गरी 
बैंक दास्खिा गनजि पननछ । 

(२) राजथिको िगत तथा िेखा राख्न े तथा िाुँटिारी पेश गनन, िेखापरीिण गराउने र त्र्यसको 
अलििेख राख्न ेउत्तरदावर्यत्ि प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतको हजनेछ । 

 

१४.  नगदी स्जन्सी दास्खिा गनन र िेखा राख्न े:- (१) स्जभिेिार व्र्यस्ििे आफ्नो स्जभिािा आएको सरकारी 
नगदीको हकिा सोही ददन िा त्र्यसको िोलिपल्ट तोवकएको बैंक खातािा र स्जन्सी िािसािान िए 
सात ददनलिर तोवकएको थथानिा दास्खिा गरी शे्रथता खडा गनजि पननछ । 

(२) उपदिा (१) बिोस्जिको भर्यादलिर स्जभिेिार व्र्यस्ििे नगदी तथा स्जन्सीदास्खिा गरेको शे्रथता 
खडा गनि नसकेिा त्र्यसको िनालसि कारण खजिाई एक तहिालथको अलिकारी सिि भर्याद 
थपको िालग अनजरोि गनि सकनेछ । र्यसरी अनजरोि िै आएिा एक तह िालथको अलिकारीिे 
िनालसि कारण देखेिा एकै पटक िा दजई पटक गरी बढीिा पैंतािीस ददनसभिको भर्याद 
थवपददन सकनेछ । 

(३) उपदिा (२) बिोस्जि थवपएको भर्यादलिर पलन शे्रथता खडा नगनन स्जभिेिार व्र्यस्ििाई एक तह 
िालथको अलिकारीिे कििै वपच्छे पाुँर् सर्य रूपैर्याुँ िा लबगोको दश प्रलतशतसभि जररिाना गनि 
सकनेछ । 

(४) आफ्नो स्जभिािा आएको सरकारी नगदी सोही ददन िा त्र्यसको िोलिपल्ट तोवकएको बैंक 
खातािा दास्खिा नगरेको देस्खन आएिा सभबस्न्ित प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतिे दश ददनसभि 
वढिो गरेको िए दश प्रलतशत जररिाना गरी सो दास्खिा गनि िगाउने र पन्र ददनसभि वढिो 
गरेको िए पन्र प्रलतशत जररिाना गरी सो सिेत दास्खिा गनि िगाउने र पन्र ददनिन्दा बढी 
वढिो गरेको िए पच्र्ीस प्रलतशत जररिाना गरी नगद दास्खिा गनि िगाई कसूरको िारा 
अनजसार प्रर्लित कानून बिोस्जि वििागीर्य कारबाही सिेत गनि गराउन सकनेछ । 
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१५. आलथिक प्रलतिेदन पेश गनन :-  (१) िेखा उत्तरदार्यी अलिकृतिे तोवकएका अिलिलिर प्रत्रे्यक आलथिक 
िषिको सस्ित कोषको अलतररि विलनर्योजन, राजथि, िरौटी,िैदेस्शक अनजदान र ऋण सहार्यता तथा 
िगानीको एकीकृत आलथिक वििरण तर्यार गरी नगरकार्यिपालिका, नगर सिा, िहािेखा लनर्यन्रक 
कार्याििर्य र िहािेखा परीिकको कार्याििर्यिा प्रलतिेदन पेश गनजि पननछ । 

(२)  स्जभिेिार व्र्यस्ििे कारोबारको िेखा र सभबस्न्ित कागजात तोवकएको कार्याििर्यिा िा 
िेखापरीिक सिि तोवकए बिोस्जि दास्खिा गनजि पननछ । 

(३)  नगर पालिकाको वित्तीर्य वििरण नेपाि सरकारिे अििभिन गरेको आलथिक संकेत तथा 
िगीकरण अनजरूपको हजनेछ । 

(४)  राजथि, नगदी, स्जन्सी तथा िरौटी दास्खिा गनन तथा त्र्यसको िेखा अलििेख अद्यािलिक रूपिा 
राख्न ेअन्र्य कार्यिविलि तोवकए बिोस्जि हजनेछ । 

 

१६. हानी नोकसानी असजि उपर गररने :- र्यस पररच्छेद बिोस्जि राख्नजपनन कारोबारको िेखा ठीकसंग 
नराखेको कारणबाट नगरपालिकािाई कज नै वकलसिको हानी नोकसानी तथा िलत हजन गएिा त्र्यसरी 
पनि गएको हानी नोकसानी तथा िलतपलूति स्जभिेिार व्र्यस्िबाट सरकारी बाुँकी सरह असजि उपर 
गररनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

आन्तररक लनर्यन्रण, िेखापरीिण तथा बेरुजज असजि िर्छ्यौट 

 

१७. आन्तररक लनर्यन्रण प्रणािीाः (१) नगरपालिकािे आफ्नो र िातहतका कार्याििर्यको आन्तररक लनर्यन्रण 
प्रणािी सजदृढ गनि कार्यिर्योजना बनाई िागज गनजिपननछ । 

(२) आन्तररक लनर्यन्रण कार्यिर्योजना िागज गदाि िहािेखा लनर्यन्रक कार्याििर्यिे जारी गरेको 
आन्तररक लनर्यन्रण प्रणािीको लसद्धान्त,नीलत, ढाुँर्ा र कार्यिविलििाई िागिदशिनको रूपिा 
लिनजपननछ । 

 

१८.  आन्तररक िेखापरीिणाः- (१)  नगर कार्यिपालिका र िातहत कार्याििर्यहरूको आलथिक कारोिारको 
आन्तररक िेखापरीिण लनर्यलितता, लितव्र्यवर्यता, कार्यिदिता र प्रिािकाररताका आिारिा तोवकएको 
िापदण्डलिर रही नगरपालिकाको आन्तररक िेखापररिण शाखा िा तोवकएको अलिकृतबाट हजनेछ ।  

(२)  नगर पालिकाको आन्तररक िेखापरीिण सभिन्िी अन्र्य व्र्यिथथा तोवकए बिोस्जि हजनेछ ।  

(३) नगर पालिकाकोआन्तररक िा अस्न्ति िेखापरीिण हजुँदा सरकारी नगदी िा स्जन्सी 
िािसािानको िगत छजट गरेको िा सरकारिाई हानी नोकसानी पजर्रर्यािएको देस्खएिा प्रिजख 
प्रशासकीर्य अलिकृतिे त्र्यथतो स्जभिेिार व्र्यस्िबाट हालन नोकसानी िएको रकि असजि गरी 
कसूरको िारा अनजसार वििागीर्य कारबाही सिेत गनजिपननछ । 

१९. थपष्टीकरण नददने उपर कारबाही :-  (१) कार्याििर्यको सरकारी नगदी स्जन्सी आर्य–व्र्यर्यको िेखा 
आकस्थिक लनरीिण गदाि िा आन्तररक िा अस्न्ति िेखापरीिणको लसिलसिािा सोलिएको प्रश्नको 
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जिाि िा िाग गररए बिोस्जिको िेखा तथा वििरण तोवकएको भर्यादलिर दास्खिा गनजि सभबस्न्ित 
िेखा उत्तरदार्यी अलिकृत र स्जभिेिार व्र्यस्िको कतिव्र्य हजनेछ । 

(२)  उपदिा (१) बिोस्जि तोवकएको भर्यादलिर काि सभपन्न गनि नसवकने िई िनालसि 
िाविकको कारण सवहत भर्याद थपको िालग अनजरोि गरेिा र त्र्यथतो कारण िनालसि देस्खएिा 
सो प्रश्न सोिनी गनन िा वििरण िाग गनन अलिकारी िा लनकार्यिे िनालसि िाविकको भर्याद 
थप गररददन सकनेछ । 

(३)  उपदिा (१) र (२) बिोस्जि ददइएको भर्यादलिर सोलिएको प्रश्नको जिाििा िाग गररएको 
िेखा पेश गनि नसकनेिे बेरुजज िा कैविर्यत देस्खएको रकि व्र्यहोनजि पननछ । 

 

२०. बेरुजज असूि िर्छ्यौट लनर्यलित र िगत कार्यि गनन :- (१) िहािेखा परीिकको प्रलतिेदनिा 
औलं्र्याएको िेरुजज असूि उपर गनजि पनन तथा लतनजि बजझाउनज पनन िनी ठहर्रर्यािईएको रकिको िगत 
कार्याििर्यिे अध्र्यािलिक गरी गराई राख्नजपननछ ।  

(२)  िेखापरीिणबाट देस्खएको िथर्यौट र वहनालिना िएको रकि िा तोवकए बिोस्जि लनर्यलित हजन 
नसकेको िेरुजज रकि स्जभिेिार व्र्यस्िबाट असूि उपर गनजिपननछ ।  

(३)  िहािेखा परीिकको िावषिक प्रलतिेदनिा औल्र्याएको बेरुजज सभबन्ििा कार्यिपालिकाको 
अनजिलतिे नगर सिािा उपस्थथत िई आफ्नो प्रलतकृर्या व्र्यि गनन र बेरुजज िछिर्यौट सभिन्िी 
काि कारिाही गनन गराउने उत्तरदावर्यत्ि िेखा उत्तरदार्यी अलिकृतको हजनेछ ।  

(४)  िेरुजज असूि िर्छ्यौट, लनर्यलित र िगत कार्यि गनन सभिन्ििा सिािा छििि िई प्रलतिेदन 
थिीकृत िएपलछ सो प्रलतिेदनिा उल्िेस्खत सजझािहरू कार्यािन्िर्यन गनन गराउने दावर्यत्ि 
कार्यिपालिकाको लनदनशन बिोस्जि सभिस्न्ित िेखा उत्तरदार्यी अलिकृतको हजनेछ ।  

(५)  बेरुजज िर्छ्यौट सभिन्िी अन्र्य कार्यिविलि तोवकए बिोस्जि हजनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

बरबजझारथ, लििाि लबक्री  तथा लिनाहा सभबन्िी व्र्यिथथा 
 

२१. बरबजझारथ:-  (१) नगर पालिकाका लनिािस्र्त प्रलतलनलििे आिू स्जभिा िएको कागजात तथा स्जन्सी 
सािान आफ्नो पदाििी सिाप्त हजनजिन्दा १५ ददन अगािै विताि बजझाई सोको प्रिाण लिनज पननछ ।  

(२)  कििर्ारी सरुिा िा बढजिा हजुँदा िा अिकाश प्राप्त गदाि िा िािो अिलििा काजिा िा लबदािा 
रहुँदा आफ्नो स्जभिािा रहेको नगदी स्जन्सी िा सरकारी कागजात तोवकएको भर्यादलिर 
बरबजझारथ गरी तोवकएको ढाुँर्ािा बरबजझारथको प्रिाणपर लिनज पननछ । 

(३)  उपदिा (१) बिोस्जि बरबजझारथ नगनन व्र्यस्ि िहाििािा कििर्ारी िए प्रर्लित कानून 
बिोस्जि लनजको तिब ित्ता रोक्का राखी र बहाि टजटेको व्र्यस्ि िए लनजको लनितृ्तिरण िा 
उपदान रोक्का राखी एिं लनितृ्तिरण, उपदान नपाउने िा उपदान लिइसकेको व्र्यस्ि िए 
थथानीर्य प्रशासनद्वारा पक्राउ गरी बरबजझारथ गनि िगाइनेछ । 

(४)  सिर्यिा बरबजझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, स्जन्सी िा कज नै िनिाि नोकसान िएिा 
नोकसान िए बराबरको रकि र सोही बराबरको लबगो रकि प्रर्लित कानून बिोस्जि 
सभबस्न्ित व्र्यस्िबाट असजि उपर गररनेछ । 
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(५)  बरबजझारथ गनन अन्र्य प्रकृर्या तोवकए बिोस्जि हजनेछ । 

 

२२. नगदी स्जन्सी दजरूपर्योग एिं िथर्यौट िएिा कारबाही गररने :- (१)कार्याििर्यको सरकारी तहसीि तथा 
स्जन्सी िण्डार आन्तररक िेखापरीिण गदाि िा अस्न्ति िेखापरीिण गदाि िा कज नै तिरिे जाुँर् हजुँदा 
सरकारी रकि िथर्यौट िएको देस्खन आएिा प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतिे प्रर्लित कानून बिोस्जि 
सो िथर्यौट गनन उपर आिश्र्यक कारबाही गनजिगराउनज पननछ । 

(२) साििजलनक सभपस्त्तको स्जभिा, त्र्यसको िगत,संरिण, बरबजझारथ र जिािदेही सभिन्िी अन्र्य 
व्र्यिथथा तोवकएबिोस्जि हजनेछ । 

 

२३. लििाि लबक्री तथा लिन्हा ददने :- (१) र्यस ऐन तथा र्यसअन्तगित बनेको लनर्यि बिोस्जि स्जन्सी 
लनरीिण गदाि टजटिज ट तथा बेकभिा िई काि निाग्ने िनी प्रलतिेदनिा उल्िेख िएको 
िािसािानहरू प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतिे आिश्र्यक जाुँर्बजझ गदाि लििाि लबक्री गनजिपनन िनी 
ठहर्यािइएको िािसािान तोवकए बिोस्जिको कार्यिविलि अपनाई लििाि लबक्री गनि सवकनेछ । 

(२)  र्यस ऐनिा अन्र्यर जजनसजकै कज रा िेस्खएको िए तापलन र्यो ऐन अन्तगित उठ्न नसकेको बाुँकी 
रकि, प्राकृलतक प्रकोप, दजघिटना िा आफ्नो काबू बावहरको पररस्थथलतिे गदाि तथा सजखाजती िई 
िा स्खएर, सडेर गई िा अन्र्य कारणबाट सरकारी हानी नोकसानी हजन गएको िा ऐन बिोस्जि 
लििाि बढाबढ हजुँदा पलन नउठेको िा उठ्ने स्थथलत नदेस्खएकोिा कार्यिपालिकाबाट तोवकए 
बिोस्जिको कार्यिविलि अपनाई लिन्हा ददन सवकनेछ । 

 

पररच्छेद–७ 

विविि 
 

२४. काि, कतिव्र्य, अलिकार तथा स्जभिेिारी :- िेखा उत्तरदार्यी अलिकृत, कार्याििर्य प्रिजख, स्जभिेिार व्र्यस्ि 
िगार्यत नगदी िा स्जन्सी सभिन्िी काि गनन अन्र्य अलिकारीको काि, कतिव्र्य, अलिकार तथा 
स्जभिेिारी तोवकए बिोस्जि हजनेछ । 

(२) उपदिा (१) ििोस्जि तोवकएको काि,कतिव्र्य, अलिकार तथा स्जभिेिारी अनजसार सभिस्न्ित 
व्र्यस्ििे जिािदेवहता िहन गनजिपननछ । 

 

२५.  वित्तीर्य प्रलतिेदन साििजलनक गनजिपनन :- र्यस ऐन र अन्र्य प्रर्लित कानूनबिोस्जि तर्यार गनजिपनन वित्तीर्य 
प्रलतिेदनहरू सभिस्न्ित लनकार्यिा पेश िएको लिलतिे सात ददन लिर विद्यजतीर्य िा अन्र्य उपर्यजि 
िाध्र्यिबाट साििजलनक गनजिपननछ । 

 

२६. आलथिक प्रशासनको सिािनाः (१) नगरपालिकाको आलथिक प्रशासन सिािन सभिन्िी व्र्यिथथा तोवकए 
ििोस्जिहजनेछ ।  

(२)  उपदिा (१) ििोस्जिको व्र्यिथथा निएसभिका िालग र्यो ऐन र र्यस अन्तगित तोवकए 
बिोस्जिको आलथिक प्रशासन सिािन गनि आिश्र्यक पनन जनशस्िको पररर्ािन र व्र्यिथथापन 
िहािेखा लनर्यन्रक कार्याििर्यिे गननछ ।  
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२७.  संघीर्य र प्रदेश आलथिक कार्यिविलि ऐनिाई आिार िान्नजपनन :- नगरपालिकाको नगर सिािे आलथिक 
कार्यिविलि सभबन्िी ऐन बनाउुँदा सङघीर्य र प्रदेश आलथिक कार्यिविलि ऐनिा िएका व्र्यिथथािाई 
िागिदशिनका रूपिा लिई सो बिोस्जि गनजि गराउनजपननछ । 

 

२८.  विद्यजतीर्य प्रविलिको प्रर्योग गनि सकनेाः (१) र्यस ऐनबिोस्जि आलथिक कारोिारको िेखा व्र्यिस्थथत गनि 
उपर्यजि विद्यजतीर्य प्रणिीको प्रर्योग गनि सवकनेछ । 

(२)  उपदिा (१) बिोस्जिको आिश्र्यक प्रणािी नगरपालिका आंिैिे विकास गरी िा िहािेखा 
लनर्यन्रक कार्याििर्यबाट प्राप्त गरी िागू गनि सकनेछ । 

(३)  उपदिा (२) ििोस्जि विकास गररएको प्रणािीिा सिािेश निएको िा पर्यािप्त निएको कज न ै
प्रणािी विकास गनजि पनन िएिा िेखाको लसद्घान्त एिं वित्तीर्य ढाुँर्ाको एकरूपताका िालग 
तोवकए बिोस्जि िहािेखा लनर्यन्रक कार्याििर्यको सिेत परािशि लिनजपननछ । 

 

२९. िेखापरीिण सहजीकरण सलिलताः (१)  नगरपालिकाबाट सभपादन गररने कार्यिहरूिा आन्तररक लनर्यन्रण 
प्रणािी अििभिन गरी प्रिािकारी, दितापूणि एिं लितव्र्यर्यी रूपिा सभपादन गनि, वित्तीर्य 
प्रलतिेदनहरूिाई सिर्यिै तर्यार गनि तथा विश्वसनीर्य बनाउन, बेरुजज िछौट गनि गराउन 
नगरकार्यिपालिकािे आिूिध्रे्यबाट तोकेको सदथर्यको अध्र्यितािा नगर पालिकाको आन्तररक 
िेखापरीिण गनि तोवकएको अलिकृत, प्रिजख प्रशासकीर्य अलिकृतिे तोकेको नगरपालिकाको अलिकृत 
र प्राविलिक अलिकृतसिेत रहेको एक िेखापरीिण सहजीकरण सलिलत रहनेछ  

(२) िेखापरीिण सहजीकरण सलिलत सभिन्िी अन्र्य / व्र्यिथथा तोवकए बिोस्जि हजनेछ । 

 

३०. अलिकार प्रत्र्यार्योजनाः र्यो ऐन िा र्यसअन्तगित बनेको लनर्यि बिोस्जि कज नै कार्याििर्य िा अलिकारीिाई 
प्राप्त अलिकारिध्रे्य तोवकए बिोस्जिका अलिकार िाहेकका अन्र्य अलिकार कज न ै अलिकारीिे प्रर्योग 
गननगरी प्रत्र्यार्योजन गनि सवकनेछ ।  

 

३१. लनर्यि लनदनस्शका िा कार्यिविलि बनाउने अलिकाराः र्यस ऐनको उदे्दश्र्य कार्यािन्िर्यन गनि  नगर 
कार्यिपालिकािे आिश्र्यक लनर्यिहरू, लनदन स्शका, कार्यिविलि िा िागिदशिन बनाउन सकनेछ । 


