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महाराजगन्ज नगरपाविकाको अर्थथक काययविवध वनयवमत तथा व्यिवथथत गनय बनेको ऐन, २०७% 

प्रथतािना : 

महाराजगन्ज नगरपाविकाको सवित कोषको संचािन गनय , बजेट तथा काययक्रम तजजयमा गनय , वनकासातथा खचय गनय, िेखा 

राख्न, अर्थथक तथा वित्तीय प्रवतिेदन गनय , अर्थथक कारोिारको अन्तररक वनयन्रणकोव्यिथथा वमिाईन , अन्तररक तथा 

ऄवन्तम िेखापरीक्षण गनय , बेरुजज फछ्र्यौट तथा ऄसजि ईपर गनयगराईन , अर्थथक काययविवधिाइ वनयवमत , व्यिवथथत र 

जिाफदेही बनाईन िाञ्छनीय भएकोि,े 

थथानीय सरकार सिािन ऐन , २०७४ को दफा १०२ (१) बमोवजम महाराजगन्ज नगरपाविकाको नगरसभािे यो ऐन 

बनाएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारवभभक 

१. संवक्षप्त नाम र प्रारभभ : 

(१) यस ऐनको नाम “महाराजगन्ज नगरपाविकाको अर्थथक काययविवध ऐन, २०७%” रहकेोछ । 

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

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

(क) “ऄसजि ईपर गनजय पने रकम” भन्नािे प्रचवित ऐन बमोवजम भजक्तानी ददन नहुने रकमभजक्तानी ददएको िा बढी हुने गरी 

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

रकम सभझनज पछय र सोशब्दिे वहनावमना िा मथयौट गरेको रकम नगरपाविकािाइ वतनजय बजझाईनज पने ऄन्य कज नैरकम 

किम समेतिाइ जनाईँछ । 

(ख) “ऄवन्तम िेखापरीक्षण” भन्नािे महािेखा परीक्षकको कायायियबाट हुने िेखापरीक्षणसभझनजपछय । 

(ग) “अन्तररक िेखापरीक्षण ” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपाविकाको तोदकएको शाखा िाऄवधकृतबाट हुने अन्तररक 

िेखापरीक्षण सभझनजपछय । 

(घ) “अर्थथक िषय” भन्नािे हरेक िषयको साईन मवहनाको एक गतेदेवख ऄको िषयको अषाढमवहनाको मसान्तसभमको बाहृ 

मवहनाको ऄिवधिाइ सभझनजपछय । 

(ङ) “एक तह मावथको ऄवधकारी ” भन्नािे िडा सवचि र वबषयगत शाखा प्रमजखको हकमानगरपाविकाको 

प्रमजखप्रशासकीय ऄवधकृत, नगरपाविकाको प्रमजख प्रशासकीय ऄवधकृतकोहकमा नगरपाविकाको प्रमजख र प्रमजखको हकमा 

नगर काययपाविका सभझनजपछय | 

(च) “कारोबार” भन्नािे सरकारीचि , ऄचि, नगदी तथा वजन्सी धनमाि वजभमा विइ प्रचवितऐन बमोवजम वनधायररत 

काममा खचय िा दावखिा गने सभबन्धी सभपूणय काम सभझनज पछय । 

(छ) “प्रमजख प्रशासकीय ऄवधकृत” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपाविकाको प्रमजख प्रशासकीय ऄवधकृतसभझनजपछय । 
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(ज) “कायायिय” भन्नािे नगर काययपाविकाको कायायिय सभझनज पदयछ र सो शब्दिेनगरपाविका मातहत रहकेो वबषयगत 

शाखा िा विभाग िा महाशाखा िा कायायिय िाएकाआहरुिाइ समेत जनाईनेछ । 

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

पदावधकारी सभझनज पछय । 

(ञ) “वजभमेिार व्यवक्त ” भन्नािे िेखा ईत्तरदायी ऄवधकृतबाट ऄवधकार सजवभपए बमोवजमकोकायय संचािन गने , वजभमा 

विन,े खचय गने, िेखा राख्ने, अन्तररक तथा ऄवन्तमिेखापरीक्षण गराइ बेरुजज फछ्र्यौट गने गराईने , सरकारी नगदी वजन्सी 

ऄसजि ईपर गनेगराईने तथा दावखिा गने कतयव्य भएको व्यवक्त सभझनजपछय र सो शब्दिे नगरपाविकाकोकामको िावग 

सरकारी नगदी िा वजन्सी विइ िा नविइ सो काम फछयायईने वजभमा विनेजजनसजकै व्यवक्त समेतिाइ जनाईँछ । 

(ट) “तािजक कायायिय ” भन्नािे िडा कायायिय तथा वबषयगत कायायियको हकमा नगरकाययपाविकाको कायायिय 

सभझनजपछय । 

(ठ) “तोदकएको” िा “तोदकए बमोवजम ” भन्नािे यस कानून ऄन्तगयत बनेका वनयमाििी ,वनदेवशका िा काययविवधमा 

तोदकएको िा तोदकए बमोवजम सभझनजपछय । 

(ड) “नगरपाविका” भन्नािे महाराजगन्ज नगरपाविका सभझनजपछय । 

(ढ) “प्रदेश सवित कोष” भन्नािे संविधानको धारा–२०४ बमोवजमको सवित कोषसभझनजपछय । 

(ण) “बजेट संकेत” भन्नािे नेपाि सरकारिे थिीकृत गरेको अर्थथक संकेत तथा िगीकरणकोऄधीनमा रही नगरपाविकाको 

कायायिय, वबषयगत शाखा, िडा कायायिय िा सो सरहकोक्षेरावधकार भएका अयोजना काययक्रम अददको कायय प्रकृवत र 

संगठन समेत छज रिने गरीनगरपाविकािे ददएको संकेतिाइ जनाईँछ । 

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

तथा ऄवनयवमत िा बेमनावसि तररकािे अर्थथक कारोबार गरेकोभनी िेखापरीक्षण गदाय औंल्याआएको िा ठह ¥याआएको 

कारोबार सभझनजपछय । 

(थ) “बैंक” भन्नािे सवित कोषको सिािन गनय नेपाि राष्ट्र बैंकबाट वथिकृती प्राप्तनगरपाविकािे तोकेको कज नै बैंक सभझनज 

पछय र सो शव्दिे त्यथतो बंुैकको ऄवधकार प्रयोगगरी कारोिार गनेगरी तोदकएको बैंकको शाखा समेतिाइ जनाईँछ । 

(द) “मातहत कायायिय” भन्नािे नगरपाविका मातहत रहकेो िडा कायायिय िा वबषयगतशाखा , महाशाखा, विभाग िा 

कायायिय र एकाइ सभझनजपछय । 

(ध) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा देवखने गरी प्रचवित कानून बमोवजम रावखनेऄवभिेख , खाता, दकताब अदद 

र सो कारोबारिाइ प्रमावणत गने ऄन्य कागजात रप्रवतिेदनका साथै विद्यजतीय प्रविवधबाट रावखएको ऄवभिेख र अर्थथक 

वििरण समेतिाइसभझनजपछय । 

(न) “िेखा ईत्तरदायी ऄवधकृत” भन्नािे अफ्नो र मातहत कायायियको अर्थथक प्रशासनसंचािन गने , िार्थषक बजेट तयार 

गने र सो बजेट वनकासा प्राप्त गरी खचय गने ऄवधकारसजभपने , बजेट तथा काययक्रम ऄनजसार हुने अर्थथक कारोिारको िेखा 

राख्ने र राख्निगाईने , िेखा वििरण तयार गने गराईने , विवनयोजन, राजथि, धरौटी, वजन्सी र ऄन्यजजनसजकै कारोिारको 
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अन्तररक तथा ऄवन्तम िेखापरीक्षण गराईने , बेरुजज वनयवमत गनेगराईने, ऄसजि ईपर गने गराईने िा वमन्हा गने गराईने 

कतयव्य भएको नगरपाविकाकोप्रमजख प्रशासकीय ऄवधकृतिाइ सभझनजपछय । 

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

(फ) “िडा सवचि” भन्नािे नगरपाविकाको िडा सवचििाइ सभझनजपछय । 

(ब) “विवनयोजन” भन्नािे नगर सभाद्वारा विवभन्न काययहरुका िावग विवभन्न शीषयकमा खचयगनय विवनयोजन भएको रकम 

सभझनजपछय । 

(भ) “वित्तीय वििरण” भन्नािे नेपाि सरकारिे थिीकृत गरेको मापदण्ड बमोवजम कज नैवनवित ऄिवधमा भएको अर्थथक 

कारोिारको समविगत वथथवत दशायईने ईदे्दश्यिे शीषयकसमेत खजल्ने गरी तयार गररएको वििरण सभझनजपछय र सो शव्दिे 

कारोिारको वथथवतदशायईने गरी शीषयकका अधारमा िनाआएको बजेट ऄनजमान , वनकाशा, खचय, अभदानी,दावखिा र बाँकी 

रकम समेत खजिाआएको प्रावप्त र भजक्तानी वििरण र सोसँग सभिवन्धतिेखा, रटप्पणी र खजिासा समेतिाइ जनाईँछ । 

(म) “संविधान” भन्नािे नेपािको संविधान सभझनजपछय । 

(य) “सवित कोष” भन्नािे नगर पाविकाको सवित कोष सभझनजपछय । 

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

(ि) “संपरीक्षण” भन्नािे अन्तररक िा ऄवन्तम िेखापरीक्षण प्रवतिेदनमा औंल्याआएको बेरुजजकोसभबन्धमा पेश हुन अएका 

थपिीकरण िा प्रवतदक्रया साथ संिग्न प्रमाण तथाकागजातको अधारमा गररने फछ्र्यौट सभिन्धी काययिाइ सभझनजपछय र 

सो शब्दिेसभाबाट गरठत िेखा सवमवतबाट प्राप्त सजझाि िा वनदेशनका अधारमा गररने परीक्षण िाऄनजगमन कायय 

समेतिाइ जनाईँछ । 

(ि) “काययपाविका” भन्नािे नगर काययपाविका सभझनजपछय । 

(श) “साियजवनक जिाफदेहीको पद” भन्नािे पाररश्रवमक ठेदकएको िा नठेदकएको जे भए तापवनकज नै रूपमा वनयजक्त हुने िा 

वनिायवचत हुने िा मनोनयन हुने कानूनी मान्यता प्राप्तसाियजवनक काम, कतयव्य र ऄवधकार भएको पद सभझनजपछय । 

(ष) “वबषयगत शाखा” भन्नािे नगरपाविका ऄन्तगयत रहकेो वबषयगत विभाग, महाशाखा,शाखा, कायायिय िा एकाआिाइ 

सभझनजपछय । 

पररच्छेद–२ 

सवित कोषसिािन सभिन्धी व्यिथथा 

३. सवित कोषको सिािन : 

(१) सवित कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् : 

 (क) नगर सभाबाट थिीकृत कानून बमोवजम िगाइएको कर तथा गैर कर िापत ऄसजिभएको राजथि रकम । 

 (ख) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजथि बाँडफाँड िापत प्राप्त रकम । 
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 (ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण ऄनजदान , सशतयऄनजदान, समपूरक ऄनजदान र 

 विशेष ऄनजदान िापत प्राप्त रकम । 

 (घ) नगरपाविकािे विएको अन्तररक ऋण िापतको रकम । 

 (ड) ऄन्य प्रचवित कानून बमोवजम नगरपाविका नाममा प्राप्त भएको ऄन्य अय िापतकोरकम । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको रकम नेपाि राष्ट्र बैंकबाट थिीकृवत प्राप्त नगरपाविकािे तोकेकोकज नै बैंकमा खाता खोिी 

जभमा गररनेछ । 

(३) नेपािको संविधान , यो कानूनर ऄन्य प्रचवित कानूनको ऄधीनमा रही सवित कोषकोसंचािन नगरपाविकाको 

कायायियिे तोके बमोवजम गनेछ । 

४. सवित कोषको िेखा राख्ने ईत्तरदावयत्ि : 

(१) सवित कोषको िेखा ऄद्यािवधक रुपमा राख्ने तथा त्यसको िार्थषक वित्तीय वििरण तयारगने तथा िेखा दावखिा गने 

गराईने कतयव्य र ईत्तरदावयत्ि नगरपाविकाको प्रमजखप्रशासदकय ऄवधकृतको हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको िेखा तथा सोको वित्तीय वििरण सभामा र प्रदेश िेखा वनयन्रककायायिय , महािेखा 

वनयन्रक कायायिय एिं महािेखा परीक्षक समक्ष पेश गने सभिन्धीऄन्य काययविवध तोदकए बमोवजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

बजेट वनमायण तथा िार्थषक काययक्रम तजजयमा, वनकासा, खचय, रकमान्तर तथा वनयन्रण 

५. बजेट तथा काययक्रम तजजयमा गने : 

(१) अगामी अर्थथक िषयमा नगरपाविकािे सभपादन गनजयपने कायय तथा काययक्रमको िावगसंविधानको धारा –२३० 

िमोवजम बजेट तयार गने गराईने र सभामा पेश गरी पाररतगराईने ईत्तरदावयत्ि काययपाविकाको हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम बजेट तथा काययक्रम तजजयमागने प्रयोजनकािावग ईपिव्ध हुने श्रोततथा खचयको सीमाको 

पूिायनजमान चािज अर्थथक िषयको िैशाख मसान्तवभर गररसक्नज  पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोवजम श्रोत र खचयको सीमा वनधायरण भएपवछ वनधायररत स्रोत तथा खचयकोसीमावभर रही अगामी 

अर्थथक िषयको बजेट तजजयमा गनजय पनेछ । 

(४) अगामी अर्थथक िषयको बजेट चािज अर्थथक िषयको ऄसार १५ गतेवभर सभामा प्रथतजतगनजयपनेछ । 

(५) अगामी अर्थथक िषयको बजेट तजजयमा गदाय नगरपाविकाबाट थिीकृत अिवधक योजना रमध्यकािीन खचय संरचनािाइ 

मूि अधार बनाईनज पनेछ । 

(६) नगरपाविकािे घाटा बजेट वनमायण गनजयपने भएमा घाटा पूर्थत गने स्रोत समेतको खाकातयार गनजयपनेछ । 
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(७) बजेट तथा काययक्रम तजजयमा, छिफि एिम् बजेटको मथयौदािाइ ऄवन्तम रुप ददइ पाररतगदाय ऄपनाईनजपने काययविवध 

तोदकए बमोवजम हुनेछ । 

६. बजेट वनकासा : 

(१) सभाबाट बजेट थिीकृत भएको ७ ददनवभर थिीकृत बजेट वििरण ऄनजसार खचय गनेऄवततयारी gu/ k|d'vn] 

k|d'vk|zf;lsoclws[tnfO{ lbg'kg]{5 /अख्तियारी प्राप्त भएको १५ ख्िनख्भत्र प्रमखु प्रशासकीय अख्िकृिले बमोख्जमको 

ढााँचामा काययक्रम स्वीकृि गरी सम्बख्धिि ख्वभाग /महाशाखा /शाखा/इकाइ प्रमखु र वडा सख्चवलाई ख्लख्खि रुपमा योजना 

कायायधवयनकोख्जम्मा ख्िनपुनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको ऄवततयारी प्राप्त भएपवछ तोदकए बमोवजम बैकमाफय त प्रावप्त,वनकाशा र भजक्तानी गनजयपनेछ । 

तर अर्थथक िषयको ऄवन्तम ददनमा ऋण दावयत्िको भजक्तानी र वहसािवमिान बाहकेको ऄन्यभजक्तानी सभिन्धीकाम हुनेछैन 

। 

(३) ईपदफा (२) बमोवजम प्रावप्त, वनकासा तथा भजक्तानी गदाय संघीय महािेखा वनयन्रककायायियिे तोदकददएको मापदण्ड 

बमोवजम हुने गरी एकि खाता कोष प्रणािी ऄििभिनगररनेछ । 

(४) रकम वनकासा भएपवछ तोदकएका पदावधकारीको संयजक्त दथतखतबाट बैंक खाता संचािनगनजयपनेछ । 

(५) थिीकृत बजेट तथा काययक्रम बमोवजम थिीकृत बजेटको पररवधवभर रहरे प्रचवित कानूनबमोवजम खचय गने , िेखा 

राखी िा राख्न िगाइ िेखा पेश गने , िेखापरीक्षण गराईने , बेरुजजफछ्र्यौट गने र काययपाविकामा पेश गने ईत्तरदावयत्ि 

िेखा ईत्तरदायी ऄवधकृतको हुनेछ । 

(६) यस कानून र प्रचवित ऄन्य कानून बमोवजम रकम वनकासा ददने तथा कोष सिािन गनेगराईने सभिन्धी ऄन्य 

काययविवध तोदकए बमोवजम हुनेछ । 

७. बजेट रोक्का िा वनयन्रण गनय सके्न : 

दफा ६ मा जजनसजकै कज रा िेवखएको भएता पवन नगरपाविकाको अर्थथक वथथवत र सवितकोषमा जभमा रहकेो रकमिाइ 

मध्यनजर गरी विवनयोवजत रकममा अिश्यकता ऄनजसारनगरपाविकािे पूणय िा अंवशक रुपमा रोक्का िा वनयन्रण गनय 

सके्नछ । 

८. खचय गने काययविवध : 

नगरपाविकाको कायय तथा अयोजना सिािन गने , धरौटी, दथतजर, सेिा शजल्क विने ,पेश्की ददने तथा फछ्र्यौट गने , नगदी 

तथा वजन्सी सभपवत्तको संरक्षण गन,े वििाम वबक्रीगन,े वमन्हा ददने सभबन्धी काययविवध तोदकए बमोवजम हुनेछ । 

९. रकमान्तर तथा श्रोतान्तर : 

(१) नगरपाविकाको थिीकृत बजेटको कज नै एक बजेट ईप शीषयक ऄन्तगयतको खचय शीषयकमारकम पजग भएमा सो नपजग 

भएको रकम कज नै एक िा एक भन्दा बढी शीषयकमा बचत हुनेरकमबाट २५ प्रवतशतमा नबढ्ने गरी नगर काययपाविकािे 

रकमान्तर गनय सके्नछ । 
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तर पूँजीगत शीषयकबाट चािू शीषयकमा रकमान्तर गनय सके्न छैन । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको ऄवधकार अिश्यकता ऄनजसार नगर काययपाविकािे प्रमजखप्रशासदकय ऄवधकृतिाइ 

प्रत्यायोजन गनय सके्नछ । 

(३) नगरपाविकाको विवनयोजन ऄन्तगयत कज नै एक प्रकारको खचय व्यहोने श्रोतमा रहकेो रकमऄको श्रोतमा साने र भजक्तानी 

विवध पररितयन गने ऄवधकार सभाको हुनेछ । 

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

१०. बजेट दफताय हुने : 

थिीकृत बार्थषक बजेटमा विवनयोजन भै वनकासा भएको रकम कज नै कारणिश खचय हुननसकी खचय खातामा बाँकी रहमेा 

अर्थथक िषयको ऄन्तमा संवचत कोषमा दफताय दावखिागनजयपनेछ । 

 

पररच्छेद–४ 

कारोबारको िेखा 

११. कारोबारको िेखा : 

(१) विवनयोजन , धरौटी एिं राजश्व तथा ऄन्य कारोिारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीकोवसद्घान्त बमोवजम नगदमा 

अधाररत िेखा प्रणािी ऄनजसार रावखनेछ ।तर महािेखा वनयन्रक कायायियिे नगदमा अधाररत िेखा प्रणािीिाइ 

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

(२) ईप–वनयम (१) बमोवजमको िेखा राख्नका िावग अिश्यक िेखा ढाँचा महािेखापरीक्षकबाट थिीकृत भए बमोवजम 

हुनेछ । 

(३) नगरपाविकािे ऄनजदान, सहायता, िगानी, विवनयोजन, राजश्व तथा धरौटीका ऄवतररक्तऄन्य सिै प्रकारका कारोिार 

र खचयको िेखा तयार गरी राख्नजपनेछ । 

(४) िेखा ईत्तरदायी ऄवधकृतिे तोदकएको समयवभर विवनयोजन , राजथि, धरोुैटी िगायतकोएकीकृत वित्तीय वििरण 

तयार गरी नगरकाययपाविका, नगरसभा तथा महािेखा वनयन्रककायायियमा ईपिव्ध गराईनज पनेछ । 

(५) अफ्नो वनकाय र मातहत कायायियको सभपवत र दावयत्िको िेखांकन एिं प्रवतिेदन गनेदावयत्ि िेखा ईत्तरदायी 

ऄवधकृतको हुनेछ । 

१२. वजभमेिार व्यवक्त जिाफदेही हुने : 

(१) वजभमेिार व्यवक्तिे प्रत्येक कारोबार थपि देवखने गरी प्रचवित कानूनिे तोके बमोवजमकोररत पज ¥याइ िेखा तयार 

गरी गराइ राख्नज पनेछ । 
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(२) अर्थथक प्रशासन संचािन गदाय मातहत कायायियिे प्रचवित कानूनको पािना गरे नगरेकोसभबन्धमा अिश्यकता 

ऄनजसार रेखदेख , जाँचबजझ तथा वनरीक्षण गने र मातहतकायायियको वहसाब केन्रीय वहसाबमा समािेश गराईने 

ईत्तरदावयत्ि िेखा ईत्तरदायीऄवधकृतको हुनेछ । 

(३) ईपदफा (१) िमोवजम िेखा तयार गरे नगरेको िा ईपदफा (२) बमोवजम िेखा ईत्तरदायीऄवधकृतिे रेखदेख , 

जाँचबजझ तथा वनरीक्षण गदाय िा िेखा परीक्षण हुदँा प्रचवित कानूनद्वारावनधायररत प्रदक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको िा 

ऄन्य कज नै कैदफयत देवखन अएमावजभमेिार व्यवक्तिे त्यसको जिाफदेही िहन गनजय पनेछ । 

(४) कज नै मनावसब कारणिे िेखा सभबन्धी काममा ऄवनयवमत हुन गएमा वजभमेिार व्यवक्तिेतोदकएको ऄिवधवभर 

ऄवधकार प्राप्त ऄवधकारी समक्ष कारण खजिाइ वनयवमत गराईनकोिावग पेश गरेमा िेखा ईत्तरदायी ऄवधकृतिे तोदकएको 

भयाद वभर त्यस सभबन्धमाअिश्यक वनणयय गनजयपनेछ । 

तर मनावसि कारण नभइ िेखा सभबन्धी काममा ऄवनयवमत हुन अएको देवखन अएमािेखा ईत्तरदायी ऄवधकृतिे 

वजभमेिार व्यवक्तिाइ पवहिो पटक पॉचँ सय रूपैयाँ र त्यसपवछपवन दोहोररन अएमा पटकै वपच्छे एक हजार रूपैयाँ 

जररिाना गरी प्रचवित कानूनबमोवजम विभागीय कारबाही समेत गनय सके्नछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोवजम वनणयय ददनज पने ऄवधकारीिे तोदकएको भयादवभर वनणयय नददएमावनजिाइ एक तहमावथको 

ऄवधकारीिे पवहिो पटक पाँच सय रूपैयाँ र सोही ऄवधकारीबाटपजन : ऄको पटक त्यथतो कायय दोहोररन गएमा पन्र सय 

रूपैयाँ जररिाना गनजय पनेछ । 

(६) ईपदफा (२) बमोवजम रेखदेख , जाँचबजझ तथा वनरीक्षण हुदँा यो ऐन िा यो ऐन ऄन्तरगतबनेको वनयम बमोवजम 

वनधायररत प्रदक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको देवखन अएमा िाऄन्य कज नै कैदफयत देवखन अएमा जाँच गनय पठाईने तािजक 

कायायियिे किमै वपच्छे दजइसय रूपैयाँ जररिाना गनय सके्नछ । एईटै वजभमेिार व्यवक्तिाइ तीन पटक भन्दा बढीजररिाना 

भआसके पवछ पजनः त्यथतो कायय दोहोररन अएमा किमै वपच्छे पाँच सय रूपैयाँजररिाना गरी प्रचवित कानून बमोवजम 

विभागीय कारबाही समेत गनजय पनेछ । 

(७) यो कानून िा यस कानूनऄन्तगयत बनेको वनयम बमोवजम िेखा राखे नराखेको , िेखादावखिा गरे नगरेको र 

िेखापरीक्षण गराए नगराएको सभबन्धमा समय समयमा जाँच ,वनरीक्षण गरी अन्तररक वनयन्रण र रेखदेख गने 

वजभमेिारी प्रमजख प्रशासकीय ऄवधकृतको हुनेछ । 

१३. राजथि दावखिा र राजथि िेखा : 

(१) प्रचवित कानून बमोवजम नगरपाविकािाइ प्राप्त हुने राजथि तथा ऄन्य अय रकमहरुकायायियमा प्राप्त भएपवछ 

तोदकए बमोवजम संवचत कोषमा अभदानी देवखने गरी बैंकदावखिा गनजय पनेछ । 

(२) राजथिको िगत तथा िेखा राख्ने तथा फाँटिारी पेश गने , िेखापरीक्षण गराईने र त्यसकोऄवभिेख राख्ने ईत्तरदावयत्ि 

प्रमजख प्रशासकीय ऄवधकृतको हुनेछ । 

१४. नगदी वजन्सी दावखिा गने र िेखा राख्ने : 

(१) वजभमेिार व्यवक्तिे अफ्नो वजभमामा अएको सरकारी नगदीको हकमा सोही ददन िात्यसको भोविपल्ट तोदकएको 

बैंक खातामा र वजन्सी मािसामान भए सात ददनवभरतोदकएको थथानमा दावखिा गरी श्रेथता खडा गनजय पनेछ । 



9 
 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको भयादवभर वजभमेिार व्यवक्तिे नगदी तथा वजन्सी दावखिा गरेकोश्रेथता खडा गनय नसकेमा 

त्यसको मनावसि कारण खजिाइ एक तह मावथको ऄवधकारीसमक्ष भयाद थपको िावग ऄनजरोध गनय सके्नछ । यसरी ऄनजरोध 

भै अएमा एक तहमावथको ऄवधकारीिे मनावसि कारण देखेमा एकै पटक िा दजइ पटक गरी बढीमा पैंतािीसददन सभमको 

भयाद थवपददन सके्नछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोवजम थवपएको भयाद वभर पवन श्रेथता खडा नगने वजभमेिार व्यवक्तिाइएक तह मावथको 

ऄवधकारीिे किमै वपच्छे पाँच सय रूपैयाँ िा वबगोको दश प्रवतशत सभमजररिाना गनय सके्नछ । 

(४) अफ्नो वजभमामा अएको सरकारी नगदी सोही ददन िा त्यसको भोविपल्ट तोदकएको बैंकखातामा दावखिा नगरेको 

देवखन अएमा प्रमजख प्रशासकीय ऄवधकृतिे दश ददनसभम ढीिोगरेको भए दश प्रवतशत जररिाना गरी सो दावखिा गनय 

िगाईने र पन्र ददनसभम दढिोगरेको भए पन्र प्रवतशत जररिाना गरी सो समेत दावखिा गनय िगाईने र पन्र 

ददनभन्दाबढी दढिो गरेको भए पच्चीस प्रवतशत जररिाना गरी नगद दावखिा गनय िगाइ कसूरकोमारा ऄनजसार प्रचवित 

कानून बमोवजम विभागीय कारबाही समेत गनय गराईन सके्नछ । 

१५. अर्थथक प्रवतिेदन पेश गन े: 

(१) िेखा ईत्तरदायी ऄवधकृतिे तोदकएका ऄिवध वभर प्रत्येक अर्थथक िषयको सवित कोषकोऄवतररक्त विवनयोजन , 

राजथि, धरौटी, िैदेवशक ऄनजदान र ऋण सहायता तथा िगानीकोएकीकृत अर्थथक वििरण तयार गरी नगर काययपाविका, 

नगरसभा, महािेखा वनयन्रककायायिय र महािेखा परीक्षकको कायायियमा प्रवतिेदन पेश गनजय पनेछ । 

(२) वजभमेिार व्यवक्तिे कारोबारको िेखा र सभबवन्धत कागजात तोदकएको कायायियमा िािेखापरीक्षक समक्ष तोदकए 

बमोवजम दावखिा गनजय पनेछ । 

(३) नगरपाविकाको वित्तीय वििरण नेपाि सरकारिे ऄििभिन गरेको अर्थथक संकेत तथािगीकरण ऄनजरुपको हुनेछ । 

(४) राजथि, नगदी, वजन्सी तथा धरौटी दावखिा गने तथा त्यसको िेखा ऄवभिेख ऄद्यािवधकरूपमा राख्ने ऄन्य काययविवध 

तोदकए बमोवजम हुनेछ । 

१६. हानी नोक्सानी ऄसजि ईपर गररने : 

यस पररच्छेद बमोवजम राख्नजपने कारोबारको िेखा ठीकसंुँग नराखेको कारणबाटनगरपाविकािाइ कज नै दकवसमको हानी 

नोक्सानी तथा क्षवत हुन गएमा त्यसरी पनय गएकोहानी नोक्सानी तथा क्षवतपूर्थत वजभमेिार व्यवक्तबाट सरकारी बाँकी 

सरह ऄसजि ईपरगररनेछ । 

पररच्छेद–५ 

अन्तररक वनयन्रण, िेखापरीक्षण तथा बेरुजज ऄसजि फछ्र्यैट 

१७. अन्तररक वनयन्रण प्रणािी : 

(१) नगरपाविकािे अफ्नो र मातहत काकायायियको अन्तररक वनयन्रण प्रणािी सजदढृ गनयकायययोजना बनाइ िागज 

गनजयपनेछ । 
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(२) अन्तररक वनयन्रण कायययोजना िागज गदाय महािेखा वनयन्रक कायायियिे जारी गरेकोअन्तररक वनयन्रण प्रणािीको 

वसद्धान्त,नीवत, ढाँचा र काययविवधिाइ मागयदशयनको रुपमाविनजपनेछ । 

१८. अन्तररक िेखापरीक्षण : 

(१) नगर काययपाविका र मातहत कायायियहरुको अर्थथक कारोिारको अन्तररक िेखापरीक्षणवनयवमतता , वमतव्यवयता, 

काययदक्षता र प्रभािकाररताका अधारमा तोदकएको मापदण्ड वभररही नगरपाविकाको अन्तररक िेखापररक्षण शाखा िा 

तोदकएको ऄवधकृतबाट हुनेछ । 

(२) नगरपाविकाको अन्तररक िेखापरीक्षण सभिन्धी ऄन्य व्यिथथा तोदकए बमोवजम हुनेछ । 

(३) नगरपाविकाको अन्तररक िा ऄवन्तम िेखापरीक्षण हुदँा सरकारी नगदी िा वजन्सीमािसामानको िगत छज ट गरेको 

िा सरकारिाइ हानी नोक्सानी पज ¥याएको देवखएमा प्रमजखप्रशासकीय ऄवधकृतिे त्यथतो वजभमेिार व्यवक्तबाट हावन 

नोक्सानी भएको रकम ऄसजि गरीकसूरको मारा ऄनजसार विभागीय कारबाही समेत गनजयपनेछ । 

१९. थपिीकरण नददने ईपर कारबाही : 

(१) कायायियको सरकारी नगदी वजन्सी अय –व्ययको िेखा अकवथमक वनरीक्षण गदाय िाअन्तररक िा ऄवन्तम 

िेखापरीक्षणको वसिवसिामा सोवधएको प्रश्नको जिाफ िा मागगररए बमोवजमको िेखा तथा वििरण तोदकएको 

भयादवभर दावखिा गनजय सभबवन्धत िेखाईत्तरदायी ऄवधकृत र वजभमेिार व्यवक्तको कतयव्य हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजम तोदकएको भयादवभर काम सभपन्न गनय नसदकने भइ मनावसिमादफकको कारण सवहत भयाद 

थपको िावग ऄनजरोध गरेमा र त्यथतो कारण मनावसिदेवखएमा सो प्रश्न सोधनी गने िा वििरण माग गने ऄवधकारी िा 

वनकायिे मनावसिमादफकको भयाद थप गररददन सके्नछ । 

(३) ईपदफा (१) र (२) बमोवजम ददआएको भयादवभर सोवधएको प्रश्नको जिाफ िा मागगररएको िेखा पेश गनय नसके्निे 

बेरुजज िा कैदफयत देवखएको रकम व्यहोनजय पनेछ । 

२०. बेरुजज ऄसूि फछ्रयौट वनयवमत र िगत कायम गने : 

(१) महािेखा परीक्षकको प्रवतिेदनमा औंल्याएको िेरुजज ऄसूि ईपर गनजय पने तथा वतनजयिजझाईनज पने भनी ठह यायइएको 

रकमको िगत कायायियिे ऄध्यािवधक गरी गराइराख्नजपनेछ । 

(२) िेखापरीक्षणबाट देवखएको मथयौट र वहनावमना भएको रकम िा तोदकए बमोवजम वनयवमतहुन नसकेको िेरुजज रकम 

वजभमेिार व्यवक्तबाट ऄसूि ईपर गनजयपनेछ । 

(३) महािेखा परीक्षकको िार्थषक प्रवतिेदनमा औल्याएको बेरुजज सभबन्धमा काययपाविकाकोऄनजमवतिे सभामा ईपवथथत 

भइ अफ्नो प्रवतकृया व्यक्त गने र बेरुजज फछौट सभिन्धीकाम कारिाही गने गराईने ईत्तरदावयत्ि िेखा ईत्तरदायी 

ऄवधकृतको हुनेछ । 

(४) िेरुजज ऄसूि फछायुैट , वनयवमत र िगत कायम गने सभिन्धमा सभामा छिफि भइप्रवतिेदन थिीकृत भएपवछ सो 

प्रवतिेदनमा ईल्िेवखत सजझािहरु कायायन्ियन गने गराईनेदावयत्ि काययपाविकाको वनदेशन बमोवजम सभिवन्धत िेखा 

ईत्तरदायी ऄवधकृतको हुनेछ । 



11 
 

(५) बेरुजज फछ्र्यौट सभिन्धी ऄन्य काययविवध तोदकए बमोवजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

बरबजझारथ, वििाम वबक्री तथा वमन्हा सभबन्धी व्यिथथा 

२१. बरबजझारथ : 

(१) नगरपाविकाका वनिायवचत प्रवतवनवधिे अफू वजभमा भएको कागजात तथा वजन्सी सामानअफ्नो पदािधी समाप्त 

हुनजभन्दा १५ ददन ऄगािै दफताय बजझाइ सोको प्रमाण विनज पनेछ । 

(२) कमयचारी सरुिा िा बढजिा हुदँा िा ऄिकाश प्राप्त गदाय िा िामो ऄिवधमा काजमा िावबदामा रहदँा अफ्नो वजभमामा 

रहकेो नगदी वजन्सी िा सरकारी कागजात तोदकएकोभयादवभर बरबजझारथ गरी तोदकएको ढाँचामा बरबजझारथको 

प्रमाणपर विनज पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोवजम बरबजझारथ नगने व्यवक्त िहाििािा कमयचारी भए प्रचवित कानूनबमोवजम वनजको तिब 

भत्ता रोक्का राखी र बहाि टजटेको व्यवक्त भए वनजको वनिृत्तभरणिा ईपदान रोक्का राखी एिं वनिृत्तभरण , ईपदान नपाईने 

िा ईपदान विआसकेको व्यवक्तभए थथानीय प्रशासनद्वारा पक्राई गरी बरबजझारथ गनय िगाआनेछ । 

(४) समयमा बरबजझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी , वजन्सी िा कज नै धनमाि नोक्सानभएमा नोक्सान भए 

बराबरको रकम र सोही बराबरको वबगो रकम प्रचवित कानूनबमोवजम सभबवन्धत व्यवक्तबाट ऄसजि ईपर गररनेछ । 

(५) बरबजझारथ गने ऄन्य प्रकृया तोदकए बमोवजम हुनेछ । 

२२. नगदी वजन्सी दजरुपयोग एिं मथयौट भएमा कारबाही गररने : 

(१) कायायियको सरकारी तहसीि तथा वजन्सी भण्डार अन्तररक िेखापरीक्षण गदाय िा ऄवन्तमिेखापरीक्षण गदाय िा कज नै 

तिरिे जाँच हुदँा सरकारी रकम मथयौट भएको देवखन अएमाप्रमजख प्रशासकीय ऄवधकृतिे प्रचवित कानून बमोवजम सो 

मथयौट गने ईपर अिश्यककारबाही गनजय गराईनज पनेछ । 

(२) साियजवनक सभपवत्तको वजभमा , त्यसको िगत , संरक्षण, िरिजझारथ र जिाफदेही सभिन्धीऄन्य व्यिथथा तोदकए 

बमोवजम हुनेछ । 

२३. वििाम वबक्री तथा वमन्हा ददने : 

(१) यस कानून तथा यस ऄन्तगयत बनेको वनयम बमोवजम वजन्सी वनरीक्षण गदाय टजटफज ट तथाबेकभमा भइ काम निाग्ने भनी 

प्रवतिेदनमा ईल्िेख भएको मािसामानहरू प्रमजख प्रशासकीयऄवधकृतिे अिश्यक जाँचबजझ गदाय वििाम वबक्री गनजयपने 

भनी ठहयायआएको मािसामानतोदकए बमोवजमको काययविवध ऄपनाइ वििाम वबक्री गनय सदकनेछ । 

(२) यस कानूनमा ऄन्यर जजनसजकै कज रा िेवखएको भएतापवन यो कानून ऄन्तगयत ईठ्न नसकेकोबाँकी रकम , प्राकृवतक 

प्रकोप, दजघयटना िा अफ्नो काबू बावहरको पररवथथवतिे गदाय तथासजखाजती भइ िा वखएर , सडेर गइ िा ऄन्यकारणबाट 

सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएकोिा ऐन बमोवजम वििाम बढाबढ हुदँा पवन नईठेको िा ईठ्ने वथथवत 

नदेवखएकोमाकाययपाविकाबाट तोदकए बमोवजमको काययविवध ऄपनाइ वमन्हा ददन सदकनेछे । 
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पररच्छेद–७ 

विविध 

२४. काम, कतयव्य, ऄवधकार तथा वजभमेिारी : 

(१) िेखा ईत्तरदायी ऄवधकृत , कायायिय प्रमजख , वजभमेिार व्यवक्त िगायत नगदी िा वजन्सीसभिन्धी काम गने ऄन्य 

ऄवधकारीको काम, कतयव्य, ऄवधकार तथा वजभमेिारी तोदकएबमोवजम हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) िमोवजम तोदकएको काम , कतयव्य, ऄवधकार तथा वजभमेिारी ऄनजसारसभिवन्धत व्यवक्तिे जिाफदेहीता 

िहन गनजयपनेछ । 

२५. वित्तीय प्रवतिेदन साियजवनक गनजयपने : 

यस कानूनर ऄन्य प्रचवित कानूनबमोवजम तयार गनजयपने वित्तीय प्रवतिेदनहरु सभिवन्धतवनकायमा पेश भएको वमवतिे 

सात ददन वभर विद्यजतीय िा ऄन्य ईपयजक्त माध्यमबाटसाियजवनक गनजयपनेछ । 

२६. अर्थथक प्रशासनको सिािनः 

(१) नगरपाविकाको अर्थथक प्रशासन सिािन सभिन्धी व्यिथथा तोदकए िमोवजमहुनेछ । (२) ईपदफा (१) िमोवजमको 

व्यिथथा नभएसभमका िावग यो कानून र यस ऄन्तगयत तोदकएबमोवजमको अर्थथक प्रशासन सिािन गनय अिश्यक पने 

जनशवक्तको पररचािन रव्यिथथापन महािेखा वनयन्रक कायायियिे गनेछ । 

२७. संघीय र प्रदेश अर्थथक काययविवध कानूनिाइ अधार मान्नजपने : 

नगरपाविकाको सभािे अर्थथक काययविवध सभबन्धी कानून बनाईँदा संघीय र प्रदेश अर्थथककाययविवध कानूनमा भएका 

व्यिथथािाइ मागयदशयनका रुपमा विइ सो बमोवजम गनजयगराईनजपनेछ । 

२८. विद्यजतीय प्रविवधको प्रयोग गनय सके्न : 

(१) यस कानून बमोवजम अर्थथक कारोिारको िेखा व्यिवथथत गनय ईपयजक्त विद्यजतीय प्रणिीकोप्रयोग गनय सदकनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोवजमको अिश्यक प्रणािी नगरपाविका अफँैिे विकास गरी िा महािेखावनयन्रक कायायियबाट 

प्राप्त गरी िागू गनय सदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) िमोवजम विकास गररएको प्रणािीमा समािेश नभएको िा पयायप्त नभएकोकज नै प्रणािी विकास गनजयपने 

भएमा िेखाको वसद्घान्त एिं वित्तीय ढाँचाको एकरुपताकािावग तोदकए बमोवजम महािेखा वनयन्रक कायायियको समेत 

परामशय विनजपनेछ । 

२९. िेखापरीक्षण सहजीकरण सवमवत : 

(१) नगरपाविकाबाट सभपादन गररने काययहरुमा अन्तररक वनयन्रण प्रणािी ऄििभिन गरीप्रभािकारी , दक्षतापूणय एिं 

वमतव्ययी रुपमा सभपादन गनय , वित्तीय प्रवतिेदनहरुिाइ समयमैतयार गनय तथा विश्वसनीय बनाईन , बेरुजज फछौट गनय 
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गराईन नगर काययपाविकािेअफूमध्येबाट तोकेको सदथयको ऄध्यक्षतामा नगरपाविकाको अन्तररक िेखापरीक्षण 

गनयतोदकएको ऄवधकृत, प्रमजख प्रशासकीय ऄवधकृतिे तोकेको नगरपाविकाको ऄवधकृत रप्राविवधक ऄवधकृत समेत रहकेो 

एक िेखापरीक्षण सहजीकरण सवमवत रहनेछ । 

(२) िेखापरीक्षण सहजीकरण सवमवत सभिन्धी ऄन्य व्यिथथा तोदकए बमोवजम हुनेछ । 

३०. ऄवधकार प्रत्यायोजन : 

यो कानून िा यस ऄन्तगयत बनेको वनयम बमोवजम कज नै कायायिय िा ऄवधकारीिाइ प्राप्तऄवधकार मध्ये तोदकए 

बमोवजमका ऄवधकार िाहकेका ऄन्य ऄवधकार कज नै ऄवधकारीिेप्रयोग गने गरी प्रत्यायोजन गनय सदकनेछ । 

३१. वनयम, वनदेवशका िा काययविवध बनाईने ऄवधकार : 

यस ऐनको ईदे्दश्य कायायन्ियन गनय नगर काययपाविकािे अिश्यक वनयम , वनदेवशका,काययविवध िा मागयदशयन बनाईन 

सके्नछ । 
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