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भाग – १ 

देवघाट गाउँपालिका 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय 

उिरदावयत्व ऐन,  

२०७७ 
 

 

देवघाट गाउँपालिका 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

देवघाट, तनहुँ 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय 
उिरदावयत्व ऐन, २०७७ 

गाउँ सभाबाट स्वीकृत लिलत: २०७७/०३/१५  

प्रिाशिकरि लिलतः २०७७/०३/२१ 

प्रस्तावनाः 
नेपािको संवविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बिोशजि देवघाट 
गाउँपालिकाको सशित कोषको संचािन गनि, बजेट  तथा कायिक्रि तजजििा गनि, 
लनकासा तथा खचि गनि, िेखा राख्न, आलथिक तथा वविीय प्रलतवेदन गनि, आलथिक 
कारोवारको आन्तररक लनयन्त्रिको व्यवस्था लििाउन, आन्तररक तथा अशन्ति 
िेखापरीक्षि गनि, बेरुजज फछ्र्यौट तथा असजि उपर गनि गराउन, आलथिक 
कायिववलििाई लनयलित, व्यवशस्थत र जवाफदेही बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे, 
नेपािको संवविानको िारा २२६ बिोशजि तथा स्थानीय सरकार सिािन ऐन, 
२०७४ को दफा १०२ बिोशजि छैठौं गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारभभः (१) यस ऐनको नाि “देवघाट गाउँपालिकाको 
आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, २०७७” रहेको छ 
। 

(२) यो कानून सभाबाट पाररत भएको लिलत देशख िागू हजनेछ । 

२. पररभाषा:  ववषय वा प्रसंगिे अको अथि निागेिा यस कानूनिा,– 
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२०७७ 

क) “असजि उपर गनजि पने रकि” भन्नािे प्रचलित ऐन बिोशजि 
भ जक्तानी ददन नहजने रकि भ जक्तानी ददएको वा बढी हजने गरी 
भ जक्तानी ददएको वा घटी रकि असजि गरेको कारिबाट असजि 
उपर गनजि पने भनी िेखापरीक्षि हजदँा ठहयािइएको बेरुजज रकि 
सभझनज पछि र सो िब्दिे वहनालिना वा िस्यौट गरेको रकि 
तथा गाउँपालिकािाई लतनजि बजझाउनज पने अन्य कज नै रकि किि 
सिेतिाई जनाउँछ । 

ख) “अशन्ति िेखापरीक्षि” भन्नािे िहािेखा परीक्षकको 
कायािियबाट हजन ेिेखापरीक्षि सभझनजपछि । 

ग) “आन्तररक िेखापरीक्षि” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको 
तोवकएको िाखाबाट हजन ेआन्तररक िेखापरीक्षि सभझनजपछि । 

घ) “आलथिक वषि” भन्नािे हरेक वषिको साउन िवहनाको एक गतेदेशख 
अको वषिको आषाढ िवहनाको िसान्तसभिको बाह्र िवहनाको 
अवलििाई सभझनजपछि । 

ङ) “एक तह िालथको अलिकारी” भन्नािे वडा सशचव र लबषयगत 
िाखा प्रिजखको हकिा गाउँपालिकाको प्रिजख प्रिासकीय 
अलिकृत, गाउँपालिकाको प्रिजख प्रिासकीय अलिकृतको हकिा 
गाउँपालिकाको अध्यक्ष र अध्यक्षको हकिा गाउँ कायिपालिका 
सभझनजपछि । 

च) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगदी तथा शजन्सी 
िनिाि शजभिा लिई प्रचलित ऐन बिोशजि लनिािररत काििा 
खचि वा दाशखिा गने सभबन्िी सभपूिि काि सभझनज पछि । 
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छ) “प्रिजख प्रिासकीय अलिकृत” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको 
प्रिजख प्रिासकीय अलिकृत सभझनजपछि । 

ज) “कायाििय” भन्नािे देवघाट गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 
सभझनज पदिछ । सो िब्दिे वडा कायाििय, देवघाट गाउँपालिका 
िातहत रहेको लबषयगत िाखा इकाईहरुिाई सिेत जनाउनेछ 
।  

झ) “कायाििय प्रिजख” भन्नािे खण्ड (छ) र (ज) बिोशजिको 
कायािियको प्रिासकीय प्रिजख भई कािकाज गनि तोवकएको 
पदालिकारी सभझनज पछि । 

ञ) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सभझनज पछि । 

ट) “शजभिेवार व्यशक्त” भन्नािे िेखा उिरदायी अलिकृतबाट अलिकार 
सजशभपए बिोशजिको कायि संचािन गने, शजभिा लिने, खचि गने, 

िेखा राख्न,े आन्तररक तथा अशन्ति िेखापरीक्षि गराई बेरुजज 
फछ्र्यौट गने गराउने, सरकारी नगदी शजन्सी असजि उपर गने 
गराउने तथा दाशखिा गने कतिव्य भएको व्यशक्त सभझनजपछि र 
सो िब्दिे देवघाट गाउँपालिकाको कािको िालग सरकारी 
नगदी वा शजन्सी लिई वा नलिई सो काि फछ्र्याउने शजभिा 
लिने जजनसजकै व्यशक्त सिेतिाई जनाउँछ । 

ठ) “तािजक कायाििय” भन्नािे वडा कायाििय तथा लबषयगत 
कायािियको हकिा देवघाट गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 
सभझनजपछि । 

ड) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोशजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगित 
बनेका लनयिाविी, लनदेशिका वा कायिववलििा तथा 
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गाउँपालिकाको अन्य कानूनिा तोवकएको वा तोवकए बिोशजि 
सभझनजपछि । 

ढ) “प्रदेि सशित कोष” भन्नािे संवविानको िारा २०४ बिोशजिको 
सशित कोष सभझनजपछि । 

ण) “बजेट संकेत” भन्नािे नपेाि सरकारिे स्वीकृत गरेको आलथिक 
संकेत तथा वगीकरिको अिीनिा रही गाउँपालिकाको कायाििय, 

लबषयगत िाखा, वडा कायाििय वा सो सरहको क्षेत्रालिकार 
भएका आयोजना कायिक्रि आददको कायि प्रकृलत र संगठन सिेत 
छज विने गरी देवघाट गाउँपालिकािे ददएको संकेतिाई जनाउँछ 
। 

त) “बेरुजज” भन्नािे प्रचलित कानून बिोशजि पजयािउनज पने रीत नपजयािई 
कारोबार गरेको वा राख्नज पने िेखा नराखेको तथा अलनयलित वा 
बेिनालसव तररकािे आलथिक कारोबार गरेको भनी िेखापरीक्षि 
गदाि औलं्याइएको वा ठहयािइएको कारोबार सभझनजपछि । 

थ) “बैंक” भन्नािे सशित कोषको सिािन गनि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट 
शस्वकृती प्राप्त देवघाट गाउँपालिकािे तोकेको कज न ैबैंक सभझनज 
पछि र सो िव्दिे त्यस्तो बैंकको अलिकार प्रयोग गरी कारोवार 
गनेगरी तोवकएको  बैंकको िाखा  सिेतिाई जनाउँछ । 

द) “िातहत कायाििय” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका िातहत रहेको 
वडा कायाििय वा लबषयगत िाखा वा कायाििय र इकाई  
सभझनजपछि । 

ध) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा देशखन े गरी प्रचलित 
कानून बिोशजि राशखने अलभिेख, खाता, वकताब आदद र सो 
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कारोबारिाई प्रिाशित गने अन्य कागजात र प्रलतवेदनका साथै 
ववद्यजतीय प्रववलिबाट राशखएको अलभिेख र आलथिक वववरि 
सिेतिाईि सभझनजपछि । 

न) “िेखा उिरदायी अलिकृत” भन्नािे आफ्नो र िातहत 
कायािियको आलथिक प्रिासन संचािन गने, वावषिक बजेट तयार 
गने र सो बजेट लनकासा प्राप्त गरी खचि गने अलिकार सजभपने, 
बजेट तथा कायिक्रि अनजसार हजन े आलथिक कारोवारको िेखा 
राख्न े र राख्न िगाउने, िेखा वववरि तयार गने गराउने, 
ववलनयोजन, राजस्व, िरौटी, शजन्सी  र अन्य जजनसजकै कारोवारको 
आन्तररक तथा अशन्ति िेखापरीक्षि गराउने, बेरुजज लनयलित गने 
गराउने, असजि उपर गने गराउने वा लिन्हा गने गराउने कतिव्य 
भएको देवघाट गाउँपालिकाको प्रिजख प्रिासकीय अलिकृतिाईि 
सभझनजपछि । 

प) “वडा कायाििय” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको वडा कायाििय 
सभझनजपछि । 

फ) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षिाई 
सभझनजपछि । 

ब) “ववलनयोजन” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सभाद्वारा ववलभन्न 
कायिहरुका िालग ववलभन्न िीषिकिा खचि गनि ववलनयोजन भएको 
रकि सभझनजपछि ।   

भ) “वविीय वववरि” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरेको 
िापदण्ड बिोशजि कज नै लनशित अवलििा भएको आलथिक 
कारोवारको सिविगत शस्थलत दिािउने उदे्दश्यिे िीषिक सिेत 
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खजल्ने गरी तयार गररएको वववरि सभझनजपछि र सो िव्दिे 
कारोवारको शस्थलत दिािउन ेगरी िीषिकका आिारिा वनाइएको 
बजेट अनजिान, लनकािा, खचि, आभदानी, दाशखिा र बाकँी रकि 
सिेत खजिाइएको प्रालप्त र भ जक्तानी वववरि र सोसँग सभवशन्ित 
िेखा, वटप्पिी र खजिासा सिेतिाई जनाउँछ । 

ि) “संवविान” भन्नािे नेपािको संवविान सभझनजपछि । 

य) “सशित कोष” भन्नािे देवघाट गाउँ पालिकाको सशित कोष 
सभझनजपछि । 

र) “सभा” भन्नािे देवघाट गाँउ सभा सभझनजपछि । 

ि) “संपरीक्षि” भन्नािे आन्तररक वा अशन्ति िेखापरीक्षि 
प्रलतवेदनिा औलं्याइएको बेरुजजको सभबन्ििा पेि हजन आएका 
स्पिीकरि वा प्रलतवक्रया साथ संिग्न प्रिाि तथा कागजातको 
आिारिा गररने फछोट सभवन्िी कायििाई  सभझनजपछि र सो 
िब्दिे सभाबाट गदठत िेखा सलिलतबाट प्राप्त सजझाव वा 
लनदेिनका आिारिा गररने परीक्षि वा अनजगिन कायि सिेतिाई 
जनाउँछ । 

व) “कायिपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँकायिपालिका सभझनजपछि । 

ि) “साविजलनक जवाफदेहीको पद” भन्नािे पाररश्रलिक ठेवकएको वा 
नठेवकएको जे भए तापलन कज नै रूपिा लनयजक्त हजने वा लनवािशचत 
हजने वा िनोनयन हजन ेकानूनी िान्यता प्राप्त साविजलनक काि, 

कतिव्य र अलिकार भएको पद सभझनजपछि । 

ष) “लबषयगत िाखा” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका अन्तगित रहेको 
लबषयगत िाखा, कायाििय वा इकाईिाई सभझनजपछि । 
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7 
देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

स) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्ष भने्न बजझ्नजपछि ।  

पररच्छेद–२ 

सशित कोष सिािन सभवन्िी व्यवस्था 

३. सशित कोषको सिािनः (१) सशित कोषिा देहायका रकिहरु 
रहनेछन ः— 
क) गाउँ सभाबाट स्वीकृत कानून बिोशजि िगाईएको कर तथा गैर 

कर वापत असजि भएको राजस्व रकि । 

ख) नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत 
प्राप्त रकि । 

ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त भएको सिानीकरि 
अनजदान, सिति अनजदान, सिपूरक अनजदान र वविेष अनजदान 
वापत प्राप्त रकि । 

घ) गाउँपालिकािे लिएको आन्तररक ऋि वापतको रकि । 

ङ) अन्य प्रचलित कानून बिोशजि गाउँपालिका नाििा प्राप्त भएको 
अन्य आय वापतको रकि । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको रकि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृलत 
प्राप्त गाउँपालिकािे तोकेको कज नै बैंकिा खाता खोिी जभिा गररनेछ 
।  

(३) नेपािको संवविान, यो कानून र अन्य प्रचलित कानूनको अिीनिा 
रही सशित कोषको संचािन गाउँपालिकाको कायािियिे तोके बिोशजि 
गनेछ ।  
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

४. सशित कोषको िेखा राख्न े उिरदावयत्वः (१) सशित कोषको िेखा 
अद्यावलिक रुपिा राख्न,े राख्न िगाउने तथा त्यसको वावषिक वविीय 
वववरि तयार गने, गनि िगाउन े तथा िेखा दाशखिा गने गराउन े
कतिव्य र उिरदावयत्व गाउँ पालिकाको प्रिजख प्रिासकीय अलिकृतको 
हजनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बिोशजिको िेखा तथा सोको वविीय वववरि सभािा 
र प्रदेि िेखा लनयन्त्रक कायाििय, िहािेखा लनयन्त्रक कायाििय एवं 
िहािेखा परीक्षक सिक्ष पेि गने सभवन्िी अन्य कायिववलि तोवकए 
बिोशजि हजनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

बजेट लनिािि तथा वावषिक कायिक्रि तजजििा, लनकासा, खचि, रकिान्तर तथा 
लनयन्त्रि 

५. बजेट तथा कायिक्रि तजजििा गनेः (१) आगािी आलथिक वषििा 
गाउँपालिकािे सभपादन गनजिपने कायि तथा कायिक्रिको िालग 
संवविानको िारा २३० विोशजि बजेट तयार गने गराउने र सभािा 
पेि गरी पाररत गराउने उिरदावयत्व कायिपालिकाको हजनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि बजेट तथा कायिक्रि तजजििा गने 
प्रयोजनका िालग उपिव्ि हजने श्रोत तथा खचिको सीिाको पूवािनजिान 
चािज आलथिक वषिको चैत्र िसान्तलभत्र गररसक्नज पनेछ । 
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२०७७ 

(३) उपदफा (२) बिोशजि श्रोत र खचिको सीिा लनिािरि भएपलछ 
लनिािररत स्रोत तथा खचिको सीिालभत्र रही आगािी आलथिक वषिको 
बजेट तजजििा गनजि पनेछ । 

(४) आगािी आलथिक वषिको बजटे चािज आलथिक वषिको असार १० 
गतेलभत्र सभािा प्रस्तजत गनजिपनेछ । 

(५) आगािी आलथिक वषिको बजेट तजजििा गदाि गाउँपालिकाको स्वीकृत 
आवलिक योजना र िध्यकािीन खचि संरचनािाई िूि आिार बनाउनज 
पनेछ ।  

(६) गाउँपालिकािे घाटा बजेट लनिािि गनजिपने भएिा घाटा पूलति गने 
स्रोत सिेतको खाका तयार गनजिपनेछ । 

(७) बजेट तथा कायिक्रि तजजििा, छिफि एवि  बजटेको िस्यौदािाई 
अशन्ति रुप ददई पाररत गदाि अपनाउनजपने कायिववलि तोवकए बिोशजि 
हजनेछ । 

६. बजेट लनकासाः (१) सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ ददनलभत्र स्वीकृत 
बजेट वववरि अनजसार खचि गने अशखतयारी अध्यक्षिे प्रिजख प्रिासकीय 
अलिकृतिाई ददनजपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको अशखतयारी प्राप्त भएपलछ तोवकए 
बिोशजि बैक िाफि त प्रालप्त, लनकािा र भ जक्तानी गनजिपनेछ । 

तर आलथिक वषिको अशन्ति ददनिा ऋि दावयत्वको भ जक्तानी र वहसाव 
लििान बाहेकको अन्य भ जक्तानी सभवन्िीकाि हजनेछैन । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि प्रालप्त, लनकासा तथा भ जक्तानी गदाि संघीय 
िहािेखा लनयन्त्रक कायािियिे तोवकददएको िापदण्ड बिोशजि हजनेगरी 
एकि खाता  कोष प्रिािी अविभवन गररनेछ । 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

(४) रकि लनकासा भएपलछ तोवकएका पदालिकारीको संयजक्त 
दस्तखतबाट बैंक खाता संचािन गनजिपनेछ । 

(५) स्वीकृत बजेट तथा कायिक्रि बिोशजि स्वीकृत बजेटको 
पररलिलभत्र रहेर प्रचलित कानून बिोशजि खचि गने, िेखा राखी वा राख्न 
िगाई िेखा पेि गने, िेखापरीक्षि गराउने, बेरुजज फछ्र्यौट गनेर 
कायिपालिकािा पेि गने उिरदावयत्व िेखा उिरदायी अलिकृतको 
हजनेछ । 

(६)  यस कानून र प्रचलित अन्य कानून बिोशजि रकि लनकासा 
ददने तथा कोष सिािन गने गराउने सभवन्िी अन्य कायिववलि तोवकए 
बिोशजि हजनेछ ।  

७. बजेट रोक्का वा लनयन्त्रि गनि सक्नेः दफा ६ िा जजनसजकै कज रा िेशखएको 
भएतापलन गाउँ पालिकाको आलथिक शस्थलत र सशित कोषिा जभिा 
रहेको रकििाई िध्यनजर गरी ववलनयोशजत रकििा आवश्यकता 
अनजसार गाउँपालिकािे पूिि वा आंशिक रुपिा रोक्का वा लनयन्त्रि गनि 
सक्नेछ । 

८. खचि गने कायिववलि:  गाउँपालिकाको कायि तथा आयोजना सिािन 
गने, िरौटी, दस्तजर, सेवा िजल्क लिने, पेश्की ददन े तथा फछ्र्यौट गने,  

नगदी तथा शजन्सी सभपशिको संरक्षि गने, लििाि लबक्री गने, लिन्हा 
ददने सभबन्िी कायिववलि तोवकए बिोशजि हजनेछ । 

९. रकिान्तर तथा श्रोतान्तरः (१) गाउँपालिकाको स्वीकृत बजेटको कज न ै
एक बजेट उप िीषिक अन्तगितको खचि िीषिकिा रकि पजग भएिा सो 
नपजग भएको रकि कज न ैएक वा एक भन्दा बढी िीषिकिा बचत हजन े
रकिबाट २५ प्रलतितिा नबढ्न ेगरी  गाँउ कायिपालिकािे रकिान्तर 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

गनि सक्नेछ । तर पूजँीगत िीषिकबाट चािू िीषिकिा रकिान्तर गनि 
सक्ने छैन । 

(२)उपदफा (१) बिोशजिको अलिकार आवश्यकता अनजसार गाँउ 
कायिपालिकािे प्रिजख प्रिासकीय अलिकृतिाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ 
।  

(३) गाउँ पालिकाको ववलनयोजन अन्तगित कज नै एक प्रकारको खचि 
व्यहोने श्रोतिा रहेको रकि अको श्रोतिा साने र भ जक्तानी ववलि 
पररवतिन गने अलिकार सभाको हजनछे । 

(४) रकिान्तर तथा स्रोतान्तर सभवन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बिोशजि 
हजनेछ।  

१०. बजेट वफताि हजनेः स्वीकृत बावषिक बजटेिा ववलनयोजन भै लनकासा 
भएको रकि कज नै कारिवि खचि हजन नसकी खचि खातािा बाँकी 
रहेिा आलथिक वषिको अन्तिा संशचत कोषिा वफताि दाशखिा गनजिपनेछ 
। 

पररच्छेद–४ 

कारोबारको िेखा 

११. कारोबारको िेखा: (१) ववलनयोजन, िरौटी एवं राजश्व तथा अन्य 
कारोवारको िेखा दोहोरो िेखा प्रिािीको लसद्धान्त बिोशजि नगदिा 
आिाररत िेखा प्रिािी अनजसार राशखनेछ । 

तर िहािेखा लनयन्त्रक कायािियिे नगदिा आिाररत िेखा प्रिािीिाई 
पररिाजिन गरी पररिाशजित नगद आिार वा प्रोदभावी आिारिा िेखा 
राख्न ेगरी तोवक ददन सक्नेछ ।  
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२०७७ 

(२)उप लनयि (१) बिोशजिको िेखा राख्नका िालग आवश्यक िेखा 
ढाँचा  िहािेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बिोशजि हजनेछ ।  

(३) गाउँ पालिकािे अनजदान, सहायता, िगानी, ववलनयोजन, राजश्व तथा 
िरौटीका अलतररक्त अन्य सवै प्रकारका कारोवार र खचिको िेखा तयार 
गरी राख्नजपनेछ । 

(४) िेखा उिरदायी अलिकृतिे तोवकएको सियलभत्र ववलनयोजन, 
राजस्व, िरौटी िगायतको एकीकृत वविीय वववरि तयार गरी गाउँ 
कायिपालिका, गाउँ सभा तथा िहािेखा लनयन्त्रक कायािियिा उपिव्ि 
गराउनज पनेछ । 

(५) आफ्नो लनकाय र िातहत कायािियको सभपलत र दावयत्वको 
िेखांकन एवं प्रलतवेदन गने दावयत्व िेखा उिरदायी अलिकृतको हजनेछ 
। 

१२. शजभिेवार व्यशक्त जवाफदेही हजने:  (१) शजभिेवार व्यशक्तिे प्रत्येक 
कारोबार स्पि देशखने गरी प्रचलित कानूनिे तोके बिोशजिको ररत 
पजयािई िेखा तयार गरी गराई राख्नज पनेछ । 

(२) आलथिक प्रिासन संचािन गदाि िातहत कायािियिे प्रचलित 
कानूनको पािना गरे नगरेको सभबन्ििा आवश्यकता अनजसार रेखदेख, 

जाँचबजझ तथा लनरीक्षि गने र िातहत कायािियको वहसाब केन्रीय 
वहसाबिा सिावेि गराउने उिरदावयत्व िेखा उिरदायी अलिकृतको 
हजनेछ । 

(३) उपदफा (१) विोशजि िेखा तयार गरे नगरेको वा उपदफा (२) 
बिोशजि िेखा उिरदायी अलिकृतिे रेखदेख, जाँचबजझ तथा लनरीक्षि 
गदाि वा िेखापरीक्षि हजँदा प्रचलित कानूनद्वारा लनिािररत प्रवक्रया पूरा 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कज न ैकैवफयत देशखन आएिा शजभिेवार 
व्यशक्तिे त्यसको जवाफदेही वहन गनजि पनेछ । 

(४) कज नै िनालसब कारििे िेखा सभबन्िी काििा अलनयलित हजन 
गएिा शजभिेवार व्यशक्तिे तोवकएको अवलिलभत्र अलिकार प्राप्त अलिकारी 
सिक्ष कारि खजिाई लनयलित गराउनको िालग पेि गरेिा िेखा 
उिरदायी अलिकृतिे तोवकएको भयादलभत्र त्यस सभबन्ििा आवश्यक 
लनििय गनजिपनेछ । 

तर िनालसव कारि नभई िेखा सभबन्िी काििा अलनयलित हजन 
आएको देशखन आएिा िेखा उिरदायी अलिकृतिे शजभिेवार व्यशक्तिाई 
पवहिो पटक प ॉँ च सय रूपैया ँर त्यसपलछ पलन दोहोररन आएिा पटकै 
वपच्छे एक हजार रूपैया ँ जररवाना गरी प्रचलित कानून बिोशजि 
ववभागीय कारबाही सिेत गनि सक्नछे । 

(५) उपदफा (४) बिोशजि लनििय ददनज पने अलिकारीिे तोवकएको 
भयाद लभत्र लनििय नददएिा लनजिाई एक तह िालथको अलिकारीिे 
पवहिो पटक पाँच सय रूपैया ँरसोही अलिकारीबाट पजनः अको पटक 
त्यस्तो कायि दोहोररन गएिा पन्र सय रूपैयाँ जररवाना गनजि पनेछ । 

(६) उपदफा (२) बिोशजि रेखदेख, जाँचबजझ तथा लनरीक्षि हजँदा यो 
कानून तथा यस कानून अन्तरगत बनकेो लनयि बिोशजि लनिािररत 
प्रवक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको देशखन आएिा वा अन्य कज न ै
कैवफयत देशखन आएिा जाँच गनि पठाउने तािजक कायािियिे कििै 
वपच्छे दजई सय रूपैयाँ जररवाना गनि सक्नेछ । एउटै शजभिेवार 
व्यशक्तिाई तीन पटकभन्दा बढी जररवाना भइसकेपलछ पजनः त्यस्तो 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

कायि दोहोररन आएिा कििै वपच्छे पाँच सय रूपैया ँ जररवाना गरी 
प्रचलित कानून बिोशजि ववभागीय कारबाही सिेत गनजि पनेछ । 

(७) यो कानून वा यस कानून अन्तगित बनेको लनयि बिोशजि िेखा 
राखे नराखेको, िेखा दाशखिा गरे नगरेको र िेखापरीक्षि गराए 
नगराएको सभबन्ििा सिय सियिा जाँच, लनरीक्षि गरी आन्तररक 
लनयन्त्रि र रेखदेख गने शजभिेवारी प्रिजख प्रिासकीय अलिकृतको हजनेछ 
। 

१३. राजस्व दाशखिा र राजस्व िेखाः(१) प्रचलित कानून बिोशजि 
गाउँपालिकािाई प्राप्त हजन े राजस्व तथा अन्य आय रकिहरु 
कायािियिा प्राप्त भएपलछ तोवकए बिोशजि संशचत कोषिा आभदानी 
देशखने गरी बैंक दाशखिा गनजि पनेछ । 

(२) राजस्वको िगत तथा िेखा राख्न े तथा फाँटवारी पेि गने, 

िेखापरीक्षि गराउन े र त्यसको अलभिेख राख्न े उिरदावयत्व प्रिजख 
प्रिासकीय अलिकृतको हजनेछ । 

१४. नगदी शजन्सी दाशखिा गने र िेखा राख्न:े  (१) शजभिेवार व्यशक्तिे 
आफ्नो शजभिािा आएको सरकारी नगदीको हकिा सोही ददन वा 
त्यसको भोलिपल्ट तोवकएको बैंक खातािा र शजन्सी िािसािान भए 
सात ददन लभत्र तोवकएको स्थानिा दाशखिा गरी शे्रस्ता खडा गनजि पनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको भयादलभत्र शजभिेवार व्यशक्तिे नगदी 
तथा शजन्सी दाशखिा गरेको शे्रस्ता खडा गनि नसकेिा त्यसको िनालसव 
कारि खजिाई एक तहिालथको अलिकारी सिक्ष भयाद थपको िालग 
अनजरोि गनि सक्नेछ । यसरी अनजरोि भै आएिा एक तह िालथको 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

अलिकारीिे िनालसव कारि देखेिा एकै पटक वा दजई पटक गरी 
बढीिा पैंतािीस ददनसभिको भयाद थवपददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि थवपएको भयादलभत्र पलन शे्रस्ता खडा नगने 
शजभिेवार व्यशक्तिाई एक तह िालथको अलिकारीिे कििै वपच्छे पाँच 
सय रूपैयाँ वा लबगोको दि प्रलतितसभि जररवाना गनि सक्नेछ । 

(४) आफ्नो शजभिािा आएको सरकारी नगदी सोही ददन वा त्यसको 
भोलिपल्ट तोवकएको बैंक खातािा दाशखिा नगरेको देशखन आएिा 
प्रिजख प्रिासकीय अलिकृतिे दि ददनसभि ढीिो गरेको भए दि 
प्रलतित जररवाना गरी सो दाशखिा गनििगाउने र पन्र ददनसभि वढिो 
गरेको भए पन्र प्रलतित जररवाना गरी सो सिेत दाशखिा गनि िगाउन े
र पन्र ददनभन्दा बढी वढिो गरेको भए पच्चीस प्रलतित जररवाना गरी 
नगद दाशखिा गनि िगाई कसूरको िात्रा अनजसार प्रचलित कानून 
बिोशजि ववभागीय कारबाही सिेत गनि गराउन सक्नेछ । 

१५. आलथिक प्रलतवेदन पेि गने: (१) िेखा उिरदायी अलिकृतिे 
तोवकएका अवलिलभत्र  प्रत्येक आलथिक वषिको सशित कोषको अलतररक्त 
ववलनयोजन, राजस्व, िरौटी, वैदेशिक अनजदान र ऋि सहायता तथा 
िगानीको एकीकृत आलथिक वववरि तयार गरी गाउँ कायिपालिका,  
गाउँ सभा, िहािेखा लनयन्त्रक कायाििय र िहािेखा परीक्षकको 
कायािियिा प्रलतवेदन पेि गनजि पनेछ । 

(२) शजभिेवार व्यशक्तिे कारोबारको िेखा र सभबशन्ित कागजात 
तोवकएको कायािियिा वा िेखापरीक्षक सिक्ष तोवकए बिोशजि 
दाशखिा गनजि पनेछ । 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

(३) गाउँ पालिकाको वविीय वववरि नेपाि सरकारिे अविभवन 
गरेको आलथिक संकेत तथा वगीकरि अनजरुपको हजनेछ । 

(४) राजस्व, नगदी, शजन्सी तथा िरौटी दाशखिा गने तथा त्यसको िेखा 
अलभिेख अद्यावलिक रूपिा राख्न े अन्य कायिववलि तोवकए बिोशजि 
हजनेछ । 

१६. हानी नोक्सानी असजि उपर गररने:  यस पररच्छेद बिोशजि राख्नजपने 
कारोबारको िेखा ठीकसँग नराखेको कारिबाट गाउँपालिकािाई कज न ै
वकलसिको हानी नोक्सानी तथा क्षलत हजन गएिा त्यसरी पनि गएको 
हानी नोक्सानी तथा क्षलतपूलति शजभिेवार व्यशक्तबाट सरकारी बाँकी 
सरह असजि उपर गररनेछ । 

पररच्छेद–५ 

आन्तररक लनयन्त्रि, िेखापरीक्षितथा बेरुजज असजि फर्छ्यौट 

१७. आन्तररक लनयन्त्रि प्रिािीः(१) गाउँ पालिकािे आफ्नो र िातहतका 
कायािियको आन्तररक लनयन्त्रि प्रिािी सजदृढ गनि कायियोजना बनाई 
िागज गनजिपनेछ । 

(२) आन्तररक लनयन्त्रि कायियोजना िागज गदाि िहािेखा लनयन्त्रक 
कायािियिे जारी गरेको आन्तररक लनयन्त्रि प्रिािीको लसद्धान्त, नीलत, 

ढाँचा र कायिववलििाई िागिदििनको रुपिा लिनजपनेछ । 

१८. आन्तररक िेखापरीक्षिः (१) गाउँकायिपालिका र िातहत 
कायािियहरुको आलथिक कारोवारको आन्तररक िेखापरीक्षि 
लनयलितता, लितव्यवयता, कायिदक्षता र प्रभावकाररताका आिारिा 
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देवघाट गाउँपालिकाको आलथिक कायिववलि तथा ववशिय उिरदावयत्व ऐन, 
२०७७ 

तोवकएको िापदण्डलभत्र रही गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापररक्षि 
िाखा वा तोवकएको अलिकृतबाट हजनेछ ।  

(२) गाउँ पालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षि सभवन्िी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बिोशजि हजनेछ ।  

(३) गाउँपालिकाको आन्तररक  वा अशन्ति िेखापरीक्षि हजँदा सरकारी 
नगदी वा शजन्सी िािसािानको िगत छजट गरेको वा सरकारिाई हानी 
नोक्सानी पजयािएको देशखएिा प्रिजख प्रिासकीय अलिकृतिे त्यस्तो 
शजभिेवार व्यशक्तबाट हालन नोक्सानी भएको रकि असजि गरी कसूरको 
िात्रा अनजसार ववभागीय कारबाही सिेत गनजिपनेछ । 

१९. स्पिीकरि नददने उपर कारबाही:  (१) कायािियको सरकारी नगदी 
शजन्सी आय–व्ययको िेखा आकशस्िक लनरीक्षि गदाि वा आन्तररक 
वा अशन्ति िेखापरीक्षिको लसिलसिािा सोलिएको प्रश्नको जवाफ वा 
िाग गररए बिोशजिको िेखा तथा वववरि तोवकएको भयादलभत्र 
दाशखिा गनजि सभबशन्ित िेखा उिरदायी अलिकृत र शजभिेवार 
व्यशक्तको कतिव्य हजनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि तोवकएको भयादलभत्र काि सभपन्न गनि 
नसवकने भई िनालसव िावफकको कारि सवहत भयाद थपको िालग 
अनजरोि गरेिा र त्यस्तो कारि िनालसव देशखएिा सो प्रश्न सोिनी गने 
वा वववरि िाग गने अलिकारी वा लनकायिे िनालसव िावफकको भयाद 
थप गररददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोशजि ददइएको भयादलभत्र सोलिएको 
प्रश्नको जवाफ वा िाग गररएको िेखा पेि गनि नसक्नेिे बेरुजज वा 
कैवफयत देशखएको रकि व्यहोनजिपनेछ । 
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२०७७ 

२०. बेरुजज असूि फर्छ्यौट लनयलित र िगत कायि गने:  (१) िहािेखा 
परीक्षकको प्रलतवेदनिा औलं्याएको  वेरुजज  असूि उपर गनजि पने 
तथा लतनजि वजझाउनज पने भनी ठहयािईएको रकिको िगत कायािियिे 
अध्यावलिक गरी गराई राख्नजपनेछ ।  

(२)िेखापरीक्षिबाट देशखएको िस्यौट र वहनालिना भएको रकि वा 
तोवकए बिोशजि लनयलित हजन नसकेको वेरुजज रकि शजभिेवार 
व्यशक्तबाट असूि उपर गनजिपनेछ ।  

(३) िहािेखा परीक्षकको वावषिक प्रलतवेदनिा औल्याएको बेरुजज 
सभबन्ििा कायिपालिकाको अनजिलतिे सभािा उपशस्थत भई आफ्नो 
प्रलतकृया व्यक्त गने र बेरुजज फछौट सभवन्िी काि कारवाही गने 
गराउने उिरदावयत्व िेखा उिरदायी अलिकृतको हजनेछ ।  

(४) वेरुजज असूि फर्छ्यौट लनयलित र िगत कायि गने सभवन्ििा  
सभािा छिफि भई प्रलतवेदन स्वीकृत भएपलछ सो प्रलतवेदनिा 
उल्िेशखत सजझावहरु कायािन्वयन गने गराउने दावयत्व कायिपालिकाको 
लनदेिन बिोशजि सभवशन्ित िेखा उिरदायी अलिकृतको हजनेछ ।  

(५) बेरुजज फछ्र्यौट सभवन्िी अन्य कायिववलि तोवकए बिोशजि हजनेछ 
। 

पररच्छेद–६ 

बरबजझारथ, लििाि लबवक्र तथा लिन्हा सभबन्िी व्यवस्था 

२१. बरबजझारथ:  (१) गाउँपालिकाका लनवािशचत प्रलतलनलििे आफू शजभिा 
भएको कागजात तथा शजन्सी सािान आफ्नो पदाविी सिाप्त हजनजभन्दा 
१५ ददन अगावै वफताि बजझाई सोको प्रिाि लिनज पनेछ ।  
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(२) कििचारी सरुवा वा बढजवा हजँदा वा अवकाि प्राप्त गदाि वा िािो 
अवलििा काजिा वा लबदािा रहदँा आफ्नो शजभिािा रहेको नगदी 
शजन्सी वा सरकारी कागजात तोवकएको भयादलभत्र बरबजझारथ गरी 
तोवकएको ढाँचािा बरबजझारथको प्रिािपत्र लिनज पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि बरबजझारथ नगने व्यशक्त वहािवािा 
कििचारी भए प्रचलित कानून बिोशजि लनजको तिब भिा रोक्का राखी 
र बहाि टजटेको व्यशक्त भए लनजको लनवृिभरि वा उपदान रोक्का राखी 
एवं लनवृिभरि, उपदान नपाउन ेवा उपदान लिइसकेको व्यशक्त भए 
स्थानीय प्रिासनद्वारा पक्राउ गरी बरबजझारथ गनि िगाइनेछ । 

(४) सियिा बरबजझारथ नगरेको कारिबाट सरकारी नगदी, शजन्सी वा 
कज नै िन िाि नोक्सान भएिा नोक्सान भए बराबरको रकि र सोही 
बराबरको लबगो रकि प्रचलित कानून बिोशजि सभबशन्ित व्यशक्तबाट 
असजि उपर गररनेछ । 

(५) बरबजझारथ गने अन्य प्रकृया तोवकए बिोशजि हजनेछ । 

२२. लििाि लबक्री तथा लिन्हा ददने: (१) यस कानून तथा यसअन्तगित 
बनेको लनयि बिोशजि शजन्सीलनरीक्षि गदाि टजटफज ट तथा बेकभिा भई 
काि निाग्ने भनी प्रलतवेदनिा उल्िेख भएको िािसािानहरू प्रिजख 
प्रिासकीय अलिकृतिे आवश्यक जाँचबजझ गदाि लििाि लबक्री गनजिपने 
भनी ठहयािइएको िािसािान तोवकए बिोशजिको कायिववलि अपनाई 
लििािलबक्री गनि सवकनेछ । 

(२) यस कानूनिा अन्यत्र जजनसजकै कज रा िेशखएको भए तापलन यो 
कानून अन्तगित उठ्न नसकेको बाँकी रकि, प्राकृलतक प्रकोप, दजघिटना 
वा आफ्नो काबू बावहरको पररशस्थलतिे गदाि तथा सजखा जती भई वा 
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शखएर, सडेर गई वा अन्यकारिबाट सरकारी हानी नोक्सानी हजन गएको 
वा ऐनबिोशजि लििाि बढाबढहजदँा पलन नउठेको वा उठ्ने शस्थलत 
नदेशखएकोिा कायिपालिकाबाट तोवकए बिोशजिको कायिववलि अपनाई 
लिन्हा ददन सवकनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

ववशिय उिरदावयत्व, शजभिेवारी र जवाफदेवहता 

२३. ववशिय उिरदावयत्व: (१) यस ऐन बिोशजिको योजना छनौट गने, 
आवलिक योजना तजजििा गने, िध्यकालिन खचि संरचना तयार गन ि, 
बजेट प्रस्ताव गने, सरकारी सभपशिको संरक्षि, व्यवस्थापन गने 
गराउने, बजेट सिपिि गने गराउन ेतथा योजना तथा कायिक्रिको 
अनजगिन गरी ववशिय उिरदावयत्व कायि गने गराउने कतिव्य 
गाउँपालिकाको अध्यक्षको हजनेछ ।  

(२) यस ऐन बिोशजिको िेखा राख्न,े खचि गने तथा बेरुजज फर्छ्यौट 
गने गराउने िहायतका वविीय उिरदावयत्व बहन गने शजभिेवारी 
सभबन्िीत िेखा उिरदायी अलिकृतको हजनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोशजि उिरदावयत्व बहन भए नभएको 
सभबन्ििा गाउँपालिका अध्यक्षबाट लनगरानी हजनेछ ।  

(४) वडा लभत्रको तथ्याङ्क संकिन गने, अध्यावलिक तथा संरक्षि 
गने, वडा लभत्रका योजना तजजििा, कायािन्वयन तथा अनजगिन गरी 
भ जक्तानीको िालग लसफाररस गने शजभिेवारी वडाध्यक्षको हजनेछ ।  
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(५) यस दपा बिोशजि वविीय उिरदावयत्व बहन गने गराउन े
सभबन्ििा सभबशन्ित पदालिकारीको काि, कतिव्य, अलिकार तथा 
शजभिेवारी र प्रवक्रया तोवकए बिोशजि हजनेछ ।  

२४. िेखा तयार गने शजभिेवारी: (१) शजभिेवार व्यशक्तिे यस ऐन 
बिोशजि राख्नज पने प्रत्येक कारोबारको वववरि स्पि देशखन े गरी 
प्रचलित कानूनिे तोके बिोशजिको रीत पजयािई िेखा तयार गरी 
अद्यावलिकत राख्नज पनेछ । 

(२)  िेखा उिरदायी अलिकृतिे आफ्नो कायाििय वा िातहतको 
कायािियको लनयलित जाँचबजझ वा लनरीक्षि गदाि वा िेखापरीक्षिबाट 
प्रचलित कानूनद्वारा लनिािररत प्रवक्रया पूरा नगरी कारोबार गरेको वा 
अन्य कज न ै कैवफयत देशखएिा त्यस्तो कारोबार वा  कैवफयतको 
सभबन्ििा सभबशन्ित शजभिेवार व्यशक्त जवाफदेही हजनेछ ।    

२५. आलथिक प्रिासन सिािन गने शजभिेवारी: (१) आलथिक प्रिासन 
सिािन गने गराउने शजभिेवारी सभबशन्ित िेखा उिरदायी 
अलिकृतको हजनेछ । 

(२) आलथिक वषिका िालग ववलनयोशजत बजेट िशक्षत उदे्दश्य अनजरुप 
खचि हजन नसकेिा सो को शजभिेवारी गाउँपालिका अध्यक्ष तथा िेखा 
उिरदायी अलिकृतिे लिनज पनेछ ।  

(३) यस दफािा अन्यत्र जजनसजकै कज रा िेशखएको भए तापलन यो ऐन 
वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि बिोशजि िेखा राखे नराखेको, 
िेखा दाशखिा गरे नगरेको र िेखापरीक्षि गराए नगराएको 
सभबन्ििा सय सियिा अनजगिन गरी गराई आन्तररक लनयन्त्रि र 
रेखदेख गने शजभिेवारी गाउँपालिका अध्यक्षको हजनेछ ।  
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२६. जवाफदेही हजन ेपने: (१) साविजलनक जवाफदेहीको पद िारि गरेको 
व्यशक्तिे ददएको आदेि वा लनदेिनिा भएको कारोबार वा लनज 
आफैिे गरेका कारोबारका सभबन्ििा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित 
बनेको लनयिाविी बिोशजि सभबशन्ित व्यशक्त शजभिेवार हजनेछ ।  

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनकेो लनयिाविी एवं प्रचलित 
कानून बिोशजि कारोबारसँग सभबशन्ित कागजात तयार गने, जाँच 
गने, पेि गने र लसफाररस गने कििचारी तथा पदालिकारीिे आफूिे 
सभपादन गरेको काि र सोसँग सभबशन्ित कारोबारको शजभवेवारी 
बहन गनजि पनेछ र त्यस्तो कािको सभबन्दिा लनज आफै जवाफदेही 
हजनेछ ।  

२७. सरकारी नगदी, शजन्सी दजरुपयोग वा िस्यौट भएिा कारवाही गररने: 
(१) कायािियको  सरकारी नगदी तथा शजन्सी  भण्डार, आन्तररक 
िेखापरीक्षि गदाि वा अशन्ति िेखापरीक्षि गदाि वा कज न ै तवरिे 
लनरीक्षि वा जाँचबजझ हजदँा िस्योट वा दजरुपयोग भएको देशखन आएिा 
कायाििय प्रिजख प्रचलित कानून बिोशजि त्यस्तो िस्यौट वा 
दजरुपयोग गने उपर आवश्यक कारवाही गनजि पनेछ ।  

(२) अशन्ति िेखापरीक्षि गदाि सरकारी तहलबि तथा शजन्सी 
भण्डारको कज न ै रकि वा शजन्सी िस्यौट भएको देशखएिा 
िहािेखापरीक्षकको कायािियिे आफ्नो राय साथ प्रचलित कानून 
बिोशजि त्यस्तो िस्यौट गने व्यशक्त उपर कारवाही चिाउन 
सभबशन्ित कायाििय प्रिजख सिक्ष िेखी पठाउनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बिोशजि लनरीक्षि वा जाँचबजझ गदाि वा उपदफा 
(२) बिोशजि कारवाहीको िालग िेखी आएको अवस्थािा कायाििय 
प्रिजखिे कारवाही चिाउनज पनेछ ।  

२८. सरकारी िनिाि वा सभपशिको संरक्षि तथा तोवकएको काििा 
प्रयोग गनजिपने: 
(१) कायािियिा प्राप्त हजन आएको सभपूिि नगदी शजन्सीको 

संरक्षिको प्रबन्ि लििाउनज शजभिवेार व्यशक्तको कतिव्य 
हजनेछ ।  

(२) कायािियिा प्राप्त हजन आएको नगदी वा शजन्सी तोवकएको  
काििा बाहेक अन्य काििा प्रयोग वा खचि गनजि हजँदैन । 
कज नै कििचारीिे अलिकार प्राप्त अलिकारीको स्वीकृलत लबना 
सरकारी सभपशि प्रयोग गरेको देशखएिा शजभिेवार व्यशक्तिे 
यस्तो शजन्सी वफताि लिई वा खचि गरेको रकि असजि उपर 
गरी कायाििय प्रिजख सिक्ष िेखी पठाउनज पनेछ ।  

(३) कसैिे सरकारी शजन्सी व्यशक्तगत प्रयोगिा ल्याएको वा 
प्रयोग गनि ददइएको  कारिबाट त्यस्तो सरकारी शजन्सी वा 
सभपलतिा हजन गएको सबै प्रकारको क्षलत र नोक्सानी प्रयोग 
गनि ददन े र प्रयोग गने दजवैबाट दािासाहीिे असजि उपर 
गररनेछ ।  

 

पररच्छेद–८ 

ववववि 
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२९. काि, कतिव्य, अलिकार तथा शजभिेवारी: िेखा उिरदायी अलिकृत, 

कायाििय प्रिजख, शजभिेवार व्यशक्त िगायत नगदी वा शजन्सी सभवन्िी 
काि गने अन्य अलिकारीको काि, कतिव्य, अलिकार तथा शजभिेवारी 
तोवकए बिोशजि हजनेछ । 

(२) उपदफा (१) विोशजि तोवकएको काि, कतिव्य, अलिकार तथा 
शजभिेवारी  अनजसार सभवशन्ित व्यशक्तिे जवाफदेहीता वहन गनजिपनेछ 
। 

३०. वविीय प्रलतवेदन साविजलनक गनजिपने:  यस कानून र अन्य प्रचलित 
कानून बिोशजि तयार गनजिपने वविीय प्रलतवेदनहरु सभवशन्ित 
लनकायिा पेि भएको लिलतिे सात ददन लभत्र ववद्यजतीय वा अन्य 
उपयजक्त िाध्यिबाट साविजलनक गनजिपनेछ । 

३१. आलथिक प्रिासनको सिािनः (१) गाउँपालिकाको आलथिक प्रिासन 
सिािन सभवन्िी व्यवस्था तोवकए विोशजि हजनेछ ।  

(२) उपदफा (१) विोशजिको व्यवस्था नभएसभिका िालग यो कानून 
र यस अन्तगित तोवकए बिोशजिको आलथिक प्रिासन सिािन गनि 
आवश्यक पने जनिशक्तको पररचािन र व्यवस्थापन िहािेखा 
लनयन्त्रक कायािियिे गनेछ ।  

३२. संघीय र प्रदेि आलथिक कायिववलि कानूनिाई आिार िान्नजपने:  
गाउँपालिकाको सभािे आलथिक कायिववलि सभबन्िी कानून बनाउँदा 
संघीय र प्रदेि आलथिक कायिववलि कानूनिा भएका व्यवस्थािाई 
िागिदििनका रुपिा लिई सो बिोशजि गनजि गराउनज पनेछ । 
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३३. ववद्यजतीय प्रववलिको प्रयोग गनि सक्नेः (१) यस कानून बिोशजि 
आलथिक कारोवारको िेखा व्यवशस्थत गनि उपयजक्त ववद्यजतीय प्रिािीको 
प्रयोग गनि सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको आवश्यक प्रिािी गाउँपालिका आफैिे 
ववकास गरी वा िहािेखा लनयन्त्रक कायािियबाट प्राप्त गरी िागू गनि 
सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) विोशजि ववकास गररएको प्रिािीिा सिावेि 
नभएको वा पयािप्त नभएको कज नै प्रिािी ववकास गनजिपने भएिा िेखाको 
लसद्घान्त एवं वविीय ढाँचाको एकरुपताका िालग तोवकए बिोशजि 
िहािेखा लनयन्त्रक कायािियको सिेत पराििि लिनजपनेछ । 

३४. िेखापरीक्षि सहजीकरि सलिलतः (१) गाउँपालिकाबाट सभपादन 
गररने कायिहरुिा आन्तररक लनयन्त्रि प्रिािी अविभवन गरी 
प्रभावकारी, दक्षतापूिि एवं लितव्ययी रुपिा सभपादन गनि, वविीय 
प्रलतवेदनहरुिाई सियिै तयार गनि तथा ववश्वसनीय बनाउन, बेरुजज 
फछौट गनि गराउन गाउँकायिपालिकािे आफूिध्येबाट तोकेको 
सदस्यको अध्यक्षतािा गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षि गनि 
तोवकएको अलिकृत, प्रिजख प्रिासकीय अलिकृतिे तोकेको 
गाउँपालिकाको अलिकृत र प्राववलिक अलिकृत सिेत रहेको एक 
िेखापरीक्षि सहजीकरि सलिलत रहनेछ । 

(२) िेखापरीक्षि सहजीकरि सलिलत सभवन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बिोशजि हजनेछ । 

३५. अलिकार प्रत्यायोजनः यो कानून वा यस अन्तगित बनेको लनयि 
बिोशजि कज न ै कायाििय वा अलिकारीिाई प्राप्त अलिकार िध्ये 
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तोवकए बिोशजिका अलिकार वाहेकका अन्य अलिकार कज न ै
अलिकारीिे प्रयोग गने गरी प्रत्यायोजन गनि सवकनेछ । 

३६. लनयि लनदेशिका वा कायिववलि बनाउने अलिकारः यस कानूनको 
उदे्दश्य कायािन्वयन गनि गाउँकायिपालिकािे आवश्यक लनयिहरु, 
लनदेशिका, कायिववलि वा िागिदििन बनाउन सक्नेछ । 

 

आज्ञािे 

रिेि सजवेदी 
प्रिजख प्रिासकीय अलिकृत 


