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बेनी नगरपालिकाको
आर्थिक कार्िर्िर्ि र्िर्र्ित तथा व्र्िर्थथत गिि बिेको ऐि, २०७४
नगरसभाबाट पाररत लिलतिः२०७४/१२/२३

प्रस्तावना:
नेपालको संववधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोविम बेनी नगरपावलकाको सवचित कोषको संिालन

गनन, बिेट तथा कार्नक्रम तिनमज ा गनन, वनकासा तथा खिन गनन, लेखा राख्न, आवथनक तथा ववत्तीर् प्रवतवेदन गनन,

आवथनक कारोवारको आन्तररक वनर्न्रणको व्र्वस्था वमलाउन, आन्तररक तथा अवन्तम लेखापरीक्षण गनन, बेरुिज फर्छ्र्ौट
तथा असल
ज उपर गनन गराउन, आवथनक कार्नवववधलाई वनर्वमत, व्र्ववस्थत र िवाफदेही बनाउन वाचछनीर् भएकोले,
नेपालको संववधानको धारा २२३ बमोविमको बेनी नगरसभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द–१
प्रारवभभक
१.

संवक्षप्त नाम र प्रारभभ: (१) र्स ऐनको नाम “बेनी नगरपावलकाको आवथनक कार्नवववध ऐन, २०७४” रहेकोछ
।
(२) र्ो ऐन सभाबाट पाररत भएको वमवतदेवख लागू हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषर् वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा र्स ऐनमा,–
(क) “असल
ज उपर गननज पने रकम” भन्नाले प्रिवलत ऐन बमोविम भक्त
ज ानी वदन नहुने रकम भक्त
ज ानी
वदएको वा बढी हुने गरी भक्त
ज ानी वदएको वा घटी रकम असल
ज गरेको कारणबाट असल
ज उपर
गनन पने भनी लेखापरीक्षण हुदुँ ा ठहर्ानइएको बेरुिज रकम सभझनज पछन र सो शब्दले वहनावमना
वा मस्र्ौट गरेको रकम तथा नगरलाई वतननज बझज ाउनज पने अन्र् कजनै रकम कलम समेतलाई िनाउुँछ
।
(ख) “अवन्तम लेखापरीक्षण” भन्नाले महालेखा परीक्षकको कार्ानलर्बाट हुने लेखापरीक्षण सभझनपज छन
।
(ग) “आन्तररक लेखापरीक्षण” भन्नाले बेनी नगरपावलकाको तोवकएको शाखा वा अवधकृ त वा कमनिारी
बाट हुने आन्तररक लेखापरीक्षण सभझनपज छन ।
(घ) “आवथनक वषन” भन्नाले हरेक वषनको साउन मवहनाको एक गतेदेवख अको वषनको आषाढ
मवहनाको मसान्तसभमको बाहृ मवहनाको अववधलाई सभझनपज छन ।
(ड.) “एक तह मावथको अवधकारी” भन्नाले वडा सविव र वबषर्गत शाखा प्रमख
ज को हकमा बेनी
नगरपावलकाको प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ त, नगरपावलकाको प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ तको
हकमा बेनी नगरपावलकाको प्रमख
ज र प्रमख
ज को हकमा नगर कार्नपावलकासभझनपज छन ।
(ि) “कारोबार” भन्नाले सरकारीेे िल, अिल, नगदी तथा विन्सी धनमाल विभमा वलई प्रिवलत
ऐन बमोविम वनधानररत काममा खिन वा दावखला गने सभबन्धी सभपणू न काम सभझनज पछन ।
(छ) प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ त भन्नाले बेनी नगरपावलकाको प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ त सभझनपज छन ।
(ि) “कार्ानलर्” भन्नाले बेनी नगर कार्नपावलकाकोकार्ानलर् सभझनज पदनछ । सो शब्दले बेनी नगरपावलका
मातहत रहेको वबषर्गत शाखा वा ववभाग वा महाशाखा वा कार्ानलर् वा एकाइहरुलाई समेत
िनाउनेछ ।

(झ)”कार्ानलर् प्रमख
ज ” भन्नाले खण्ड (छ) र (ि) बमोविमको कार्ानलर्को प्रशासकीर् प्रमख
ज भई
कामकाि गनन तोवकएको पदावधकारी सभझनज पछन ।
(ञ) ) “विभमेवार व्र्वक्त” भन्नाले लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ तबाट अवधकार सवज भपए बमोविमको कार्न

संिालन गने, विभमा वलने, खिन गने, लेखा राख्ने, आन्तररक तथा अवन्तम लेखापरीक्षण गराई बेरुिज
फर्छ्र्ौट गने गराउने, सरकारी नगदी विन्सी असल
ज उपर गने गराउने तथा दावखला गने कतनव्र् भएको
व्र्वक्त सभझनपज छन र सो शब्दले बेनी नगरपावलकाकोकामको लावग सरकारी नगदी वा विन्सी वलई वा
नवलई सो काम फर्छ्र्ानउने विभमा वलने िनज सक
ज ै व्र्वक्त समेतलाईिनाउुँछ ।

(ट “तालक
ज कार्ानलर्” भन्नाले वडा कार्ानलर् तथा वबषर्गत कार्ानलर्को हकमा बेनी नगर
कार्नपावलकाको कार्ानलर् सभझनपज छन ।
(ठ) (ड) “तोवकएको” वा “तोवकएबमोविम” भन्नाले र्स ऐन अन्तगनत बनेका वनर्मावली,वनदेवशका
वा कार्नवववधमा तोवकएको वा तोवकएबमोविम सभझनपज छन ।
(ढ) “नगरपावलका” भन्नाले बेनी नगरपावलका सभझनपज छन ।
(ण) “प्रदेश सवचित कोष” भन्नाले सवं वधानको धारा २०४ बमोविमको सवचित कोष सभझनपज छन ।
(त) “बिेट संकेत” भन्नाले

नेपाल सरकारले स्वीकृ त गरेको आवथनक संकेत तथा वगीकरणको

अधीनमा रही नगरपावलकाको कार्ानलर्, वबषर्गत शाखा, वडा कार्ानलर् वा सो सरहको
क्षेरावधकार भएका आर्ोिना कार्नकक्रम आवदकोकार्न प्रकृ वत र सगं ठन समेत छजरिने गरी बेनी
नगरपावलकाले वदएको संकेतलाई िनाउुँछ ।
(थ) “बेरुि”ज भन्नाले प्रिवलत ऐन बमोविम पर्ज ानउनज पने रीत नपर्ज ानई कारोबार गरेको वा राख्नज पने
लेखा नराखेको तथा अवनर्वमत वा बेमनावसव तररकाले आवथनक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण
गदान औल्ं र्ाइएको वा ठहर्ानइएको कारोबार सभझनपज छन ।
(द) “बैंक” भन्नाले सवचित कोषको सचिालन गनन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वस्वकृ ती प्राप्त बेनी
नगरपावलकाले तोके को कजनै बैंक सभझनज पछन र सो शव्दले त्र्स्तो बैंकको अवधकार प्रर्ोग गरी
कारोवार गनेगरी तोवकएको बैंकको शाखा समेतलाई िनाउुँछ ।
ें(ध) “मातहत कार्ानलर्” भन्नाले बेनी नगर पावलका मातहत रहेको वडा कार्ानलर् वा वबषर्गत
शाखा, महाशाखा, ववभाग वा कार्ानलर् र एकाई सभझनपज छन ।

(न) “लेखा” भन्नाले कारोबार भएको व्र्होरा देवखने गरी प्रिवलत ऐन बमोविम रावखने अवभलेख,
खाता, वकताब आवद र सो कारोबारलाई प्रमावणत गने अन्र् कागिात र प्रवतवेदनका साथै
ववद्यतज ीर् प्रवववधबाट रावखएको अवभलेख र आवथनक वववरण समेतलाई न सभझनपज छन ।
(प) “लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ त” भन्नाले आˆनो र मातहत कार्ानलर्को आवथनक प्रशासन संिालन
गने, वावषनक बिेट तर्ार गने र सो बिेट वनकासा प्राप्त गरी खिन गने अवधकार सभज पने, बिेट

तथा कार्नक्रम अनसज ार हुने आवथनक कारोवारको लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा वववरण
तर्ार गने गराउने, वववनर्ोिन, रािस्व, धरौटी, विन्सी र अन्र् िनज सक
ज ै कारोवारको आन्तररक

तथा अवन्तम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुिज वनर्वमत गने गराउने, असल
ज उपर गने गराउने वा
वमन्हा गने गराउने कतनव्र् भएको बेनी नगरपावलका प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ तलाई न सभझनपज छन ।
(फ) “वडा कार्ानलर्” भन्नाले बेनी नगरपावलकाको वडा कार्ानलर् सभझनपज छन ।
(व) “वडा सविव” भन्नाले बेनी नगरपावलकाको वडा सविवलाई सभझनपज छन ।
(भ) “वववनर्ोिन” भन्नाले बेनी नगरपावलका सभाद्वारा वववभन्न कार्नहरुकालावग वववभन्न शीषनकमा खिन
गनन वववनर्ोिन भएको रकम सभझनपज छन ।
(म) “ववत्तीर् वववरण” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृ त गरेको मापदण्ड बमोविम कजनै वनवित
अववधमा भएको आवथनक कारोवारको समविगत वस्थवत दशानउने उद्देश्र्ले शीषनक समेत खल्ज ने गरी
तर्ार गररएको वववरण सभझनपज छन र सो शव्दले कारोवारको वस्थवत दशानउने गरी शीषनकका
आधारमा वनाइएको बिेट अनमज ान,वनकाशा, खिन,आभदानी, दावखला र बाुँकी रकम समेत
खल
ज ाइएको प्रावप्त र भक्त
ज ानी वववरण र सोसुँग सभववन्धत लेखा, वटप्पणी र खल
ज ासा समेतलाई
िनाउुँछ ।
(र्) “सवं वधान” भन्नाले नेपालको सवं वधान सभझनपज छन ।
(र) “सवचित कोष” भन्नाले बेनी नगर पावलकाको सवचित कोष सभझनपज छन ।
(ल) “सभा” भन्नाले बेनी नगर सभा सभझनपज छन ।
(व) “संपरीक्षण” भन्नाले आन्तररक वा अवन्तम लेखापरीक्षण प्रवतवेदनमा औल्ं र्ाइएको बेरुिक
ज ो
सभबन्धमा पेश हुन आएका स्पिीकरण वा प्रवतवक्रर्ा साथ सल
ं ग्न प्रमाण तथा कागिातको
आधारमा गररने फछोट सभवन्धी कार्नलाई सभझनपज छन र सो शब्दले सभाबाट गवठत लेखा सवमवतबाट
प्राप्त सझज ाव वा वनदेशनका आधारमा गररने परीक्षण वा अनगज मन कार्न समेतलाई िनाउुँछ ।
(श) “कार्नपावलका” भन्नाले बेनी नगर कार्नपावलका सभझनपज छन ।

(ष) “सावनिवनक िवाफदेहीको पद” भन्नाले पाररश्रवमक ठे वकएको वा नठे वकएको िे भए तापवन कजनै
रूपमा वनर्क्त
ज हुने वा वनवानवित हुने वा मनोनर्न हुने काननज ी मान्र्ता प्राप्त सावनिवनक काम,
कतनव्र् र अवधकार भएको पद सभझनपज छन ।
(स) “वबषर्गत शाखा” भन्नाले बेनी नगरपावलका अन्तगनत रहेको वबषर्गत ववभाग, महाशाखा, शाखा,
कार्ानलर् वा एकाइलाई सभझनपज छन ।
पररच्छे द–२
सवचित कोषसचिालन सभवन्धी व्र्वस्था
३.

सवचित कोषको सचिालन: (१)सवचित कोषमा देहार्का रकमहरु रहनेछन:् —
(क)नगर सभाबाट स्वीकृ त ऐन बमोविम लगाईएको कर तथा गैर कर वापत असल
ज भएको रािस्व
रकम ।
(ख)नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट रािस्व बाुँडफाुँडवापत प्राप्त रकम ।
(ग)नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनदज ान,सशतन अनदज ान,समपरू क
अनदज ान र ववशेष अनदज ान वापत प्राप्त रकम ।
(घ) नगर पावलकाले वलएको आन्तररक ऋणवापतको रकम ।
(ड) अन्र् प्रिवलत ऐन नगरपावलका नाममा प्राप्त भएको अन्र् आर् वापतको रकम ।
(२)उपदफा (१) बमोविमको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृ वत प्राप्त नगरपावलकाले तोके को कजनै
बैंकमा खाता खोली िभमा गररनेछ ।
(३) नेपालको संववधान, र्ो ऐन र अन्र् प्रिवलत ऐनको अधीनमा रहीसवचित कोषको संिालन नगर
पावलकाको कार्ानलर्ले तोके बमोविम गनेछ ।

४.

सवचित कोषको लेखा राख्ने उत्तरदावर्त्व: (१) सवचित कोषको लेखा अद्याववधक रुपमा राख्ने तथा त्र्सको
वावषनक ववत्तीर् वववरण तर्ार गने तथा लेखा दावखला गने गराउने कतनव्र् र उत्तरदावर्त्व नगरपावलकाको
प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ तको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोविमको लेखा तथा सोको ववत्तीर् वववरण सभामा र प्रदेश लेखा वनर्न्रक कार्ानलर्,महालेखा
वनर्न्रक कार्ानलर् एवं महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गने सभवन्धी अन्र् कार्नवववध तोवकए बमोविम हुनछे
।

पररच्छे द – ३
बिेट वनमानण तथा वावषनक कार्नक्रम तिनमज ा, वनकासा, खिन, रकमान्तर तथा वनर्न्रण
५.

बिेट तथा कार्नक्रम तिनमज ा गने:(१) आगामी आवथनक वषनमा नगरले सभपादन गननपज ने कार्न तथा कार्नक्रमको
लावग सवं वधानको धारा २३० वमोविम बिेट तर्ार गने गराउने र सभामा पेश गरी पाररत गराउने उत्तरदावर्त्व
कार्नपावलकाको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम बिेट तथा कार्नक्रम तिनमज ागने प्रर्ोिनकालावग उपलव्ध हुने श्रोत तथा
खिनको सीमाको पवू ाननमज ान िालज आवथनक वषनको िैर मसान्तवभर गररसक्नज पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोविम श्रोत र खिनको सीमा वनधानरण भएपवछ वनधानररत स्रोत तथा खिनको
सीमावभर रही आगामी आवथनक वषनको बिेट तिनमज ा गननज पनेछ ।
(४) आगामी आवथनक वषनको बिेट िालज आवथनक वषनको असार १० गतेवभर सभामा प्रस्ततज गननपज नेछ
।
(५) आगामी आवथनक वषनको बिेट तिनमज ा गदान नगरपावलकास्वीकृ त आववधक र्ोिना र मध्र्कालीन
खिन सरं िनालाई मल
ू आधार बनाउनज पनेछ ।
(६) नगरपावलकाले घाटा बिेट वनमानण गननपज ने भएमा घाटा पवू तन गने स्रोत समेतको खाका तर्ार
गननपज नेछ ।
(७) बिेट तथा कार्नक्रम तिनमज ा, छलफल एवम् बिेटको मस्र्ौदालाई अवन्तम रुप वदई पाररत गदान
अपनाउनपज ने कार्नवववध तोवकए बमोविम हुनेछ ।

६.

बिेट वनकासा: (१) सभाबाट बिेट स्वीकृ त भएको ७ वदन वभर प्रमख
ज ले प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ तलाई र प्रमख
ज
प्रशासकीर् अवधकृ तले १५ वदनवभर स्वीकृ त बिेट वववरण अनसज ार खिन गने अवख्तर्ारी ववषर्गत कार्ानलर्
शाखा र वडा कार्ानलर् प्रमख
ज लाई वदनपज नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको अवख्तर्ारीप्राप्त भएपवछ तोवकएबमोविम बैकमाफन त प्रावप्त, वनकाशा र
भक्त
ज ानी गननपज नेछ ।
तर आवथनक वषनको अवन्तम वदनमा ऋण दावर्त्वको भक्त
ज ानी र वहसाववमलान बाहेकको अन्र् भक्त
ज ानी
सभवन्धीकाम हुनेछैन ।

(३) उपदफा (२) बमोविम प्रावप्त, वनकासा तथा भक्त
ज ानी गदान सघं ीर् महालेखा वनर्न्रक कार्ानलर्ले
तोवकवदएको मापदण्ड बमोविम हुनेगरी एकल खाता कोष प्रणाली अवलभवन गररनेछ ।
(४) रकम वनकासा भएपवछ तोवकएकापदावधकारीको संर्क्त
ज दस्तखतबाट बैंक खाता संिालन गननपज नेछ
।
(५) स्वीकृ त बिेट तथा कार्नक्रम बमोविम स्वीकृ त बिेटको पररवधवभर रहेर प्रिवलत ऐन बमोविम

खिन गने, लेखा राखी वा राख्न लगाई लेखा पेश गने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुिज फर्छ्र्ौट गनेर कार्नपावलकामा
पेश गने उत्तरदावर्त्व लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ तको हुनछे ।

(६) र्स ऐन र प्रिवलत अन्र् ऐन बमोविम रकम वनकासा वदने तथा कोष सचिालन गने गराउने
सभवन्धी अन्र् कार्नवववध तोवकए बमोविम हुनेछ ।
७.

८.

बिेट रोक्का वा वनर्न्रण गनन सक्ने: दफा ६ मा िनज सक
ज ै कजरा लेवखएको भएतापवन नगर पावलकाको
आवथनक वस्थवत र सवचित कोषमा िभमा रहेको रकमलाई मध्र्निर गरी वववनर्ोवित रकममा आवश्र्कता
अनसज ार नगर पावलकाले पणू न वा आवं शकरुपमा रोक्का वा वनर्न्रण गनन सक्नेछ ।
खिन गने कारनर्् वववध :नगरपावलकाकोकार्न तथा आर्ोिना सचिालन गने,धरौटी, दस्तरज ,सेवा शल्ज क वलने,

पेश्की वदने तथा फर्छ्र्ौट गने, नगदी तथा विन्सी सभपवत्तकोसंरक्षण गने, वललाम वबक्री गने, वमन्हा वदने
सभबन्धी कार्नवववध तोवकए बमोविम हुनेछ ।
९.

रकमान्तर तथा श्रोतान्तर: (१) .नगरपावलकाकोस्वीकृ त बिेटको कजनै एक बिेट उप शीषनक अन्तगनतको खिन
शीषनकमा रकम नपगज भएमासोनपगज भएको रकम कजनै एक वा एक भन्दा बढी शीषनकमाबित हुने रकमबाट
२५ प्रवतशतमा नबढ्ने गरी नगर कार्नपावलकाले रकमान्तर गनन सक्नेछ ।
तर पुँिू ीगत शीषनकबाट िालू शीषनकमा रकमान्तर गनन सक्ने छै न ।
(२)उपदफा (१) बमोविमको अवधकार आवश्र्कता अनसज ार नगर
प्रशासकीर् अवधकृ तलाई प्रत्र्ार्ोिन गनन सक्नेछ ।

कार्नपावलकाले प्रमख
ज

(३) नगर पावलकाको वववनर्ोिन अन्तगनत कजनै एक प्रकारको खिन व्र्होने श्रोतमा रहेको रकम अको
श्रोतमा साने र भक्त
ज ानी वववध पररवतनन गने अवधकार सभाको हुनेछ ।
(४) रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसभवन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकएबमोविम हुनेछ।
१०.

बिेट वफतान हुन:े स्वीकृ त बावषनक बिेटमा वववनर्ोिन भै वनकासा भएको रकम कजनै कारणवश खिन हुन
नसकी खिन खातामा बाुँकी रहेमा आवथनक वषनको अन्तमा सवं ित कोषमा वफतान दावखला गननपज नेछ ।

पररच्छे द–४
कारोबारको लेखा
११.

बेनी नगरपावलकाले संघीर् खररद ऐन तथा र्स ऐनको अवधनमा रही नगरपावलका वभरको खररद व्र्वस्थापनको
लावग सावनिवनक खररद वनर्मावलली बनाई लागज गननपज नेछ तथा बेनी नगरपावलकाको खररद वनर्मावली
नबनेसभम संघीर् खररद वनर्मावली अनसज ार आवथनक कामकारवाही संिालन गननपज नेछ ।

११.(क) कारोबारको लेखा :(१) वववनर्ोिन,धरौटी एवं रािश्व तथा अन्र् कारोवारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको
वसद्घान्त बमोविम नगदमा आधाररत लेखा प्रणाली अनसज ार रावखनेछ ।
तर महालेखा वनर्न्रक कार्ानलर्ले नगदमा आधाररत लेखा प्रणालीलाई पररमािनन गरी
पररमाविनत नगद आधार वा प्रोदभावी आधारमा लेखा राख्ने गरी तोवक वदन सक्नेछ ।
(२)उप वनर्म (१) बमोविमको लेखा राख्नकालावग आवश्र्क लेखा ढाुँिा
स्वीकृ त भए बमोविम हुनेछ ।

महालेखा परीक्षकबाट

(३)नगर पावलकाले अनदज ान, सहार्ता,लगानी,वववनर्ोिन,रािश्व तथा धरौटीका अवतररक्त अन्र् सवै
प्रकारका कारोवार र खिनको लेखा नगरपावलकाले तर्ार गरी राख्नपज नेछ ।
(४)लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ तले तोवकएको समर्वभर वववनर्ोिन,रािस्व,धरोेैटी लगार्तको एकीकृ त
ववत्तीर् वववरण तर्ार गरी नगर कार्नपावलका, नगर सभा तथा महालेखा वनर्न्रक कार्ानलर्मा उपलव्ध गराउनज
पनेछ ।
(५) आफ्नो वनकार् र मातहत कार्ानलर्को सभपवत र दावर्त्वको लेखांकन एवं प्रवतवेदन गने दावर्त्व
लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ तको हुनछ
े ।
१२.

विभमेवार व्र्वक्त िवाफदेही हुने : (१) विभमेवार व्र्वक्तले प्रत्र्ेक कारोबार स्पिदेवखने गरी प्रिवलत ऐनले
तोके बमोविमको ररत पर्ज ानई लेखा तर्ार गरीगराई राख्नज पनेछ ।
(२) आवथनक प्रशासन संिालन गदान मातहत कार्ानलर्ले प्रिवलत ऐनको पालना गरे नगरेको सभबन्धमा

आवश्र्कता अनसज ार रेखदेख, िाुँिबझज तथा वनरीक्षण गने र मातहत कार्ानलर्को वहसाब के न्रीर् वहसाबमा
समावेश गराउनेउत्तरदावर्त्व लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ तको हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) वमोविम लेखा तर्ार गरेनगरेको वा उपदफा (२) बमोविम लेखा उत्तरदार्ी

अवधकृ तले रेखदेख, िाुँिबझज तथावनरीक्षण गदान वा लेखापरीक्षण हुदुँ ा प्रिवलत ऐन द्वारा वनधानररत प्रवक्रर्ा परू ा
नगरीकारोबार गरेको वा अन्र् कजनै कै वफर्त देवखन आएमा विभमेवार व्र्वक्तले त्र्सकोिवाफदेही वहन गननज
पनेछ ।

(४) कजनै मनावसब कारणले लेखा सभबन्धी काममा अवनर्वमत हुन गएमाविभमेवार व्र्वक्तले तोवकएको
अववधवभर अवधकार प्राप्त अवधकारीसमक्ष कारण खल
ज ाईवनर्वमत गराउनको लावग पेश गरेमा लेखा उत्तरदार्ी
अवधकृ तले तोवकएको भर्ादवभरत्र्स सभबन्धमा आवश्र्क वनणनर् गननपज नेछ ।

तर मनावसवकारण नभई लेखा सभबन्धी काममा अवनर्वमत हुन आएको देवखनआएमा लेखाउत्तरदार्ी
अवधकृ तले विभमेवार व्र्वक्तलाई पवहलो पटक पाुँि सर् रूपैर्ाुँ र त्र्सपवछ पवन दोहोररन आएमा पटकै वपच्छे
एक हिार रूपैर्ाुँ िररवाना गरी प्रिवलत ऐन बमोविम ववभागीर् कारबाही समेत गनन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोविम वनणनर् वदनज पने अवधकारीले तोवकएको भर्ादवभरवनणनर् नवदएमा वनिलाई

एक तह मावथको अवधकारीले पवहलो पटक पाुँि सर् रूपैर्ाुँ रसोही अवधकारीबाट पनज : अको पटक त्र्स्तो
कार्न दोहोररन गएमा पन्र सर् रूपैर्ाुँिररवाना गननज पनेछ ।

(६) उपदफा (२) बमोविम रेखदेख, िाुँिबझज तथा वनरीक्षण हुदुँ ा र्ो ऐन तथार्स ऐन अन्तरगत बनेको
वनर्म बमोविम वनधानररत प्रवक्रर्ा परू ा नगरी कारोबार गरेकोदेवखन आएमा वा अन्र् कजनै कै वफर्त देवखन
आएमा िाुँि गनन पठाउने तालक
ज कार्ानलर्ले कलमै वपच्छे दईज सर् रूपैर्ाुँ िररवाना गनन सक्नेछ ।एउटै
विभमेवार व्र्वक्तलाई तीन पटकभन्दा बढी िररवाना भइसके पवछ पनज : त्र्स्तो कार्नदोहोररन आएमा कलमैवपच्छे
पाुँि सर् रूपैर्ाुँ िररवाना गरी प्रिवलत ऐन बमोविमववभागीर् कारबाही समेत गननज पनेछ ।
(७) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगनत बनेको वनर्म बमोविम लेखा राखे नराखेको,लेखा दावखला गरे

नगरेको र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सभबन्धमा समर् समर्मािाुँि, वनरीक्षण गरी आन्तररक वनर्न्रण र
रेखदेख गने विभमेवारी प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ तको हुनेछ ।
१३.

रािस्व दावखला र रािस्व लेखा:(१) प्रिवलत ऐन बमोविम नगरपावलकालाईप्राप्त हुने रािस्व तथा अन्र् आर्
रकमहरुकार्ानलर्मा प्राप्त भएपवछ तोवकए बमोविमसवं ित कोषमा आभदानी देवखने गरी बैंक दावखला गननज पनेछ
।
(२) रािस्वको लगत तथा लेखा राख्ने तथा फाुँटवारी पेश गने, लेखापरीक्षणगराउने र त्र्सको
अवभलेख राख्ने उत्तरदावर्त्व प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ तको हुनेछ ।

१४.

नगदी विन्सी दावखला गने र लेखा राख्ने : (१) विभमेवार व्र्वक्तले आˆनोविभमामा आएको सरकारी
नगदीको हकमा सोही वदन वा त्र्सको भोवलपल्ट तोवकएको बैंक खातामा र विन्सीमालसामान भए सात
वदनवभर तोवकएको स्थानमा दावखला गरी श्रेस्ता खडा गननज पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविमको भर्ादवभर विभमेवार व्र्वक्तले नगदी तथा विन्सीदावखला गरेको श्रेस्ता
खडा गनन नसके मा त्र्सको मनावसवकारण खल
ज ाई एक तहमावथको अवधकारी समक्ष भर्ाद थपको लावग अनरज ोध
गनन सक्नेछ । र्सरी अनरज ोध भैआएमा एक तह मावथको अवधकारीले मनावसवकारण देखमे ा एकै पटक वा
दईज पटक गरीबढीमा पैंतालीस वदनसभमको भर्ाद थवपवदन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोविम थवपएको भर्ादवभर पवन श्रेस्ता खडा नगने विभमेवारव्र्वक्तलाई एक तह
मावथको अवधकारीले कलमै वपच्छे पाुँि सर् रूपैर्ाुँ वा वबगोको दशप्रवतशतसभम िररवाना गनन सक्नेछ ।
(४) आˆनो विभमामा आएको सरकारी नगदी सोही वदन वा त्र्सको भोवलपल्ट तोवकएको बैंक
खातामा दावखला नगरेको देवखन आएमा सभबवन्धत प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ तले दश वदनसभम ढीलो गरेको
भए दश प्रवतशत िररवाना गरी सो दावखला गननलगाउने र पन्र वदनसभम वढलो गरेको भए पन्र प्रवतशत
िररवाना गरी सो समेत दावखला गनन लगाउने र पन्र वदनभन्दा बढी वढलो गरेको भए पच्िीस प्रवतशत
िररवाना गरी नगद दावखला गनन लगाई कसरू को मारा अनसज ार प्रिवलत ऐन बमोविम ववभागीर् कारबाही समेत
गनन गराउन सक्नेछ ।
१५.

आवथनक प्रवतवेदन पेश गने :(१) लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ तले तोवकएका अववधवभर प्रत्र्ेक आवथनक वषनकोेे
सवचित कोषको अवतररक्त वववनर्ोिन, रािस्व, धरौटी,वैदवे शक अनदज ान र ऋण सहार्ता तथा लगानीको
एकीकृ त आवथनक वववरण तर्ार गरी नगर कार्नपावलका, नगर सभा,महालेखा वनर्न्रक कार्ानलर्, महालेखा
परीक्षकको कार्ानलर्, प्रदेश अथनमन्रालर् र ववत्तीर् आर्ोगमा प्रवतवेदन पेश गनर’् पनेछ ।
(२) विभमेवार व्र्वक्तले कारोबारको लेखा र सभबवन्धत कागिात तोवकएकोकार्ानलर्मा वा लेखापरीक्षक
समक्ष तोवकए बमोविम दावखला गनर’् पनेछ ।
(३)नगरपावलकाको ववत्तीर् वववरण नेपाल सरकारले अवलभवन गरेको आवथनक सक
ं े त तथा वगीकरण
अनरुज पको हुनेछ ।
(४) रािस्व, नगदी, विन्सी तथा धरौटी दावखला गने तथा त्र्सको लेखा अवभलेख अद्याववधक
रूपमा राख्ने अन्र् कार्नवववध तोवकए बमोविम हुनेछ ।

१६.

हानी नोक्सानी असल
ज उपर गररने : र्स पररच्छेद बमोविम राख्नपज ने कारोबारकोलेखा ठीकसंग नराखेको
कारणबाट नगरपावलकालाई कजनै वकवसमको हानी नोक्सानीतथा क्षवत हुन गएमा त्र्सरी पनन गएको हानी
नोक्सानी तथा क्षवतपवू तन विभमेवारव्र्वक्तबाट सरकारी बाुँकी सरह असल
ज उपर गररनेछ ।
पररच्छे द–५
आन्तररक वनर्न्रण, लेखापरीक्षण तथा बेरुिज असल
ज फर्छ्र्ौट

१७. आन्तररक वनर्न्रण प्रणाली:(१) नगर पावलकाले आफ्नो र मातहतकाकार्ानलर्को आन्तररक वनर्न्रण प्रणाली
सदृज ढ गनन कार्नर्ोिना बनाई लागज गननपज नेछ ।
(२) आन्तररक वनर्न्रण कार्नर्ोिना लागज गदान महालेखा वनर्न्रक कार्ानलर्ले िारी गरेको आन्तररक
वनर्न्रण प्रणालीको वसद्धान्त,नीवत, ढाुँिा र कार्नवववधलाई मागनदशननको रुपमा वलनपज नेछ ।

१८. आन्तररक लेखापरीक्षण:(१)नगरकार्नपावलका र मातहत कार्ानलर्हरुको आवथनक कारोवारको आन्तररक लेखापरीक्षण
वनर्वमतता, वमतव्र्वर्ता,कार्नदक्षता र प्रभावकाररताका आधारमा तोवकएको मापदण्डवभर रही नगरपावलकाको
आन्तररक लेखापररक्षण शाखावा तोवकएको अवधकृ तबाट हुनेछ ।
(२) नगर पावलकाको आन्तररक लेखापरीक्षण सभवन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकए बमोविम हुनेछ ।
(३) नगर पावलकाकोआन्तररक वा अवन्तम लेखापरीक्षण हुदुँ ा सरकारी नगदी वाविन्सी मालसामानको
लगत छजट गरेको वा सरकारलाई हानी नोक्सानी पर्ज ानएको देवखएमा प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ तले त्र्स्तो
विभमेवार व्र्वक्तबाट हावन नोक्सानी भएको रकमअसल
ज गरी कसरू को मारा अनसज ार ववभागीर् कारबाही समेत
गननपज नेछ ।
१९. स्पिीकरण नवदने उपर कारबाही : (१) कार्ानलर्को सरकारी नगदी विन्सी आर्–व्र्र्को लेखा आकवस्मक
वनरीक्षण गदान वा आन्तररक वा अवन्तम लेखापरीक्षणको वसलवसलामा सोवधएको प्रश्नको िवाफ वा माग गररए
बमोविमको लेखा तथा वववरण तोवकएको भर्ादवभर दावखला गननज सभबवन्धत लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ त र
विभमेवारव्र्वक्तको कतनव्र् हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोविम तोवकएको भर्ादवभर काम सभपन्न गनन नसवकने भई मनावसव मावफकको
कारण सवहत भर्ाद थपको लावग अनरज ोध गरेमा र त्र्स्तो कारण मनावसव देवखएमा सो प्रश्न सोधनी गने वा
वववरण माग गने अवधकारी वा वनकार्ले मनावसव मावफकको भर्ाद थप गररवदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोविम वदइएको भर्ादवभर सोवधएको प्रश्नको िवाफवा माग गररएको
लेखा पेश गनन नसक्नेले बेरुिज वा कै वफर्त देवखएको रकम व्र्होनपनज नेछ ।
२०.

बेरुिज असल
् ौट वनर्वमत र लगत कार्म गने : (१) महालेखा परीक्षकको प्रवतवेदनमा औल्ं र्ाएको
ू फर्छ्रे
वेरुिज असल
ू उपर गननज पने तथा वतननज वझज ाउनज पने भनी ठहर्ानईएको रकमको लगत कार्ानलर्ले अध्र्ाववधक
गरी गराई राख्नपज नेछ ।
(२)लेखापरीक्षणबाट देवखएको मस्र्ौट र वहनावमना भएको रकम वा तोवकए बमोविम वनर्वमत हुन
नसके को वेरुिज रकम विभमेवार व्र्वक्तबाट असल
ू उपर गननपज नेछ ।
(३) महालेखा परीक्षकको वावषनक प्रवतवेदनमा औल्र्ाएको बेरुिसज भबन्धमा कार्नपावलकाको
अनमज वतलेसभामा उपवस्थत भई आफ्नो प्रवतकृ र्ा व्र्क्त गने र बेरुिज फछौट सभवन्धीकाम कारवाही गने गराउने
उत्तरदावर्त्व लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ तको हुनेछ ।
(४) वेरुिज असल
ू फछौट,वनर्वमत र लगत कार्म गने सभवन्धमा सभामा छलफल भई प्रवतवेदन
स्वीकृ त भएपवछ सो प्रवतवेदनमा उल्लेवखत सझज ावहरु कार्ानन्वर्न गने गराउने दावर्त्व कार्नपावलकाको वनदेशन
बमोविमसभववन्धत लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ तको हुनेछ ।
(५) बेरुिज फर्छ्र्ौट सभवन्धी अन्र् कार्नवववध तोवकएबमोविम हुनेछ ।

पररच्छे द–६
बरबझज ारथ, वललाम वबवक्र तथा वमन्हा सभबन्धी व्र्वस्था
२१.

बरबझज ारथ : (१)नगर पावलकाका वनवानवित प्रवतवनवधले आफू विभमा भएको कागिात तथा विन्सी सामान
आफ्नो पदावधी समाप्त हुनभज न्दा १५ वदन अगावै वफतान बझज ाई सोको प्रमाण वलनज पनेछ ।
(२) कमनिारी सरुवा वा बढजवा हुदुँ ा वा अवकाश प्राप्त गदान वा लामोअववधमा कािमा वा वबदामा
रहुँदा आˆनो विभमामा रहेको नगदी विन्सी वा सरकारीकागिात तोवकएको भर्ादवभर बरबझज ारथ गरी तोवकएको
ढाुँिामा बरबझज ारथको प्रमाणपरवलनज पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोविम बरबझज ारथ नगने व्र्वक्त वहालवाला कमनिारी भए प्रिवलत ऐन बमोविम
वनिको तलब भत्ता रोक्का राखी र बहाल टजटेको व्र्वक्त भए वनिको वनवृत्तभरण वा उपदान रोक्का राखी एवं
वनवृत्तभरण,उपदान नपाउने वा उपदान वलइसके को व्र्वक्त भए स्थानीर् प्रशासनद्वारा पक्राउ गरी बरबझज ारथ गनन
लगाइनेछ ।
(४) समर्मा बरबझज ारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, विन्सी वा कजनैधनमालनोक्सान भएमा
नोक्सान भए बराबरको रकम र सोही बराबरको वबगो रकम प्रिवलत ऐन बमोविम सभबवन्धत व्र्वक्तबाट असल
ज
उपर गररनेछ ।
(५) बरबझज ारथ गने अन्र् प्रकृ र्ा तोवकए बमोविम हुनेछ ।

२२.

नगदी विन्सी दरुज पर्ोग एवं मस्र्ौट
भण्डार आन्तररक लेखापरीक्षण गदान
मस्र्ौट भएकोदेवखन आएमा प्रमख
ज
आवश्र्क कारबाही गननगज राउनज पनेछ

भएमा कारबाही गररने :(१)कार्ानलर्को सरकारी तहसील तथा विन्सी
वाअवन्तम लेखापरीक्षण गदान वा कजनै तवरले िाुँि हुदुँ ा सरकारी रकम
प्रशासकीर् अवधकृ तले प्रिवलत ऐन बमोविम सो मस्र्ौट गने उपर
।

(२) सावनिवनक सभपवत्तको विभमा, त्र्सको लगत, सरं क्षण, वरवझज ारथ र िवाफदेही सभवन्धी अन्र्
व्र्वस्था तोवकएबमोविम हुनेछ ।
२३.

वललाम वबक्री तथा वमन्हा वदने :(१) र्स ऐन तथा र्सअन्तगनत बनेको वनर्म बमोविम विन्सीवनरीक्षण गदान
टजटफजट तथा बेकभमा भई काम नलाग्ने भनी प्रवतवेदनमा उल्लेखभएको मालसामानहरू प्रमख
ज प्रशासकीर्
अवधकृ तले आवश्र्क िाुँिबझज गदान वललाम वबक्री गननपज ने भनी ठहर्ानइएको मालसामान तोवकए बमोविमको
कार्नवववध अपनाई वललामवबक्री गनन सवकनेछ ।
(२)र्स ऐन मा अन्र्र िनज सक
ज ै कजरा लेवखएको भए तापवन र्ो ऐन अन्तगनतउठ्न नसके को बाुँकी रकम,
प्राकृ वतक प्रकोप, दघज नटना वा आˆनो काबबू ावहरको पररवस्थवतले गदान तथा सख
ज ािती भई वा वखएर, सडेर गई

वा अन्र्कारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको वा ऐनबमोविम वललाम बढाबढहुदुँ ा पवन नउठे को वा
उठ्ने वस्थवत नदेवखएकोमा कार्नपावलकाबाटतोवकए बमोविमको कार्नवववधअपनाई वमन्हा वदन सवकनेेेछ ।
पररच्छे द–७
ववववध
२४.

काम, कतनव्र्, अवधकार तथा विभमेवारी : लेखा उत्तरदार्ी अवधकृ त, कार्ानलर् प्रमख
ज , विभमेवारव्र्वक्त लगार्त
नगदी वा विन्सी सभवन्धीकामगने अन्र् अवधकारीको काम, कतनव्र्, अवधकार तथा विभमेवारी तोवकए बमोविम
हुनेछ ।
(२)उपदफा (१)वमोविम तोवकएको काम,कतनव्र्, अवधकार तथा विभमेवारी
व्र्वक्तले िवाफदेहीता वहन गननपज नेछ ।

२५.

२६.

अनसज ार सभववन्धत

ववत्तीर् प्रवतवेदन सावनिवनक गननपज ने : र्स ऐन र अन्र् प्रिवलत ऐन बमोविम तर्ार गननपज ने ववत्तीर् प्रवतवेदनहरु
सभववन्धत वनकार्मा पेश भएको वमवतले सात वदन वभर ववद्यतज ीर् वा अन्र् उपर्क्त
ज माध्र्मबाट सावनिवनक
गननपज नेछ ।
आवथनक प्रशासनको सचिालन: (१)नगरपावलकाको आवथनक प्रशासन सचिालन सभवन्धी व्र्वस्था तोवकए
वमोविमहुनेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोविमकोव्र्वस्था नभएसभमकालावग र्ो ऐन र र्स अन्तगनत तोवकए बमोविमको
आवथनक प्रशासन सचिालन गनन आवश्र्क पने िनशवक्तको पररिालन र व्र्वस्थापन महालेखा वनर्न्रक
कार्ानलर्ले गनेछ ।

२७. संघीर् र प्रदेश आवथनक कार्नवववध ऐन लाई आधार मान्नपज ने :नगर पावलकाको सभाले आवथनक कार्नवववध
सभबन्धी ऐन बनाउुँदा संघीर् र प्रदेश आवथनक कार्नवववध ऐन मा भएका व्र्वस्थालाई मागनदशननका रुपमा वलई सो
बमोविम गननज गराउनपज नेछ ।
२८.

ववद्यतज ीर् प्रवववधको प्रर्ोग गनन सक्ने:(१) र्स ऐन बमोविम आवथनक कारोवारको लेखा व्र्ववस्थत गनन उपर्क्त
ज
ववद्यतज ीर् प्रणलीको प्रर्ोग गनन सवकनेछ ।
(२)उपदफा (१) बमोविमको आवश्र्क प्रणाली नगरपावलकाआफ
ं ै ले ववकास गरी वा महालेखा वनर्न्रक
कार्ानलर्बाट प्राप्त गरी लागू गनन सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) वमोविम ववकास गररएको प्रणालीमा समावेश नभएको वा पर्ानप्त नभएको कजनै
प्रणाली ववकास गनपज नन े भएमा लेखाको वसद्घान्त एवं ववत्तीर् ढाुँिाको एकरुपताकालावग तोवकए बमोविम
महालेखा वनर्न्रक कार्ानलर्को समेत परामशन वलनपज नेछ ।

२९.

लेखापरीक्षण सहिीकरण सवमवत: (१)नगर पावलकाबाट सभपादन गररने कार्नहरुमाआन्तररक वनर्न्रण प्रणाली

अवलभवन गरी प्रभावकारी, दक्षतापणू न एवं वमतव्र्र्ी रुपमा सभपादन गनन, ववत्तीर् प्रवतवेदनहरुलाईसमर्मै तर्ार
गनन तथा ववश्वसनीर् बनाउन,बेरुिज फछौट गनन गराउन नगरकार्नपावलकाले आफूमध्र्ेबाट तोके को सदस्र्को
अध्र्क्षतामा नगर पावलकाको आन्तररक लेखापरीक्षण गनन तोवकएको अवधकृ त, प्रमख
ज प्रशासकीर् अवधकृ तले
तोके को नगर पावलकाको अवधकृ त र प्रावववधक अवधकृ त समेत रहेको एक लेखापरीक्षण सहिीकरण सवमवत
रहनेछ ।
(२) लेखापरीक्षण सहिीकरण सवमवत सभवन्धी अन्र् व्र्वस्था तोवकएबमोविम हुनेछ ।
३०.अवधकार प्रत्र्ार्ोिन:र्ो ऐन वा र्सअन्तगनत बनेको वनर्म बमोविम कजनै कार्ानलर् वा अवधकारीलाई प्राप्त
अवधकारमध्र्े तोवकए बमोविमका अवधकार वाहेकका अन्र् अवधकार कजनै अवधकारीले प्रर्ोग गनेगरी प्रत्र्ार्ोिन
गनन सवकनेछ ।
३१.वनर्म वनदेवशका वा कार्नवववध बनाउने अवधकार: र्स ऐन को उद्देश्र् कार्ानन्वर्न गनन नगरकार्नपावलकाले आवश्र्क
वनर्महरु,वनदेवशका,कार्नवववध वा मागनदशनन बनाउन सक्नेछ ।
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