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पोखरा महानगरपालिकाको आलथिक कायिलिलध लनयलमत तथा व्यिलस्थत गनि
बनण्को ऐन, २०७५
कस्तािनााः
नेपािको संलिधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोलजम पोखरा महानगरपालिकाको सलचचत
कोषको संचािन गनि, बजेट तथा कायिक्रम तजिमज ा गनि, लनकासा तथा खचि गनि, िेखा राख्न, आलथिक तथा लित्तीय
प्रलतिेदन गनि, आलथिक कारोिारको आन्तररक लनयन्रणको व्यिस्था लमिाउन, आन्तररक तथा अलन्तम
िेखापरीक्षण गनि, बेरुजज फछ्र्यौट तथा असि
ज उपर गनि गराउन, आलथिक कायिलिलधिाई लनयलमत, व्यिलस्थत र
जिाफदेही बनाउन िाचछनीय भएकोिे,
नेपािको संलिधानको धारा २२३ बमोलजमको महानगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छण् द–१
कारलभभक
१. संलिप्त नाम र कारभभाः (१) यस काननू को नाम “ पोखरा महानगरपालिकाको आलथिक कायिलिलध ऐन,
२०७५” रहेको छ ।
(२) यो काननू नगर सभाबाट पाररत भई स्थानीय राजपरमा प्रकाशन भएको लमलत देलख िागू हुनेछ ।
२. पररभाषा: लिषय िा प्रसंगिे अको अथि निागेमा यस काननू मा,–
(क) “असि
ज उपर गनिज पने रकम” भन्नािे प्रचलित ऐन बमोलजम भक्त
ज ानी लदन नहुने रकम भक्त
ज ानी लदएको िा बढी
हुने गरी भक्त
ज ानी लदएको िा घटी रकम असि
ज गरे को कारणबाट असि
ज उपर गनिज पने भनी िेखापरीक्षण हुदुँ ा
ठहयाइएको बेरुजज रकम सम्झनज पछि र सो शब्दिे लहनालमना िा मस्यौट गरे को रकम तथा नगरपालिकािाई लतनिज
बझज ाउनज पने अन्य कजनै रकम किम समेतिाई जनाउुँछ ।
(ख) “अलन्तम िेखापरीक्षण” भन्नािे महािेखा परीक्षकको कायािियबाट हुने िेखापरीक्षण सम्झनपज छि ।
(ग) “आन्तररक िेखापरीक्षण” भन्नािे महनगरपालिकाको तोलकएको शाखा िा अलधकृ तबाट हुने आन्तररक
िेखापरीक्षण सम्झनपज छि ।
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(घ) “आलथिक िषि” भन्नािे हरे क िषिको साउन मलहनाको एक गतेदले ख अको िषिको आषाढ मलहनाको
मसान्तसम्मको बारृ मलहनाको अिलधिाई सम्झनपज छि ।
(ड.) “एक तह मालथको अलधकारी” भन्नािे िडा सलचि र लबषयगत शाखा प्रमख
ज को हकमा महानगरपालिकाको
प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ त, नगरपालिकाको प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तको हकमा महानगरपालिकाको प्रमख
ज र
प्रमख
ज को हकमा नगर कायिपालिका सम्झनपज छि ।
(च) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगदी तथा लजन्सी धनमाि लजम्मा लिई प्रचलित ऐन बमोलजम
लनधािररत काममा खचि िा दालखिा गने सम्बन्धी सम्पणू ि काम सम्झनज पछि ।
(छ) “प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ त” भन्नािे महानगरपालिकाको प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ त सम्झनपज छि ।
(ज) “कायाििय” भन्नािे नगर कायिपालिकाको कायाििय सम्झनज पदिछ । सो शब्दिे पोखरा महानगरपालिका
मातहत रहेको लिभाग, महाशाखा, लबषयगत शाखा, कायाििय िा एकाइहरुिाई समेत जनाउनेछ ।
(झ) “कायाििय प्रमख
ज ” भन्नािे खण्ड (छ) र (ज) बमोलजमको कायािियको प्रशासकीय प्रमख
ज भई कामकाज गनि
तोलकएको अलधकारी सम्झनज पछि ।
(ञ) “नगरपालिका” भन्नािे पोखरा महानगरपालिका सम्झनज पछि ।
(ट) “लजम्मेिार व्यलक्त” भन्नािे िेखा उत्तरदायी अलधकृ तबाट अलधकार सलज म्पए बमोलजमको कायि संचािन गने,
लजम्मा लिने, खचि गने, िेखा राख्ने, आन्तररक तथा अलन्तम िेखापरीक्षण गराई बेरुजज फछ्र्यौट गने गराउने,
सरकारी नगदी लजन्सी असि
ज उपर गने गराउने तथा दालखिा गने कतिव्य भएको व्यलक्त सम्झनपज छि र सो शब्दिे
पोखरा महानगरपालिकाको कामको िालग सरकारी नगदी, लजन्सी लिई िा नलिई सो काम फछ्र्याउने लजम्मा लिने
जनज सक
ज ै व्यलक्त समेतिाई जनाउुँछ ।
(ठ) “तािक
ज कायाििय” भन्नािे िडा कायाििय तथा लबषयगत कायािियको हकमा पोखरा महानगरपालिका
कायिपालिकाको कायाििय सम्झनपज छि ।
(ड) “तोलकएको” िा “तोलकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगित बनेका लनयमाििी, लनदेलशका िा कायिलिलधमा
तोलकएको िा तोलकए बमोलजम सम्झनपज छि ।
(ढ) “प्रदेश सलचचत कोष” भन्नािे संलिधानको धारा २०४ बमोलजमको सलचचत कोष सम्झनपज छि ।
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(ण) “बजेट संकेत” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्िीकृ त गरे को आलथिक संकेत तथा िगीकरणको अधीनमा रही
महानगरपालिकाको कायाििय, लबषयगत शाखा, िडा कायाििय िा सो सरहको क्षेरालधकार भएका आयोजना
कायिक्रम आलदको कायि प्रकृ लत र संगठन समेत छजरिने गरी महानगरपालिकािे लदएको संकेतिाई जनाउुँछ ।
(त) “बेरुज”ज भन्नािे प्रचलित काननू बमोलजम पयज ाउनज पने रीत नपयज ाई कारोबार गरे को िा राख्नज पने िेखा
नराखेको तथा अलनयलमत िा बेमनालसि तररकािे आलथिक कारोबार गरे को भनी िेखापरीक्षण गदाि औल्ं याइएको
िा ठहयाइएको कारोबार सम्झनपज छि ।
(थ) “बैंक” भन्नािे सलचचत कोषको सचचािन गनि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट लस्िकृ ती प्राप्त तोके को कजनै बैंक सम्झनज
पछि र सो शव्दिे त्यस्तो बैंकको अलधकार प्रयोग गरी कारोिार गनेगरी तोलकएको बैंकको शाखा समेतिाई
जनाउुँछ ।
(द) “मातहत कायाििय” भन्नािे पोखरा महानगरपालिका मातहत रहेको िडा कायाििय िा लिभाग, महाशाखा,
लबषयगत शाखा, िा कायाििय र इकाई सम्झनपज छि ।
(ध) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा देलखने गरी प्रचलित काननू बमोलजम रालखने अलभिेख, खाता,
लकताब आलद र सो कारोबारिाई प्रमालणत गने अन्य कागजात र प्रलतिेदनका साथै लिद्यतज ीय प्रलिलधबाट रालखएको
अलभिेख र आलथिक लििरण समेतिाई सम्झनपज छि ।
(न) “िेखा उत्तरदायी अलधकृ त” भन्नािे आफ्नो र मातहत कायािियको आलथिक प्रशासन संचािन गने, िालषिक
बजेट तयार गने र सो बजेट लनकासा प्राप्त गरी खचि गने अलधकार सम्ज पने, बजेट तथा कायिक्रम अनसज ार हुने आलथिक
कारोिारको िेखा राख्ने र राख्न िगाउने, िेखा लििरण तयार गने गराउने, लिलनयोजन, राजस्ि, धरौटी, लजन्सी र
अन्य जनज सक
ज ै कारोिारको आन्तररक तथा अलन्तम िेखापरीक्षण गराउने, बेरुजज लनयलमत गने गराउने, असि
ज उपर
गने गराउने िा लमन्हा गने गराउने कतिव्य भएको पोखरा महानगरपालिका प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिाई
सम्झनपज छि ।
(प) “िडा कायाििय” भन्नािे पोखरा महानगरपालिकाको िडा कायाििय सम्झनपज छि ।
(फ) “िडा सलचि” भन्नािे पोखरा महानगरपालिकाको िडा सलचििाई सम्झनपज छि ।
(ब) “लिलनयोजन” भन्नािे पोखरा महानगरपालिका सभाद्वारा लिलभन्न कायिहरुकािालग लिलभन्न शीषिकमा खचि
गनि लिलनयोजन भएको रकम सम्झनपज छि ।
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(भ) “लित्तीय लििरण” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्िीकृ त गरे को मापदण्ड बमोलजम कजनै लनलित अिलधमा भएको
आलथिक कारोिारको समलिगत लस्थलत दशािउने उद्देश्यिे शीषिक समेत खल्ज ने गरी तयार गररएको लििरण सम्झनपज छि
र सो शव्दिे कारोिारको लस्थलत दशािउने गरी शीषिकका आधारमा िनाइएको बजेट अनमज ान, लनकाशा, खचि,
आम्दानी, दालखिा र बाुँकी रकम समेत खि
ज ाइएको प्रालप्त र भक्त
ज ानी लििरण र सो सुँग सम्िलन्धत िेखा, लटप्पणी र
खि
ज ासा समेतिाई जनाउुँछ ।
(म) “सलं िधान” भन्नािे नेपािको सलं िधान २०७२ सम्झनपज छि ।
(य) “सलचचत कोष” भन्नािे पोखरा महानगरपालिकाको सलचचत कोष सम्झनपज छि ।
(र) “सभा” भन्नािे पोखरा महानगरपालिकाको नगर सभा सम्झनपज छि ।
(ि) “संपरीक्षण” भन्नािे आन्तररक िा अलन्तम िेखापरीक्षण प्रलतिेदनमा औल्ं याइएको बेरुजक
ज ो सम्बन्धमा पेश
हुन आएका स्पिीकरण िा प्रलतलक्रया साथ संिग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गररने फछोट सम्िन्धी
कायििाई सम्झनपज छि र सो शब्दिे सभाबाट गलठत िेखा सलमलतबाट प्राप्त सझज ाि िा लनदेशनका आधारमा गररने
परीक्षण िा अनगज मन कायि समेतिाई जनाउुँछ ।
(ि) “कायिपालिका” भन्नािे पोखरा महानगरपालिकाको कायिपालिका सम्झनपज छि ।
(प) “साििजलनक जिाफदेहीको पद” भन्नािे पाररश्रलमक ठे लकएको िा नठे लकएको जे भए तापलन कजनै रूपमा
लनयक्त
ज हुने िा लनिािलचत हुने िा मनोनयन हुने काननू ी मान्यता प्राप्त साििजलनक काम, कतिव्य र अलधकार भएको
पद सम्झनपज छि ।
(फ)

“लबषयगत शाखा” भन्नािे पोखरा महानगरपालिका अन्तगित रहेको लबषयगत लिभाग, महाशाखा,

शाखा, कायाििय िा इकाईिाई सम्झनपज छि ।
पररच्छण् द–२
सलचित कोषसचिािन सभिन्धी व्यिस्था
३. सलचित कोषको सचिािनाः (१)सलचचत कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः् —
(क) नगर सभाबाट स्िीकृ त काननू बमोलजम िगाईएको कर तथा गैर कर िापत असि
ज भएको राजस्ि रकम ।
(ख) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट लिलत्तय हस्तान्तरण तथा राजस्ि बाुँडफाुँड िापत प्राप्त रकम ।
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(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनदज ान, सशति अनदज ान, समपरू क अनदज ान र
लिशेष अनदज ान िापत प्राप्त रकम ।
(घ) पोखरा महानगरपालिकािे लिएको आन्तररक ऋण िापतको रकम ।
(ङ) अन्य प्रचलित काननू बमोलजम पोखरा महानगरपालिकाका नाममा प्राप्त भएको अन्य आय िापतको रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको रकम नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्िीकृ लत प्राप्त नगरपालिकािे तोके को कजनै बैंकमा खाता
खोिी जम्मा गररनेछ ।
(३) नेपािको सलं िधान, यो काननू र अन्य प्रचलित काननू को अधीनमा रही सलचचत कोषको सच
ं ािन
नगरपालिकाको कायािियिे तोके बमोलजम हुनेछ ।
४. सलचित कोषको िण्खा राख्नण् उत्तरदालयत्िाः (१) सलचचत कोषको िेखा अद्यािलधक रुपमा राख्ने तथा
त्यसको िालषिक लित्तीय लििरण तयार गने तथा िेखा दालखिा गने गराउने कतिव्य र उत्तरदालयत्ि
महानगरपालिकाको प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तको हुनेछ ।
२)उपदफा (१) बमोलजमको िेखा तथा सोको लित्तीय लििरण सभामा र प्रदेश िेखा लनयन्रक
कायाििय,महािेखा लनयन्रक कायाििय एिं महािेखा परीक्षक समक्ष पेश गने सम्िन्धी अन्य कायिलिलध तोलकए
बमोलजम हुनेछ ।
पररच्छण् द – ३
बिण्ट लनमािण तथा िालषिक कायिक्रम तििजमा, लनकासा, खिि, रकमान्तर तथा लनयन्रण
५. बिण्ट तथा कायिक्रम तििजमा गननाः(१) आगामी आलथिक िषिमा महानगरपालिकािे सम्पादन गनिपज ने कायि
तथा कायिक्रमको िालग सलं िधानको धारा २३० िमोलजम बजेट तयार गने गराउने र सभामा पेश गरी पाररत गराउने
उत्तरदालयत्ि कायिपालिकाको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम बजेट तथा कायिक्रम तजमिज ागने प्रयोजनकािालग उपिव्ध हुने श्रोत तथा
खचिको सीमाको पिू ािनमज ान चािज आलथिक िषिको चैर मसान्तलभर गररसक्नज पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम श्रोत र खचिको सीमा लनधािरण भएपलछ लनधािररत स्रोत तथा खचिको सीमालभर
रही आगामी आलथिक िषिको बजेट तजमिज ा गनिज पनेछ ।
(४) आगामी आलथिक िषिको बजेट चािज आलथिक िषिको असार १० गतेलभर सभामा प्रस्ततज गनिपज नेछ ।
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(५) आगामी आलथिक िषिको बजेट तजमिज ा गदाि नगरपालिकािे स्िीकृ त आिलधक योजना र मध्यकािीन
खचि संरचनािाई मि
ू आधार बनाउनज पनेछ ।
(६) नगरपालिकािे घाटा बजेट लनमािण गनिपज ने भएमा घाटा पलू ति गने स्रोत समेतको खाका तयार गनिपज नेछ।
(७) बजेट तथा कायिक्रम तजमिज ा, छिफि एिम् बजेटको मस्यौदािाई अलन्तम रुप लदई पाररत गदाि
अपनाउनपज ने कायिलिलध तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
६. बिण्ट लनकासााः (१) नगरसभाबाट बजेट स्िीकृ त भएको ७ लदनलभर स्िीकृ त बजेट लििरण अनसज ार खचि गने
अलख्तयारी प्रमख
ज िे प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिाई लदनपज नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको अलख्तयारी प्राप्त भएपलछ तोलकए बमोलजम बैक माफि त प्रालप्त, लनकाशा र भक्त
ज ानी
गनिपज नेछ ।
तर आलथिक िषिको अलन्तम लदनमा ऋण दालयत्िको भक्त
ज ानी र लहसाि लमिान बाहेकको अन्य भक्त
ज ानी सम्िन्धी
काम हुने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम प्रालप्त, लनकासा तथा भक्त
ज ानी गदाि संघीय महािेखा लनयन्रक कायािियिे तोलकलदएको
मापदण्ड अििम्िन गररनेछ ।
(४) रकम लनकासा भएपलछ तोलकएका पदालधकारीको संयक्त
ज दस्तखतबाट बैंक खाता संचािन गनिपज नेछ ।
(५) स्िीकृ त बजेट तथा कायिक्रम बमोलजम स्िीकृ त बजेटको पररलध लभर रहेर प्रचलित काननू बमोलजम खचि गने,
िेखा राखी िा राख्न िगाई िेखा पेश गने, िेखापरीक्षण गराउने, बेरुजज फछ्र्यौट गने र कायिपालिकामा पेश गने
उत्तरदालयत्ि िेखा उत्तरदायी अलधकृ तको हुनेछ ।
(६) यस काननू र प्रचलित अन्य काननू बमोलजम रकम लनकासा लदने तथा कोष सचचािन गने गराउने सम्िन्धी
अन्य कायिलिलध तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
७. बिण्ट रोक्का िा लनयन्रण गनि सक्नण्ाः दफा ६ मा जनज सक
ज ै कजरा िेलखएको भएतापलन नगरपालिकाको
आलथिक लस्थलत र सलचचत कोषमा जम्मा रहेको रकमिाई मध्यनजर गरी लिलनयोलजत रकममा आिश्यकता
अनसज ार पोखरा महानगरपालिकािे पणू ि िा आलं शकरुपमा रोक्का िा लनयन्रण गनि सक्नेछ ।
८. खिि गनन कायिलिलध: महानगरपालिकाको कायि तथा आयोजना सचचािन गने, धरौटी, दस्तरज ,सेिा शल्ज क
लिने, पेश्की लदने तथा फछ्र्यौट गने, नगदी तथा लजन्सी सम्पलत्तको संरक्षण गने, लििाम लबक्री गने, लमन्हा लदने
सम्बन्धी कायिलिलध तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
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९. रकमान्तर तथा श्रोतान्तराः (१) नगरपालिकाको स्िीकृ त बजेटको कजनै एक बजेट उप शीषिक अन्तगितको
खचि शीषिकमा रकम नपगज भएमा सो नपगज भएको रकम कजनै एक िा एक भन्दा बढी शीषिकमा बचत हुने रकमबाट
२५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी नगर कायिपालिकािे रकमान्तर गनि सक्नेछ ।
तर पुँजू ीगत शीषिकबाट चािू शीषिकमा रकमान्तर गनि सक्ने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको अलधकार आिश्यकता अनसज ार नगर कायिपालिकािे प्रमख
ज प्रशासकीय
अलधकृ तिाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ ।
(३) नगरपालिकाको लिलनयोजन अन्तगित कजनै एक प्रकारको खचि व्यहोने श्रोतमा रहेको रकम अको श्रोतमा साने र
भक्त
ज ानी लिलध पररितिन गने अलधकार सभाको हुनेछ ।
(४) रकमान्तर तथा श्रोतान्तर सम्िन्धी अन्य व्यिस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ।
१०.बिण्ट लिताि हुनण्ाः स्िीकृ त बालषिक बजेटमा लिलनयोजन भै लनकासा भएको रकम कजनै कारणिश खचि हुन
नसकी खचि खातामा बाुँकी रहेमा आलथिक िषिको अन्तमा संलचत कोषमा लफताि दालखिा गनिपज नेछ ।
पररच्छण् द–४
कारोबारको िण्खा
११. कारोबारको िण्खा: (१) लिलनयोजन, धरौटी एिं राजश्व तथा अन्य कारोिारको िेखा दोहोरो िेखा
प्रणािीको लसद्घान्त बमोलजम नगदमा आधाररत िेखा प्रणािी अनसज ार रालखनेछ ।
तर महािेखा लनयन्रक कायािियिे नगदमा आधाररत िेखा प्रणािीिाई पररमाजिन गरी पररमालजित
नगद आधार िा प्रोदभािी आधारमा िेखा राख्ने गरी तोलक लदन सक्नेछ ।
(२) उप लनयम (१) बमोलजमको िेखा राख्नका िालग आिश्यक िेखा ढाुँचा महािेखा परीक्षकबाट स्िीकृ त भए
बमोलजम हुनेछ ।
(३) महानगरपालिकािे अनजदान, सहायता, िगानी, लिलनयोजन, राजश्व तथा धरौटीका अलतररक्त अन्य सिै
प्रकारका कारोिार र खचिको िेखा नगरपालिकािे तयार गरी राख्नपज नेछ ।
(४) िेखा उत्तरदायी अलधकृ तिे तोलकएको समयलभर लिलनयोजन, राजस्ि, धरोैैटी िगायतको एकीकृ त लित्तीय
लििरण तयार गरी नगरकायिपालिका, नगर सभा तथा महािेखा लनयन्रक कायािियमा उपिव्ध गराउनज पनेछ ।
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(५) आफ्नो लनकाय र मातहत कायािियको सम्पलत र दालयत्िको िेखांकन एिं प्रलतिेदन गने दालयत्ि िेखा
उत्तरदायी अलधकृ तको हुनेछ ।
१२. लिभमण्िार व्यलि ििािदण्ही हुनण्: (१) लजम्मेिार व्यलक्तिे प्रत्येक कारोबार स्पि देलखने गरी प्रचलित
काननू िे तोके बमोलजमको ररत प¥ज याई िेखा तयार गरी गराई राख्नज पनेछ ।
(२) आलथिक प्रशासन सचं ािन गदाि मातहत कायािियिे प्रचलित काननू को पािना गरे नगरे को सम्बन्धमा
आिश्यकता अनसज ार रे खदेख, जाुँचबझज तथा लनरीक्षण गनि र मातहत कायािियको लहसाब के न्रीय लहसाबमा
समािेश गराउने उत्तरदालयत्ि िेखा उत्तरदायी अलधकृ तको हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) िमोलजम िेखा तयार गरे नगरे को िा उपदफा (२) बमोलजम िेखा उत्तरदायी अलधकृ तिे रे खदेख,
जाुँचबझज तथा लनरीक्षण गदाि िा िेखापरीक्षण हुदुँ ा प्रचलित काननू द्वारा लनधािररत प्रलक्रया परू ा नगरी कारोबार गरे को
िा अन्य कजनै कै लफयत देलखन आएमा लजम्मेिार व्यलक्तिे त्यसका जिाफदेही िहन गनिज पनेछ ।
(४) कजनै मनालसब कारणिे िेखा सम्बन्धी काममा अलनयलमत हुन गएमा लजम्मेिार व्यलक्तिे तोलकएको
अिलधलभर अलधकार प्राप्त अलधकारी समक्ष कारण खि
ज ाई लनयलमत गराउनको िालग पेश गरे मा िेखा उत्तरदायी
अलधकृ तिे तोलकएको म्याद लभर त्यस सम्बन्धमा आिश्यक लनणिय गनिपज नेछ ।
तर मनालसि कारण नभई िेखा सम्बन्धी काममा अलनयलमत हुन आएको देलखन आएमा िेखा उत्तरदायी
अलधकृ तिे लजम्मेिार व्यलक्तिाई पलहिो पटक पॉुँच सय रूपैयाुँ र त्यसपलछ पलन दोहोररन आएमा पटकै लपच्छे एक
हजार रूपैयाुँ जररिाना गरी प्रचलितकाननू बमोलजम लिभागीय कारबाही समेत गनि सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोलजम लनणिय लदनज पने अलधकारीिे तोलकएको म्याद लभर लनणिय नलदएमा लनजिाई एक तह
मालथको अलधकारीिे पलहिो पटक पाुँच सय रूपैयाुँ र सोही अलधकारीबाट पनज ्ः अको पटक त्यस्तो कायि दोहोररन
गएमा पन्र सय रूपैयाुँ जररिाना गनिज पनेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोलजम रे खदेख, जाुँचबझज तथा लनरीक्षण हुदुँ ा यो काननू तथा यस काननू अन्तरगत बनेको
लनयम बमोलजम लनधािररत प्रलक्रया परू ा नगरी कारोबार गरे को देलखन आएमा िा अन्य कजनै कै लफयत देलखन आएमा
जाुँच गनि पठाउने तािक
ज कायािियिे किमै लपच्छे दईज सय रूपैयाुँ जररिाना गनि सक्नेछ । एउटै लजम्मेिार
व्यलक्तिाई तीन पटक भन्दा बढी जररिाना भइसके पलछ पनज ्ः त्यस्तो कायि दोहोररन आएमा किमै लपच्छे पाुँच सय
रूपैयाुँ जररिाना गरी प्रचलित काननू बमोलजम लिभागीय कारबाही समेत गनिज पनेछ ।
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(७) यो काननू िा यस काननू अन्तगित बनेको लनयम बमोलजम िेखा राखे नराखेको, िेखा दालखिा गरे नगरे को र
िेखापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्धमा समय समयमा जाुँच, लनरीक्षण गरी आन्तररक लनयन्रण र रे खदेख गने
लजम्मेिारी प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तको हुनेछ ।
१३. रािस्ि दालखिा र रािस्ि िण्खााः (१) प्रचलित काननू बमोलजम नगरपालिकािाई प्राप्त हुने राजस्ि तथा
अन्य आय रकमहरु कायािियमा प्राप्त भएपलछ तोलकए बमोलजम सलं चत कोषमा आम्दानी देलखने गरी बैंक दालखिा
गनिज पनेछ ।
(२) राजस्िको िगत तथा िेखा राख्ने तथा फाुँटिारी पेश गने, िेखा परीक्षण गराउने र त्यसको अलभिेख राख्ने
उत्तरदालयत्ि प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तको हुनेछ ।
१४. नगदी लिन्सी दालखिा गनन र िण्खा राख्नण्: (१) लजम्मेिार व्यलक्तिे आफ्नो लजम्मामा आएको सरकारी
नगदीको हकमा सोही लदन िा त्यसको भोलिपल्ट तोलकएको बैंक खातामा र लजन्सी मािसामान भए सात लदनलभर
तोलकएको स्थानमा दालखिा गरी श्रेस्ता खडा गनिज पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजमको म्यादलभर लजम्मेिार व्यलक्तिे नगदी तथा लजन्सी दालखिा गरे को श्रेस्ता खडा गनि
नसके मा त्यसको मनालसि कारण खि
ज ाई एक तह मालथको अलधकारी समक्ष म्याद थपको िालग अनरज ोध गनि
सक्नेछ । यसरी अनरज ोध भै आएमा एक तह मालथको अलधकारीिे मनालसि कारण देखमे ा एकै पटक िा दईज पटक
गरी बढीमा पैंतीस लदनसम्मको म्याद थलपलदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलजम थलपएको म्याद लभर पलन श्रेस्ता खडा नगने लजम्मेिार व्यलक्तिाई एक तह मालथको
अलधकारीिे किमै लपच्छे पाुँच सय रूपैयाुँ िा लबगोको दश प्रलतशत सम्म जररिाना गनि सक्नेछ ।
(४) आफ्नो लजम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही लदन िा त्यसको भोलि पल्ट तोलकएको बैंक खातामा दालखिा
नगरे को देलखन आएमा सम्बलन्धत प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिे दश लदनसम्म ढीिो गरे को भए दश प्रलतशत
जररिाना गरी सो दालखिा गनि िगाउने र पन्र लदनसम्म लढिो गरे को भए पन्र प्रलतशत जररिाना गरी सो समेत
दालखिा गनि िगाउने र पन्र लदनभन्दा बढी लढिो गरे को भए पच्चीस प्रलतशत जररिाना गरी नगद दालखिा गनि
िगाई कसरू को मारा अनसज ार प्रचलित काननू बमोलजम लिभागीय कारबाही समेत गनि गराउन सक्नेछ ।
१५. आलथिक कलतिण्दन पण्ग गनन: (१) िेखा उत्तरदायी अलधकृ तिे तोलकएका अिलधलभर प्रत्येक आलथिक
िषिको सलचचत कोषको अलतररक्त लिलनयोजन, राजस्ि, धरौटी, िैदले शक अनदज ान र ऋण सहायता तथा िगानीको
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एकीकृ त आलथिक लििरण तयार गरी नगरकायिपालिका, नगर सभा, महािेखा लनयन्रक कायाििय र महािेखा
परीक्षकको कायािियमा प्रलतिेदन पेश गनिज पनेछ ।
(२) लजम्मेिार व्यलक्तिे कारोबारको िेखा र सम्बलन्धत कागजात तोलकएको कायािियमा िा िेखापरीक्षक समक्ष
तोलकए बमोलजम दालखिा गनिपज नेछ ।
(३) नगरपालिकाको लित्तीय लििरण नेपाि सरकारिे अििम्िन गरे को आलथिक सक
ं े त तथा िगीकरण अनरुज पको
हुनेछ ।
(४) राजस्ि, नगदी, लजन्सी तथा धरौटी दालखिा गने तथा त्यसको िेखा अलभिेख अद्यािलधक रूपमा राख्ने अन्य
कायिलिलध तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
१६. हानी नोक्सानी असि
ज उपर गररनण्: यस पररच्छे द बमोलजम राख्नपज ने कारोबारको िेखा ठीकसंग नराखेको
कारणबाट नगरपालिकािाई कजनै लकलसमको हानी नोक्सानी तथा क्षलत हुन गएमा त्यसरी पनि गएको हानी नोक्सानी
तथा क्षलतपलू ति लजम्मेिार व्यलक्तबाट सरकारी बाुँकी सरह असि
ज उपर गररनेछ ।
पररच्छण् द–५
आन्तररक लनयन्रण, िण्खापरीिणतथा बण्रुिज असि
ज िछ्र्यैट
१७. आन्तररक लनयन्रण कणािीाः(१) नगरपालिकािे आफ्नो र मातहतका कायािियको आन्तररक लनयन्रण
प्रणािी सदृज ढ गनि कायियोजना बनाई िागज गनिपज नेछ ।
(२) आन्तररक लनयन्रण कायियोजना िागज गदाि महािेखा लनयन्रक कायािियिे जारी गरे को आन्तररक
लनयन्रण प्रणािीको लसद्धान्त,नीलत, ढाुँचा र कायिलिलधिाई मागिदशिनको रुपमा लिनपज नेछ ।
१८. आन्तररक िण्खापरीिण: (१) नगरकायिपालिका र मातहत कायािियहरुको आलथिक कारोिारको आन्तररक
िेखापरीक्षण लनयलमतता, लमतव्यलयता, कायिदक्षता र प्रभािकाररताका आधारमा तोलकएको मापदण्डलभर रही
नगरपालिकाको आन्तररक िेखापररक्षण शाखा िा तोलकएको अलधकृ तबाट हुनेछ ।
(२) नगरपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण सम्िन्धी अन्य व्यिस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
(३) नगरपालिकाको आन्तररक िा अलन्तम िेखापरीक्षण हुदुँ ा सरकारी नगदी िा लजन्सी मािसामानको िगत छजट
गरे को िा सरकारिाई हानी नोक्सानी पयज ाएको देलखएमा प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिे त्यस्तो लजम्मेिार
व्यलक्तबाट हालन नोक्सानी भएको रकम असि
ज गरी कसरू को मारा अनसज ार लिभागीय कारबाही समेत गनिपज नेछ ।
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१९.

स्पष्टीकरण नलदनण् उपर कारबाही: (१) कायािियको सरकारी नगदी लजन्सी आय–व्ययको िेखा

आकलस्मक लनरीक्षण गदाि िा आन्तररक िा अलन्तम िेखापरीक्षणको लसिलसिामा सोलधएको प्रनकोको जिाफ िा
माग गररए बमोलजमको िेखा तथा लििरण तोलकएको म्यादलभर दालखिा गनिज सम्बलन्धत िेखा उत्तरदायी अलधकृ त
र लजम्मेिार व्यलक्तको कतिव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलजम तोलकएको म्यादलभर काम सम्पन्न गनि नसलकने भई मनालसि मालफकको कारण सलहत
म्याद थपको िालग अनरज ोध गरे मा र त्यस्तो कारण मनालसि देलखएमा सो प्रनको सोधनी गने िा लििरण माग गने
अलधकारी िा लनकायिे मनालसि मालफकको म्याद थप गररलदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोलजम लदइएको म्यादलभर सोलधएको प्रनकोको जिाफ िा माग गररएको िेखा पेश गनि
नसक्नेिे बेरुजज िा कै लफयत देलखएको रकम व्यहोनिपज नेछ ।
२०. बण्रुिज असूि िछ्र्यैट लनयलमत र िगत कायम गनन: (१) महािेखा परीक्षकको प्रलतिेदनमा औल्ं याएको
िेरुजज असि
ू उपर गनिज पने तथा लतनिज िझज ाउनज पने भनी ठहयाईएको रकमको िगत कायािियिे अध्यािलधक गरी
गराई राख्नपज नेछ ।
(२) िेखापरीक्षणबाट देलखएको मस्यौट र लहनालमना भएको रकम िा तोलकए बमोलजम लनयलमत हुन नसके को िेरुजज
रकम लजम्मेिार व्यलक्तबाट असि
ू उपर गनिपज नेछ ।
(३) महािेखा परीक्षकको िालषिक प्रलतिेदनमा औल्याएको बेरुजसज म्बन्धमा नगर कायिपालिकाको अनमज लतिे नगर
सभामा उपलस्थत भई आफ्नो प्रलतकृ या व्यक्त गने र बेरुजज फछौट सम्िन्धी काम कारिाही गने गराउने उत्तरदालयत्ि
िेखा उत्तरदायी अलधकृ तको हुनेछ ।
(४) िेरुजज असि
ू , फछौट लनयलमत र िगत कायम गने सम्िन्धमा सभामा छिफि भई प्रलतिेदन स्िीकृ त भएपलछ
सो प्रलतिेदनमा उल्िेलखत सझज ािहरु कायािन्ियन गने गराउने दालयत्ि कायिपालिकाको लनदेशन बमोलजम सम्िलन्धत
िेखा उत्तरदायी अलधकृ तको हुनेछ ।
(५) बेरुजज फछ्र्यौट सम्िन्धी अन्य कायिलिलध तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
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पररच्छण् द–६
बरबजझारथ, लििाम लबलक्र तथा लमन्हा सभबन्धी व्यिस्था
२१. बरबजझारथ: (१) नगरपालिकाका लनिािलचत प्रलतलनलधिे आफू लजम्मा भएको कागजात तथा लजन्सी सामान
आफ्नो पदािधी समाप्त हुनभज न्दा १५ लदन अगािै लफताि बझज ाई सोको प्रमाण लिनज पनेछ ।
(२) कमिचारी सरुिा िा बढजिा हुदुँ ा िा अिकाश प्राप्त गदाि िा िामो अिलधमा काजमा िा लबदामा रहुँदा आफ्नो
लजम्मामा रहेको नगदी लजन्सी िा सरकारी कागजात तोलकएको म्याद लभर बरबझज ारथ गरी तोलकएको ढाुँचामा
बरबझज ारथको प्रमाण पर लिनज पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलजम बरबझज ारथ नगने व्यलक्त िहाििािा कमिचारी भए प्रचलित काननू बमोलजम लनजको
तिब भत्ता रोक्का राखी र बहाि टजटेको व्यलक्त भए लनजको लनिृत्तभरण िा उपदान रोक्का राखी एिं लनिृत्तभरण,
उपदान नपाउने िा उपदान लिइसके को व्यलक्त भए स्थानीय प्रशासन द्वारा पक्राउ गरी बरबझज ारथ गनि िगाइनेछ ।
(४) समयमा बरबजझारथ नगरे को कारणबाट सरकारी नगदी, लजन्सी िा कजनै धनमाि नोक्सान भएमा नोक्सान भए
बराबरको रकम र सोही बराबरको लबगो रकम प्रचलित काननू बमोलजम सम्बलन्धत व्यलक्तबाट असि
ज उपर गररनेछ।
(५) बरबझज ारथ गने अन्य प्रकृ या तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
२२. नगदी लिन्सी दजरुपयोग एिं मस्यौट भएमा कारबाही गररनण्: (१) कायािियको सरकारी तहसीि तथा
लजन्सी भण्डार आन्तररक िेखापरीक्षण गदाि िा अलन्तम िेखापरीक्षण गदाि िा कजनै तिरिे जाुँच हुदुँ ा सरकारी रकम
मस्यौट भएको देलखन आएमा प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिे प्रचलित काननू बमोलजम सो मस्यौट गने उपर
आिश्यक कारबाही गनिगज राउनज पनेछ ।
(२) साििजलनक सम्पलत्तको लजम्मा, त्यसको िगत,संरक्षण,िरिझज ारथ र जिाफदेही सम्िन्धी अन्य व्यिस्था
तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
२३. लििाम लबक्री तथा लमन्हा लदनण् : (१) यस काननू तथा यसअन्तगित बनेको लनयम बमोलजम लजन्सी
लनरीक्षण गदाि टजटफजट तथा बेकम्मा भई काम निाग्ने भनी प्रलतिेदनमा उल्िेख भएको मािसामानहरू प्रमख
ज
प्रशासकीय अलधकृ तिे आिश्यक जाुँचबझज गदाि लििाम लबक्री गनिपज ने भनी ठह¥याइएको मािसामान तोलकए
बमोलजमको कायिलिलध अपनाई लििाम लबक्री गनि सलकनेछ ।
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(२) यस काननू मा अन्यर जनज सक
ज ै कजरा िेलखएको भए तापलन यो काननू अन्तगित उठ्न नसके को
बाुँकी रकम, प्राकृ लतक प्रकोप, दघज टि ना, चोरी िा आफ्नो काबू बालहरको पररलस्थलतिे गदाि तथा सख
ज ाजती भई िा
लखएर, सडेर गई िा अन्य कारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको िा ऐन बमोलजम लििाम बढाबढ हुदुँ ा
पलन नउठे को िा उठ्ने लस्थलत नदेलखएकोमा नगर कायिपालिकाबाट िा कायिपालिकािे तोके बमोलजमको
कायिलिलध अपनाई लमन्हा लदन सलकनेछ ।
पररच्छण् द–७
लिलिध
२४. काम, कतिव्य, अलधकार तथा लिभमण्िारी: िेखा उत्तरदायी अलधकृ त, कायाििय प्रमख
ज , लजम्मेिार व्यलक्त
िगायत नगदी िा लजन्सी सम्िन्धी काम गने अन्य अलधकारीको काम, कतिव्य, अलधकार तथा लजम्मेिारी तोलकए
बमोलजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१)िमोलजम तोलकएको काम,कतिव्य, अलधकार तथा लजम्मेिारी अनसज ार
सम्िलन्धत व्यलक्तिे जिाफदेहीता िहन गनिपज नेछ ।
२५. लित्तीय कलतिण्दन सािििलनक गनिपज नन: यस काननू र अन्य प्रचलित काननू बमोलजम तयार गनिपज ने लित्तीय
प्रलतिेदनहरु सम्िलन्धत लनकायमा पेश भएको लमलतिे सात लदन लभर लिद्यतज ीय िा अन्य उपयक्त
ज माध्यमबाट
साििजलनक गनिपज नेछ ।
२६.

आलथिक कगासनको सचिािनाः (१) नगरपालिकाको आलथिक प्रशासन सचचािन सम्िन्धी व्यिस्था

तोलकए िमोलजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोलजमको व्यिस्था नभए सम्मका िालग यो काननू र यस अन्तगित तोलकए बमोलजमको
आलथिक प्रशासन सचचािन गनि आिश्यक पने जनशलक्तको पररचािन र व्यिस्थापन तोलकए बमोलजम गनेछ ।
२७.

संघीय र कदण्ग आलथिक कायिलिलध कानूनिाई आधार मान्नजपनन : नगरपालिकाको सभािे आलथिक

कायिलिलध सम्बन्धी काननू बनाउुँदा संघीय र प्रदेश आलथिक कायिलिलध काननू मा भएका व्यिस्थािाई मागिदशिनका
रुपमा लिई सो बमोलजम गनिज गराउनज पनेछ ।
२८.

लिद्यजतीय कलिलधको कयोग गनि सक्नण्ाः (१) यस काननू बमोलजम आलथिक कारोिारको िेखा

व्यिलस्थत गनि उपयक्त
ज लिद्यतज ीय प्रणिीको प्रयोग गनि सलकनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोलजमको आिश्यक प्रणािी नगरपालिका आफ
ं ै िे लिकास गरी िा महािेखा लनयन्रक
कायािियबाट प्राप्त गरी िागू गनि सलकनेछ ।
(३) उपदफा (२) िमोलजम लिकास गररएको प्रणािीमा समािेश नभएको िा पयािप्त नभएको कजनै प्रणािी लिकास
गनिपज ने भएमा िेखाको लसद्घान्त एिं लित्तीय ढाुँचाको एकरुपताकािालग तोलकए बमोलजम महािेखा लनयन्रक
कायािियको समेत परामशि लिनपज नेछ ।
२९.

िण्खा परीिण सहिीकरण सलमलताः (१) नगरपालिकाबाट सम्पादन गररने कायिहरुमा आन्तररक

लनयन्रण प्रणािी अििम्िन गरी प्रभािकारी, दक्षतापणू ि एिं लमतव्ययी रुपमा सम्पादन गनि, लित्तीय
प्रलतिेदनहरुिाई समयमै तयार गनि तथा लिश्वसनीय बनाउन, बेरुजज फछौट गनि गराउन नगर कायिपालिकािे
आफूमध्येबाट तोके को सदस्यको अध्यक्षतामा नगरपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण गनि तोलकएको अलधकृ त,
प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिे तोके को नगरपालिकाको अलधकृ त र प्रालिलधक अलधकृ त समेत रहेको एक
िेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलत रहनेछ ।
(२) िेखापरीक्षण सहजीकरण सलमलत सम्िन्धी अन्य व्यिस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
३०.अलधकार कत्यायोिनाः नगर कायिपालिकािे यो काननू िा यस अन्तगित बनेको लनयम बमोलजम कजनै
कायाििय िा अलधकारीिाई प्राप्त अलधकारमध्ये तोलकए बमोलजमका अलधकार िाहेकका अन्य अलधकार कजनै
अलधकारीिे प्रयोग गनेगरी प्रत्यायोजन गनि सलकनेछ ।
३१.लनयम लनदनलगका िा कायिलिलध बनाउनण् अलधकाराः यस काननू को उद्देश्य कायािन्ियन गनि नगर
कायिपालिकािे आिश्यक लनयमहरु, लनदेलशका, कायिलिलध िा मागिदशिन बनाउन सक्नेछ ।
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