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बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक कार्िलिलि 

ऐन, २०७६ 

 
 

प्रस्तािना :  

नेपािको संलििानको िाराको २२९ को उपिारा (२) बमोलिम बारपाक सुलिकोट 

गाउँपालिकाको संलित कोषको संिािन गनि, बिेट तथा कार्िक्रम तिुिमा गनि, लनकासा तथा 

खिि गनि, िेखा राख्न, आर्थिक तथा लित्तीर् प्रलतिेदन गनि गराउन, आर्थिक कारोबारको 

आन्तररक लनर्न्रणको व्यिस्था लमिाउन, आन्तररक तथा अलन्तम िेखापरीक्षण गनि, बेरुि ु

फछ्याै ट तथा असुि उपर गनि गराउन, आर्थिक कार्िलिलििाई लनर्लमत, व्यिलस्थत र 

ििाफदहेी बनाउन बान्छनीर् भएकोि ेनेपािको संलििान २०७२ को िारा २२३ र स्थानीर् 

सरकार संिािन ऐन, २०७४ को उपदफा १०२ बमोलिमको बारपाक सुलिकोट 

गाउँपालिकाको गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ – 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारलभभक 



१. सलंक्षप्त नाम र प्रारभभ : 

(क)  र्स एनको नाम "बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक कार्िलिलि 

एैेन,२०७६" रहकेो छ । 

(ख)  र्ो ऐन गाउँ सभाबाट पाररत भएपछी स्थानीर् रािपरमा प्रकालित लमलतबाट 

दलेख िाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषा : लिषर् र प्रसंगि ेअको अथि निागमेा र्स कानूनमा – 

(क) "असुि उपर गनुि पने रकम" भन्नाि ेप्रिलित ऐन बमोलिम भुक्तानी ददन नहुन ेरकम 

भुक्तानी ददएको िा बढी हुन ेगरी भुक्तानी ददएको िा घटी रकम, असुि गरेको 

कारणबाट असुि उपर गनुि पने भनी िेखापरीक्षण हुदँा 7x¥ofOPsf] बेरुिु रकम सभझन ु

पछि । 

(ख) "अलन्तम िेखापरीक्षण" भन्नाि ेमहािखेा परीक्षकको कार्ाििर्बाट हुने िेखापरीक्षण 

सभझनु पछि । 

(ग) "आन्तररक िेखापरीक्षण" भन्नाि े बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको तोदकएको 

िाखा िा आ .िे .प . सहार्कबाट हुने आन्तररक िेखापरीक्षण सभझन ुपछि । 

(घ) "आर्थिक िषि" भन्नािे हरेक िषिको श्रािण मलहनाको एक गत ेदलेख अको िषिको आषाढ 

मलहनाको मसान्त सभमको बाह्र मलहनाको अिलििाई सभझनु पछि । 

(ङ) "एक तह मालथको अलिकारी" भन्नाि ेिडा सलिि िा लिषर्गत िाखा प्रमुखको 

हकमा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको  प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृत, 

गाउँपालिकाको प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृतको हकमा बारपाक सुलिकोट 

गाउँपालिकाको अध्र्क्ष र अध्र्क्षको हकमा गाउँ कार्िपालिका सभझन ुपछि । 

(ि) "कारोबार" भन्नाि ेसरकारी िि, अिि, नगदी तथा लिन्सी िनमाि लिभमा लिई 

प्रिलित ऐन बमोलिम लनिािररत काममा खिि िा दालखिा गन ेसभबन्िी सभपूणि काम 

सभझनु पछि । 

(छ) "प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृत" भन्नाि े बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको प्रमुख 

प्रिासकीर् अलिकृतिाई सभझनु पछि । 



(ि) "कार्ाििर्" बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्ाििर् सभझनु पदिछ । सो िब्दि े

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका मातहत रहकेो लिषर्गत िाखा र सो िाखा 

अन्तगितका उपिाखािाई िनाउँछ । 

(झ) "कार्ाििर् प्रमुख" भन्नाि ेखण्ड (छ) र (ि) बमोलिमको कार्ाििर्को प्रिासकीर् 

प्रमुख भई कामकाि गनि तोदकएको पदालिकारी सभझन ुपछि । 

(ञ) "गाउँपालिका" भन्नाि ेबारपाक सुलिकोट गाउँपालिका सभझनु पछि  

(ट) "लिभमिेार व्यलक्त" भन्नाि े िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतबाट अलिकार सुलभपए 

बमोलिमको कार्ि संिािन गन,े लिभमा लिन ेखिि गन,े िेखा राखे्न, आन्तररक तथा 

अलन्तम िेखापरीक्षण गराई बेरुि ुफछ्यौट गन ेगराउन,े सरकारी नगदी लिन्सी असुि 

उपर गन ेगराउने तथा दालखिा गन ेकतिव्य भएको व्यलक्त सभझनु पछि र सो िब्दि े

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कामको िालग सरकारी नगदी िा लिन्सी लिई िा 

नलिई सो काम फछ्यािउने लिभमा लिने िुनसुक  व्यलक्त समेतिाई िनाउँछ । 

(ठ) "तािुक कार्ाििर्" भन्नाि े िडा कार्ाििर् तथा लिषर्गत कार्ाििर्को हकमा 

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्ाििर् सभझनु पछि । 

(ड) "तोदकएको" िा "तोदकए बमोलिम" भन्नािे र्स कानून अन्तगित बनेका लनर्माििी , 

लनदलेिका िा कार्िलिलिमा तोदकएको िा तोदकए बमोलिम सभझन ुपछि । 

(ढ) "प्रदिे संलित कोष" भन्नाि ेसंलििानको िारा २०४ बमोलिमको संलित कोष सभझन ु

पछि । 

(ण) "बिेट संकेत" भन्नािे नेपाि सरकारिे स्िीकृत प्राप्त गरेको आर्थिक संकेत तथा 

िगीकरणको अिीनमा रलह गाउँपालिकाको कार्ाििर्, लिषर्गत िाखा, िडा कार्ाििर् 

तथा सो सरहको के्षरालिकार भएका आर्ोिना कार्िक्रम आददको कार्ि प्रकृलत र संगठन 

समेत छुट्टीने गरी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकािे ददएको संकेतिाई िनाउँछ । 

(त) "बेरुि"ु भन्नाि ेप्रिलित कानून बमोलिम k'¥ofpg' पने रीत gk'¥ofO{ कारोबार गरेको िा 

राखु्न पने िेखा नराखेको तथा अलनर्लमत िा बेमानलसि तररकाि ेआर्थिक कारोबार 

गरेको भनी िेखापरीक्षण गदाि औंल्र्ाइएको िा ठहर्ािइएको कारोबार सभझनु पछि । 

(थ) "बैंक" भन्नाि ेसंलित कोषको संिािन गनि नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्िीकृत प्राप्त बारपाक 

सुलिकोट गाउँपालिकािे तोकेको कुन  बैंक सभझनु पछि र सो िब्दिे त्र्स्तो त्र्स्तो 



बैंकको अलिकार प्रर्ोग गरी कारोबार गने गरी तोदकएको बैंकको िाखा समेतिाई 

िनाउँछ । 

(द) "मातहत कार्ाििर्" भन्नाि ेबारपाक सुलिकोट गाउँपालिका मातहत रहकेो िडा 

कार्ाििर् िा लिषर्गत िाखा, िा कार्ाििर् र एकाई सभझनु पछि । 

(ि) "िेखा" भन्नाि े कारोबार भएको व्यहोरा दलेखन े गरी प्रिलित कानून बमोलिम 

राखीन ेअलभिेख, खाता, दकताब आदद र सो कारोबारिाई प्रमालणत गन ेअन्र् 

कागिात र प्रलतिेदनका साथ  लैिद्युतीर् प्रलिलिबाट राखीएको अलभिेख र आर्थिक 

लििरण समेतिाई सभझनु पछि । 

(न) "िेखा उत्तरदार्ी अलिकृत" भन्नािे आफ्नो र मातहत कार्ाििर्को आर्थिक प्रिासन 

संिािन गने, िार्षिक बिेट तर्ार गने र सो बिेट लनकासा प्राप्त गरी खिि गने अलिकार 

सुभपने, बिेट तथा कार्िक्रम अनुसार हुने आर्थिक कारोबारको िेखा राखे्न र राख्न 

िगाउने, िेखा लििरण तर्ार गने गराउने, लिनलनर्ोिन, रािश्व, िरौटी, लिन्सी र 

अन्र् िुनसुक  कारोबारको आन्तररक तथा अलन्तम िेखापरीक्षण गराउने, असुि उपर 

गने गराउने िा लमन्हा गने गराउने कतिव्य भएको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको 

प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृतिाई सभझनु पछि । 

(प)  "िडा कार्ाििर्" भन्नाि ेबारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको िडा कार्ाििर् सभझनु 

पछि । 

(फ)  "िडा सलिि" भन्नाि े बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको िडा सलिििाई 

सभझनु पछि । 

(ब)  "लिलनर्ोिन" भन्नाि े बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गाउँ सभाद्वारा लिलभन्न 

कार्िहरूका िालग लिलभन्न लिषिकमा खिि गनि लिलनर्ोिन भएको रकम सभझनु पछि । 

(भ)  "लित्तीर् लििरण" भन्नाि ेनेपाि सरकारिे स्िीकृत गरेको मापदण्ड िमोलि कुन  

लनलित अिलिमा भएको आर्थिक कारोबारको समलिगत लस्थलत दिािउने उदे्दश्र्ि े

लिषिक समेत खुल्ने गरी तर्ार गररएको लििरण सभझनु पछि र सो िब्दिे कारोबारको 

लस्थलत दिािउने गरी लिषिकका आिारमा बनाईएको बिेट अनुमान लनकासा, खिि, 

आभदानी, दालखिा र बादँक रकम समेत खुिाईएको प्रालप्त र भुक्तानी लििरण र सोसँग 

सभबलन्ित िेखा, रटप्पणी र खुिासा समेतिाई िनाउँछ । 



(म)  "संलििान" भन्नाि ेनेपािको संलििान सभझनु पछि । 

(र्)  "संलित कोष" भन्नािे बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको संलित कोष सभझनु पछि । 

(र)  "सभा" भन्नाि ेबारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको गाउँ सभा सभझनु पछि । 

(ि)  "संपरीक्षण" भन्नाि े आन्तररक िा अलन्तम िेखापरीक्षण प्रलतिेदनमा 

औंल्र्ाइएको बेरुिुको सभबन्िमा पेस हुन आएका स्पलिकरण िा प्रलतदक्रर्ा साथ 

संिग्न प्रमाण तथा कागिातको आिारमा गररने फस्र्ौट सभबन्िी कार्ििाई सभझनु 

पछि र सो िब्दिे सभाबाट गरठत िेखा सलमलतबाट प्राप्त सुझाि िा लनदलेिकाको 

आिारमा गररन ेपरीक्षण िा अनुगमन कार्ि समेतिाई िनाउँछ । 

(ि)  "कार्िपालिका" भन्नाि ेबारपाक सुलिकोट गाउँपालिका कार्िपालिका सभझनु पछि । 

(ि) "सािििलनक ििाफदहेी पद" भन्नािे पाररश्रलमक तोदकएको िा नतोदकएको िे 

भएतापलन कुन  रूपमा लनरु्क्त हुने िा लनिािलित हुने िा मनोनर्न हुने कानूनी मान्र्ता 

प्राप्त सािििलनक काम, कतिव्य र अलिकार भएको पद सभझनु पछि । 

(ष)  "लिषर्गत िाखा" भन्नाि ेबारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अन्तगित रहकेो लिषर्गत 

िाखा, उपिाखािाई िनाउँछ । 

(स)  "आ. िे. प." भन्नाि ेबारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा परीक्षक 

सहार्किाई िनाउँछ । 

 

पररच्छेद - २ 

संलित कोष संिािन सभबन्िी व्यिस्था 

३. सलंित कोषको सिंािन : 

(१)  संलित कोषमा दहेार्का रकमहरू रहनेछन ्:- 

(क) गाउँ सभाबाट स्िीकृत कानून बमोलिम िगाइएको कर तथा ग र कर िापत असुि 

भएको रािश्व रकम । 

(ख) नेपाि सरकार तथा प्रदिे सरकारबाट रािश्व बाँडफाँड प्राप्त रकम । 

(ग) नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनुदान, सिति 

अनुदान समपुरक अनुदान र लििेष अनुदान िापत प्राप्त रकम । 

(घ) गाउँपालिकाि ेलिएको आन्तररक ऋण िापतको रकम । 



(ङ) अन्र् प्रिलित कानून बमोलिम गाउँपालिकाको नाममा प्राप्त भएको अन्र् आर् 

िापतको रकम । 

(ि) प्रिलित कानूनबमाैलेैिम सङ्घीर् सरकारबाट प्राप्त राैेर्ल्टी बाँडफाँडबाट 

प्राप्त हुने रकम । 

(२)  उपदफा (१) बमोलिमको रकम नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्िीकृत प्राप्त भएको 

गाउँपालिकाि ेतोकेको कुन  बैंकमा खाता खोिी िभमा गररनेछ  

(३)  नेपािको संलििान, र्ो कानून र अन्र् प्रिलित कानूनको अिीनमा रलह संलित 

कोषको संिािन गाउँपालिका कार्ाििर्िे तोकेिलमलिम गनेछ । 

४. सलंित कोषको िखेा राख्न ेउत्तरदालर्त्ि : 

(१) संलित कोषको िेखा अद्यािलिक रूपमा राखे्न तथा त्र्सको िार्षिक लित्तीर् लििरण 

तर्ार गन ेतथा िेखा दालखिा गन ेगराउन ेकतिव्य र उत्तरदालर्त्ि गाउँपालिकाको 

प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृतको हुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोलिमको िेखा तथा सोको लित्तीर् लििरण गाउँ सभा, प्रदिे 

िेखा लनर्न्रक कार्ाििर्, महािखेा लनर्न्रक कार्ाििर् एि ंमहािखेा परीक्षक समक्ष 

पेस गन ेसभबन्िी अन्र् कार्िलिलि तोदकएबमोलिम हुनेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

बिटे लनमािण तथा कार्िक्रम तिुिमा, लनकासा, खिि, रकमान्तर तथा लनर्न्रण 

सभबन्िी ब्र्िस्था  

५. बिटे तथा िार्षिक कार्िक्रम तिुिमा गन े: 

(१)  आगालम आर्थिक िषिमा गाउँ सभाि ेसभपादन गनुिपन ेकार्ि तथा कार्िक्रमको 

िालग संलििानको िारा २३० बमोलिम बिेट तर्ार गन ेगराउने र सभामा पेस गरी 

पाररत गराउन ेउत्तरदालर्त्ि कार्िपालिकाको हुनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलिम बिेट तथा कार्िक्रम तिुिमा गन े प्रर्ोिनका िालग 

उपिब्ि हुने श्रोत तथा खििको सीमाको पूिािनमुान िाि ुआर्थिक िषिको ि त मसान्त 

लभर गररसकु्न पनेछ । 



(३)  उपदफा (२) बमोलिम श्रोत र खििको सीमा लनिािरण भएपलछ लनिािरीत श्रोत 

तथा खििको सीमालभर रही आगामी आर्थिक िषिको बिेट तिुिमा गनुि पनेछ । 

(४)  आगामी आर्थिक िषिको बिेट िाि ुआर्थिक िषिको असार १० गतेलभर सभामा 

प्रस्तुत गनुि पनेछ । 

(५)  आगामी आर्थिक िषिको बिेट तिुिमा गदाि गाउँपालिका स्िीकृत आिलिक 

र्ोिना र मध्र्कािीन खिि संरिनािाई मूि आिार बनाउन ुपनेछ । 

(६)  गाउँपालिकाि ेघाटा बिेट लनमािण गनुि पने भएमा घाटा पूर्ति गन ेश्रोत समेतको 

खाका तर्ार गनुि पनेछ । तर प्रदिे काननू तथा सङ्घीर् काननू बमोलिम बाहके घाटा 

बिेट पेि गररन ेछ न ।  

(७)  बिेट तथा कार्िक्रम तिुिमा, छिफि एि ंबिेटको मस्र्ौदािाई अलन्तम रूप ददई 

पाररत गदाि अपनाउनुपने कार्िलिलि तोदकए बमोलिम हुनेछ । 

६ . बिटे अलततर्ारी तथा लनकासा : 

(१)  सभाबाट बिेट स्िीकृत भएको ७ ददनलभर स्िीकृत बिेट लििरण अनुसार खिि 

गन े अलततर्ारी अध्र्क्षिे  प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृतिाइि र प्रमुख प्रिासकीर् 

अलिकृति ेमातहतका लैिषर्गत िाखा प्रमुखिाई ददनु पनेछ । सो बाहके अन्र् 

ब्र्िस्था स्थानीर् सरकार सन्िािन ऐन २०७४ बमोलिम हुनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलिमको अलततर्ारी प्राप्त भएपलछ तोदकए बमोलिम बैंक 

माफि त प्रालप्त, लनकासा र भुक्तालन गनुि पनेछ । तर आर्थिक िषिको अलन्तम ददनमा ऋण 

दालर्त्िको भुक्तानी र लहसाब लमिान बाहकेको अन्र् भुक्तानी र लहसाबलमिान 

बाहकेअन्र् भुक्तानी सभबन्िी काम हुनेछ न । 

(३)  उपदफा (२) बमोलिम प्रालप्त, लनकासा तथा भुक्तानी गदाि संघीर् महािेखा 

लनर्न्रक कार्ाििर्ि ेतोदकददएको मापदण्ड बमोलिम गररनेछ । 

(४)  रकम लनकासा भएपलछ तोदकएका पदालिकारीको संर्ुक्त दस्तखतबाट बैंक खता 

संिािन गनुिपनेछ । 

(५)  स्िीकृत बिेट तथा कार्िक्रम बमोलिम स्िीकृत बिेटको पररलिलभर रहरे 

प्रिलित काननू बमोलिम खिि गन,े िेखा राखी िा राख्न िगाई िेखा पेस गन,े 



िेखापरीक्षण गराउन,े बेरुि ुफछ्यौट गन ेर कार्िपालिकामा पेस गने उत्तरदालर्त्ि 

िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको हुनेछ । 

(६)  र्स कानून र प्रिलित अन्र् कानून बमोलिम रकम लनकासा ददन ेतथा कोष 

संिािन गन ेगराउन ेसभबन्िी अन्र् कार्िलिलि तोदकए बमोलिम हुनेछ । 

७. बिटे रोक्का िा लनर्न्रण गनि सके्न : दफा ६ मा िुनसुक  कुरा िेलखएको भएता पलन 

गाउँपालिकाको आर्थिक लस्थलत र संलित कोषमा िभमा रहकेो रकमिाई मध्र् निर गरी 

लिलनर्ोलित रकममा आिश्र्कता अनुसार गाउँपालिकाि ेपूणि िा आंलिक रूपमा रोक्का 

िा लनर्न्रण गनि सके्न छन ्। 

८. खिि गन ेकार्ि लिलि : गाउँपालिकाको कार्ि तथा आर्ोिना संिािन गन,े िरौटी, दस्तुर, 

सेिा िुल्क, पेस्की ददने तथा फछ्यौट गने, लमनाहा ददने सभबन्िी कार्िलिलि 

तोदकएबमोलिम हुनेछ । 

९. रकमान्तर तथा श्रोतान्तर : 

(१)  गाउँपालिकाको स्िीकृत बिेटको कुन  एक बिेट उप िीषिकमा रकम नपुग भएमा 

सो नपुग भएको रकम कुन  एक िा एक भन्दा बदढ िीषिकमा बित हुने रकमबाट २५ 

प्रलतितमा नबढ्न ेगरी गाउँपालिकाि ेरकमान्तर गनि सके्नछ । तर पँुिीगत िीषिकबाट 

िाि ुिीषिकमा रकमान्तर गनि सके्न छ न । 

(२)  उपदफा (१) बमोलिम अलिकार आिश्र्कता अनुसर गाउँ कार्िपालिकािे प्रमुख 

प्रिासकीर् अलिकृतिाई प्रत्र्ार्ोिन गनि सके्नछ । 

(३)  गाउँपालिकाि े लिलनर्ोिन अन्तगित कुन  एक प्रकारको खिि व्योहोन ेश्रोतमा 

रहकेो रकम अको श्रोतमा साने र भुक्तानी लिलि पररिितन गन ेअलिकार सभाको 

हुनेछ ।  

(४)  रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसभबन्िी अन्र् व्यिस्था तोदकएबमोलिम हुनेछ । 

१०. बिटे दफताि हुन े: स्िीकृत िार्षिक बिेटमा लिलनर्ोलित भइि लनकासा भएको रकम कुन  

कारणिि खिि हुन नसकी खिि खातामा बाँकी रहमेा आर्थिक िषिको अन्तमा संलित 

कोषमा दफताि दालखिा गनुिपनेछ । 

११. लिषिे व्यिस्था : 



(१)  गाउँपालिका स्िीकृत िार्षिक बिेटमा लिलनर्ोलित लिषेि िलक्षत के्षरको गनि 

कार्िक्रम संिािन तोदकएको लिलत्तर् संस्थामा लिउ पँुिी स्थापना गरी िक्रीर् कोषको 

अििारणा अनुरूप आर्थिक उत्थान कार्िक्रम संिािन गनि सके्नछ । र्स सभबन्िी थप 

व्यिस्था कार्िलिलि तोदकएबमोलिम हुनेछ । 

(२)  कुन  लिषेि प्रकृलतका कार्ि सािििलनक लनलि साझेदारी प्रकृर्ाबाट संिािन गनि 

सदकन्छ । र्सको िालग प्रिलित काननूमा नबालझने गरी ट्रि कोष, सलमलत, कभपलन 

िगार्तका अििारणा अपनाउन सदकन ेगरी तोदकएको कार्िलिलि बमोलिम हुनेछ । 

(३)  सािििलनक सेिा प्रिाहमा प्रभािकारीता ल्र्ाउन समसामलर्क सेिा सुलििा 

उपिब्ि गराउने सभबन्िमा प्रदेि कानूनमा भएको व्यिस्थामा सोही बमोलिम हुने र 

थप व्यिस्थाका िालग लनर्माििीिे तोदकए बमोलिम हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ४ 

कारोबारको िेखा 

१२. कारोबारको िखेा : 

(१)  लिलनर्ोिन, िरौटी एिं रािश्व तथा अन्र् कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा 

प्रणािीको लसद्धान्त बमोलिम नगदमा आिाररत िेखा प्रणािी अनुसार राखीनेछ । 

तर महािेखा लनर्न्रक कार्ाििर्ि ेनगदमा आिाररत िेखा प्रणािीिाई पररमाििन 

गरी पररमार्िित नगद आिार िा प्रोदभािी आिारमा िेखा राखे्न गरी तोदकददन 

आएमा सोलह बमोलिम हनेछ । 

(२)  उप लनर्म (१) बमोलिमको िेखा राख्नका िालग आिश्र्क िेखा ढाँिा महािेखा 

परीक्षकबाट स्िीकृत भए बमोलिम हुनेछ । 

(३) गाउँपालिकाि े अनुदान, सहार्ता, िगालन, लिलनर्ोिन, रािश्व तथा िरौटीका 

अलतररक्त अन्र् सब  प्रकारका कारोबार र खििको िेखा गाउँपालिकािे तर्ार गरी 

राखु्न पनेछ । 

(४)  िेखा उत्तरदार्ी अलिकृति े तोदकएको समर्लभर लिलनर्ोिन, रािश्व तथा 

िरौटी िगार्तको एदककृत लित्तीर् लििरण तर्ार गरी गाउँ कार्िपालिका, गाउँ सभा 



, प्रदिे कोष तथा िेखा लनर्न्रण कार्ाििर् र महािखेा लनर्न्रक कार्ाििर्मा 

उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

(५)  आफ्नो लनकार् र मातहत कार्ाििर्को सभपत्ती र दालर्त्िको िेखाकंन एि ं

प्रलतिेदन गन ेदालर्त्ि िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतको हुनेछ । 

१३. लिभमिेार व्यलक्त ििाफदहेी हुन े: 

(१)  लिभमिेार व्यलक्ति े प्रत्र्ेक कारोबार स्पि देलखन े गरी प्रिलित कानूनि े

तोकेबमोलिमको रीत पुर्ािई िेखा तर्ार गरी गराई राखु्न पनेछ । 

(२)  आर्थिक प्रिासन संिािन गदाि मातहत कार्ाििर्ि ेप्रिलित कानूनको पािना 

गरे नगरेको सभबन्िमा आिश्र्कता अनुसार रेखदखे, िाँिबुझ तथा लनरीक्षण गन ेर 

मातहात कार्ाििर्को लहसाब केन्रीर् लहसाबमा समाििे गराउन ेउत्तरदालर्त्ि िेखा 

उत्तरदार्ी अलिकृतको हुनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोलिम िेखा तर्ार गरे नगरेको िा उपदफा (२) बमोलिम िेखा 

उत्तरदार्ी अलिकृति े रेखदखे िाँिबुझ तथा लनरीक्षण गदाि िा िेखापरीक्षण हुदँा 

प्रिलित कानूनद्वारा लनिािररत प्रदक्रर्ा पुरा नगरी कारोबार गरेको िा अन्र् कुन  

क दफर्त दलेखन आएमा लिभमिेार व्यलक्तिे त्र्सको ििाफदहेी िहन गनुि पनेछ । 

(४)  कुन  मनालसब कारणि ेिेखा सभबन्िी काममा अलनर्लमत हुन गएमा लिभमेिार 

व्यलक्तिे तोदकएको अिलिलभर अलिकार प्राप्त अलिकारी समक्ष कारण खुिाई 

लनर्लमत गराउनको िालग पेस गरेमा िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतिे तोदकएको 

भर्ादलभर त्र्स सभबन्िमा आिश्र्क लनणिर् गनुि पनेछ । 

 तर मनालसि कारण नभई िेखासभबन्िी काममा लनर्लमत हुन आएको दलेखन आएमा 

िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतिे लिभमिेार व्यलक्तिाई पलहि ेपटक पाँि सर् रूप र्ा ँर 

त्र्सपलछ पलन दोहोररन आएमा पटक लपच्छे एक हिार रूप र्ा ँ िररिाना गरी 

प्रिलित कानून बमोलिम लिभागीर् कारिाही समेत गनि सके्नछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोलिम लनणिर् ददन ुपने अलिकारीिे तोदकएको भर्ादलभर लनणिर् 

नददएमा लनििाई एक तह मालथको अलिकारीि ेपलहिो पटक पाँि सर् रूप र्ा ँ

िररिाना गनुि पनेछ ।  



(६)  उपदफा (२) बमोलिम रेखदखे, िाँिबुझ तथा लनरीक्षण हुदँा र्ो काननू तथा 

र्स कानून अन्तरगित बनेको लनर्म बमोलिम लनिािरीत प्रदक्रर्ा पूरा नगरी कारोबार 

गरेको दलेखन आएमा िा अन्र् कुन  क दफर्त दलेखन आएमा िाँि गनि पठाउने तािुक 

कार्ाििर्ि ेकिम  लपच्छे दईु सर् रूप र्ा ँिररिाना गनि सके्नछ । एउट  लिभमिेार 

व्यलक्तिाई तीन पटकभन्दा बढी िररिाना भइसकेपलछ पुन: त्र्स्तो कार्ि दोहोररन 

आएमा किम  लपच्छे पाँि सर् रूप र्ाँ िाररिाना गरी प्रिलित काननू बमोलिम 

लिभागीर् कारिाही समेत गनुि पनेछ । 

(७)  र्ो कानून िा र्स काननू अन्तगित बनेको लनर्म बमोलिम िेखा राख ेनराखकेो, 

िेखा दाखीिा गरे नगरेको र िेखापरीक्षण गराए नगराएको सभबन्िमा समर् 

सर्ममा िाँि, लनरीक्षण गरी आन्तररक लनर्न्रण र रेखदखे गन ेलिभमेिारी प्रमुख 

प्रिासकीर् अलिकृतको हुनेछ । 

१४. रािश्व दालखिा र रािश्व िखेा : 

(१)  प्रिलित कानून बमोलिम गाउँपालिकािाई प्राप्त हुने रािश्व तथा अन्र् आर् 

रकमहरू कार्ाििर्मा प्राप्त भएपलछ तोदकएबमोलिम संलित कोषमा आभदानी दलेखने 

गरी बैंक दालखिा गनुि पनेछ । 

(२)  रािश्वको िगत तथा िेखा राखे्न तथा फाँटिारी पेस गन,े िेखापरीक्षण गराउन े

र त्र्सको अलभिेख राखे्न उत्तरदालर्त्ि प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृतको हुनेछ । 

१५. नगदी लिन्सी दालखिा गन ेर िखेा राख्न े:  

(१)  लिभमिेार व्यलक्तिे आफ्नो लिभमामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही 

ददन िा त्र्सको भोलिपल्ट तोदकएको बैंक खातामा र लिन्सी मािसामान भए सात 

ददनलभर तोदकएको स्थानमा दालखिा गरी श्रेस्ता खडा गनुि पनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलिमको भर्ादलभर लिममेिार व्यलक्ति ेनगदी तथा लिन्सी 

दालखिा गरेको श्रेस्ता खडा गनि नसकेमा त्र्सको मनालसब कारण खुिाई एक तह 

मालथको अलिकारी समक्ष भर्ाद थपको िालग अनुरोि गनि सके्नछ । र्सरी अनुरोि 

भ आएमा एक तह मालथको अलिकारीिे मनालसब कारण दखेेमा एक  पटक िा दईु 

पटक गरी बढीमा पैंतािीस ददन सभमको भर्ाद थलपददन सके्नछ । 



(३)  उपदफा (२) बमोलिम थलपएको भर्ादलभर पलन श्रेस्ता खडा नगन ेलिभमेिार 

व्यलक्तिाई एक तह मालथको अलिकारीि ेकिम  लपच्छे पाँि सर् रूप र्ा ँिा लबगोको 

दि प्रलतितसभम िररिाना गनि सके्नछ ।  

(४)  आफ्नो लिभमामा आएको सरकारी नगदी सोही ददन िा त्र्सको भोलि पल्ट 

तोदकएको बैंक खातामा दालखिा नगरेको दलेखन आएमा सभबलन्ित प्रमुख प्रिासकीर् 

अलिकृत दि ददनसभम दढिो गरेको भए दि प्रलतित िररिाना गरी सो दाखीिा गनि 

िगाउन ेर पन्र ददनसभम दढिो गरेको भए पन्र प्रलतित िररिाना गरी सो समेत 

दालखिा गनि िागउने र पन्र ददन भन्दा बढी दढिो गरेको भए पच्चीस प्रलतित 

िररिाना गरी नगद दालखिा गनि िगाई कसुरको मारा अनुसार प्रिलित कानून 

बमोलिम लिभागीर् कारिाही समेत गनि गराउन सके्नछ । 

१६ . आर्थिक प्रलतिदेन पेस गन े: 

(१)  िेखा उत्तरदार्ी अलिकृतिे तोदकएका अिलिलभर प्रत्र्ेक आर्थिक िषिको संलित 

कोषको अलतररक्त लिलनर्ोिन, रािश्व, िरौटी, ि दलेिक अनुदान र ऋण सहार्ता 

तथा िगानीको एकीकृत आर्थिक लििरण तर्ार गरी गाउँ कर्िपालिका, गाउँ सभा, 

महािेखा लनर्न्रक कार्ाििर्, प्रदिे िेखा लैनर्न्रक कार्ाििर् र महािेखा 

परीक्षकको कार्ाििर्मा प्रलतिेदन पेस गनुि पनेछ ।  

(२)  लिभमिेार व्यलक्तिे कारोबारको िेखा र सभबलन्ित कागिात तोदकएको 

कार्ाििर्मा िा िेखापरीक्षक समक्ष तोदकएबमोलिम दालखिा गनुि पनेछ ।  

(३)  गाउँपालिकाको लित्तीर् लििरण नेपाि सरकारिे अििभिन गरेको आर्थिक 

संकेत तथा िगीकरण अनुरूपको हुनेछ ।  

(४)  रािश्व, नगदी, लिन्सी तथा िरौटी दालखिा गन ेतथा त्र्सको िेखा अलभिेख 

अद्यािलिक रूपमा राखे्न अन्र् कार्िलिलि तोदकएबमोलिम हुनेछ ।  

१७. हानी नोक्सानी असिु उपर गररन े: र्स पररच्छेद बमोलिम राखु्नपने कारोबारको िेखा 

ठीकसँग नराखेको कारणबाट गाउँपालिकािाई कुन  दकलसमको हानी नोक्सानी तथा क्षलत 

हुन गएमा त्र्सरी पनि गएको हानी नोक्सानी तथा क्षलतपूर्ति लिभमेिार व्यलक्तबाट 

सरकारी बाँकी सरह असुि उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 



आन्तररक लनर्न्रण, िेखापरीक्षण तथा बरेुि ुअसुि फछ्यौट 

१८. आन्तररक लनर्न्रण प्रणािी : 

(१)  गाउँपालिकाि ेआफ्नो र मातहतका कार्ाििर्को आन्तररक लनर्न्रण प्रणािी 

सुदढृ गनि कार्िर्ोिना बनाई िागू गनुि पनेछ ।  

(२)  आन्तररक लनर्न्रण कार्िर्ोिना िागू गदाि महािखेा लनर्न्रक कार्ाििर्िे िारी 

गरेको आन्तररक लनर्न्रण प्रणािीको लसद्धान्त, नीलत ढाँिा र कार्िलिलििाई 

मागिदििनको रूपमा लिनुपनेछ ।  

१९. आन्तररक िखेापारीक्षण :  

(१)  गाउँपालिका र मातहत कार्ाििर्हरूको आर्थिक कारोबारको आन्तररक 

िेखापरीक्षण लनर्लमतता, लमतव्यलर्ता, कार्िदक्षता र प्रभािकारीताका आिारमा 

तोदकएको मापदण्डलभर रही गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण िाखाबाट 

तोदकएको कमििारीबाट हुनेछ ।  

(२)  गाउँपालिका आन्तररक िेखापरीक्षण सभिन्िी अन्र् व्यिस्था तोदकएबमोलिम 

हुनेछ ।  

(३)  गाउँपालिकाको आन्तररक िा अलन्तम िेखापरीक्षण हुदँा सरकारी नगदी िा 

लिन्सी मािसामानको िगत छुट गरेको िा सरकारिाई हालन नोक्सानी पुर्ािएको 

दलेखएमा प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृतिे त्र्स्तो लिभमेिार व्यलक्तबाट हानी नोक्सानी 

भएको रकम असुि गरी कसुरको मारा अनुसार लिभागीर् कारिाही समेत गनुि पनेछ 

। 

२०. स्पिीकरण नददन ेउपर कारिाही : 

(१)  कार्ाििर्को सरकारी नगदी लिन्सी आर्-व्यर्को िेखा आकलस्मक लनरीक्षण 

गदाि िा आन्तररक िा अलन्तम िेखापरीक्षणको लसिलसिामा सोलिएको प्रश्नको ििाफ 

िा माग गररए िलमलिमको िेखा तथा लििरण तोदकएको भर्ादलभर दालखिा गनुि 

सभबलन्ित िेखा उत्तरदार्ी अलिकृत र लिभमेिार व्यलक्तको कतिव्य हुनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलिम तोदकएको भर्ादलभर काम सभपन्न गनि नसदकन ेभई 

मनालसब मादफकको कारण सलहत भर्ाद थपको िालग अनुरोि गरेमा र त्र्स्तो कारण 



मनालसब दलेखएमा सो प्रश्न सोिनी गन ेिा लििरण माग गन ेअलिकारी िा लनकार्ि े

मनालसब मादफकको भर्ाद थप गररददन सके्नछ । 

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोलिम ददइएको भर्ादलभर सोलिएको प्रश्नको ििाफ िा 

माग गररएको िेखा पेस गनि नसके्नि ेबेरुि ुिा क दफर्त दलेखएको रकम व्यहोनुिपनेछ 

। 

२१. बरेुि ुअसिु फछिर्ौट लनर्लमत र िगत कार्म गन े: 

(१)  महािेखा परीक्षकको प्रलतिेदनमा औंल्र्ाएको बेरुि ुउपर गनुि पने तथा लतनुि 

िुझाउन ुपने भनी ठहर्ािइएको रकमको िगत कार्ाििर्ि ेअद्यािलिक गरी गराई 

राखु्नपनेछ । 

(२)  िेखापरीक्षणबाट दौलखएको मस्र्ौट र लहनालमना भएको रकम िा 

तोदकएबमोलिम लनर्लमत हुन नसकेको बेरुि ुरकम लिभमिेार व्यलक्तबाट असुि उपर 

गनुि पनेछ । 

(३)  महािेखा परीक्षकको िार्षिक प्रलतिेदनमा औंल्र्एको बेरुि ु सभबन्िमा 

कार्िपालिकाको अनुमलतिे सभामा उपलस्थत भई आफ्नो प्रलतदक्रर्ा व्यक्त गनि र बेरुि ु

फछ्यौट सभबन्िी काम कारिाही गन े गराउने उत्तरदालर्त्ि िेखा उत्तदार्ी 

अलिकृतको हुनेछ । 

(४)  बेरुि ुअसुि फछ्यौट, लनर्लमत र िगत कार्म गन ेसभबन्िमा सभामा छिफि 

भई प्रलतिेदन स्िीकृत भएपलछ सो प्रलतिेदनमा उल्िेलखत सुझािहरू कार्िन्िर्न गन े

गराउन े दालर्त्ि कार्िपालिकाको लनदिेन बमोलिम सभबलन्ित िेखा उत्तरदार्ी 

अलिकृतको हुनेछ । 

(५) बेरुिु फछ्यौट समभबन्िी अन्र् कार्िलिलि तोदकएबमोलिम हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

बरबझुारथ, लििाम तथा लमनाह सभबन्िी व्यिस्था 

२२. बरबझुारथ : 



(१)  गाउँपालिकाका लनिािलित प्रलतलनलिहरूि ेआफ्नो लिभमामा भएको कागिात 

तथा लिन्सी सामान आफ्नो पदािलि समाप्त हुनु भन्दा १५ ददन अगाि  दफताि बुझाई 

सोको प्रमाण लिनु पनेछ । 

(२)  कमििारी सरुिा िा बढुिा हुदँा िा अिकाि प्राप्त गदाि िा िामो अिलिमा 

कािमा िा लिदामा रहदँा आफ्नो लिभमामा रहकेो नगदी, लिन्सी िा सरकारी 

कागिातहरू तोदकएको भर्ादलभर बरबझुारथ गरी तोदकएको ढाँिामा 

बरबुझारथको प्रमाण पर लिन ुपनेछ । 

(३)  उफदफा (१) बमोलिम बरबुझारथ नगने व्यलक्त िहाििािा कमििारी भए 

प्रिलित कानून बमोलिम लनिको तिब भत्ता रोक्का राखी र िहाि टुटेको व्यलक्त भए 

लनिको लनिृत्तभरण िा उपदान रोक्का राखी एिं लनिृत्तभरण, उपदान नपाउने िा 

उपदान लिइसकेको व्यलक्त्त भए स्थानीर् प्रिासनद्वारा प्रक्राउ गरी बरबुझारथ गनि 

िगाइने छ । 

(४)  समर्मा बरभुझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, लिन्सी िा कुन  िनमाि 

नोक्सान भएमा नोक्सान भए बराबरको रकम र सोलह बराबरको लबगो रकम प्रिलित 

कानून बमोलिम संभबलन्ित व्यलक्त्तबाट असुि उपर गररनेछ । 

(५)  बरबुझारथ गन ेअन्र् प्रदक्रर्ा गाउँपालिका कार्ाििर्ि ेतोदकएिमोिलिम हुनेछ 

। 

२३. नगदी लिन्सी दरुपर्ोग एि ंमस्र्ौट भएमा कारिाही गररन े: 

(१)  कार्ाििर्को सरकारी तहसीि तथा लिन्सी भण्डार आन्ताररक िेखापरीक्षण 

गदाि िा अलन्तम िेखापरीक्षण गदाि िा कुन  तिरिे िाँि हुदँा सरकारी रकम मस्र्ौट 

भएको दलेखन आएमा प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृत प्रिलित कानून बमोलिम सो 

मस्र्ौट गन ेउपर आिश्र्क कारिाही गनुि गराउनु पनेछ । 

(२)  सािििालनक सभपत्तीको लिभमा, त्र्सको िागत, संरक्षण बरबुझारथ र 

ििाफदहेी सभबन्िी अन्र् व्यिस्था गाउँपालिका कार्ाििर्ि ेतोदकए बमोलिम हुनेछ 

। 

२४. लििाम लबक्री तथा लमन्हा ददन े: 



(१)  र्स कानून तथा र्स अन्तगित बनेको लनर्म बमोलिम लिन्सी लनरीक्षण गदाि टुटफुट 

तथा बेकभमा भई काम निागे्न भनी प्रलतिेदनमा उल्िेख भएको मािसामानहरू प्रमुख 

प्रिासकीर् अलिकृत आिश्र्क िाँिबुझ गदाि लििाम लबक्री गनुिपने भनी 7x¥ofOPsf] 

मािसामान तोदकएबमोलिमको कार्िलिलि अपनाई लििाम लबक्री गनि सदकनेछ । 

(२)  र्स कानूनमा अन्र्र िुनसुक  कुरा िेलखएको भएतापलन र्ो कानून अन्तगित 

उठ्न नसकेको बाँकी रकम, प्राकृलतक प्रकोप, दघुिटना िा आफ्नो कािु बालहरको 

पररलस्थलति ेगदाि तथा सुखािती भई िा लखएर, सडेर गई िा अन्र् कारणबाट 

सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको िा ऐन बमोलिम लििाम बढाबढाई हुदँा पलन 

नउठेको िा उठ्ने लस्थलत नदलेखएकोमा कार्ािपालिकाबाट तोदकएबमोलिमको 

कार्िलिलि अपनाई लमन्हा ददन सदकनेछ । 

 

पररच्छेद – ७ 

लिलिि 

२५. काम, कतिव्य, अलिकार तथा लिभमिेारी :  

(१)  िेखा उत्तरदार्ी अलिकृत, कार्ििर् प्रमुख लिभमेिार व्यलक्त्त िगार्त नगदद िा 

लिन्सी सभिलन्ि काम गन ेअन्र् अलिकारीको काम, कतिव्य, अलिकार तथा लिभमेिारी 

तोदकएबमोलिम हुनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोलिम तोदकएको काम, कतिव्य, अलिकार तथा लिभमेिारी 

अनुसार सभिलन्ित व्यलक्त्तिे ििाफदहेीता िहन गनुि पनेछ । 

२६ . लबत्तीर् प्रलतिदेन सािििालनक गनुिपन े: र्स कानून र अन्र् प्रिलित कानून बमोलिम 

तर्ार गनुिपन े लित्तीर् प्रलतिेदनहरू सभबलन्ित लनकार्मा पेस भएको लमलति े सात 

ददनलभर लिद्युतीर् िा अन्र् उपर्ुक्त्त माध्र्मबाट सािििालनक गनुि पनेछ । 

२७. आर्थिक प्रिासनको सिंािन : 

(१)  गाउँपालिकाको आर्थिक प्रिासन संिािन सभबन्िी व्यिस्था तोदकएबमोलिम 

हुनेछ । 



(२)  उपदफा (१) बमोलिमको व्यिस्था नभए सभमका िालग र्ो कानून र र्स अन्तगित 

तोदकएबमोलिमको आर्थिक प्रिासन संिािन गनि आिश्र्क पने िनिलक्त्तको 

पररिािन र व्यिस्था महािेखा लनर्न्रक कार्िर्िर्िे गनेछ ।  

२८. सघंीर् र प्रदिे आर्थिक कार्िलिलि काननूिाई आिार मान्न ुपन े: गाउँपालिकाको सभाि े

आर्थिक कार्िलिलि सभबन्िी कानून बनाउदा संघीर् र प्रदिे आर्थिक कार्िलिलि कानूनमा 

भएका व्यिस्थािाई मागिदििनका रूपमा लिई सो बमोलिम गनुि गराउनु पनेछ । 

२९. लिद्यतुीर् प्रलिलिको प्रर्ोग गनि सके्न : 

(१)  र्स कानून बमोलिम आर्थिक कारोबारको िेखा व्यिलस्थत गनि उपरु्क्त्त लिदु्यतीर् 

प्रणालिको प्रर्ोग गनि सदकनेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोलिमको आिश्र्क प्रणािी गाउँपालिका आफ िे लिकास गरी 

िा महािखेा लनर्न्रक कार्ििर्बाट प्राप्त गरे िाग ूगनि सदकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोलिम लिकास गररएको प्रणािीमा समाििे नभएको िा पर्ािप्त 

नभएको कुन  प्रणालि लिकास गनुिपने भएमा िेखाको लसद्धान्त एिं लित्तीर् ढँिाको 

एक रूपताका िालग तोदकएबमोलिम महािखेा लनर्न्रक कार्ाििर्को समेत परामिि 

लिन ुपनेछ ।  

३०. िखेापरीक्षण सहिीकरण सलमलत : 

(१)  गाउँपालिकाबाट सभपादन गररन े कार्िहरूमा आन्ताररक लनर्न्रण प्रणािी 

अििभिन गरी प्रभािकारी, दक्षतापूणि एि ंलमतव्यर्ी रूपमा सभपादन गनि, लित्तीर् 

प्रलतिेदनहरूिाई समर्म  तर्ार गनि तथा लिश्वसनीर् बनाउन, बेरुिु फछ्यौट गनि 

गराउन गाउँकार्िपालिकाि े आफु मध्र्ेबाट तोदकएको सदस्र्को अध्र्क्षतामा 

गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण गनि तोदकएको कमििारी, प्रमखु प्रिासकीर् 

अलिकृत तोदकएको गाउँपालिकाको अलिकृत र प्रालिलिक अलिकृत समेत रहकेो एक 

िेखापरीक्षण सहिीकरण सलमलत रहनेछ । 

(२)  िेखापरीक्षण सहिीकरण सलमलत सभबन्िी अन्र् व्यिस्था तोदकएिमोिीम 

हुनेछ ।  



३१. अलिकार प्रत्र्ार्ोिन : र्ो कानून िा र्स अन्तगित बनकेो लनर्म बमोलिम कुन  कार्ाििर् 

िा अलिकारीिाई प्राप्त अलिकार मध्र् े तोदकएिमोिीमका अलिकार बाहकेका अन्र् 

अलिकार कुन  अलिकाररिे प्रर्ोग गन ेगरी प्रत्र्ार्ोिन गनि सदकनेछ । 

३२. लनर्म लनदलेिका िा कार्िलिलि बनाउन ेअलिकार : र्स कानूनको उदे्दश्र् कार्ािन्िर्न 

गनि गाउँकार्िपालिकाि ेआिश्र्क लनर्महरू, लनदलेिका, कार्िलिलि िा मागिदििन बनाउन 

सके्नछ । 

 


