सम्बत 2076 सालको ऐन नं.
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सम्बत 2076 सालको ऐन नं. 1

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको आलथिक कार्िववलि लनर्लमत तथा व्र्वस्थथत गनि बनेको
ऐन, २०७६

प्रथतावनााः
नेपालको सं वविानको िारा २२९ को उपिारा (२) बमोस्िम दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको सस्ित
कोषको सं चालन गनि, बिेट

तथा कार्िक्रम तिुम
ि ा गनि, लनकासा तथा खचि गनि, ले खा राख्न, आलथिक तथा ववत्तीर्

प्रलतवेिन गनि,आलथिक कारोवारको आन्तररक लनर्न्रणको व्र्वथथा लमलाउन, आन्तररक तथा अस्न्तम लेखापरीक्षण

गनि, बेरुिु फर्छ्यौट तथा असुल उपर गनि गराउन, आलथिक कार्िववलिलाई लनर्लमत, व्र्वस्थथत र िवाफिे ही बनाउन
वाञ्छनीर् भएकोले ,

नेपालको सं वविानको िारा २२२ बमोस्िमको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरसभाद्धारा सं वविानको िारा २२३
बमोस्िम थथानीर् सरकार सिालन ऐन, २०७४ को िफा १०२ बमोस्िम नगरसभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे ि–१
प्रारस्म्भक
१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कानूनको नाम “आलथिक कार्िववलि ऐन, २०७६” रहेको छ।
(२) र्ो ऐन नगरसभाबाट पाररत भएको लमलत िे स्ख लागू हुनेछ।
२. पररभाषााः ववषर् वा प्रसं गले अको अथि नलागेमा र्स ऐनमा,–
(क) “असुल उपर गनुि पने रकम” भन्नाले प्रचललत ऐन बमोस्िम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको
वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरे को कारणबाट असुल उपर गनुि पने भनी

ले खापरीक्षण हुुँिा ठहर्र्ाइएको बेरुिु रकम सम्झनु पछि र सो शब्िले वहनालमना वा मथर्ौट गरे को
रकम तथा नगरलाई लतनुि बुझाउनु पने अन्र् कुनै रकम कलम समेतलाई िनाउुँछ ।

(ख) “अस्न्तम लेखापरीक्षण” भन्नाले महालेखा परीक्षकको कार्ािलर्बाट हुने ले खापरीक्षण सम्झनुपछि ।
(ग) “आन्तररक लेखापरीक्षण” भन्नाले नगरपाललकाको आन्तररक ले खा परीक्षण शाखाबाट हुने आन्तररक
ले खापरीक्षण सम्झनुपछि ।

(घ) “आलथिक वषि” भन्नाले हरे क वषिको साउन मवहनाको एक गतेिेस्ख अको वषिको आषाढ मवहनाको
मसान्तसम्मको बाह्र मवहनाको अवलिलाई सम्झनुपछि ।

(ड.) “एक तह मालथको अलिकारी” भन्नाले वडा सस्चव र लबषर्गत शाखा प्रमुखको हकमा नगरपाललकाको

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत, नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतको हकमा नगरपाललकाको प्रमुख
र नगर प्रमुखको हकमा नगर कार्िपाललका सम्झनुपछि ।

(च) “कारोबार” भन्नाले सरकारी चल, अचल, नगिी तथा स्िन्सी िनमाल स्िम्मा ललई प्रचललत ऐन बमोस्िम
लनिािररत काममा खचि वा िास्खला गने सम्बन्िी सम्पूणि काम सम्झनु पछि ।
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(छ) “प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत” भन्नाले नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत सम्झनुपछि ।
(ि) “कार्ािलर्” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगर कार्िपाललकाको कार्ािलर् सम्झनु पििछ।सो
शब्िले नगरपाललका मातहत रहेको वडा कार्ािलर् वा लबषर्गत शाखालाई समेत िनाउनेछ।

(झ) “कार्ािलर् प्रमुख” भन्नाले खण्ड (छ) र (ि) बमोस्िमको कार्ािलर्को प्रशासकीर् प्रमुख भई कामकाि
गनि तोवकएको पिालिकारी सम्झनु पछि।

(ञ) “नगरपाललका” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललका सम्झनुपछि।
(ट) “स्िम्मेवार व्र्स्क्त” भन्नाले ले खा उत्तरिार्ी अलिकृतबाट अलिकार सुस्म्पए बमोस्िमको कार्ि सं चालन
गने, स्िम्मा ललने, खचि गने, ले खा राख्ने, आन्तररक तथा अस्न्तम लेखापरीक्षण गराई बेरुिु फर्छ्यौट गने

गराउने, सरकारी नगिी स्िन्सी असुल उपर गने गराउने तथा िास्खला गने कतिव्र् भएको व्र्स्क्त

सम्झनुपछि र सो शब्िले नगरपाललकाको कामको लालग सरकारी नगिी वा स्िन्सी ललई वा नललई सो
काम फर्छ्यौट गनि स्िम्मा ललने िुनसुकै व्र्स्क्त समेतलाई िनाउुँछ।

(ठ) “तालुक कार्ािलर्” भन्नाले वडा कार्ािलर् तथा लबषर्गत शाखाहरुको हकमा नगर कार्िपाललकाको
कार्ािलर् सम्झनुपछि।

(ड) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोस्िम” भन्नाले र्स कानून अन्तगित बनेका लनर्मावली, लनिे स्शका वा
कार्िववलिमा तोवकएको वा तोवकए बमोस्िम सम्झनुपछि।

(ढ) “प्रिे श सस्ित कोष” भन्नाले सं वविानको िारा २०४ बमोस्िमको सस्ित कोष सम्झनुपछि।
(ण) “बिेट सं केत” भन्नाले नेपाल सरकारले थवीकृत गरे को आलथिक सं केत तथा वगीकरणको अिीनमा रही

नगर पाललकाको कार्ािलर्, लबषर्गत शाखा, वडा कार्ािलर् वा सो सरहको क्षेरालिकार भएका आर्ोिना
कार्िकक्रम आदिको कार्ि प्रकृलत र सं गठन समेत छु विने गरी नगरपाललकाले दिएको सं केतलाई
िनाउुँछ।

(त) “बेरुिु” भन्नाले प्रचललत कानून बमोस्िम पुर्र्ाउनु पने रीत नपुर्र्ाई कारोबार गरे को वा राख्नु पने लेखा
नराखेको तथा अलनर्लमत वा बेमनालसव तररकाले आलथिक कारोबार गरे को भनी लेखापरीक्षण गिाि
औ ंल्र्ाइएको वा ठहर्र्ाइएको कारोबार सम्झनुपछि ।

(थ) “बैंक” भन्नाले सस्ित कोषको सिालन गनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्थवकृती प्राप्त नगरपाललकाले तोकेको
कुनै बैंक सम्झनु पछि र सो शव्िले त्र्थतो बैंकको अलिकार प्रर्ोग गरी कारोवार गनेगरी तोवकएको
बैंकको शाखा समेतलाई िनाउुँछ ।

(ि) “मातहत कार्ािलर्” भन्नाले नगरपाललका मातहत रहेको वडा कार्ािलर् वा लबषर्गत शाखा सम्झनुपछि
।

(ि) “लेखा” भन्नाले कारोबार भएको व्र्होरा िे स्खने गरी प्रचललत कानून बमोस्िम रास्खने अलभलेख, खाता,

वकताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमास्णत गने अन्र् कागिात र प्रलतवेिनका साथै ववद्युतीर् प्रववलिबाट
रास्खएको अलभलेख र आलथिक वववरण समेतलाईि सम्झनुपछि ।

(न) “लेखा उत्तरिार्ी अलिकृत” भन्नाले आफ्नो र मातहत कार्ािलर्को आलथिक प्रशासन सं चालन गने,
वावषिक बिेट तर्ार गने र सो बिेट लनकासा प्राप्त गरी खचि गने अलिकार सुम्पने, बिेट तथा कार्िक्रम

अनुसार हुने आलथिक कारोवारको ले खा राख्ने र राख्न लगाउने, ले खा वववरण तर्ार गने गराउने,
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ववलनर्ोिन, रािथव, िरौटी, स्िन्सी

र अन्र् िुनसुकै कारोवारको आन्तररक तथा अस्न्तम ले खापरीक्षण

गराउने, बेरुिु लनर्लमत गने गराउने, असुल उपर गने गराउने वा लमन्हा गने गराउने कतिव्र् भएको
नगरपाललकाका प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतलाईि सम्झनुपछि ।

(प) “वडा कार्ािलर्” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको वडा कार्ािलर् सम्झनुपछि ।
(फ) “वडा सस्चव” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको वडा सस्चवलाई सम्झनुपछि ।
(ब) “ववलनर्ोिन” भन्नाले नगरपाललकाको नगर सभाद्वारा ववलभन्न कार्िहरुकालालग ववलभन्न शीषिकमा खचि गनि
ववलनर्ोिन भएको रकम सम्झनुपछि ।

(भ) “ववत्तीर् वववरण” भन्नाले नेपाल सरकारले थवीकृत गरे को मापिण्ड बमोस्िम कुनै लनस्ित अवलिमा

भएको आलथिक कारोवारको समविगत स्थथलत िशािउने उद्देश्र्ले शीषिक समेत खुल्ने गरी तर्ार गररएको
वववरण सम्झनुपछि र सो शव्िले कारोवारको स्थथलत िशािउने गरी शीषिकका आिारमा वनाइएको बिेट
अनुमान, लनकाशा, खचि, आम्िानी, िास्खला र बाुँकी रकम समेत खुलाइएको प्रालप्त र भुक्तानी वववरण र
सोसुँग सम्वस्न्ित लेखा, वटप्पणी र खुलासा समेतलाई िनाउुँछ ।

(म) “सं वविान” भन्नाले नेपालको सं वविान सम्झनुपछि ।
(र्) “सस्ित कोष” भन्नाले नगरपाललकाको सस्ित कोष सम्झनुपछि ।
(र) “सभा” भन्नाले नगरपाललकाको नगर सभा सम्झनुपछि ।
(ल) “सं परीक्षण” भन्नाले आन्तररक वा अस्न्तम लेखापरीक्षण प्रलतवेिनमा औ ंल्र्ाइएको बेरुिुको सम्बन्िमा

पेश हुन आएका थपिीकरण वा प्रलतवक्रर्ा साथ सं लग्न प्रमाण तथा कागिातको आिारमा गररने

फछोट सम्वन्िी कार्िलाई सम्झनुपछि र सो शब्िले सभाबाट गदठत लेखा सलमलतबाट प्राप्त सुझाव वा
लनिे शनका आिारमा गररने परीक्षण वा अनुगमन कार्ि समेतलाई िनाउुँछ ।

(व) “कार्िपाललका” भन्नाले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपाललकाको नगर कार्िपाललका सम्झनुपछि ।
(शा) “सावििलनक िवाफिे हीको पि” भन्नाले पाररश्रलमक ठे वकएको वा नठे वकएको िे भए तापलन कुनै रूपमा

लनर्ुक्त हुने वा लनवािस्चत हुने वा मनोनर्न हुने कानूनी मान्र्ता प्राप्त सावििलनक काम, कतिव्र् र
अलिकार भएको पि सम्झनुपछि ।

(ष) “लबषर्गत शाखा” भन्नाले नगरपाललका अन्तगित रहेको लबषर्गत शाखालाई सम्झनुपछि ।
पररच्छे ि–२
सस्ित कोष सिालन सम्वन्िी व्र्वथथा
३. सस्ित कोषको सिालनाः (१)सस्ित कोषमा िे हार्का रकमहरु रहनेछनाः
(क) नगर सभाबाट थवीकृत कानून बमोस्िम लगाईएको कर तथा गैर कर वापत असुल भएको
रािथव रकम।

(ख) नेपाल सरकार तथा प्रिे श सरकारबाट रािथव बाुँडफाुँड वापत प्राप्त रकम ।

(ग) नेपाल सरकार तथा प्रिे श सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनुिान, सशति अनुिान,
समपूरक अनुिान र ववशेष अनुिान वापत प्राप्त रकम ।
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(घ) नगरपाललकाले ललएको आन्तररक ऋण वापतको रकम ।

(ड) अन्र् प्रचललत कानून बमोस्िम नगरपाललका नाममा प्राप्त भएको अन्र् आर् वापतको रकम ।
(२) उपिफा (१) बमोस्िमको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट थवीकृलत प्राप्त नगरपाललकाले तोकेको कुनै बैंकमा
खाता खोली िम्मा गररनेछ।

(३) नेपालको सं वविान, र्ो कानून र अन्र् प्रचललत कानूनको अिीनमा रही सस्ित कोषको सं चालन नगर
पाललकाको कार्ािलर्ले तोके बमोस्िम हुनेछ।

४. सस्ित कोषको लेखा राख्ने उत्तरिावर्त्वाः (१) सस्ित कोषको लेखा अद्यावलिक रुपमा राख्ने तथा त्र्सको वावषिक
ववत्तीर् वववरण तर्ार गने तथा लेखा िास्खला गने गराउने कतिव्र् र उत्तरिावर्त्व नगर पाललकाको प्रमुख
प्रशासकीर् अलिकृतको हुनछ
े ।

(२) उपिफा (१) बमोस्िमको लेखा तथा सोको ववत्तीर् वववरण सभामा र प्रिे श लेखा लनर्न्रक कार्ािलर्,

महाले खा लनर्न्रक कार्ािलर् एवं महाले खा परीक्षक समक्ष पेश गने सम्वन्िी अन्र् कार्िववलि तोवकए
बमोस्िम हुनेछ ।

पररच्छे ि – ३
बिेट लनमािण तथा वावषिक कार्िक्रम तिुम
ि ा, लनकासा, खचि, रकमान्तर तथा लनर्न्रण
५. बिेट तथा कार्िक्रम तिुम
ि ा गनेाः (१) आगामी आलथिक वषिमा नगरले सम्पािन गनुप
ि ने कार्ि तथा कार्िक्रमको

लालग सं वविानको िारा २३० वमोस्िम बिेट तर्ार गने गराउने र सभामा पेश गरी पाररत गराउने उत्तरिावर्त्व
कार्िपाललकाको हुनछ
े ।

(२) उपिफा (१) बमोस्िम बिेट तथा कार्िक्रम तिुम
ि ा गने प्रर्ोिनका लालग उपलव्ि हुने श्रोत तथा
ु ान चालु आलथिक वषिको चै र मसान्त लभर गररसक्नु पनेछ ।
खचिको सीमाको पूवािनम

(३) उपिफा (२) बमोस्िम श्रोत र खचिको सीमा लनिािरण भएपलछ लनिािररत स्रोत तथा खचिको सीमालभर
रही आगामी आलथिक वषिको बिेट तिुम
ि ा गनुि पनेछ ।

(४) आगामी आलथिक वषिको बिेट चालु आलथिक वषिको असार िश गतेलभर सभामा प्रथतुत गनुप
ि नेछ ।
(५) आगामी आलथिक वषिको बिेट तिुम
ि ा गिाि नगरपाललकाबाट थवीकृत आवलिक र्ोिना र मध्र्कालीन
खचि सं रचनालाई मूल आिार बनाउनु पनेछ ।

(६) नगरपाललकाले घाटा बिेट लनमािण गनुप
ि ने भएमा घाटा पूलति गने स्रोत समेतको खाका तर्ार गनुप
ि नेछ
।

(७) बिेट तथा कार्िक्रम तिुम
ि ा, छलफल एवम बिेटको मथर्ौिालाई अस्न्तम रुप दिई पाररत गिाि
अपनाउनुपने कार्िववलि तोवकए बमोस्िम हुनेछ ।

६. बिेट लनकासााः (१) सभाबाट बिेट थवीकृत भएको सात दिनलभर थवीकृत बिेट वववरण अनुसार खचि गने
अस्ततर्ारी नगर प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतलाई दिनुपनेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोस्िमको अस्ततर्ारी प्राप्त भएपलछ तोवकए बमोस्िम बैंकमाफित प्रालप्त, लनकाशा र
भुक्तानी गनुप
ि नेछ ।
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तर, आलथिक वषिको अस्न्तम दिनमा ऋण िावर्त्वको भुक्तानी र वहसाव लमलान बाहेकको

अन्र् भुक्तानी सम्वन्िी काम हुने छै न ।

(३) उपिफा (२) बमोस्िम प्रालप्त, लनकासा तथा भुक्तानी गिाि सं घीर् महालेखा लनर्न्रक कार्ािलर्ले
तोवकदिएको मापिण्ड बमोस्िम हुनेगरी एकल खाता कोष प्रणाली अवलम्वन गररनेछ ।

ु िथतखतबाट बैंक खाता सं चालन गनुप
(४) रकम लनकासा भएपलछ तोवकएका पिालिकारीको सं र्क्त
ि नेछ ।
(५) थवीकृत बिेट तथा कार्िक्रम बमोस्िम थवीकृत बिेटको पररलिलभर रहेर प्रचललत कानून बमोस्िम खचि
गने, लेखा राखी वा राख्न लगाई लेखा पेश गने, ले खापरीक्षण गराउने, बेरुिु फर्छ्यौट गने र
कार्िपाललकामा पेश गने उत्तरिावर्त्व लेखा उत्तरिार्ी अलिकृतको हुनेछ ।

(६) र्स कानून र प्रचललत अन्र् कानून बमोस्िम रकम लनकासा दिने तथा कोष सिालन गने गराउने
सम्वन्िी अन्र् कार्िववलि तोवकए बमोस्िम हुनछ
े ।

७. बिेट रोक्का वा लनर्न्रण गनि सक्नेाः

िफा ६ मा िुनसुकै कुरा ले स्खएको भएता पलन नगर पाललकाको आलथिक

स्थथलत र सस्ित कोषमा िम्मा रहेको रकमलाई मध्र्निर गरी ववलनर्ोस्ित रकममा आवश्र्कता अनुसार
नगरपाललकाले पूणि वा आंस्शक रुपमा रोक्का वा लनर्न्रण गनि सक्नेछ ।

८. खचि गने कार्र्िववलिाः नगरपाललकाको कार्ि तथा आर्ोिना सिालन गने,िरौटी, िथतुर,सेवा शुल्क ललने, पेश्की दिने
तथा फछ्र्र्ौट गने, नगिी तथा स्िन्सी सम्पस्त्तको सं रक्षण गने, लललाम लबक्री गने, लमन्हा दिने सम्बन्िी कार्िववलि
तोवकए बमोस्िम हुनेछ ।

९. रकमान्तर तथा श्रोतान्तराः (१) नगरपाललकाको थवीकृत बिेटको कुनै एक बिेट उप शीषिक अन्तगितको खचि
शीषिकमा रकम नपुग भएमा सो नपुग भएको रकम कुनै एक वा एक भन्िा बढी शीषिकमा बचत हुने रकमबाट
पच्चीस प्रलतशतमा नबढ्ने गरी नगर कार्िपाललकाले रकमान्तर गनि सक्नेछ ।

ुँ ीगत शीषिकबाट चालू शीषिकमा रकमान्तर गनि सक्ने छै न।
तर, पूि
(२) उपिफा (१) बमोस्िमको अलिकार आवश्र्कता अनुसार नगर कार्िपाललकाले प्रमुख प्रशासकीर्
अलिकृतलाई प्रत्र्ार्ोिन गनि सक्नेछ ।

(३) नगरपाललकाको ववलनर्ोिन अन्तगित कुनै एउटा श्रोतबाट व्र्होने खचि अको श्रोतमा साने र भुक्तानी
ववलि पररवतिन गने अलिकार सभाको हुनछ
े ।

(४) रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्वन्िी अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्िम हुनछ
े ।
(५) उपिफा १ बमोस्िम बिेट रकमान्तर गिाि िुन स्शषिकबाट रकमान्तर गररने हो सो स्शषिकमा वावषिक
ववलनर्ोिन भएको रकमको पच्चीस प्रलतशत सम्म थप गनि सवकनेछ ।

१०. बिेट वफताि हुनाःे थवीकृत बावषिक बिेटमा ववलनर्ोिन भै लनकासा भएको रकम कुनै कारणवश खचि हुन नसकी
खचि खातामा बाुँकी रहेमा आलथिक वषिको अन्तमा सं स्चत कोषमा वफताि िास्खला गनुप
ि नेछ ।
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पररच्छे ि–४
कारोबारको लेखा
११. कारोबारको लेखााः (१) ववलनर्ोिन, िरौटी एवं रािश्व तथा अन्र् कारोवारको ले खा िोहोरो ले खा प्रणालीको
लसद्घान्त बमोस्िम नगिमा आिाररत लेखा प्रणाली अनुसार रास्खनेछ ।

तर, महालेखा लनर्न्रक कार्ािलर्ले नगिमा आिाररत ले खा प्रणालीलाई पररमाििन गरी पररमास्िित

नगि आिार वा प्रोिभावी आिारमा लेखा राख्ने गरी तोवक दिन सक्नेछ ।

(२) उप लनर्म (१) बमोस्िमको ले खा राख्नका लालग आवश्र्क लेखा ढाुँचा महालेखा परीक्षकबाट थवीकृत
भए बमोस्िम हुनछ
े ।

(३) नगर पाललकाले अनुिान, सहार्ता, लगानी, ववलनर्ोिन, रािश्व तथा िरौटीका अलतररक्त अन्र् सवै
प्रकारका कारोवार र खचिको लेखा तर्ार गरी राख्नुपनेछ ।

(४) लेखा उत्तरिार्ी अलिकृतले तोवकएको समर्लभर ववलनर्ोिन, रािथव, िरौटी लगार्तको एकीकृत

ववत्तीर् वववरण तर्ार गरी नगर कार्िपाललका, नगर सभा तथा महालेखा लनर्न्रक कार्ािलर्मा उपलव्ि
गराउनु पनेछ ।

(५) आफ्नो लनकार् र मातहत कार्ािलर्को सम्पलत र िावर्त्वको लेखांकन एवं प्रलतवेिन गने िावर्त्व लेखा
उत्तरिार्ी अलिकृतको हुनेछ ।

१२. स्िम्मेवार व्र्स्क्त िवाफिे ही हुनाःे (१) स्िम्मेवार व्र्स्क्तले प्रत्र्ेक कारोबार थपि िे स्खने गरी प्रचललत कानूनले
तोके बमोस्िमको ररत पुर्र्ाई लेखा तर्ार गरी गराई राख्नु पनेछ ।

(२) आलथिक प्रशासन सं चालन गिाि मातहत कार्ािलर्ले प्रचललत कानूनको पालना गरे नगरे को सम्बन्िमा
आवश्र्कता अनुसार रे खिे ख, िाुँचबुझ तथा लनरीक्षण गने र मातहत कार्ािलर्को वहसाब केन्रीर्
वहसाबमा समावेश गराउने उत्तरिावर्त्व लेखा उत्तरिार्ी अलिकृतको हुनछ
े ।

(३) उपिफा (१) वमोस्िम ले खा तर्ार गरे नगरे को वा उपिफा (२) बमोस्िम ले खा उत्तरिार्ी अलिकृतले

रे खिे ख, िाुँचबुझ तथा लनरीक्षण गिाि वा लेखापरीक्षण हुुँिा प्रचललत कानूनद्वारा लनिािररत प्रवक्रर्ा पूरा
नगरी कारोबार गरे को वा अन्र् कुनै कैवफर्त िे स्खन आएमा स्िम्मेवार व्र्स्क्तले त्र्सको िवाफिे ही
वहन गनुि पनेछ ।

(४) कुनै मनालसब कारणले लेखा सम्बन्िी काममा अलनर्लमत हुन गएमा स्िम्मेवार व्र्स्क्तले तोवकएको
अवलि लभर अलिकार प्राप्त अलिकारी समक्ष कारण खुलाई लनर्लमत गराउनको लालग पेश गरे मा लेखा
उत्तरिार्ी अलिकृतले तोवकएको म्र्ाि लभर त्र्स सम्बन्िमा आवश्र्क लनणिर् गनुप
ि नेछ ।

तर, मनालसव कारण नभई ले खा सम्बन्िी काममा अलनर्लमत हुन आएको िे स्खन आएमा

ले खा उत्तरिार्ी अलिकृतले स्िम्मेवार व्र्स्क्तलाई पवहलो पटक पॉँ च सर् रूपैर्ाुँ र त्र्सपलछ पलन
िोहोररन आएमा पटकै वपच्छे एक हिार रूपैर्ाुँ िररवाना गरी प्रचललत कानून बमोस्िम ववभागीर्
कारबाही समेत गनि सक्नेछ ।
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(५) उपिफा (४) बमोस्िम लनणिर् दिनु पने अलिकारीले तोवकएको म्र्ाि लभर लनणिर् नदिएमा लनिलाई एक

तह मालथको अलिकारीले पवहलो पटक पाुँच सर् रूपैर्ाुँ र सोही अलिकारीबाट पुनाः अको पटक त्र्थतो
कार्ि िोहोररन गएमा पन्र सर् रूपैर्ाुँ िररवाना गनुि पनेछ ।

(६) उपिफा (२) बमोस्िम रे खिे ख, िाुँचबुझ तथा लनरीक्षण हुुँिा र्ो कानून तथा र्स कानून अन्तरगत

बनेको लनर्म बमोस्िम लनिािररत प्रवक्रर्ा पूरा नगरी कारोबार गरे को िे स्खन आएमा वा अन्र् कुनै

कैवफर्त िे स्खन आएमा िाुँच गनि पठाउने तालुक कार्ािलर्ले कलमै वपच्छे िुई सर् रूपैर्ाुँ िररवाना

गनि सक्नेछ ।एउटै स्िम्मेवार व्र्स्क्तलाई तीन पटकभन्िा बढी िररवाना भइसकेपलछ पुनाः त्र्थतो
कार्ि िोहोररन आएमा कलमै वपच्छे पाुँच सर् रूपैर्ाुँ िररवाना गरी प्रचललत कानून बमोस्िम ववभागीर्
कारबाही समेत गनुि पनेछ ।

(७) र्ो कानून वा र्स कानून अन्तगित बनेको लनर्म बमोस्िम ले खा राखे नराखेको, लेखा िास्खला गरे

नगरे को र ले खापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्िमा समर् समर्मा िाुँच, लनरीक्षण गरी आन्तररक
लनर्न्रण र रे खिे ख गने स्िम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतको हुनेछ ।

१३. रािथव िास्खला र रािथव लेखााः (१) प्रचललत कानून बमोस्िम नगरपाललकालाई प्राप्त हुने रािथव तथा अन्र्

आर् रकमहरु कार्ािलर्मा प्राप्त भएपलछ तोवकए बमोस्िम सं स्चत कोषमा आम्िानी िे स्खने गरी बैंक िास्खला गनुि
पनेछ ।

(२) रािथवको लगत तथा ले खा राख्ने तथा फाुँटवारी पेश गने, लेखापरीक्षण गराउने र त्र्सको अलभलेख
राख्ने उत्तरिावर्त्व प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतको हुनेछ ।

१४. नगिी स्िन्सी िास्खला गने र लेखा राख्नेाः (१) स्िम्मेवार व्र्स्क्तले आफ्नो स्िम्मामा आएको सरकारी नगिीको

हकमा सोही दिन वा त्र्सको भोललपल्ट तोवकएको बैंक खातामा र स्िन्सी मालसामान भए सात दिनलभर तोवकएको
थथानमा िास्खला गरी श्रे थता खडा गनुि पनेछ।

तर, सरकारी नगि िास्खला गने बैंक कार्ािलर् भन्िा टाढा भएको कारण र तोवकएको

दिनमा िम्मा गनि नसक्ने काबु बावहरको पररस्थथलत परे को अवथथामा पन्र दिन लभर िम्मा गररसक्नु
पनेछ।

(२) उपिफा (१) बमोस्िमको म्र्ािलभर स्िम्मेवार व्र्स्क्तले नगिी तथा स्िन्सी िास्खला गरे को श्रे थता खडा

गनि नसकेमा त्र्सको मनालसव कारण खुलाई एक तह मालथको अलिकारी समक्ष म्र्ाि थपको लालग
अनुरोि गनि सक्नेछ।र्सरी अनुरोि भैआएमा एक तह मालथको अलिकारीले मनालसव कारण िे खेमा
एकै पटक वा िुई पटक गरी बढीमा पैंतालीस दिनसम्मको म्र्ाि थवप दिन सक्नेछ।

(३) उपिफा (२) बमोस्िम थवपएको म्र्ािलभर पलन श्रे थता खडा नगने स्िम्मेवार व्र्स्क्तलाई एक तह

मालथको अलिकारीले कलमै वपच्छे पाुँच सर् रूपैर्ाुँ वा लबगोको िश प्रलतशत सम्म िररवाना गनि
सक्नेछ।

(४) उपिफा 1 को प्रलतबन्िात्मक वाक्र्ांशको अवथथामा बाहेक आफ्नो स्िम्मामा आएको सरकारी नगिी

सोही दिन वा त्र्सको भोलल पल्ट तोवकएको बैंक खातामा िास्खला नगरे को िे स्खन आएमा सम्बस्न्ित
प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतले िश दिनसम्म ढीलो गरे को भए िश प्रलतशत िररवाना गरी सो िास्खला

गनि लगाउने र पन्र दिनसम्म वढलो गरे को भए पन्र प्रलतशत िररवाना गरी सो समेत िास्खला गनि

लगाउने र पन्र दिन भन्िा बढी वढलो गरे को भए पच्चीस प्रलतशत िररवाना गरी नगि िास्खला गनि
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लगाई कसूरको मारा अनुसार प्रचललत कानून बमोस्िम ववभागीर् कारबाही समेत गनि गराउन
सक्नेछ।

१५. आलथिक प्रलतवेिन पेश गनेाः (१) लेखा उत्तरिार्ी अलिकृतले तोवकएका अवलिलभर

प्रत्र्ेक आलथिक वषिको

सस्ित कोषको अलतररक्त ववलनर्ोिन, रािथव, िरौटी, वैिेस्शक अनुिान र ऋण सहार्ता तथा लगानीको एकीकृत
आलथिक वववरण तर्ार गरी नगर कार्िपाललका, नगर सभा, महालेखा लनर्न्रक कार्ािलर् र महालेखा परीक्षकको
कार्ािलर्मा प्रलतवेिन पेश गनुि पनेछ।

(२) स्िम्मेवार व्र्स्क्तले कारोबारको ले खा र सम्बस्न्ित कागिात तोवकएको कार्ािलर्मा वा लेखापरीक्षक
समक्ष तोवकए बमोस्िम िास्खला गनुि पनेछ।

(३) नगरपाललकाको ववत्तीर् वववरण नेपाल सरकारले अवलम्वन गरे को आलथिक सं केत तथा वगीकरण
अनुरुपको हुनेछ।

(४) रािथव, नगिी, स्िन्सी तथा िरौटी िास्खला गने तथा त्र्सको लेखा अलभलेख अद्यावलिक रूपमा राख्ने
अन्र् कार्िववलि तोवकए बमोस्िम हुनेछ।

१६. हानी नोक्सानी असुल उपर गररनेाः र्स पररच्छे ि बमोस्िम राख्नु पने कारोबारको ले खा ठीकसं ग नराखेको
कारणबाट नगरपाललकालाई कुनै वकलसमको हानी नोक्सानी तथा क्षलत हुन गएमा त्र्सरी पनि गएको हानी नोक्सानी
तथा क्षलतपूलति स्िम्मेवार व्र्स्क्तबाट सरकारी बाुँकी सरह असुल उपर गररनेछ।
पररच्छे ि–५
आन्तररक लनर्न्रण, लेखापरीक्षण तथा बेरुिु असुल फर्छ्यौट
१७. आन्तररक लनर्न्रण प्रणालीाः (१) नगरपाललकाले आफ्नो र मातहतका कार्ािलर्को आन्तररक लनर्न्रण प्रणाली
सुदृढ गनि कार्िर्ोिना बनाई लागु गनुप
ि नेछ ।

(२) आन्तररक लनर्न्रण कार्िर्ोिना लागु गिाि महाले खा लनर्न्रक कार्ािलर्ले िारी गरे को आन्तररक
लनर्न्रण प्रणालीको लसद्धान्त, नीलत, ढाुँचा र कार्िववलिलाई मागििशिनको रुपमा ललनुपनेछ ।

१८. आन्तररक लेखापरीक्षणाः (१) नगरकार्िपाललका र मातहत कार्ािलर्हरुको आलथिक कारोवारको आन्तररक

ले खापरीक्षण लनर्लमतता, लमतव्र्वर्ता, कार्ििक्षता र प्रभावकाररताका आिारमा तोवकएको मापिण्ड लभर रही
नगरपाललकाको आन्तररक लेखापररक्षण शाखाबाट हुनेछ ।

(२) नगरपाललकाको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्वन्िी अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्िम हुनेछ ।
(३) नगरपाललकाको आन्तररक वा अस्न्तम लेखापरीक्षण हुुँिा सरकारी नगिी वास्िन्सी माल सामानको लगत

छु ट गरे को वा सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्र्ाएको िे स्खएमा प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतले त्र्थतो
स्िम्मेवार व्र्स्क्तबाट हालन नोक्सानी भएको रकम असुल गरी कसूरको मारा अनुसार ववभागीर्
कारबाही समेत गनुप
ि नेछ ।

१९. थपिीकरण नदिने उपर कारबाहीाः (१) कार्ािलर्को सरकारी नगिी स्िन्सी आर्-व्र्र्को लेखा आकस्थमक

लनरीक्षण गिाि वा आन्तररक वा अस्न्तम लेखापरीक्षणको लसललसलामा सोलिएको प्रश्नको िवाफ वा माग गररए

बमोस्िमको ले खा तथा वववरण तोवकएको म्र्ािलभर िास्खला गनुि सम्बस्न्ित ले खा उत्तरिार्ी अलिकृत र स्िम्मेवार
व्र्स्क्तको कतिव्र् हुनछ
े ।

8

(२) उपिफा (१) बमोस्िम तोवकएको म्र्ािलभर काम सम्पन्न गनि नसवकने भई मनालसव मावफकको कारण
सवहत म्र्ाि थपको लालग अनुरोि गरे मा र त्र्थतो कारण मनालसव िे स्खएमा सो प्रश्न सोिनी गने वा
वववरण माग गने अलिकारी वा लनकार्ले मनालसव मावफकको म्र्ाि थप गररदिन सक्नेछ ।

(३) उपिफा (१) र (२) बमोस्िम दिइएको म्र्ािलभर सोलिएको प्रश्नको िवाफ वा माग गररएको लेखा
पेश गनि नसक्नेले बेरुिु वा कैवफर्त िे स्खएको रकम व्र्होनुप
ि नेछ ।

२०.

बेरुिु असूल फर्छ्यौट लनर्लमत र लगत कार्म गने: (१) महालेखा परीक्षकको प्रलतवेिनमा औ ंल्र्ाएको

वेरुिु असूल उपर गनुि पने तथा लतनुि वुझाउनु पने भनी ठहर्र्ाईएको रकमको लगत कार्ािलर्ले अध्र्ावलिक गरी
गराई राख्नुपनेछ ।

(२) ले खापरीक्षणबाट िे स्खएको मथर्ौट र वहनालमना भएको रकम वा तोवकए बमोस्िम लनर्लमत हुन
नसकेको वेरुिु रकम स्िम्मेवार व्र्स्क्तबाट असूल उपर गनुप
ि नेछ ।

(३) महालेखा परीक्षकको वावषिक प्रलतवेिनमा औल्र्ाएको बेरुिु सम्बन्िमा कार्िपाललकाको अनुमलतले
सभामा उपस्थथत भई आफ्नो प्रलतकृर्ा व्र्क्त गने र बेरुिु फर्छ्यौट सम्वन्िी काम कारवाही गने
गराउने उत्तरिावर्त्व लेखा उत्तरिार्ी अलिकृतको हुनेछ ।

(४) वेरुिु असूल फर्छ्यौट, लनर्लमत र लगत कार्म गने सम्वन्िमा नगर सभामा छलफल भई प्रलतवेिन
थवीकृत भएपलछ सो प्रलतवेिनमा उल्ले स्खत सुझावहरु कार्ािन्वर्न गने गराउने िावर्त्व कार्िपाललकाको
लनिे शन बमोस्िम सम्वस्न्ित ले खा उत्तरिार्ी अलिकृतको हुनेछ ।

(५) बेरुिु फर्छ्यौट सम्वन्िी अन्र् कार्िववलि तोवकए बमोस्िम हुनेछ ।
२1. लेखापरीक्षण सहिीकरण सलमलताः (१) नगर पाललकाबाट सम्पािन गररने कार्िहरुमा आन्तररक लनर्न्रण प्रणाली
अवलम्वन गरी प्रभावकारी, िक्षतापूणि एवं लमतव्र्र्ी रुपमा सम्पािन गनि, ववत्तीर् प्रलतवेिनहरु समर्मै तर्ार गनि तथा

ववश्वसनीर् बनाउन, बेरुिु फछौट गनि गराउन नगर कार्िपाललकाले आफू मध्र्ेबाट तोकेको सिथर्को अध्र्क्षतामा
िे हार् बमोस्िमको एक लेखापरीक्षण सहिीकरण सलमलत रहनेछ ।

क) नगर कार्िपाललकाबाट तोवकएको कार्िपाललका सिथर्

-सं र्ोिक

ख) आलथिक प्रशासन शाखा प्रमुख

-सिथर्

ग) प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतले तोकेको अलिकृत

-सिथर्

घ) ईस्न्िलनर्र

-सिथर्

ङ) आन्तररक लेखापरीक्षण शाखा प्रमुख

-सिथर् सस्चव

(२) उपिफा १ बमोस्िमको सलमलतले कार्ािलर्मा रहेको सबै प्रकारको बेरुिुको अध्र्र्न छलफल गरी

प्रमाण पुगेको र मनालसब िे स्खएको बेरुिुको हकमा फर्छ्यौटको लालग प्रथताब तर्ार गरी प्रमुख
प्रशासकीर् अलिकृत समक्ष पेश गनुि पनेछ र सो सलमलतले पेश गरे को प्रथताव प्रमुख प्रशासकीर्
अलिकृतले कार्िपाललकामा पेश गनुि पनेछ ।

(३) उपिफा 2 बमोस्िम कार्िपाललकामा पेश भएको सं घीर् सरकार र प्रिे श सरकारबाट प्राप्त समालनकरण
अनुिान, रािश्व बांडफांड, आन्तररक श्रोत र अन्र् श्रोत तफिको बेरूिु फर्छ्यौट सम्बस्न्ि प्रथताव
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उपर्ुक्त िे स्खएमा कार्िपाललका माफित नगर सभामा पेश हुनेछ र बेरुिु फर्छ्यौटको लालग नगर सभाले
नगर कार्िपाललकाको कार्ािलर्लाई लनिे शन दिनेछ।

(4) उपिफा 3 बमोस्िम प्राप्त लनिे शन अनुसार प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतले बेरुिु फर्छ्यौट गरी लगत
किा गररएको िानकारी महाले खा परीक्षकको कार्ािलर् र सम्बस्न्ित मन्रालर्लाई गराउनु पनेछ।

(5) सं घीर् सरकार र प्रिे श सरकारबाट प्राप्त हुने उपिफा 3 मा उल्लेख भए बाहेकका अनुिान बाहेक

सबै खालका अनुिानहरूको बेरुिु फर्छ्यौटको लालग बेरुिु फर्छ्यौट सहिीकरण सलमलतले तर्ार गरे को
प्रथतावका आिारमा नगर सभाको लनिे शन र कार्िपाललकाको लनणिर् समेत प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतले
महाले खा परीक्षकको कार्ािलर्मा पेश गनुि पनेछ।

(6) लेखापरीक्षण सहिीकरण सलमलत सम्वन्िी अन्र् व्र्वथथा तोवकए बमोस्िम हुनेछ ।
पररच्छे ि–६
बरबुझारथ, लललाम लबवक्र तथा लमन्हा सम्बन्िी व्र्वथथा
२2. बरबुझारथाः (१) नगर पाललकाका लनवािस्चत प्रलतलनलिले आफू स्िम्मा भएको कागिात तथा स्िन्सी सामान
ु न्िा १५ दिन अगावै वफताि बुझाई सोको प्रमाण ललनु पनेछ ।
आफ्नो पिाविी समाप्त हुनभ

(२) कमिचारी सरुवा वा बढु वा हुुँिा वा अवकाश प्राप्त गिाि वा लामो अवलिमा कािमा वा लबिामा रहुँिा

आफ्नो स्िम्मामा रहेको नगिी स्िन्सी वा सरकारी कागिात तोवकएको म्र्ािलभर बरबुझारथ गरी
तोवकएको ढाुँचामा बरबुझारथको प्रमाणपरललनु पनेछ ।

(३) उपिफा (१) बमोस्िम बरबुझारथ नगने व्र्स्क्त वहालवाला कमिचारी भए प्रचललत कानून बमोस्िम

लनिको तलब भत्ता रोक्का राखी रबहाल टु टेको व्र्स्क्त भए लनिको लनवृत्तभरण वा उपिान रोक्का राखी
एवं लनवृत्तभरण, उपिान नपाउने वा उपिान ललइसकेको व्र्स्क्त भए थथानीर् प्रशासनद्वारा पक्राउ गरी
बरबुझारथ गनि लगाइनेछ ।

(४) समर्मा बरबुझारथ नगरे को कारणबाट सरकारी नगिी, स्िन्सी वा कुनै िनमाल नोक्सान भएमा
नोक्सान भए बराबरको रकम र सोही बराबरको लबगो रकम प्रचललत कानून बमोस्िम सम्बस्न्ित
व्र्स्क्तबाट असुल उपर गररनेछ ।

(५) बरबुझारथ गने अन्र् प्रकृर्ा तोवकए बमोस्िम हुनेछ ।
२3.

नगिी स्िन्सी िुरुपर्ोग एवं मथर्ौट भएमा कारबाही गररनेाः (१) कार्ािलर्को सरकारी तहसील तथा स्िन्सी

ुँ ा सरकारी रकम
भण्डार आन्तररक लेखापरीक्षण गिाि वा अस्न्तम ले खापरीक्षण गिाि वा कुनै तवरले िाुँच हुि
वहनालमना तथा मथर्ौट भएको िे स्खन आएमा प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृतले प्रचललत कानून बमोस्िम सो मथर्ौट गने
उपर आवश्र्क कारबाही गनुग
ि राउनु पनेछ ।

(२) सावििलनक सम्पस्त्तको स्िम्मा, त्र्सको लगत, सं रक्षण, वरवुझारथ र िवाफिे ही सम्वन्िी अन्र् व्र्वथथा
तोवकए बमोस्िम हुनेछ ।

२4.

लललाम लबक्री तथा लमन्हा दिनेाः (१) र्स कानून तथा र्स अन्तगित बनेको लनर्म बमोस्िम स्िन्सी लनरीक्षण

गिाि टु टफुट तथा बेकम्मा भई काम नलाग्ने भनी प्रलतवेिनमा उल्लेख भएको मालसामानहरू प्रमुख प्रशासकीर्
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अलिकृतले आवश्र्क िाुँचबुझ गिाि लललाम लबक्री गनुप
ि ने भनी ठहर्र्ाइएको मालसामान तोवकए बमोस्िमको
कार्िववलि अपनाई लललाम लबक्री गनि सवकनेछ ।

(२) र्स ऐनमा अन्र्र िुनसुकै कुरा ले स्खएको भए तापलन र्ो ऐनन अन्तगित उठ्न नसकेको बाुँकी रकम,
प्राकृलतक प्रकोप, िुघट
ि ना वा आफ्नो काबू बावहरको पररस्थथलतले गिाि तथा सुखािती भई वा स्खएर,
सडे र गई वा अन्र् कारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको वा ऐन बमोस्िम लललाम

बढाबढहुुँिा पलन नउठे को वा उठ्ने स्थथलत निे स्खएकोमा कार्िपाललकाबाट तोवकए बमोस्िमको कार्िववलि
अपनाई लमन्हा दिन सवकनेछ ।

पररच्छे ि–७
ववववि
२5. काम, कतिव्र्, अलिकार तथा स्िम्मेवारीाः लेखा उत्तरिार्ी अलिकृत, कार्ािलर् प्रमुख, स्िम्मेवार व्र्स्क्त लगार्त

नगिी वा स्िन्सी सम्वन्िी काम गने अन्र् अलिकारीको काम, कतिव्र्, अलिकार तथा स्िम्मेवारी तोवकए बमोस्िम
हुनेछ ।

(२) उपिफा (१) वमोस्िम तोवकएको काम, कतिव्र्, अलिकार तथा स्िम्मेवारी अनुसार सम्वस्न्ित व्र्स्क्तले
िवाफिे हीता वहन गनुप
ि नेछ ।

२6. ववत्तीर् प्रलतवेिन सावििलनक गनुपि नेाः र्स कानून र अन्र् प्रचललत कानून बमोस्िम तर्ार गनुप
ि ने ववत्तीर्
प्रलतवेिनहरु सम्वस्न्ित लनकार्मा पेश भएको लमलतले सात दिन लभर ववद्युतीर् वा अन्र् उपर्ुक्त माध्र्मबाट
सावििलनक गनुप
ि नेछ ।

२7. आलथिक प्रशासनको सिालनाः (१) नगरपाललकाको आलथिक प्रशासन सिालन सम्वन्िी व्र्वथथा तोवकए
वमोस्िम हुनेछ ।

(२) उपिफा (१) वमोस्िमको व्र्वथथा नभए सम्मका लालग र्ो कानून र र्स अन्तगित तोवकए बमोस्िमको
आलथिक प्रशासन सिालन गनि आवश्र्क पने िनशस्क्तको पररचालन र व्र्वथथापन महाले खा लनर्न्रक
कार्ािलर्ले गनेछ ।

२8. संघीर् र प्रिे श आलथिक कार्िववलि कानूनलाई आिार मान्नुपनेाः नगरपाललकाको सभाले आलथिक कार्िववलि

सम्बन्िी कानून बनाउुँिा सं घीर् र प्रिे श आलथिक कार्िववलि कानूनमा भएका व्र्वथथालाई मागििशिनका रुपमा ललई
सो बमोस्िम गनुि गराउनु पनेछ ।

२9. ववद्युतीर् प्रववलिको प्रर्ोग गनि सक्नेाः (१) र्स कानून बमोस्िम आलथिक कारोवारको ले खा व्र्वस्थथत गनि
उपर्ुक्त ववद्युतीर् प्रणलीको प्रर्ोग गनि सवकनेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोस्िमको आवश्र्क प्रणाली नगरपाललका आंफैले ववकास गरी वा महालेखा लनर्न्रक
कार्ािलर्बाट प्राप्त गरी लागू गनि सवकनेछ ।

(३) उपिफा (२) वमोस्िम ववकास गररएको प्रणालीमा समावेश नभएको वा पर्ािप्त नभएको कुनै प्रणाली
ववकास गनुप
ि ने भएमा लेखाको लसद्घान्त एवं ववत्तीर् ढाुँचाको एकरुपताका लालग तोवकए बमोस्िम
महाले खा लनर्न्रक कार्ािलर्को समेत परामशि ललनुपनेछ ।
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३०. अलिकार प्रत्र्ार्ोिनाः र्ो कानून वा र्स अन्तगित बनेको लनर्म बमोस्िम कुनै कार्ािलर् वा अलिकारीलाई प्राप्त
अलिकार मध्र्े तोवकए बमोस्िमका अलिकार वाहेकका अन्र् अलिकार कुनै अलिकारीले प्रर्ोग गने गरी प्रत्र्ार्ोिन
गनि सवकनेछ ।

३१. लनर्म लनिे स्शका वा कार्िववलि बनाउने अलिकाराः र्स कानूनको उद्देश्र् कार्ािन्वर्न गनि नगर कार्िपाललकाले
आवश्र्क लनर्महरु, लनिे स्शका, कार्िववलि वा मागििशिन बनाउन सक्नेछ ।
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