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प्रस्तावनताः नेपतालको सवंवधतानको धतारता २२९ को उपधतारता (२) बमोविम 
धवुनवेशी नगरपतावलकताको सव्चि् कोषको सचंितालन गन्न, बिेट ्थता 
कतार्नक्रम ्िु्नमता गन्न, वनकतासता ्थता खचि्न गन्न, लेखता रताखन, आवथ्नक ्थता 
ववत्ीर प्रव्वेदन गन्न, आवथ्नक कतारोवतारको आन्ररक वनरनत्रणको वरवसथता 
वमलताउन, आन्ररक ्थता अवन्म लेखतापरीक्षण गन्न, बेरुि ुफछ्रयौट ्थता 
असलु उपर गन्न गरताउन, आवथ्नक कतार्नवववधलताई वनरवम्, वरववसथ् र 
िवताफदहेी बनताउन वता््छनीर भएकोले, नेपतालको सवंवधतानको धतारता २२२ 
बमोविमको धवुनवेशी नगरसभताले रो ऐन बनताएको ्छ ।

:yfgLo /fhkq
w'lgj]zL gu/kflnsfåf/f k|sflzt
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पररच्ेछद–१
प्रतारव्भक

१.  सवंक्षप्त नताम र प्रतार्भः (१)  रस ऐनको नताम “धवुनवेशी  नगरपतावलकताको 
आवथ्नक कतार्नवववध ऐन, २०७४” रहेको ्छ ।

   (२) रो ऐन ्रुन् प्रतार्भ हुने्छ ।

२. पररभताषता: ववषर वता प्रसगंले अकको अथ्न नलतागेमता रस कतानूनमता,
(क) “असलु उपर गनु्न  पनने रकम” भननताले प्रचिवल् ऐन बमोविम 

भकु्तानी वदन नहुने रकम भकु्तानी वदएको वता बढी हुने गरी 
भकु्तानी वदएको वता घटी रकम असलु गरकेो कतारणबताट असलु 
उपर गनु्नपनने भनी लेखतापरीक्षण हुदँता ठहरता्नइएको बेरुि ुरकम 
स््झन ुप्छ्न  र सो शबदले वहनतावमनता वता मसरयौट गरकेो रकम 
्थता नगरलताई व्नु्न  ब्ुझताउन ु पनने अनर कुनै रकम कलम 
समे्लताई िनताउ्ँछ । 

(ख) “अवन्म लेखतापरीक्षण” भननताले महतालेखता परीक्षकको 
कतारता्नलरबताट हुने लेखतापरीक्षण स््झन ुप्छ्न  ।

(ग) “आन्ररक लेखतापरीक्षण” भननताले धवुनवेशी नगरपतावलकताको 
्ोवकएको शताखता वता अवधकृ्बताट हुने आन्ररक लेखतापरीक्षण 
स््झनपु्छ्न  । 

(घ) “आवथ्नक वष्न” भननताले हरके वष्नको सताउन मवहनताको एक 
ग्ेदवेख अकको वष्नको आषताढ मवहनताको मसतान्स्मको १२ 
मवहनताको अववधलताई स््झनपु्छ्न  ।

(ड.) “एक ्ह मतावथको अवधकतारी” भननताले वडता सवचिव र वबषरग् 
शताखता प्रमखुको हकमता नगरपतावलकताको प्रमखु प्रसतासकीर 
अवधकृ्, प्रमखु प्रसतासकीर अवधकृ्को हकमता नगरपतावलकताको 
प्रमखु र प्रमखुको हकमता नगर कतार्नपतावलकता स््झन ुप्छ्न  ।

(चि) “कतारोबतार” भननताले सरकतारी चिल, अचिल, नगदी ् थता विनसी 
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धनमताल वि्मता वलई प्रचिवल् ऐन बमोविम वनधता्नरर् कताममता 
खचि्न वता दतावखलता गनने स्बनधी स्पूण्न कताम स््झन ुप्छ्न  । 

(्छ) “प्रमखु प्रसतासकीर अवधकृ्” भननताले नगरपतावलकताको 
प्रमखु प्रसतासकीर अवधकृ् स््झनपु्छ्न  ।

(ि) “कतारता्नलर” भननताले नगर कतार्नपतावलकताको कतारता्नलर स््झन ु
पद्न्छ । सो शबदले धवुनवेशी नगरपतावलकता मता्ह् रहेको 
वबषरग् शताखता वता ववभताग वता महताशताखता वता कतारता्नलर वता 
एकताइहरुलताई समे् िनताउने्छ । 

(्झ) “कतारता्नलर प्रमखु” भननताले खणड (्छ) र (ि) बमोविमको 
कतारता्नलरको प्रशतासकीर प्रमखु भई कतामकताि गन्न ्ोवकएको 
पदतावधकतारी स््झन ुप्छ्न  ।

(ञ) “वि्मेवतार वरवक्” भननताले लेखता उत्रदतारी अवधकृ्बताट 
अवधकतार सवु्पए बमोविमको कतार्न सचंितालन गनने, वि्मता 
वलने, खचि्न गनने, लेखता रताखने, आन्ररक ्थता अवन्म 
लेखतापरीक्षण गरताई बेरुि ु फ्््छरयौट गनने गरताउने, सरकतारी 
नगदी विनसी असलु उपर गनने गरताउने ्थता दतावखलता गनने 
क ््नवर भएको वरवक् स््झनपु्छ्न  र सो शबदले धवुनवेशी 
नगरपतावलकताको कतामको लतावग सरकतारी नगदी वता विनसी 
वलई वता नवलई सो कताम फर्रयौटको वि्मता वलने िनुसकैु 
वरवक् समे्लताई िनताउ्ँछ ।

(ट) “्तालकु कतारता्नलर” भननताले वडता कतारता्नलर ्थता वबषरग् 
कतारता्नलरको हकमता नगर कतार्नपतावलकताको कतारता्नलर स््झन ु
प्छ्न  । 

(ठ) “्ोवकएको” वता “्ोवकए बमोविम” भननताले रस कतानून 
अन्ग्न् बनेकता वनरमतावली, वनदनेवशकता वता कतार्नवववधमता 
्ोवकएको वता ्ोवकए बमोविम स््झनपु्छ्न  । 

(ड) “नगरपतावलकता” भननताले धवुनवेशी नगरपतावलकता स््झनपु्छ्न  । 
(ढ) “प्रदशे सव्चि् कोष” भननताले सवंवधतानको धतारता २०४ 
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बमोविमको सव्चि् कोष स््झन ुप्छ्न  ।
(ण) “बिेट सकें्” भननताले नेपताल सरकतारले सवीकृ् 

गरकेो आवथ्नक सकें् ्थता वगगीकरणको अधीनमता रही 
नगरपतावलकताको कतारता्नलर, वबषरग् शताखता, वडता कतारता्नलर 
वता सो सरहको के्षत्रतावधकतार भएकता आरोिनता कतार्नकक्रम 
आवदको कतार्न प्रकृव् र सगंठन समे् ्ुछरटिने गरी धवुनवेशी 
नगरपतावलकताले वदएको सकें्लताई िनताउ्ँछ ।

(्) “बेरुि”ु भननताले प्रचिवल् कतानून बमोविम प¥ुरताउन ु पनने 
री् नप¥ुरताई कतारोबतार गरकेो वता रताखन ुपनने लेखता नरताखेको 
्थता अवनरवम् वता बेमनतावसव ्ररकताले आवथ्नक कतारोबतार 
गरकेो भनी लेखतापरीक्षण गदता्न औलंरताइएको वता ठह¥रताइएको 
कतारोबतार स््झनपु्छ्न  ।

(थ) “बैंक” भननताले सव्चि् कोषको स्चितालन गन्न नेपताल रताष्ट्र 
बैंकबताट सवीकृ्ी प्रताप्त धवुनवेशी नगरपतावलकताले ्ोकेको कुनै 
बैंक स््झन ुप्छ्न  र सो शवदले तरस्ो बैंकको अवधकतार प्ररोग 
गरी कतारोवतार गनने गरी ्ोवकएको बैंकको शताखता समे्लताई 
िनताउ्ँछ ।

(द) “मता्ह् कतारता्नलर” भननताले धवुनवेशी नगरपतावलकता मता्ह् 
रहेको वडता कतारता्नलर वता वबषरग् शताखता, महताशताखता, ववभताग 
वता कतारता्नलर र एकताई स््झनपु्छ्न  । 

(ध) “लेखता” भननताले कतारोबतार भएको वरहोरता दवेखने गरी प्रचिवल् 
कतानून बमोविम रतावखने अवभलेख, खता्ता, वक्ताब आवद र 
सो कतारोबतारलताई प्रमतावण् गनने अनर कतागिता् र प्रव्वेदनकता 
सताथै ववद्ु् ीर प्रवववधबताट रतावखएको अवभलेख र आवथ्नक 
वववरण समे्लताइ्न स््झनपु्छ्न  । 

(न) “लेखता उत्रदतारी अवधकृ्” भननताले आफनो र मता्ह् 
कतारता्नलरको आवथ्नक प्रशतासन सचंितालन गनने, वतावष्नक बिेट 
्रतार गनने र सो बिेट वनकतासता प्रताप्त गरी खचि्न गनने अवधकतार 
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सु् पने, बिेट ् थता कतार्नक्रम अनसुतार हुने आवथ्नक कतारोवतारको 
लेखता रताखने र रताखन लगताउने, लेखता वववरण ्रतार गनने 
गरताउने, वववनरोिन, रतािसव, धरयौटी, विनसी र अनर 
िनुसकैु कतारोवतारको आन्ररक ्थता अवन्म लेखतापरीक्षण 
गरताउने, बेरुि ुवनरवम् गनने गरताउने, असलु उपर गनने गरताउने 
वता वमनहता गनने गरताउने क ््नवर भएको नगरपतावलकताको प्रमखु 
प्रशतासकीर  अवधकृ्लताइ स््झनपु्छ्न  । 

(प) “वडता कतारता्नलर” भननताले धवुनवेशी नगरपतावलकताको वडता 
कतारता्नलर स््झनपु्छ्न  । 

(फ) “वडता सवचिव” भननताले धवुनवेशी नगरपतावलकताको वडता 
सवचिवलताई स््झनपु्छ्न  । 

(ब) “वववनरोिन” भननताले धवुनवेशी नगरपतावलकताको नगर 
सभताद्तारता वववभनन कतार्नहरुकता लतावग वववभनन शीष्नकमता खचि्न 
गन्न वववनरोिन भएको रकम स््झनपु्छ्न  । 

(भ) “ववत्ीर वववरण” भननताले नेपताल सरकतारले सवीकृ् गरकेो 
मतापदणड बमोविम कुनै वनवचि् अववधमता भएको आवथ्नक 
कतारोवतारको समवटिग् वसथव् दशता्नउने उदे्शरले शीष्नक 
समे् खलुने गरी ्रतार गररएको वववरण स््झनपु्छ्न  र सो 
शवदले कतारोवतारको वसथव् दशता्नउने गरी शीष्नककता आधतारमता 
वनताइएको बिेट अनमुतान, वनकताशता, खचि्न, आ्दतानी, दतावखलता 
र बताकँी रकम समे् खलुताइएको प्रतावप्त र भकु्तानी वववरण र 
सोसगँ स्ववनध् लेखता, वटपपणी र खलुतासता समे्लताई 
िनताउ्ँछ ।

(म) “सवंवधतान” भननताले नेपतालको सवंवधतान स््झनपु्छ्न  ।
(र)  “सव्चि् कोष” भननताले धवुनवेशी नगरपतावलकताको सव्चि् 

कोष स््झनपु्छ्न  । 
(र)  “सभता” भननताले धवुनवेशी नगर सभता स््झनपु्छ्न  ।
(ल)  “सपंरीक्षण” भननताले आन्ररक वता अवन्म लेखतापरीक्षण 
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प्रव्वेदनमता औलंरताइएको बेरुिकुो स्बनधमता पेश हुन 
आएकता सपटिीकरण वता प्रव्वक्ररता सताथ सलंगन प्रमताण ्थता 
कतागिता्को आधतारमता गररने फ्छकोट स्वनधी कतार्नलताई 
स््झनपु्छ्न  र सो शबदले सभताबताट गवठ् लेखता सवमव्बताट 
प्रताप्त स्ुझताव वता वनदनेशनकता आधतारमता गररने परीक्षण वता 
अनगुमन कतार्न समे्लताई िनताउ्ँछ । 

(व)  “कतार्नपतावलकता” भननताले नगर कतार्नपतावलकता स््झनपु्छ्न  । 
(श)  “सताव्निवनक िवताफदहेीको पद” भननताले पताररश्रवमक 

ठेवकएको वता नठेवकएको िे भए्ता पवन कुनै रूपमता वनरकु् 
हुने वता वनवता्नवचि् हुने वता मनोनर नहुने कतानूनी मतानर्ता प्रताप्त 
सताव्निवनक कताम, क ््नवर र अवधकतार भएको पद स््झनपु्छ्न  । 

(ष)  “वबषरग् शताखता” भननताले धवुनवेशी नगरपतावलकता अन्ग्न् 
रहेको वबषरग् ववभताग, महताशताखता, शताखता, कतारता्नलर वता 
एकताइलताई स््झनपु्छ्न  । 

पररच्ेछद–२
सव्चि् कोष स्चितालन स्वनधी वरवसथता

३.  सव्चि् कोषको स्चितालनः (१) सव्चि् कोषमता दहेतारकता रकमहरु 
रहने्छन्ः 
(क)  नगर सभताबताट सवीकृ् कतानून बमोविम लगताईएको कर ्थता 

गैर कर वताप् असलु भएको रतािसव रकम । 

(ख) नेपताल सरकतार ्थता प्रदशे सरकतारबताट रतािसव बताडँफताडँ 
वताप् प्रताप्त रकम । 

(ग) नेपताल सरकतार ्थता प्रदशे सरकतारबताट प्रताप्त भएको 
समतानीकरण अनदुतान, सश ््न अनदुतान, समपूरक अनदुतान र 
ववशेष अनदुतान वताप् प्रताप्त रकम । 
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(घ)  नगरपतावलकताले वलएको आन्ररक ऋण वताप्को रकम । 

(ड)  अनर प्रचिवल् कतानून बमोविम नगरपतावलकता नताममता प्रताप्त 
भएको अनर आर वताप्को रकम ।

   (२) उपदफता (१) बमोविमको रकम नेपताल रताष्ट्र बैंकबताट 
सवीकृ्ी प्रताप्त नगरपतावलकताले ्ोकेको कुनै बैंकमता खता्ता खोली 
ि्मता गररने्छ । 

   (३) नेपतालको सवंवधतान, रो कतानून र अनर प्रचिवल् 
कतानूनको अधीनमता रही सव्चि् कोषको सचंितालन नगरपतावलकताको 
कतारता्नलरले ्ोके बमोविम गनने्छ ।

४.  सव्चि् कोषको लेखता रताखने उत्रदतावरतवः (१) सव्चि् कोषको 
लेखता अद्ताववधक रुपमता रताखने ् थता तरसको वतावष्नक ववत्ीर वववरण 
्रतार गनने ्थता लेखता दतावखलता गनने गरताउने क ््नवर र उत्रदतावरतव 
नगरपतावलकताको कतार्नकतारी अवधकृ्को हुने्छ । 

   (२) उपदफता (१) बमोविमको लेखता ्थता सोको ववत्ीर 
वववरण सभतामता र प्रदशे लेखता वनरनत्रक कतारता्नलर, महतालेखता 
वनरनत्रक कतारता्नलर एव ंमहतालेखता परीक्षक समक्ष पेश गनने स्वनधी 
अनर कतार्नवववध ्ोवकए बमोविम हुने्छ । 

पररच्ेछद – ३

बिेट वनमता्नण ्थता बतावष्नक कतार्नक्रम ्िु्नमता, वनकतासता, खचि्न, रकमतान्र 
्थता वनरनत्रण

५.  बिेट ् थता कतार्नक्रम ् िु्नमता गननेः (१) आगतामी आवथ्नक वष्नमता नगरले 
स्पतादन गनु्नपनने कतार्न ्थता कतार्नक्रमको लतावग सवंवधतानको धतारता 
२३० वमोविम बिेट ्रतार गनने गरताउने र सभतामता पेश गरी पतारर् 
गरताउने उत्रदतावरतव कतार्नपतावलकताको हुने्छ । 

   (२) उपदफता (१) बमोविम बिेट ्थता कतार्नक्रम ्िु्नमता 
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गनने प्ररोिनकता लतावग उपलवध हुने श्रो् ्थता खचि्नको सीमताको 
पूवता्ननमुतान चिताल ुआवथ्नक वष्नको चैित्र मसतान्वभत्र गरर सकन ुपनने्छ । 

   (३) उपदफता (२) बमोविम श्रो् र खचि्नको सीमता वनधता्नरण 
भएपव्छ वनधता्नरर् स्ो् ् थता खचि्नको सीमतावभत्र रही आगतामी आवथ्नक 
वष्नको बिेट ्िु्नमता गनु्न  पनने्छ । 

   (४) आगतामी आवथ्नक वष्नको बिेट चिताल ुआवथ्नक वष्नको 
असतार १० ग्ेवभत्र सभतामता प्रस्ु्  गनु्नपनने्छ । 

   (५) आगतामी आवथ्नक वष्नको बिेट ्िु्नमता गदता्न 
नगरपतावलकता सवीकृ् आववधक रोिनता र मधरकतालीन खचि्न 
सरंचिनतालताई मूल आधतार बनताउन ुपनने्छ । 

   (६) नगरपतावलकताले घताटता बिेट वनमता्नण गनु्नपनने भएमता 
घताटता पूव ््न  गनने स्ो् समे्को खताकता ्रतार गनु्नपनने्छ । 

   (७) बिेट ्थता कतार्नक्रम ्िु्नमता, ्छलफल एवम् बिेटको 
मसरयौदतालताई अवन्म रुप वदई पतारर् गदता्न अपनताउनपुनने कतार्नवववध 
्ोवकए बमोविम हुने्छ । 

६.  बिेट वनकतासताः (१) सभताबताट बिेट सवीकृ् भएको ७ वदनवभत्र 
प्रमखुले प्रमखु प्रसतासकीर अवधकृ्लताई बिेट खचि्न गनने अवख्रतारी 
प्रदतान गनु्न  पनने्छ । रसरी प्रमखु प्रसतासकीर अवधकृ्लताई अवखरतारी 
प्रताप्त भएको १५ वदन वभत्र प्रमखु प्रसतासवकर अवधकृ्ले सबंवनध् 
महताशताखता वता शताखता प्रमखु र वडता सवचिब लताई कतार्नक्रम र बिेट 
सवह् कतानून बमोविम खचि्न गनने अवख्रतारी प्रदतान गनु्न  पद्न्छ ।

   (२) उपदफता (१) बमोविमको अवख्रतारी प्रताप्त भएपव्छ 
्ोवकए बमोविम बैैकं मताफ्न ् प्रतावप्त, वनकताशता र भकु्तानी गनु्नपनने्छ । ् र 
आवथ्नक वष्नको अवन्म वदनमता ऋण दतावरतवको भकु्तानी र वहसताव 
वमलतान बताहेकको अनर भकु्तानी स्वनधी कताम हुने्ैछन । 

   (३) उपदफता (२) बमोविम प्रतावप्त, वनकतासता ्थता भकु्तानी 
गदता्न सघंीर महतालेखता वनरनत्रक कतारता्नलरले ्ोवकवदएको मतापदणड 
बमोविम हुनेगरी एकल खता्ता कोष प्रणताली अवल्वन गररने्छ । 
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   (४) रकम वनकतासता भएपव्छ ्ोवकएकता पदतावधकतारीको 
सरंकु् दस्ख्बताट बैंक खता्ता सचंितालन गनु्नपनने्छ । 

   (५) सवीकृ् बिेट ्थता कतार्नक्रम बमोविम सवीकृ् 
बिेटको पररवधवभत्र रहेर प्रचिवल् कतानूनबमोविम खचि्न गनने, 
लेखता रताखी वता रताखन लगताई लेखता पेश गनने, लेखतापरीक्षण गरताउने, 
बेरुि ुफ्््छरयौट गननेर कतार्नपतावलकतामता पेश गनने उत्रदतावरतव लेखता 
उत्रदतारी अवधकृ्को हुने्छ । 

   (६) रस कतानून र प्रचिवल् अनर कतानून बमोविम रकम 
वनकतासता वदने ्थता कोष स्चितालन गनने गरताउने स्वनधी अनर 
कतार्नवववध ्ोवकए बमोविम हुने्छ । 

७.  बिेट रोककता वता वनरनत्रण गन्न सकनेः दफता ६ मता िनुसकैु कुरता 
लेवखएको भए्तापवन नगरपतावलकताको आवथ्नक वसथव् र सव्चि् 
कोषमता ि्मता रहेको रकमलताई मधरनिर गरी वववनरोवि् रकममता 
आवशरक्ता अनसुतार नगरपतावलकताले पूण्न वता आवंशकरुपमता रोककता 
वता वनरनत्रण गन्न सकने्छ । 

८.  खचि्न गनने कतार्नवववध : नगरपतावलकताको कतार्न ्थता आरोिनता 
स्चितालन गनने, धरयौटी, दस्रु, सेवता शलुक वलने, पेशकी वदने ्थता 
फर्रयौट गनने, नगदी ्थता विनसी स्पवत्को सरंक्षण गनने, वललताम 
वबक्री गनने, वमनहता वदने स्बनधी कतार्नवववध ्ोवकए बमोविम हुने्छ । 

९.  रकमतान्र ्थता श्रो्तान्रः (१) नगरपतावलकताको सवीकृ् बिेटकोे 
कुनै एक बिेट उप शीष्नक अन्ग्न्को खचि्न शीष्नकमता रकम पगु 
भएमता सो नपगु भएको रकम कुनै एक वता एक भनदता बढी शीष्नकमता 
बचि् हुने रकमबताट २५ प्रव्श्मता नबढ्ने गरी नगर कतार्नपतावलकताले 
रकमतान्र गन्न सकने्छ । ्र पूिँीग् शीष्नकबताट चितालू शीष्नकमता 
रकमतान्र गन्न सकने ्ैछन । 

   (२) उपदफता (१) बमोविमको अवधकतार आवशरक्ता 
अनसुतार नगर कतार्नपतावलकताले प्रमखु प्रशतासकीर अवधकृ्लताई 
प्रतरतारोिन गन्न सकने्छ । 
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   (३) नगरपतावलकताको वववनरोिन अन्ग्न् कुनै एक 
प्रकतारको खचि्न वरहोनने श्रो्मता रहेको रकम अकको श्रो्मता सतानने र 
भकु्तानी वववध पररव ््नन गनने अवधकतार सभताको हुने्छ । 

   (४) रकमतान्र ्थता स्ो्तान्र स्वनधी अनर वरवसथता 
्ोवकए बमोविम हुने्छ ।

१०.  बिेट वफ्ता्न हुनेः सवीकृ् बतावष्नक बिेटमता वववनरोिन भै वनकतासता 
भएको रकम कुनै कतारणवश खचि्न हुन नसकी खचि्न खता्तामता बताकँी 
रहेमता आवथ्नक वष्नको अन्मता सवंचि् कोषमता वफ्ता्न दतावखलता 
गनु्नपनने्छ ।

पररच्ेछद–४
कतारोबतारको लेखता

११.  कतारोबतारको लेखता : (१) वववनरोिन, धरयौटी एव ंरतािश्व ्थता अनर 
कतारोवतारको लेखता दोहोरो लेखता प्रणतालीको वसद्तान् बमोविम नगदमता 
आधतारर् लेखता प्रणताली अनसुतार रतावखने्छ । ् र महतालेखता वनरनत्रक 
कतारता्नलरले नगदमता आधतारर् लेखता प्रणतालीलताई पररमताि्नन गरी 
पररमतावि्न् नगद आधतार वता प्रोदभतावी आधतारमता लेखता रताखने गरी 
्ोवक वदन सकने्छ । 

   (२) उप वनरम (१) बमोविमको लेखता रताखनकता लतावग 
आवशरक लेखता ढताचँिता महतालेखता परीक्षकबताट सवीकृ् भए बमोविम 
हुने्छ । 

   (३) नगरपतावलकताले अनदुतान, सहतार्ता, लगतानी, 
वववनरोिन, रतािश्व ्थता धरयौटीकता अव्ररक् अनर सवै प्रकतारकता 
कतारोवतार र खचि्नको लेखता नगरपतावलकताले ्रतार गरी रताखन ुपनने्छ । 

   (४) लेखता उत्रदतारी अवधकृ्ले ्ोवकएको समरवभत्र 
वववनरोिन, रतािसव, धरयौटी लगतार्को एकीकृ् ववत्ीर वववरण 
्रतार गरी नगर कतार्नपतावलकता, नगर सभता ्थता महतालेखता वनरनत्रक 
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कतारता्नलरमता उपलवध गरताउन ुपनने्छ । 
   (५) आफनो वनकतार र मता्ह् कतारता्नलरको स्पव् र 

दतावरतवको लेखतांकन एव ं प्रव्वेदन गनने दतावरतव लेखता उत्रदतारी 
अवधकृ्को हुने्छ । 

१२. वि्मेवतार वरवक् िवताफदहेी हुने : (१) वि्मेवतार वरवक्ले प्रतरेक 
कतारोबतार सपटिदवेखने गरी प्रचिवल् कतानूनले ्ोके बमोविमको रर् 
प¥ुरताई लेखता ्रतार गरीगरताई रताखन ुपनने्छ । 

   (२) आवथ्नक प्रशतासन सचंितालन गदता्न मता्ह् कतारता्नलरले 
प्रचिवल् कतानूनको पतालनता गर े नगरकेो स्बनधमता आवशरक्ता 
अनसुतार रखेदखे, िताचँिब्ुझ ् थता वनरीक्षण गननेर मता्ह् कतारता्नलरको 
वहसताब केनद्ीर वहसताबमता समतावेश गरताउने उत्रदतावरतव लेखता 
उत्रदतारी अवधकृ्को हुने्छ । 

   (३) उपदफता (१) वमोविम लेखता ्रतार गरनेगरकेो 
वता उपदफता (२) बमोविम लेखता उत्रदतारी अवधकृ्ले रखेदखे, 
िताचँिब्ुझ ्थता वनरीक्षण गदता्न वता लेखतापरीक्षण हुदँता प्रचिवल् 
कतानूनद्तारता वनधता्नरर् प्रवक्ररता पूरता नगरी कतारोबतार गरकेो वता अनर 
कुनै कैवफर् दवेखन आएमता वि्मेवतार वरवक्ले तरसको िवताफदहेी 
वहन गनु्न  पनने्छ । 

   (४) कुनै मनतावसब कतारणले लेखता स्बनधी कताममता 
अवनरवम् हुन गएमता वि्मेवतार वरवक्ले ्ोवकएको अववधवभत्र 
अवधकतार प्रताप्त अवधकतारी समक्ष कतारण खलुताई वनरवम् गरताउनको 
लतावग पेश गरमेता लेखता उत्रदतारी अवधकृ्ले ्ोवकएको ्रतादवभत्र 
तरस स्बनधमता आवशरक वनण्नर गनु्नपनने्छ ।

   ्र मनतावसव कतारण नभई लेखता स्बनधी कताममता 
अवनरवम् हुन आएको दवेखन आएमता लेखता उत्रदतारी अवधकृ्ले 
वि्मेवतार वरवक्लताई पवहलो पटक पॉचँि सर रूपैरता ँ र तरसपव्छ 
पवन दोहोररन आएमता पटकैवपच्ेछ एक हितार रूपैरता ँिररवतानता गरी 
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प्रचिवल् कतानून बमोविम ववभतागीर कतारबताही समे् गन्न सकने्छ । 
   (५) उपदफता (४) बमोविम वनण्नर वदन ुपनने अवधकतारीले 

्ोवकएको ्रतादवभत्र वनण्नर नवदएमता वनिलताई एक ्ह मतावथको 
अवधकतारीले पवहलो पटक पताचँि सर रूपैरता ँरसोही अवधकतारीबताट पनुः 
अकको पटक तरस्ो कतार्न दोहोररन गएमता पनध्र सर रूपैरतािँररवतानता 
गनु्न  पनने्छ ।  

   (६) उपदफता (२) बमोविम रखेदखे, िताचँिब्ुझ ्थता 
वनरीक्षण हुदँता रो कतानून ्थता रस कतानून अन्रग् बनेको वनरम 
बमोविम वनधता्नरर् प्रवक्ररता पूरता नगरी कतारोबतार गरकेो दवेखन आएमता 
वता अनर कुनै कैवफर् दवेखन आएमता िताचँि गन्न पठताउने ्तालकु 
कतारता्नलरले कलमै वपच्ेछ दईु सर रूपैरता ँिररवतानता गन्न सकने्छ । एउटै 
वि्मेवतार वरवक्लताई ्ीन पटकभनदता बढी िररवतानता भइसकेपव्छ 
पनुः तरस्ो कतार्न दोहोररन आएमता कलमैवपच्ेछ पताचँि सर रूपैरता ँ
िररवतानता गरी प्रचिवल् कतानून बमोविम ववभतागीर कतारबताही समे् 
गनु्न  पनने्छ ।  

   (७) रो कतानून वता रस कतानून अन्ग्न् बनेको वनरम 
बमोविम लेखता रताखे नरताखेको, लेखता दतावखलता गर े नगरकेो र 
लेखतापरीक्षण गरताए नगरताएको स्बनधमता समर समरमता िताचँि, 
वनरीक्षण गरी आन्ररक वनरनत्रण र रखेदखे गनने वि्मेवतारी 
कतार्नकतारी अवधकृ्को हुने्छ । 

१३. रतािसव दतावखलता र रतािसव लेखताः (१) प्रचिवल् कतानून बमोविम 
नगरपतावलकतालताई प्रताप्त हुने रतािसव ्थता अनर आर रकमहरु 
कतारता्नलरमता प्रताप्त भएपव्छ ्ोवकए बमोविम सवंचि् कोषमता आ्दतानी 
दवेखने गरी बैंक दतावखलता गनु्न  पनने्छ । 

   (२) रतािसवको लग् ् थता लेखता रताखने ् थता फताटँवतारी पेश 
गनने, लेखतापरीक्षण गरताउने र तरसको अवभलेख रताखने उत्रदतावरतव 
प्रमखु प्रशतासकीर अवधकृ्को हुने्छ । 
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१४.  नगदी विनसी दतावखलता गनने र लेखता रताखने : (१) वि्मेवतार वरवक्ले 
आफनो वि्मतामता आएको सरकतारी नगदीको हकमता सोही वदन वता 
तरसको भोवलपलट ्ोवकएको बैंक खता्तामता र विनसी मतालसतामतान 
भए सता् वदनवभत्र ् ोवकएको सथतानमता दतावखलता गरी शे्रस्ता खडता गनु्न  
पनने्छ । 

   (२) उपदफता (१) बमोविमको ्रतादवभत्र वि्मेवतार 
वरवक्ले नगदी ् थता विनसी दतावखलता गरकेो शे्रस्ता खडता गन्न नसकेमता 
तरसको मनतावसव कतारण खलुताई एक ्हमतावथको अवधकतारी समक्ष 
्रताद थपको लतावग अनरुोध गन्न सकने्छ । रसरी अनरुोध भै आएमता 
एक ्ह मतावथको अवधकतारीले मनतावसव कतारण दखेेमता एकै पटक 
वता दईु पटक गरी बढीमता पैं्तालीस वदनस्मको ्रताद थवपवदन 
सकने्छ । 

   (३) उपदफता (२) बमोविम थवपएको ्रतादवभत्र पवन 
शे्रस्ता खडता नगनने वि्मेवतार वरवक्लताई एक ् ह मतावथको अवधकतारीले 
कलमै वपच्ेछ पताचँि सर रूपैरता ँवता वबगोको दशप्रव्श्स्म िररवतानता 
गन्न सकने्छ ।

   (४) आफनो वि्मतामता आएको सरकतारी नगदी सोही वदन 
वता तरसको भोवलपलट ्ोवकएको बैंक खता्तामता दतावखलता नगरकेो 
दवेखन आएमता स्बवनध् कतार्नकतारी अवधकृ्ले दश वदन स्म ढीलो 
गरकेो भए दश प्रव्श् िररवतानता गरी सो दतावखलता गन्न लगताउने र 
पनध्र वदनस्म वढलो गरकेो भए पनध्र प्रव्श् िररवतानता गरी सो 
समे् दतावखलता गन्न लगताउने र पनध्र वदनभनदता बढी वढलो गरकेो भए 
पचचिीस प्रव्श् िररवतानता गरी नगद दतावखलता गन्न लगताई कसूरको 
मतात्रता अनसुतार प्रचिवल् कतानून बमोविम ववभतागीर कतारबताही समे् 
गन्न गरताउन सकने्छ । 

१५.  आवथ्नक प्रव्वेदन पेश गनने (१) लेखता उत्रदतारी अवधकृ्ले 
्ोवकएकता अववधवभत्र प्रतरेक आवथ्नक वष्नकोे सव्चि् कोषको 
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अव्ररक् वववनरोिन, रतािसव, धरयौटी, वैदवेशक अनदुतान र ऋण 
सहतार्ता ्थता लगतानीको एकीकृ् आवथ्नक वववरण ्रतार गरी नगर 
कतार्नपतावलकता, नगर सभता, महतालेखता वनरनत्रक कतारता्नलर र महतालेखता 
परीक्षकको कतारता्नलरमता प्रव्वेदन पेश गनु्न  पनने्छ । 

   (२) वि्मेवतार वरवक्ले कतारोबतारको लेखता र स्बवनध् 
कतागिता् ्ोवकएको कतारता्नलरमता वता लेखतापरीक्षक समक्ष ्ोवकए 
बमोविम दतावखलता गनु्न  पनने्छ । 

   (३) नगरपतावलकताको ववत्ीर वववरण नेपताल सरकतारले 
अवल्वन गरकेो आवथ्नक सकें् ्थता वगगीकरण अनरुुपको हुने्छ । 

   (४) रतािसव, नगदी, विनसी ्थता धरयौटी दतावखलता गनने 
्थता तरसको लेखता अवभलेख अद्ताववधक रूपमता रताखने अनर 
कतार्नवववध ्ोवकए बमोविम हुने्छ । 

१६.  हतानी नोकसतानी असलु उपर गररने : रस पररच्ेछद बमोविम रताखनपुनने 
कतारोबतारको लेखता ठीकसंगँ नरताखेको कतारणबताट नगरपतावलकतालताई 
कुनै वकवसमको हतानी नोकसतानी ्थता क्षव् हुन गएमता तरसरी पन्न 
गएको हतानी नोकसतानी ्थता क्षव्पूव ््न  वि्मेवतार वरवक्बताट सरकतारी 
बताकँी सरह असलु उपर गररने्छ । 

पररच्ेछद–५
आन्ररक वनरनत्रण, लेखतापरीक्षण ्थता बेरुि ुअसलु फ्््छरयौट

१७.  आन्ररक वनरनत्रण प्रणतालीः (१) नगरपतावलकताले आफनो र 
मता्ह्कता कतारता्नलरको आन्ररक वनरनत्रण प्रणताली सदुृढ गन्न 
कतार्नरोिनता बनताई लताग ुगनु्नपनने्छ । 

   (२) आन्ररक वनरनत्रण कतार्नरोिनता लताग ुगदता्न महतालेखता 
वनरनत्रक कतारता्नलरले ितारी गरकेो आन्ररक वनरनत्रण प्रणतालीको 
वसद्तान्, नीव्, ढताचँिता र कतार्नवववधलताई मताग्नदश्ननको रुपमता वलनपुनने्छ । 
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१८. आन्ररक लेखतापरीक्षणः (१) नगरकतार्नपतावलकता र मता्ह् 
कतारता्नलरहरुको आवथ्नक कतारोवतारको आन्ररक लेखतापरीक्षण 
वनरवम््ता, वम्वरवर्ता, कतार्नदक्ष्ता र प्रभतावकतारर्ताकता 
आधतारमता ्ोवकएको मतापदणडवभत्र रही नगरपतावलकताको आन्ररक 
लेखतापररक्षण शताखता वता ्ोवकएको अवधकृ्बताट हुने्छ ।

   (२) नगरपतावलकताको आन्ररक लेखतापरीक्षण स्वनधी 
अनर वरवसथता ्ोवकए बमोविम हुने्छ । (३) नगरपतावलकताको 
आन्ररक वता अवन्म लेखतापरीक्षण हुदँता सरकतारी नगदी वता विनसी 
मतालसतामतानको लग् ्ुछट गरकेो वता सरकतारलताई हतानी नोकसतानी 
प¥ुरताएकोे दवेखएमता कतार्नकतारी अवधकृ्ले तरस्ो वि्मेवतार 
वरवक्बताट हतावन नोकसतानी भएको रकम असलु गरी कसूरको मतात्रता 
अनसुतार ववभतागीर कतारबताही समे् गनु्न  पनने्छ । 

१९.  सपटिीकरण नवदने उपर कतारबताही : (१) कतारता्नलरको सरकतारी 
नगदी विनसी आर–वररको लेखता आकवसमक वनरीक्षण गदता्न वता 
आन्ररक वता अवन्म लेखतापरीक्षणको वसलवसलतामता सोवधएको 
प्रश्नको िवताफ वता मताग गररए बमोविमको लेखता ्थता वववरण 
्ोवकएको ्रतादवभत्र दतावखलता गनु्न  स्बवनध् लेखता उत्रदतारी 
अवधकृ् र वि्मेवतारवरवक्को क ््नवर हुने्छ । (२) उपदफता (१) 
बमोविम ्ोवकएको ्रतादवभत्र कताम स्पनन गन्न नसवकने भई 
मनतावसव मतावफकको कतारण सवह् ्रताद थपको लतावग अनरुोध 
गरमेता र तरस्ो कतारण मनतावसव दवेखएमता सो प्रश्न सोधनी गनने वता 
वववरण मताग गनने अवधकतारी वता वनकतारले मनतावसव मतावफकको ्रताद 
थप गररवदन सकने्छ । (३) उपदफता (१) र (२) बमोविम वदइएको 
्रतादवभत्र सोवधएको प्रश्नको िवताफवता मताग गररएको लेखता पेश गन्न 
नसकनेले बेरुि ुवता कैवफर् दवेखएको रकम वरहोनु्न  पनने्छ । 

२०.  बेरुि ुअसूल फ्््छरयौट वनरवम् र लग् कतारम गनने : (१) महतालेखता 
परीक्षकको प्रव्वेदनमता औलंरताएको वेरुि ुअसूल उपर गनु्न  पनने ् थता 
व्नु्न  व्ुझताउन ु पनने भनी ठह¥रताईएको रकमको लग् कतारता्नलरले 
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अधरताववधक गरी गरताई रताखनपुनने्छ । 

   (२) लेखतापरीक्षणबताट दवेखएको मसरयौट र वहनतावमनता 
भएको रकम वता ्ोवकए बमोविम वनरवम् हुन नसकेको वेरुि ुरकम 
वि्मेवतार वरवक्बताट असूल उपर गनु्नपनने्छ । 

   (३) महतालेखता परीक्षकको वतावष्नक प्रव्वेदनमता औलरताएको 
बेरुि ु स्बनधमता कतार्नपतावलकताको अनमुव्ले सभतामता उपवसथ् 
भई आफनो प्रव्कृरता वरक् गनने र बेरुि ुफ्््छरयौट स्वनधी कताम 
कतारवताही गनने गरताउने उत्रदतावरतव लेखता उत्रदतारी अवधकृ्को 
हुने्छ । 

   (४) वेरुि ुअसूल फ्छता्न ैट, वनरवम् र लग् कतारम गनने 
स्वनधमता सभतामता ्छलफल भई प्रव्वेदन सवीकृ् भएपव्छ सो 
प्रव्वेदनमता उललेवख् स्ुझतावहरु कतारता्ननवरन गनने गरताउने दतावरतव 
कतार्नपतावलकताको वनदनेशन बमोविमस्ववनध् लेखता उत्रदतारी 
अवधकृ्को हुने्छ । 

   (५) बेरुि ु फ््््छरयौट स्वनधी अनर कतार्नवववध ्ोवकए 
बमोविम हुने्छ ।

पररच्ेछद–६
बरब्ुझतारथ, वललताम वबवक्र ्थता वमनहता स्बनधी वरवसथता

२१.  बरब्ुझतारथ : (१) नगरपतावलकताकता वनवता्नवचि् प्रव्वनवधले आफू 
वि्मता भएको कतागिता् ्थता विनसी सतामतान आफनो पदतावधी 
समताप्त हुनभुनदता १५ वदन अगतावै वफ्ता्न ब्ुझताई सोको प्रमताण वलन ु
पनने्छ । 

   (२) कम्नचितारी सरुवता वता बढुवता हुदँता वता अवकताश प्रताप्त गदता्न 
वता लतामो अववधमता कतािमता वता वबदतामता रहदँता आफनो वि्मतामता रहेको 
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नगदी विनसी वता सरकतारी कतागिता् ् ोवकएको ् रतादवभत्र बरब्ुझतारथ 
गरी ्ोवकएको ढताचँितामता बरब्ुझतारथको प्रमताणपत्र वलन ुपनने्छ । 

   (३) उपदफता (१) बमोविम बरब्ुझतारथ नगनने वरवक् 
वहतालवतालता कम्नचितारी भए प्रचिवल् कतानून बमोविम वनिको ्लब 
भत्ता रोककता रताखी र बहताल टुटेको वरवक् भए वनिको वनवतृ्भरण 
वता उपदतान रोककता रताखी एव ं वनवतृ्भरण, उपदतान नपताउने वता 
उपदतान वलइसकेको वरवक् भए सथतानीर प्रशतासनद्तारता पक्रताउ गरी 
बरब्ुझतारथ गन्न लगताइने्छ । 

   (४) समरमता बरब्ुझतारथ नगरकेो कतारणबताट सरकतारी 
नगदी, विनसी वता कुनै धनमताल नोकसतान भएमता नोकसतान भए 
बरताबरको रकम र सोही बरताबरको वबगो रकम प्रचिवल् कतानून 
बमोविम स्बवनध् वरवक्बताट असलु उपर गररने्छ । 

   (५) बरब्ुझतारथ गनने अनर प्रकृरता ् ोवकए बमोविम हुने्छ । 

२२.  नगदी विनसी दरुुपरोग एव ंमसरयौट भएमता कतारबताही गररने : (१)
कतारता्नलरको सरकतारी ्हसील ्थता विनसी भणडतार आन्ररक 
लेखतापरीक्षण गदता्न वता अवन्म लेखतापरीक्षण गदता्न वता कुनै ् वरले िताचँि 
हुदँता सरकतारी रकम मसरयौट भएको दवेखन आएमता प्रमखु प्रशतासकीर 
अवधकृ्ले प्रचिवल् कतानून बमोविम सो मसरयौट गनने उपर आवशरक 
कतारबताही गनु्नगरताउन ुपनने्छ ।

   (२) सताव्निवनक स्पवत्को वि्मता, तरसको लग्, 
सरंक्षण, वरव्ुझतारथ र िवताफदहेी स्वनधी अनर वरवसथता ्ोवकए 
बमोविम हुने्छ । 

२३.  वललताम वबक्री ्थता वमनहता वदने : (१) रस कतानून ्थता रस अन्ग्न् 
बनेको वनरम बमोविम विनसी वनरीक्षण गदता्न टुटफुट ्थता बेक्मता 
भई कताम नलतागने भनी प्रव्वेदनमता उललेख भएको मतालसतामतानहरू 
प्रमखु प्रशतासकीर अवधकृ्ले आवशरक िताचँिब्ुझ गदता्न वललताम 
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वबक्री गनु्नपनने भनी ठह¥रताइएको मतालसतामतान ्ोवकए बमोविमको 
कतार्नवववध अपनताई वललताम वबक्री गन्न सवकने्छ ।

   (२) रस कतानूनमता अनरत्र िनुसकैु कुरता लेवखएको भए 
्तापवन रो ऐन अन्ग्न् उठ्न नसकेको बताकँी रकम, प्रताकृव्क 
प्रकोप, दघु्नटनता वता आफनो कताबू बतावहरको पररवसथव्ले गदता्न ्थता 
सखुताि्गी भई वता वखएर, सडेर गई वता अनर कतारणबताट सरकतारी 
हतानी नोकसतानी हुन गएको वता ऐन बमोविम वललताम बढताबढ हुदँता पवन 
नउठेको वता उठ्ने वसथव् नदवेखएकोमता कतार्नपतावलकताबताट ्ोवकए 
बमोविमको कतार्नवववध अपनताई वमनहता वदन सवकने्छ । 

पररच्ेछद–७
ववववध

२४.  कताम, क ््नवर, अवधकतार ्थता वि्मेवतारी : (१) लेखता उत्रदतारी 
अवधकृ्, कतारता्नलर प्रमखु, वि्मेवतार वरवक् लगतार् नगदी 
वता विनसी स्वनधी कताम गनने अनर अवधकतारीको कताम, क ््नवर, 
अवधकतार ्थता वि्मेवतारी ्ोवकए बमोविम हुने्छ । 

   (२) उपदफता (१)वमोविम ्ोवकएको कताम, क ््नवर, 
अवधकतार ् थता वि्मेवतारी अनसुतार स्ववनध् वरवक्ले िवताफदहेी्ता 
वहन गनु्नपनने्छ ।

२५.  ववत्ीर प्रव्वेदन सताव्निवनक गनु्नपनने : रस कतानूनर अनर प्रचिवल् 
कतानून बमोविम ्रतार गनु्नपनने ववत्ीर प्रव्वेदनहरु स्ववनध् 
वनकतारमता पेश भएको वमव्ले सता् वदन वभत्र ववद्ु् ीर वता अनर 
उपरकु् मताधरमबताट सताव्निवनक गनु्नपनने्छ । 

२६.  आवथ्नक प्रशतासनको स्चितालनः (१) नगरपतावलकताको आवथ्नक 
प्रशतासन स्चितालन स्वनधी वरवसथता ्ोवकए वमोविम हुने्छ । 

   (२) उपदफता (१) वमोविमको वरवसथता नभए स्मकता 
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लतावग रो कतानून र रस अन्ग्न् ्ोवकए बमोविमको आवथ्नक 
प्रशतासन स्चितालन गन्न आवशरक पनने िनशवक्को पररचितालन र 
वरवसथतापन महतालेखता वनरनत्रक कतारता्नलरले गनने्छ । 

२७.  सघंीर र प्रदशे आवथ्नक कतार्नवववध कतानूनलताई आधतार मताननपुनने: 
नगरसभताले आवथ्नक कतार्नवववध स्बनधी कतानून बनताउदँता सघंीर र 
प्रदशे आवथ्नक कतार्नवववध कतानूनमता भएकता वरवसथतालताई मताग्नदश्ननकता 
रुपमता वलई सो बमोविम गनु्न  गरताउन ुपनने्छ । 

२८.  ववद्ु् ीर प्रवववधको प्ररोग गन्न सकनेः (१) रस कतानून बमोविम 
आवथ्नक कतारोवतारको लेखता वरववसथ् गन्न उपरकु् ववद्ु् ीर 
प्रणलीको प्ररोग गन्न सवकने्छ । 

   (२) उपदफता (१) बमोविमको आवशरक प्रणताली 
नगरपतावलकता आफैंले ववकतास गरी वता महतालेखता वनरनत्रक 
कतारता्नलरबताट प्रताप्त गरी लतागू गन्न सवकने्छ । 

   (३) उपदफता (२) वमोविम ववकतास गररएको प्रणतालीमता 
समतावेश नभएको वता परता्नप्त नभएको कुनै प्रणताली ववकतास गन्नपनने 
भएमता लेखताको वसद्तान् एव ं ववत्ीर ढताचँिताको एकरुप्ताकता लतावग 
्ोवकए बमोविम महतालेखता वनरनत्रक कतारता्नलरको समे् परतामश्न 
वलनपुनने्छ ।

२९.  लेखतापरीक्षण सहिीकरण सवमव्ः (१) नगरपतावलकताबताट स्पतादन 
गररने कतार्नहरुमता आन्ररक वनरनत्रण प्रणताली अवल्वन गरी 
प्रभतावकतारी, दक्ष्तापूण्न एव ंवम्वररी रुपमता स्पतादन गन्न, ववत्ीर 
प्रव्वेदनहरुलताई समरमै ्रतार गन्न ्थता ववश्वसनीर बनताउन, बेरुि ु
फ्छयौट गन्न गरताउन नगरकतार्नपतावलकताले आफू मधरेबताट ्ोकेको 
सदसरको अधरक्ष्तामता नगरपतावलकताको आन्ररक लेखतापरीक्षण 
गन्न ्ोवकएको अवधकृ्, प्रमखु प्रशतासकीर अवधकृ्ले ्ोकेको 
नगरपतावलकताको अवधकृ् र प्रतावववधक अवधकृ्समे् रहेको एक 
लेखतापरीक्षण सहिीकरण सवमव् बनताउन सकने्छ । 
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   (२) लेखतापरीक्षण सहिीकरण सवमव् स्वनधी अनर 
वरवसथता ्ोवकए बमोविम हुने्छ । 

३०. अवधकतार प्रतरतारोिनः रो ऐन रसअन्ग्न् बनेको वनरम बमोविम 
कुनै कतारता्नलर वता अवधकतारीलताई प्रताप्त अवधकतार मधरे ्ोवकए 
बमोविमकता अवधकतार वताहेककता अनर अवधकतार कुनै अवधकतारीले 
प्ररोग गनने गरी प्रतरतारोिन गन्न सवकने्छ । 

३१. वनरम वनदनेवशकता वता कतार्नवववध बनताउने अवधकतारः रस कतानूनको 
उदे्शर कतारता्ननवरन गन्न नगरकतार्नपतावलकताले आवशरक वनरमहरु, 
वनदनेवशकता, कतार्नवववध वता मताग्नदश्नन बनताउन सकने्छ ।
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