
 

 

 
चिचिला गाउँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः२सङ्ख्यः११ मिम ः २०७५/०९/१३ 

भाग – २ 

चिचिला गाउँपाचलकाको आचथिक कायिचिचि चनयचित तथा व्यिचस्थत गनि 

बनेको ऐन, २०७५ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

प्रस्तािनााः 

नेपयलको संमिधयनको धयरय २२९ को उपधयरय (२) बिोमिि मिमिलय गयउँपयमलकयको 

समचि  कोषको संियलनगनन, बिेट   थय कय्नक्रि  िजनिय गनन, मनकयसय  थय खिनगनन, लेखय 

रयखन, आमथनक  थय मित्ती् प्रम िेदन गनन,आमथनक कयरोियरको आन् ररक मन्न्रणको 

व््िस्थय मिलयउन, आन् ररक  थय अमन् ि लेखयपरीक्षण गनन, बरेुिज फछ्र््ौट  थय असजल उपर 

गनन गरयउन, आमथनक कय्नमिमधलयई मन्मि ,व््िमस्थ  र िियफदहेी बनयउन ियचछनी् 

भएकोले, 

नेपयलको संमिधयनको धयरय २२२ बिोमििको मिमिलयगयँउसभय संंंमिधयनको धयरय २२३ 

बिोमििको  मिमिलयगयँउसभयले ्ो कयनून बनयएको छ ।  

 

पररच्छेद–१ 

प्रारचभभक 

१.  संमक्षप्त नयि र प्रयरम्भः (१) ्स कयनूनको नयि “ मिमिलय गयउँपयमलकयको आमथनक 

कय्नमिमध कयनून, २०७५” रहकेोछ । 

 (२) ्ो कयनून सभयबयट पयरर  भएको मिम  दमेख लयग ूहुनेछ । 

२.  पररभयषयः मिष् िय प्रसंगले अको अथन नलयगेिय ्स कयनूनिय,– 

(क) “असजल उपर गनजन पने रकि” भन्नयले प्रिमल  ऐन बिोमिि भजक्तयनी मदन नहुने रकि 

भजक्तयनी मदएको िय बढी हुने गरी भजक्तयनी मदएको िय घटी रकि असजल गरेको कयरणबयट असजल 

उपर गनजन पने भनी लेखयपरीक्षण हँं जदय ठह¥्यइएको बेरुिज रकि सम्झनज पछन र सो शब्दले 

महनयमिनय िय िस््ौट गरेको रकि  थय गयँउलयई म नजन बजझयउनज पने अन्् कज नै रकि कलि 

सिे लयई िनयउँछ । 



 

 

(ख) “अमन् ि लेखयपरीक्षण” भन्नयले िहयलेखय परीक्षकको कय्यनल्बयट हुन ेलेखयपरीक्षण 

सम्झनजपछन । 

(ग) “आन् ररक लेखयपरीक्षण” भन्नयले मिमिलयगयँउगयँउपयमलकयको  ोमकएको शयखय िय 

अमधकृ बयट हुने आन् ररक लेखयपरीक्षण सम्झनजपछन । 

(घ) “आमथनक िषन” भन्नयले हरेक िषनको सयउन िमहनयको एक ग ेदमेख अको िषनको आषयढ 

िमहनयको िसयन् सम्िको बयहृ िमहनयको अिमधलयई सम्झनजपछन । 

(ड.) “एक  ह ियमथको अमधकयरी” भन्नयले िडय समिि र मबष्ग  शयखय प्रिजखको हकिय 

मिमिलयगयँउगयँउपयमलकयको प्रिजख प्रशयसमक् अमधकृ , गयँउपयमलकयको प्रिजख प्रशयसमक् 

अमधकृ को हकिय मिमिलय गयउँपयमलकयको प्रिजख र प्रिजखको हकिय गयँउ कय्नपयमलकय 

सम्झनजपछन । 

(ि) “कयरोबयर” भन्नयले सरकयरींे िल, अिल, नगदी  थय मिन्सी धनियल मिम्िय मलई 

प्रिमल  ऐन बिोमिि मनधयनरर  कयििय खिन िय दयमखलय गने सम्बन्धी सम्पणून कयि सम्झनज 

पछन । 

(छ) “कय्नकयरी अमधकृ ” भन्नयले मिमिलय गयउँपयमलकयको कय्नकयरी अमधकृ  सम्झनजपछन । 

(ि) “कय्यनल्” भन्नयल मिमिलयगयँउ कय्नपयमलकयकोकय्यनल् सम्झनज पदनछ । सो शब्दले 

मिमिलय गयउँपयमलकय िय ह  रहकेो मबष्ग  शयखय िय मिभयग िय िहयशयखय िय कय्यनल् 

िय एकयइहरुलयई सिे  िनयउनेछ ।  

(झ)“कय्यनल् प्रिजख” भन्नयले खण्ड (छ) र (ि) बिोमििको कय्यनल्को प्रशयसकी् प्रिजख 

भई कयिकयि गनन  ोमकएको पदयमधकयरी सम्झनज पछन । 

(ञ) “गयँउपयलीकय” भन्नयले मिमिलय गयउँपयमलकय सम्झनज पछन । 

 (ट) “मिम्िेियर व््मक्त” भन्नयल ेलेखय उत्तरदय्ी अमधकृ बयट अमधकयर सजमम्पए बिोमििको 

कय्न संियलन गन,े मिम्िय मलने, खिन गने, लेखय रयखने, आन् ररक  थय अमन् ि लेखयपरीक्षण 



 

 

गरयई बेरुिज फछ्र््ौट गने गरयउने, सरकयरी नगदी मिन्सी असजल उपर गने गरयउने  थय दयमखलय 

गने क नव्् भएको व््मक्त सम्झनजपछन र सो शब्दले मिमिलय गयउँपयमलकयको कयिको लयमग 

सरकयरी नगदी िय मिन्सी मलई िय नमलई सो कयि फछ्ं््यनउने मिम्िय मलने िजनसजकै व््मक्त 

सिे लयईिनयउँछ । 

(ठ) “ यलजक कय्यनल्” भन्नयले िडय कय्यनल्  थय मबष्ग  कय्यनल्को हकिय 

मिमिलयगयँउ कय्नपयमलकयको कय्यनल् सम्झनजपछन । 

(ड) “ ोमकएको” िय “ ोमकएबिोमिि” भन्नयले ्स कयनून अन् गन  बनेकय मन्ियिली, 

मनदमेशकय िय कय्नमिमधिय  ोमकएको िय  ोमकएबिोमिि सम्झनजपछन । 

(ढ) “गयउँपयमलकय” भन्नयले मिमिलय गयउँपयमलकय सम्झनजपछन । 

(ण) “प्रदशे समचि  कोष” भन्नयले संमिधयनको धयरय २०४ बिोमििको समचि  कोष 

सम्झनजपछन । 

( ) “बिेट संके ” भन्नयले नेपयल सरकयरले स्िीकृ  गरेको आमथनक संके   थय िगीकरणको 

अधीनिय रही गयँउ पयमलकयको कय्यनल्, मबष्ग  शयखय, िडय कय्यनल् िय सो सरहको 

क्षेरयमधकयर भएकय आ्ोिनय कय्नकक्रि आमदकोकय्न प्रकृम  र संगठन सिे  छज रिने गरी 

मिमिलय गयउँपयमलकयले मदएको संके लयई िनयउँछ । 

(थ) “बेरुिज” भन्नयले प्रिमल  कयनून बिोमिि पज¥्यउनज पने री  नपज¥्यई कयरोबयर गरेको िय 

रयखनज पन ेलेखय नरयखेको  थय अमन्मि  िय बेिनयमसि  ररकयले आमथनक कयरोबयर गरेको 

भनी लेखयपरीक्षण गदयन औलं््यइएको िय ठह¥्यइएको कयरोबयर सम्झनजपछन । 

(द) “बैंक” भन्नयले समचि  कोषको सचियलन गनन नेपयल रयष्ट्र बैंकबयट मस्िकृ ी प्रयप्त 

मिमिलय गयउँपयमलकयले  ोकेको कज नै बैंक सम्झनज पछन र सो शव्दले त््स् ो बंंैकको 

अमधकयर प्र्ोग गरी कयरोियर गनेगरी  ोमकएको बैंककोशयखय सिे लयई िनयउँछ । 

(ध) “िय ह  कय्यनल्” भन्नयले मिमिलयगयँउ पयमलकय िय ह  रहकेो िडय कय्यनल् िय 

मबष्ग  शयखय, िहयशयखय, मिभयग िय कय्यनल् र एकयई  सम्झनजपछन । 



 

 

(न) “लेखय” भन्नयले कयरोबयर भएको व््होरय दमेखने गरी प्रिमल  कयनून बिोमिि रयमखने 

अमभलेख, खय य, मक यब आमद र सो कयरोबयरलयई प्रियमण  गने अन्् कयगिय  र 

प्रम िेदनकय सयथै मिद्यज ी् प्रमिमधबयट रयमखएको अमभलेख र आमथनक मििरण सिे लयई न 

सम्झनजपछन । 

(प) “लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ ” भन्नयले आफ्नो र िय ह  कय्यनल्को आमथनक प्रशयसन 

संियलन गन,े ियमषनक बिेट  ्यर गने र सो बिेट मनकयसय प्रयप्त गरी खिन गने अमधकयर सजम्पने, 

बिेट  थय कय्नक्रि अनजसयर हुने आमथनक कयरोियरको लेखय रयखने र रयखन लगयउने, लेखय 

मििरण  ्यर गने गरयउने, मिमन्ोिन, रयिस्ि, धरौटी, मिन्सी  र अन्् िजनसजकै कयरोियरको 

आन् ररक  थय अमन् ि लेखयपरीक्षण गरयउने, बेरुिज मन्मि  गने गरयउने, असजल उपर गने 

गरयउने िय मिन्हय गने गरयउने क नव्् भएको मिमिलय गयउँपयमलकयकय्नकयरी अमधकृ लयई न 

सम्झनजपछन । 

(फ) “िडय कय्यनल्” भन्नयले मिमिलय गयउँपयमलकयको िडय कय्यनल् सम्झनजपछन । 

(ि) “िडय समिि” भन्नयले मिमिलयगयँउपयमलकयको िडय समििलयई सम्झनजपछन । 

(भ) “मिमन्ोिन” भन्नयले मिमिलय गयउँपयमलकय सभयद्वयरय मिमभन्न कय्नहरुकयलयमग मिमभन्न 

शीषनकिय खिन गनन मिमन्ोिन भएको रकि सम्झनजपछन ।   

(ि) “मित्ती् मििरण” भन्नयले नपेयल सरकयरले स्िीकृ  गरेको ियपदण्ड बिोमिि कज नै मनमि  

अिमधिय भएको आमथनक कयरोियरको सिमिग  मस्थम  दशयनउने उद्देश््ले शीषनक सिे  खजल्ने 

गरी  ्यर गररएको मििरण सम्झनजपछन र सो शव्दले कयरोियरको मस्थम  दशयनउने गरी शीषनककय 

आधयरिय िनयइएको बिेट अनजियन, मनकयशय, खिन, आम्दयनी, दयमखलय र बयँकी रकि सिे  

खजलयइएको प्रयमप्त र भजक्तयनी मििरण र सोसँग सम्िमन्ध  लेखय, मटप्पणी र खजलयसय सिे लयई 

िनयउँछ । 

(्) “संमिधयन” भन्नयले नेपयलको संमिधयन सम्झनजपछन । 

(र) “समचि  कोष” भन्नयले मिमिलयगयँउ पयमलकयको समचि  कोष सम्झनजपछन । 



 

 

(ल) “सभय” भन्नयले मिमिलयगयँउ सभय सम्झनजपछन । 

(ि) “संपरीक्षण” भन्नयले आन् ररक िय अमन् ि लेखयपरीक्षण प्रम िेदनिय औलं््यइएको 

बेरुिजको सम्बन्धिय पेश हुन आएकय स्पिीकरण िय प्रम मक्र्य सयथ संलग्न प्रियण  थय 

कयगिय को आधयरिय गररने फछोट सम्िन्धी कय्नलयई सम्झनजपछन र सो शब्दले सभयबयट 

गमठ  लेखय समिम बयट प्रयप्त सजझयि िय मनदशेनकय आधयरिय गररने परीक्षण िय अनजगिन कय्न 

सिे लयई िनयउँछ । 

(श) “कय्नपयमलकय” भन्नयले मिमिलयगयँउ कय्नपयमलकय सम्झनजपछन । 

(ष) “सयिनिमनक िियफदहेीको पद” भन्नयले पयररश्रमिक  ोमकएको िय नठ ोमकएको िे भए 

 यपमन कज नै रूपिय मन्जक्त हुने िय मनियनमि  हुने िय िनोन्न हुने कयनूनी ियन्् य प्रयप्त 

सयिनिमनक कयि, क नव्् र अमधकयर भएको पद सम्झनजपछन । 

(स) “मबष्ग  शयखय” भन्नयले मिमिलय गयउँपयमलकय अन् गन  रहेको मबष्ग  मिभयग, 

िहयशयखय, शयखय, कय्यनल् िय एकयइलयई सम्झनजपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

सचचित कोष सचिालन सभिन्िी व्यिस्था 

३.  समचि  कोषको सचियलनः (१)समचि  कोषिय दहेय्कय रकिहरु रहनेछन्ः— 

(क) गयँउ सभयबयट स्िीकृ  कयनून बिोमिि लगयईएको कर  थय गैर कर ियप  असजल भएको 

रयिस्ि रकि । 

(ख)नेपयल सरकयर  थय प्रदशे सरकयरबयट रयिस्ि बयँडफयँडियप  प्रयप्त रकि । 

(ग)नेपयल सरकयर  थय प्रदशे सरकयरबयट प्रयप्त भएको सियनीकरण अनजदयन, सश नअनजदयन, 

सिपरूक अनजदयन र मिशेष अनजदयन ियप  प्रयप्त रकि । 



 

 

(घ) गयँउ पयमलकयले मलएको आन् ररक ऋण ियप को रकि । 

(ड) अन्् प्रिमल  कयनून बिोमिि गयँउपयमलकय नयििय प्रयप्त भएको अन्् आ् ियप को 

रकि । 

(२)उपदफय (१) बिोमििको रकि नेपयल रयष्ट्र बैंकबयट स्िीकृम  प्रयप्त    गयँउपयमलकयले 

 ोकेको कज नै बैंकिय खय य खोली िम्िय गररनेछ ।  

 (३) नेपयलको संमिधयन, ्ो कयनूनर अन्् प्रिमल  कयनूनको अधीनिय रहीसमचि  

कोषको संियलन गयँउ पयमलकयको कय्यनल्ले  ोके बिोमिि गनेछ ।  

४.  समचि  कोषको लेखय रयखने उत्तरदयम्त्िः (१) समचि  कोषको लेखय अद्ययिमधक 

रुपिय रयखने  थय त््सको ियमषनक मित्ती् मििरण  ्यर गने  थय लेखय दयमखलय गने गरयउने 

क नव्् र उत्तरदयम्त्ि गयँउ पयमलकयको कय्नकयरी अमधकृ को हुनेछ ।  (२) 

उपदफय (१) बिोमििको लेखय  थय सोको मित्ती् मििरण सभयिय र प्रदशे लेखय मन्न्रक 

कय्यनल्,िहयलेखय मन्न्रक कय्यनल् एिं िहयलेखय परीक्षक सिक्ष पेश गने सम्िन्धी अन्् 

कय्नमिमध  ोमकए बिोमिि हुनेछ । 

 

पररच्छेद – ३ 

बजेट चनिािण तथा िाचषिक कायिक्रि तजजििा, चनकासा, खिि, रकिान्तर तथा चनयन्त्रण 

५.  बिेट  थय कय्नक्रि  िजनिय गनेः(१) आगयिी आमथनक िषनिय गयँउले सम्पयदन गनजनपने 

कय्न  थय कय्नक्रिको लयमग संमिधयनको धयरय २३० ििोमिि बिेट  ्यर गने गरयउने र 

सभयिय पेश गरी पयरर  गरयउने उत्तरदयम्त्ि कय्नपयमलकयको हुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) बिोमिि बिेट  थय कय्नक्रि  िजनियगने प्र्ोिनकयलयमग 

उपलव्ध हुने श्रो   थय खिनको सीियको पिूयननजियन ियलज आमथनक िषनको िैर िसयन् मभर 

गररसक्नज पनेछ । 



 

 

  (३) उपदफय (२) बिोमिि श्रो  र खिनको सीिय मनधयनरण भएपमछ 

मनधयनरर  स्रो   थय खिनको सीियमभर रही आगयिी आमथनक िषनको बिेट  िजनिय गनजन पनेछ । 

 (४) आगयिी आमथनक िषनको बिेट ियलज आमथनक िषनको असयर िसयन् मभर सभयिय 

प्रस् ज  गनजनपनेछ । 

(५) आगयिी आमथनक िषनको बिेट  िजनिय गदयन गयँउपयमलकय स्िीकृ  आिमधक ्ोिनय र 

िध््कयलीन खिन संरिनयलयई िलू आधयर बनयउनज पनेछ ।  

  (६) गयँउपयमलकयले घयटय बिेट मनियनण गनजनपने भएिय घयटय पमू न गने स्रो  

सिे को खयकय  ्यर गनजनपनेछ । 

  (७) बिेट  थय कय्नक्रि  िजनिय, छलफल एिि ् बिेटको िस््ौदयलयई 

अमन् ि रुप मदई पयरर  गदयन अपनयउनजपने कय्नमिमध  ोमकए बिोमिि हुनेछ । 

६.  बिेट मनकयसयः (१) सभयबयट बिेट स्िीकृ  भएको७ मदनमभर स्िीकृ  बिेट 

मििरण अनजसयर खिन गने अमख ्यरी प्रिजख प्रशयसमक् अमधकृ ले िय ह  कय्यनल् 

प्रिजखलयई मदनजपनेछ । 

(२) उपदफय (१) बिोमििको अमख ्यरी प्रयप्त भएपमछ  ोमकए बिोमिि बैकियफन   प्रयमप्त, 

मनकयशय र भजक्तयनी गनजनपनेछ । 

 र आमथनक िषनको अमन् ि मदनिय ऋण दयम्त्िको भजक्तयनी र महसयिमिलयन बयहकेको अन्् 

भजक्तयनी सम्िन्धीकयि हुनेछैन । 

(३) उपदफय (२) बिोमिि प्रयमप्त, मनकयसय  थय भजक्तयनी गदयन संघी् िहयलेखय मन्न्रक 

कय्यनल्ले  ोमकमदएको ियपदण्ड बिोमिि हुनेगरी एकल खय य कोष प्रणयली अिलम्िन 

गररनेछ । 

(४) रकि मनकयसय भएपमछ  ोमकएकय पदयमधकयरीको सं्जक्त दस् ख बयट बैंक खय य संियलन 

गनजनपनेछ । 



 

 

(५) स्िीकृ  बिेट  थय कय्नक्रि बिोमिि स्िीकृ  बिेटको पररमधमभर रहरे प्रिमल  

कयनूनबिोमिि खिन गने, लेखय रयखी िय रयखन लगयई लेखय पेश गने, लेखयपरीक्षण गरयउने, 

बेरुिज फछ्र््ौट गनेर कय्नपयमलकयिय पेश गने उत्तरदयम्त्ि लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ को हुनेछ । 

(६) ्स कयनूनर प्रिमल  अन्् कयनून बिोमिि रकि मनकयसय मदने  थय कोष सचियलन गने 

गरयउने सम्िन्धी अन्् कय्नमिमध  ोमकए बिोमिि हुनेछ ।  

७. बिेट रोक्कय िय मन्न्रण गनन सक्नेः  दफय ६ िय िजनसजकै कज रय लेमखएको भए यपमन 

गयँउ पयमलकयको आमथनक मस्थम  र समचि  कोषिय िम्िय रहकेो रकिलयई िध््निर गरी 

मिमन्ोमि  रकििय आिश््क य अनजसयर गयँउ पयमलकयले पणून िय आंमशकरुपिय रोक्कय िय 

मन्न्रण गनन सक्नेछ । 

८.  खिन गने कयर्न्मिमध ंः गयँउपयमलकयकोकय्न  थय आ्ोिनय सचियलन गने,धरौटी, 

दस् जर,सेिय शजल्क मलने, पेश्की मदने  थय फछ्र््ौट गने,  नगदी  थय मिन्सी सम्पमत्तको संरक्षण 

गने, मललयि मबक्री गने, मिन्हय मदने सम्बन्धी कय्नमिमध  ोमकए बिोमिि हुनेछ । 

९.  रकियन् र  थय श्रो यन् रः (१) गयँउपयमलकयको स्िीकृ  बिेटकोंे कज नै एक बिेट 

उप शीषनक अन् गन को खिन शीषनकिय रकि नपजग भएिय सो नपजग भएको रकि कज नै एक िय 

एक भन्दय बढी शीषनकिय बि  हुने रकिबयट २५ प्रम श िय नबढ्ने गरी  गयँउ कय्नपयमलकयले 

रकियन् र गनन सक्नेछ ।  र कज नै गयँउपयलीकयको स्िीकृ  बिेट  थय  ्ोिनय उपभोक्तय 

समिम ले गनन नसक्ने भमन िडय समिम बयट मसफयररस गरेिय गयँउकय्नपयलीकयले मनणन् गरी सो 

बिेटलयई अको कज नै ्ोिनय  थय बिेटिय ििन िय एमककृ  गरी खिन गनन समकनेछ । 

   र पूँिीग  शीषनकबयट ियल ूशीषनकिय रकियन् र गनन सक्ने छैन । 

               (२) उपदफय (१) बिोमििको अमधकयर आिश््क य अनजसयर गयँउ 

कय्नपयमलकयले प्रिजख प्रशयसमक् अमधकृ लयई प्रत््य्ोिन गनन सक्नेछ ।  

(३) गयँउपयमलकयको मिमन्ोिन अन् गन  कज नै एक प्रकयरको खिन व््होने श्रो िय रहकेो रकि 

अको श्रो िय सयने र भजक्तयनी मिमध पररि नन गने अमधकयर सभयको हुनेछ । 



 

 

(४) रकियन् र  थय स्रो यन् रसम्िन्धी अन्् व््िस्थय  ोमकए बिोमिि हुनेछ।  

(५) गयँउपयलीकयको सिपजरक कोषिय रहकेो रकि अन्् मनकय्बयट सो मशषनक अन् गन  बिेट 

प्रयप्त नभएिय सिपजरक कोषको रकि बयँकी रहने हुनयले सो रकिलयई आिश््क ठयँउिय 

गयँउकय्नपयलीकयले मिमन्ोिन गरी खिन गनन सक्नेछ, सो रकि अन्् कज नै ्ोिनय  थय 

कय्नक्रििय बिेट रकि अपजग भएिय सो कय्नक्रि  थय ्ोिनयिय गयँउकय्नपयलीकयले मनणन् 

गरी थप गनन समकनेछ र पमछ गयँउसभयबयट अनजिोदन गररनजपनेछ । 

१०. बिेट मफ यन हुनेः  स्िीकृ  बयमषनक बिेटिय मिमन्ोिन भै मनकयसय भएको रकि कज नै 

कयरणिश खिन हुन नसकी खिन खय यिय बयँकी रहिेय आमथनक िषनको अन् िय संमि  कोषिय 

मफ यन दयमखलय गनजनपनेछ ।  

 

पररच्छेद–४ 

कारोबारको लेखा 

११.  कयरोबयरको लेखय ंः(१) मिमन्ोिन,धरौटी एिं रयिश्व  थय अन्् कयरोियरको 

लेखय दोहोरो लेखय प्रणयलीको मसद्घयन्  बिोमिि नगदिय आधयरर  लेखय प्रणयली अनजसयर 

रयमखनेछ । 

                 र िहयलेखय मन्न्रक कय्यनल्ले नगदिय आधयरर  लेखय प्रणयलीलयई 

पररियिनन गरी पररियमिन  नगद आधयर िय प्रोदभयिी आधयरिय लेखय रयखने गरी  ोमक मदन 

सक्नेछ ।  

(२)उप मन्ि (१) बिोमििको लेखय रयखनकयलयमग आिश््क लेखय ढयँिय  िहयलेखय 

परीक्षकबयट स्िीकृ  भए बिोमिि हुनेछ ।  

(३) गयँउ पयमलकयले अनजदयन, सहय् य, लगयनी,मिमन्ोिन,रयिश्व  थय धरौटीकय अम ररक्त 

अन्् सिै प्रकयरकयकयरोियर र खिनको लेखय गयँउ पयमलकयले  ्यर गरी रयखनजपनेछ । 



 

 

(४)लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ ले  ोमकएको सि्मभर मिमन्ोिन,रयिस्ि,धरोंैटी लगय् को 

एकीकृ  मित्ती् मििरण  ्यर गरी गयँउ कय्नपयमलकय, गयँउ सभय  थय िहयलेखय मन्न्रक 

कय्यनल्िय उपलव्ध गरयउनज पनेछ । 

(५) आफ्नो मनकय् र िय ह  कय्यनल्को सम्पम  र दयम्त्िको लेखयंकन एिं प्रम िेदन गने 

दयम्त्ि लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ को हुनेछ । 

१२.  मिम्िेियर व््मक्त िियफदहेी हु जंने ंः (१) मिम्िेियर व््मक्तले प्रत््ेक कयरोबयर 

स्पिदमेखने गरी प्रिमल  कयनूनले  ोके बिोमििको रर  पज¥्यई लेखय  ्यर गरीगरयई रयखनज 

पनेछ । 

(२) आमथनक प्रशयसन संियलन गदयन िय ह  कय्यनल्ले प्रिमल  कयनूनकोपयलनय गरे नगरेको 

सम्बन्धिय आिश््क य अनजसयर रेखदखे, ियँिबजझ  थय मनरीक्षण गनेर िय ह  कय्यनल्को 

महसयब केन्री् महसयबिय सियिेश गरयउनेउत्तरदयम्त्ि लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ को हुनेछ । 

(३) उपदफय (१) ििोमिि लेखय  ्यर गरेनगरेको िय उपदफय (२) बिोमिि लेखय उत्तरदय्ी 

अमधकृ ले रेखदखे, ियँिबजझ  थयमनरीक्षण गदयन िय लेखयपरीक्षण हुदँय प्रिमल  कयनूनद्वयरय 

मनधयनरर  प्रमक्र्य परूय नगरीकयरोबयर गरेको िय अन्् कज नै कैमफ्  दमेखन आएिय मिम्िेियर 

व््मक्तले त््सकोिियफदहेी िहन गनजन पनेछ । 

(४) कज नै िनयमसब कयरणले लेखय सम्बन्धी कयििय अमन्मि  हुन गएियमिम्िेियर व््मक्तले 

 ोमकएको अिमधमभर अमधकयर प्रयप्त अमधकयरीसिक्ष कयरण खजलयईमन्मि  गरयउनको लयमग 

पेश गरेिय लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ ले  ोमकएको म््यदमभरत््स सम्बन्धिय आिश््क मनणन् 

गनजनपनेछ । 

 

 र िनयमसिकयरण नभई लेखय सम्बन्धी कयििय अमन्मि  हुन आएको दमेखनआएिय लेखय 

उत्तरदय्ी अमधकृ ले मिम्िेियर व््मक्तलयई पमहलो पटक प िँ स् रूपै्यँ रत््सपमछ पमन 



 

 

दोहोररन आएिय पटकैमपच्छे एक हियर रूपै्यँ िररियनय गरी प्रिमल कयनून बिोमिि 

मिभयगी् कयरबयही सिे  गनन सक्नेछ । 

(५) उपदफय (४) बिोमिि मनणन् मदनज पने अमधकयरीले  ोमकएको म््यदमभरमनणन् नमदएिय 

मनिलयई एक  ह ियमथको अमधकयरीले पमहलो पटक पयँि स् रूपै्यँ रसोही अमधकयरीबयट 

पजनः अको पटक त््स् ो कय्न दोहोररन गएिय पन्र स् रूपै्यँिररियनय गनजन पनेछ । 

(६) उपदफय (२) बिोमिि रेखदखे, ियँिबजझ  थय मनरीक्षण हुदँय ्ो कयनून  थय्स कयनून 

अन् रग  बनेको मन्ि बिोमिि मनधयनरर  प्रमक्र्य परूय नगरी कयरोबयर गरेकोदमेखन आएिय िय 

अन्् कज नै कैमफ्  दमेखन आएिय ियँि गनन पठयउने  यलजक कय्यनल्ले कलिै मपच्छे दजई स् 

रूपै्यँ िररियनय गनन सक्नेछ ।एउटै मिम्िेियर व््मक्तलयई  ीन पटकभन्दय बढी िररियनय 

भइसकेपमछ पजनः त््स् ो कय्नदोहोररन आएिय कलिैमपच्छे पयँि स् रूपै्यँ िररियनय गरी 

प्रिमल  कयनून बिोमििमिभयगी् कयरबयही सिे  गनजन पनेछ । 

(७) ्ो कयनून िय ्स कयनूनअन् गन  बनेको मन्ि बिोमिि लेखय रयखे नरयखेको, लेखय 

दयमखलय गरे नगरेको र लेखयपरीक्षण गरयए नगरयएको सम्बन्धिय सि् सि्ियियँि, मनरीक्षण 

गरी आन् ररक मन्न्रण र रेखदखे गने मिम्िेियरी कय्नकयरी अमधकृ को हुनेछ । 

१३.  रयिस्ि दयमखलय र रयिस्ि लेखयः(१) प्रिमल  कयनून बिोमिि गयँउपयमलकयलयईप्रयप्त 

हुने रयिस्ि  थय अन्् आ् रकिहरुकय्यनल्िय प्रयप्त भएपमछ  ोमकए बिोमििसंमि  कोषिय 

आम्दयनी दमेखने गरी बैंक दयमखलय गनजन पनेछ । 

(२) रयिस्िको लग   थय लेखय रयखने  थय फयँटियरी पेश गने, लेखयपरीक्षणगरयउने र त््सको 

अमभलेख रयखने उत्तरदयम्त्ि कय्नकयरी अमधकृ को हुनेछ । 

१४.  नगदी मिन्सी दयमखलय गने र लेखय रयखने ंः (१) मिम्िेियर व््मक्तले 

आफ्नोमिम्ियिय आएको सरकयरी नगदीको हकिय सोही मदन िय त््सको भोमलपल्ट 

 ोमकएको बैंक खय यिय र मिन्सीियलसयियन भए सय  मदनमभर  ोमकएको स्थयनिय दयमखलय 

गरी श्रेस् य खडय गनजन पनेछ । 



 

 

(२) उपदफय (१) बिोमििको म््यदमभर मिम्िेियर व््मक्तले नगदी  थय मिन्सीदयमखलय गरेको 

श्रेस् य खडय गनन नसकेिय त््सको िनयमसिकयरण खजलयई एक  हियमथको अमधकयरी सिक्ष 

म््यद थपको लयमग अनजरोध गनन सक्नेछ । ्सरी अनजरोध भैआएिय एक  ह ियमथको 

अमधकयरीले िनयमसिकयरण दखेेिय एकै पटक िय दजई पटक गरीबढीिय पैं यलीस मदनसम्िको 

म््यद थमपमदन सक्नेछ । 

(३) उपदफय (२) बिोमिि थमपएको म््यदमभर पमन श्रेस् य खडय नगने मिम्िेियरव््मक्तलयई एक 

 ह ियमथको अमधकयरीले कलिै मपच्छे पयँि स् रूपै्यँ िय मबगोको दशप्रम श सम्ि 

िररियनय गनन सक्नेछ । 

(४) आफ्नो मिम्ियिय आएको सरकयरी नगदी सोही मदन िय त््सको भोमलपल्ट ोमकएको बैंक 

खय यियदयमखलय नगरेको देमखन आएिय सम्बमन्ध  कय्नकयरी अमधकृ ले दश मदनसम्ि ढीलो 

गरेको भए दश प्रम श  िररियनय गरी सो दयमखलय गननलगयउने र पन्र मदनसम्ि मढलो गरेको 

भए पन्र प्रम श  िररियनय गरी सो सिे दयमखलय गनन लगयउने र पन्र मदनभन्दय बढी मढलो 

गरेको भए पच्िीस प्रम श  िररियनयगरी नगद दयमखलय गनन लगयई कसरूको ियरय अनजसयर 

प्रिमल  कयनून बिोमिि मिभयगी्कयरबयही सिे  गनन गरयउन सक्नेछ । 

१५.  आमथनक प्रम िेदन पेश गने ंः(१) लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ ले  ोमकएकय 

अिमधमभर  प्रत््ेक आमथनक िषनकोंे समचि  कोषको अम ररक्त मिमन्ोिन, रयिस्ि, 

धरौटी,िैदमेशक अनजदयन र ऋण सहय् य  थय लगयनीको एकीकृ  आमथनक मििरण  ्यर गरी 

गयँउ कय्नपयमलकय, गयँउ सभय,िहयलेखय मन्न्रक कय्यनल् र िहयलखेय परीक्षकको 

कय्यनल्िय प्रम िेदन पेश गनजन पनेछ । 

(२) मिम्िेियर व््मक्तले कयरोबयरको लेखय र सम्बमन्ध  कयगिय   ोमकएकोकय्यनल्िय िय 

लेखयपरीक्षक सिक्ष  ोमकए बिोमिि दयमखलय गनजन पनेछ । 

(३) गयँउ पयमलकयको मित्ती् मििरण नेपयल सरकयरले अिलम्िन गरेको आमथनक संके   थय 

िगीकरण अनजरुपको हुनेछ । 



 

 

(४) रयिस्ि, नगदी, मिन्सी  थय धरौटी दयमखलय गने  थय त््सको लेखय 

अमभलेखअद्ययिमधक रूपिय रयखने अन्् कय्नमिमध  ोमकए बिोमिि हुनेछ । 

१६.  हयनी नोक्सयनी असजं जल उपर गररने ंः ्स पररच्छेद बिोमिि रयखनजपने 

कयरोबयरकोलेखय ठीकसंंँग नरयखेको कयरणबयट गयँउपयमलकयलयई कज नै मकमसिको हयनी 

नोक्सयनी थय क्षम  हुन गएिय त््सरी पनन गएको हयनी नोक्सयनी  थय क्षम पमू न 

मिम्िेियरव््मक्तबयट सरकयरी बयँकी सरह असजल उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

आन्तररक चनयन्त्रण, लेखापरीक्षणतथा बेरुजज असजल फछ्र्यैट 

 

१७. आन् ररक मन्न्रण प्रणयलीः(१) गयँउ पयमलकयले आफ्नो र िय ह कयकय्यनल्को 

आन् ररक मन्न्रण प्रणयली सजदृढ गनन कय्न्ोिनय बनयई लयगज गनजनपनेछ । 

   (२) आन् ररक मन्न्रण कय्न्ोिनय लयगज गदयन िहयलेखय 

मन्न्रक कय्यनल्ले ियरी गरेको आन् ररक मन्न्रण प्रणयलीको मसद्धयन् ,नीम , ढयँिय र 

कय्नमिमधलयई ियगनदशननको रुपिय मलनजपनेछ । 

१८. आन् ररक लेखयपरीक्षणः(१) गयँउकय्नपयमलकय र िय ह  कय्यनल्हरुको आमथनक 

कयरोियरको आन् ररक लेखयपरीक्षण मन्मि  य, मि व््म् य,कय्नदक्ष य र प्रभयिकयरर यकय 

आधयरिय  ोमकएको ियपदण्डमभर रही गयँउपयमलकयको आन् ररक लेखयपररक्षण शयखयिय 

 ोमकएको अमधकृ बयट हुनेछ ।  

(२) गयँउ पयमलकयको आन् ररक लेखयपरीक्षण सम्िन्धी अन्् व््िस्थय  ोमकए बिोमिि हुनेछ 

।  



 

 

(३) गयँउ पयमलकयको आन् ररक  िय अमन् ि लेखयपरीक्षण हुदँय सरकयरी नगदी ियमिन्सी 

ियलसयियनको लग  छज ट गरेको िय सरकयरलयई हयनी नोक्सयनी पज¥्यएकोंे दमेखएिय 

कय्नकयरी अमधकृ ले त््स् ो मिम्िेियर व््मक्तबयट हयमन नोक्सयनी भएको रकिअसजल गरी 

कसरूको ियरय अनजसयर मिभयगी् कयरबयही सिे  गनजनपनेछ । 

१९.  स्पिीकरण नमदने उपर कयरबयही ंः (१) कय्यनल्को सरकयरी नगदी मिन्सी आ्–

व्््को लेखय आकमस्िक मनरीक्षण गदयन िय आन् ररक िय अमन् ि लेखयपरीक्षणको 

मसलमसलयिय सोमधएको प्रश्नको िियफ िय ियग गररए बिोमििको लेखय  थय 

मििरण ोमकएको म््यदमभर दयमखलय गनजन सम्बमन्ध  लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ  र 

मिम्िेियरव््मक्तको क नव्् हुनेछ । 

(२) उपदफय (१) बिोमिि  ोमकएको म््यदमभर कयि सम्पन्न गनन नसमकने भईिनयमसि 

ियमफकको कयरण समह  म््यद थपको लयमग अनजरोध गरेिय र त््स् ो कयरणिनयमसि दमेखएिय 

सो प्रश्न सोधनी गने िय मििरण ियग गने अमधकयरी िय मनकय्लेिनयमसि ियमफकको म््यद थप 

गररमदन सक्नेछ । 

(३) उपदफय (१) र (२) बिोमिि मदइएको म््यदमभर सोमधएको प्रश्नको िियफिय ियग 

गररएको लेखय पेश गनन नसक्नेले बेरुिज िय कैमफ्  दमेखएको रकि व््होनजनपनेछ । 

२०. बेरुिज असलू फछ्र््ैट मन्मि  र लग  कय्ि गने ंः (१) िहयलेखय परीक्षकको 

प्रम िेदनिय औलं््यएको  िेरुिज  असलू उपर गनजन पने  थय म नजन िजझयउनज पने भनी ठह¥्यईएको 

रकिको लग  कय्यनल्ले अध््यिमधक गरी गरयई रयखनजपनेछ ।  

(२)लेखयपरीक्षणबयट दमेखएको िस््ौट र महनयमिनय भएको रकि िय  ोमकए बिोमिि मन्मि  

हुन नसकेको िेरुिज रकि मिम्िेियर व््मक्तबयट असलू उपर गनजनपनछे ।  

(३) िहयलेखय परीक्षकको ियमषनक प्रम िेदनिय औल््यएको बेरुिजसम्बन्धिय कय्नपयमलकयको 

अनजिम लेसभयिय उपमस्थ  भई आफ्नो प्रम कृ्य व््क्त गने र बेरुिज फछौट सम्िन्धीकयि 

कयरियही गने गरयउने उत्तरदयम्त्ि लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ को हुनेछ ।  



 

 

(४) िेरुिज असलू फछयनंैट,मन्मि  र लग  कय्ि गने सम्िन्धिय  सभयिय छलफल भई 

प्रम िेदन स्िीकृ  भएपमछ सो प्रम िेदनिय उल्लेमख  सजझयिहरु कय्यनन्ि्न गने गरयउन े

दयम्त्ि कय्नपयमलकयको मनदशेन बिोमििसम्िमन्ध  लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ को हुनेछ ।  

(५) बेरुिज फछ्र््ौट सम्िन्धी अन्् कय्नमिमध  ोमकएबिोमिि हुनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

बरबजझारथ, चललाि चबचक्र तथा चिन्हा सभबन्िी व्यिस्था 

२१.  बरबजझयरथ ंः (१) गयँउ पयमलकयकय मनियनमि  प्रम मनमधले आफू मिम्िय भएको 

कयगिय   थय मिन्सी सयियन आफ्नो पदयिधी सियप्त हुनजभन्दय १५ मदन अगयिै मफ यन बजझयई 

सोको प्रियण मलनज पनेछ ।  

(२) किनियरी सरुिय िय बढजिय हुदँय िय अिकयश प्रयप्त गदयन िय लयिोअिमधिय कयििय िय 

मबदयिय रहदँय आफ्नो मिम्ियिय रहकेो नगदी मिन्सी िय सरकयरीकयगिय   ोमकएको म््यदमभर 

बरबजझयरथ गरी  ोमकएको ढयँियिय बरबजझयरथको प्रियणपरमलनज पनेछ । 

(३) उपदफय (१) बिोमिि बरबजझयरथ नगने व््मक्त िहयलियलय किनियरी भए प्रिमल  कयनून 

बिोमिि मनिको  लब भत्तय रोक्कय रयखी रबहयल टजटेको व््मक्त भए मनिको मनितृ्तभरण िय 

उपदयन रोक्कय रयखी एिं मनितृ्तभरण, उपदयन नपयउने िय उपदयन मलइसकेको व््मक्त भए 

स्थयनी् प्रशयसनद्वयरय पक्रयउ गरीबरबजझयरथ गनन लगयइनेछ । 

(४) सि्िय बरबजझयरथ नगरेको कयरणबयट सरकयरी नगदी, मिन्सी िय कज नैधनियलनोक्सयन 

भएिय नोक्सयन भए बरयबरको रकि र सोही बरयबरको मबगो रकि प्रिमल कयनून बिोमिि 

सम्बमन्ध  व््मक्तबयट असजल उपर गररनेछ । 

(५) बरबजझयरथ गने अन्् प्रकृ्य  ोमकए बिोमिि हुनेछ । 



 

 

२२.  नगदी मिन्सी दजरुप्ोग एिं िस््ौट भएिय कयरबयही गररने ंः(१)कय्यनल्को 

सरकयरी  हसील  थय मिन्सी भण्डयर आन् ररक लेखयपरीक्षण गदयन ियअमन् ि लेखयपरीक्षण 

गदयन िय कज नै  िरले ियँि हुँदय सरकयरी रकि िस््ौट भएकोदमेखन आएिय कय्नकयरी 

अमधकृ ले प्रिमल  कयनून बिोमिि सो िस््ौट गने उपर आिश््क कयरबयही गनजनगरयउनज 

पनेछ । 

(२) सयिनिमनक सम्पमत्तको मिम्िय, त््सको लग , संरक्षण, िरिजझयरथ र िियफदहेी सम्िन्धी 

अन्् व््िस्थय  ोमकएबिोमिि हुनेछ । 

२३.  मललयि मबक्री  थय मिन्हय मदने ंः(१) ्स कयनून  थय ्सअन् गन  बनेको मन्ि 

बिोमिि मिन्सी मनरीक्षण गदयन टजटफज ट  थय बेकम्िय भई कयि नलयग्ने भनी प्रम िेदनिय उल्लेख 

भएको ियलसयियनहरू प्रिजख प्रशयसमक् अमधकृ ले आिश््क ियँिबजझ गदयन मललयि मबक्री 

गनजनपने भनी ठह¥्यइएको ियलसयियन  ोमकए बिोमििको कय्नमिमध अपनयई मललयिमबक्री 

गनन समकनेछ । 

  (२) ्स कयनूनिय अन््र िजनसजकै कज रय लेमखएको भए  यपमन ्य कयनून 

अन् गन  उठ्न नसकेको बयँकी रकि, प्रयकृम क प्रकोप, दजघनटनय िय आफ्नो कयबू बयमहरको 

पररमस्थम ले गदयन  थय सजखयि ी भई िय मखएर, सडेर गई िय अन््कयरणबयट सरकयरी हयनी 

नोक्सयनी हुन गएको िय ऐन बिोमिि मललयि बढयबढ हुदँय पमन नउठेको िय उठ्ने मस्थम  

नदमेखएकोिय कय्नपयमलकयबयट  ोमकए बिोमििको कय्नमिमध अपनयई मिन्हय मदन समकनेछ । 

 

 

 

 

 



 

 

पररच्छेद–७ 

चिचिि 

२४.  कयि, क नव््, अमधकयर  थय मिम्िेियरी ंः लेखय उत्तरदय्ी अमधकृ , कय्यनल् 

प्रिजख, मिम्िेियरव््मक्त लगय्  नगदी िय मिन्सी सम्िन्धी कयि गने अन्् अमधकयरीको कयि, 

क नव््, अमधकयर  थय मिम्िेियरी  ोमकए बिोमिि हुनेछ । 

  (२) उपदफय (१) ििोमिि  ोमकएको कयि, क नव््, अमधकयर  थय 

मिम्िेियरी अनजसयर सम्िमन्ध  व््मक्तले िियफदहेी य िहन गनजनपनेछ । 

२५.   मित्ती् प्रम िेदन सयिनिमनक गनजनपने ंः ्स कयनून र अन्् प्रिमल  कयनूनबिोमिि 

 ्यर गनजनपने मित्ती् प्रम िेदनहरु सम्िमन्ध  मनकय्िय पेश भएको मिम ले सय  मदन मभर 

मिद्यज ी् िय अन्् उप्जक्त ियध््िबयट सयिनिमनक गनजनपनेछ । 

२६.  आमथनक प्रशयसनको सचियलनः (१) गयँउपयमलकयको आमथनक प्रशयसन सचियलन 

सम्िन्धी व््िस्थय  ोमकए ििोमििहुनेछ ।  

(२) उपदफय (१) ििोमििको व््िस्थय नभएसम्िकय लयमग ्ो कयनून र ्स अन् गन   ोमकए 

बिोमििको आमथनक प्रशयसन सचियलन गनन आिश््क पने िनशमक्तको पररियलन र 

व््िस्थयपन िहयलेखय मन्न्रक कय्यनल्ले गनेछ ।  

२७.  संघी् र प्रदशे आमथनक कय्नमिमध कयनूनलयई आधयर ियन्नजपने ंः गयँउ पयमलकयको 

सभयले आमथनक कय्नमिमध सम्बन्धी कयनून बनयउँदय संघी् र प्रदशे आमथनक कय्नमिमध 

कयनूनिय भएकय व््िस्थयलयई ियगनदशननकय रुपिय मलई सो बिोमिि गनजन गरयउनजपनेछ । 

२८.  मिद्यज ी् प्रमिमधको प्र्ोग गनन सक्नेः(१) ्स कयनूनबिोमिि आमथनक कयरोियरको 

लेखय व््िमस्थ  गनन उप्जक्त मिद्यज ी् प्रणलीको प्र्ोग गनन समकनेछ । 

(२) उपदफय (१) बिोमििको आिश््क प्रणयली गयँउपयमलकय आंफैले मिकयस गरी िय 

िहयलेखय मन्न्रक कय्यनल्बयट प्रयप्त गरी लयगू  गनन समकनेछ । 



 

 

(३) उपदफय (२) ििोमिि मिकयस गररएको प्रणयलीिय सियिेश नभएको िय प्यनप्त नभएको 

कज नै प्रणयली मिकयस गनजनंृपने भएिय लेखयको मसद्घयन्  एिं मित्ती् ढयँियको 

एकरुप यकयलयमग  ोमकए बिोमिि िहयलेखय मन्न्रक कय्यनल्को सिे  परयिशन मलनजपनेछ 

। 

२९.  लेखयपरीक्षण सहिीकरण समिम ः (१) गयँउ पयमलकयबयट सम्पयदन गररने कय्नहरुिय 

आन् ररक मन्न्रण प्रणयली अिलम्िन गरी प्रभयिकयरी, दक्ष यपणून एिं मि व्््ी रुपिय 

सम्पयदन गनन, मित्ती् प्रम िेदनहरुलयईसि्िै  ्यर गनन  थय मिश्वसनी् बनयउन,बेरुिज फछौट 

गनन गरयउन गयँउकय्नपयमलकयले आफूिध््ेबयट  ोकेको सदस््को अध््क्ष यिय गयँउ 

पयमलकयको आन् ररक लेखयपरीक्षण गनन  ोमकएको अमधकृ , प्रिजख प्रशयसमक् अमधकृ ले 

 ोकेको गयँउ पयमलकयको अमधकृ  र प्रयमिमधक अमधकृ  सिे  रहकेो एक लेखयपरीक्षण 

सहिीकरण समिम  रहनेछ । 

  (२) लेखयपरीक्षण सहिीकरण समिम  सम्िन्धी अन्् व््िस्थय 

 ोमकएबिोमिि हुनेछ । 

३०.अमधकयर प्रत््य्ोिनः्ो कयनून िय ्स अन् गन  बनेको मन्ि बिोमिि कज नै कय्यनल् 

िय अमधकयरीलयई प्रयप्त अमधकयर िध््े  ोमकए बिोमििकय अमधकयर ियहेककय अन्् 

अमधकयर कज नै अमधकयरीले प्र्ोग गनेगरी प्रत््य्ोिन गनन समकनेछ । 

३१.मन्ि मनदमेशकय िय कय्नमिमध बनयउने अमधकयरः ्स कयनूनको उद्देश्् कय्यनन्ि्न गनन 

गयँउकय्नपयमलकयले आिश््क मन्िहरु,मनदमेशकय,कय्नमिमध िय ियगनदशनन बनयउन सक्नेछ । 

 


