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लखेा समिमिको कार्य सञ्चालन मनर्िावली -२०७९ 

चम्पादवेी गााँपामलकाको शासन व्यवस्थालार्य थप जनिुखी, सेवािुखी, जनउत्तरदार्ी र  पारदशी िुल्र्ार्य 

सुशासनको प्रत्र्ाभूमि ददलाउनका लामग स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पररच्छेद ५ को दफा २२ 

बिोमजि गरिि लेखा समिमिको काि कियव्य अमिकार िथा कार्य सञ्चालनलार्य व्यवमस्थि गनयको लामग 

चम्पादवेी गाउाँपामलकाको प्रशासकीर् कार्यमवमिलार्य व्यवमस्थि गनय बनेको ऐन २०७४ को दफा २ िथा 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२(२) बिोमजि गाउाँसभाले लेखा समिमिको कार्य 

समिमिको कार्य सञ्चालन मनर्िावली -२०७९ स्वीकृि गरेको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारमम्भक 

१. समंिप्त नाि र प्रारम्भ :(१) र्ो मनर्िावलीको नाि लेखा समिमिको कार्य सञ्चालन मनर्िावली २०७९ 

रहकेो छ । 

(२) र्ो मनर्िावली स्थानीर् राजपत्रिा प्रकामशि भएको मिमिबाट प्रारम्भ हुनेछ । 
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२. पररभाषा:  मवषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स मनर्िावलीिा , 

(१) "गाउाँपामलका" भन्नाले चम्पादवेी गाउाँपामलका सम्झनुपछय । 

(२) "मनर्िावली" भन्नाले लेखा समिमिको कार्य सञ्चालन मनर्िावली २०७९ लार्य सम्झनु पछय । 

(३) "कार्ायलर्" भन्नाले चम्पादवेी गाउाँ  कार्यपामलकाको कार्ायलर् र वडा कार्ायलर्हरु सिेिलार्य सम्झन ु

पदयछ । 

(४) "समिमि" भन्नाले गाउाँ  सभाबाट गिीि लेखा समिमिलार्य सम्झनु पछय । 

(५) "अध्र्ि" भन्नाले चम्पादवेी गाउाँपामलको अध्र्िलार्य सम्झनु पदयछ । 

(६) "उपाध्र्ि" भन्नाले चम्पादवेी  गाउाँपामलकाको उपाध्र्िलार्य सम्झनु पदयछ । 

(७) "प्रिुख प्रशासकीर् अमिकृि" भन्नाले चम्पादवी गाउाँपामलकाको कार्ायलर्को प्रिुख प्रशासकीर् 

अमिकृिलार्य सम्झनु पदयछ । 

(८) "कार्यपामलका" भन्नाले चम्पादवेी गाउाँ  कार्यपामलकालार् सम्झनु पदयछ । 

(९) "गाउाँसभा" भन्नाले संमविानको िारा २२३ को उपिारा १ बिोमजि गरिि चम्पादवेी गाउाँपामलकाको 

गाउाँसभालार्य सम्झन ुपदयछ । 

(१०) "संर्ोजक" चम्पादवेी  गाउाँपामलकाको लेखा समिमिको संर्ोजकलार्य सम्झनु पछय । 

(११) "सदस्र्" भन्नाले चम्पादवेी  गाउपामलकाको लेखा समिमिको सदस्र्लार्य सम्झन ुपदयछ  । 

(१२) "लेखा" भन्नाले कारोवार भएको व्यहोरा दमेखन ेगरी प्रचमलि काननु बिोमजि रामखने अमभल ेख 

खािा दकिाव र  सो सम्बमधि  कारोवारलार्य सम्झन ुपदयछ । 

(१३) "र्ोजना" भन्नाले गाउाँसभा कार्यपामलका िथा मवमभन्न समिमिको मनर्यर्अनुसार कार्ायधवर्न भएका 

आर्ोजना िथा कार्यक्रि सिेिलार्य जनाउाँछ । र्स शब्दले मवमभन्न मनकार्द्वारा बजेट मवमनर्ोजन 

भर्य गाउाँपामलकाको प्रत्र्ि रेखदखेिा सञ्चालन भएका र्ोजना िथा कार्यक्रिहरु सिेिलार्य बुझाउन े

छ । 

(१४) "राजस्व" भन्नाले गाउाँपामलकाले काननु बिोमजि संकलन गनय पाउन ेकर दस्िुर शुल्क िहसुलर सो 

बापिको जररवानालार्य जनाउाँछ । 

(१५) "वार्षयक बजेट"  भन्नाले गाउाँपामलकाको मनशिय सशिय मवशषय मवमत्तर् सिामनकरर् अनुदान राजस्व 

बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने अनुदान र आधिररक आर् सिेिलार्य सम्झनु पछय । 
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(१६) "बेरुज"ु भन्नाले कार्यक्रि र बजेट अनुसार कार्यसम्पन्न नभएर फरक पनय गएको अवस्थालार्य सम्झनु 

पदयछ । 

(१७) "आर्थयक अमनर्मिििा" भन्नाले आर्थयक मनर्िानसुार काि सम्पन्न नभएको अवस्थालार्य जनाउाँछ । 

(१८) "लेखापरीिर्" भन्नाले कार्यक्रि र बजेट अनसुार कार्य सम्पन्न भए नभएको िथा मनर्ि संगि छ छैन 

भनेर गररने आधिररक लेखा पररिर् र अमधिि लेखा पररिर् (ि.ले.प.) सम्झनु पदयछ । 

                पररच्छेद -२ 

           लेखा समिमिको गिन 

३. लखेा समिमिको गिनः (१) गाउाँपामलकाको शासन व्यवस्थालार्य थप जनिुखी, सेवािुखी, 

जनउत्तरदार्ी र पारदशी िुल्र्ार्य मवमत्तर् सुशासन कार्ि गराउने उद्दशे्र्का साथ गाउाँसभाबाट 

दहेार् बिोमजिको लेखा समिमि गिन गररनेछ । 

(क) गाउाँसभासदस्र्हरु िध्र्े सभाले छनौट गरेको १ जना            - संर्ोजक 

(ख) गाउाँ  सभाको सदस्र् िध्र्ेबाट दरु्यजना                                 -सदस्र् 

समिमििा संर्ोजक िथा सदस्र् िनोनर्न गदाय कम्िीिा एक जना िमहलालार्य िनोनर्न गररनेछ । 

(२) गाउाँपामलकाको आधिररक लेखापररिर् शाखाका प्रिुखले लेखा समिमिको समचवका रुपिा काि 

गनेछन । 

(३) समिमिको बैिकिा समिमिका संर्ोजकले गाउाँ  पामलका अध्र्ि उपाध्र्ि र प्रिुख प्रशा सदकर् 

अमिकृि लगार्ि आवश्र्किा अनुसार मवषर्गि संर्ोजक र गाउपामलकाका शाखा प्रिुखलार्य 

आिमधत्रि गनय सके्नछ । 

(४) समिमिको पदावमि गिन भएका मिमिदमेख र्ो गाउाँसभाको कार्यकाल रहसेम्ि वा गाउाँसभाल े

पररवियन गनय आवश्र्क निानेसम्ि रहनेछ । 

(५) आधिररक िथा अमधिि लेखा पररिर् प्रमिवेदन खचयको चौिामसक फााँटवारी वा लेखा समिमिल े

िागेको कुनै पमन मववरर् वा कागजाि गाउाँकार्यपामलकाको कार्ायलर्ल ेसमिमिलार्य उपलब्ि गराउन ु

पनेछ । 
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                          पररच्छेद -३ 

            लखेा समिमिको काि कियव्य र अमिकार 

४. लखेा समिमिको काि कियव्य र अमिकारः (१) मनर्ि ३ बिोमजि गिन हुने लेखा समिमिले दहेार्का 

मवषर्िा अध्र्र्न गरी कार्यपामलकालार्य रार् सुझाव र कार्यपामलका िथा नगरसभा सिि प्रमिवेदन पेश 

गनेछ । 

(क) कार्यपामलकालार्य रार् सझुाव ददन ेमवषर्हरुः 

(१) वार्षयक वजेटले अनुिान गरे बिोमजिको श्रोि पररचालन िथा राजस्व संकलन लक्ष्र् बिोमजि 

चौिामसक प्रगमि भए वा नभएको र नभएको अवस्थािा लक्ष्र् प्रामप्तका मवषर्िा आवश्र्क सल्लाह 

सुझाव ददने । 

(२) वार्षयक बजेटिा उल्लेमखि कार्यक्रि चौिामसक लक्ष्र् बिोमजि सञ्चालन भए नभएको र लक्ष्र् पुरा गनय 

ित्काल मलनु पने रर्नीमिका सम्बधििा सुझाव ददने । 

(३) कार्यपामलकाबाट गाउाँपामलकाको राजस्व िथा श्रोि पररचालन सम्बधििा भए गरेका मनर्यर्को 

कार्ायधवर्न अवस्थाको मवशे्लशन गद ैसो सम्बधििा कुन ैसझुाव ददनु पने भएिा सुझाव ददने । 

(४) कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा भए गरेका कार्यिा मवमत्तर् अनुशासन कार्ि गराउन अवश्र्क सुझाव 

प्रदान गने । 

(५)  पेश्की बेरुजुको अवस्था मवशे्लशर् गद ैसो को फर्छ्यौटका लामग आवश्र्क सुझाव प्रदान गने । 

(६) पेश्की बेरुजु र गाउाँ  सभाले मनर्यर् गरेर कियचारीलार्य उपलब्ि गराएको सेवा सुमबिा सम्बमधि रार् 

सुझाव ददने । 

(७) गाउाँकार्यपामलका कार्ायलर्बाट भए गरेका आम्दानी र खचयको मवमभन्न मवषर् िध्र्े समिमिल ेआर्थयक 

अमनर्मिििा भएको गनुासो आएको वा आवश्र्क िानेको वा गाउाँ  कार्यपामलकाबाट अनुरोि भएका 

मवषर्िा भए गरेको गमिमवमिको निुना लेखा परीिर् गरर कार्यपामलकालार्य सुझाव प्रदान गने । 

(८)  गाउाँपामलकाको आधिररक लेखा पररिर् शाखाको चौिामसक प्रगमि प्रमिवेदन  िामथ सिीिा गने । 

(९) गाउाँपामलकाका मवमभन्न वडा कार्ायलर् र शाखाबाट भए गरेका गमिमवमिको अध्र्र्न गद ै सो 

सम्बधििा मवमत्तर् सुशासन कार्ि गराउन आवश्र्क सुझाव प्रदान गने । 

(१०) मवमत्तर् सुशासन कार्ि गने सम्बधििा कार्यपामलकाले सुझाव िागेको मवषर्िा आवश्र्क परािशय 

ददने । 
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(ख) गाउाँसभा सिि प्रमिवदेन पशे गन ेमवषर्हरुः 

(१) गाउाँसभाबाट स्वीकृि वार्षयक बजेटल ेअनुिान गरे बिोमजि काि भएको वा नभएको बारिा मलमखि 

प्रमिवेदन र सुझावहरु सिेि सभािा पेश गनुय पनेछ । 

(२) गाउाँसभाबाट स्वीकृि अनुिामनि स्रोि पररचालन िथा रकि सङ्कलन भए वा नभएको बारेिा कारर् 

समहिको प्रमिवेदन िर्ार गने । 

(३) गाउाँपामलकाले िर्ार गरेको वार्षयक बजेटिा उल्लेमखि कार्यक्रि सञ्चालन भए वा नभएको अध्र्र्न 

गने । 

(४) लेखा पररिर्बाट ओल्र्ार्एका बेरुजु था आर्थयक अमनर्मिििाका सम्बधििा त्र्स्िो बेरुजु र आर्थयक 

अमनर्मिििालार्य मनर्मिि एवं असुल फर्छ्यौट गनय आवश्र्क काि कारबाही गरे वा नगरेको 

मवषर्िा स्पष्टिा ल्र्ाउने । 

(५) वडा कार्ायलर्बाट सञ्चामलि कार्यक्रिहरुको बारेिा वडा अनसुार स्रोि पररचालन िथा रकि 

सङ्कलन भए वा नभएको बारेिा कारर् समहिको प्रमिवदेन िर्ार गरार् कुनै वडा  अधर् वडा भधदा 

औषििा पछामड परेको दमेखए सोको कारर् सिेि पत्ता लगार्य प्रमिवेलन िर्ार गने । 

(६) समिमिले कार्यपामलकालार्य ददएका सुझावहरु र सो को कार्ायधवर्न अवस्थाका बारेिा जानकारी राख्न े

। 

(७) गाउाँसभाले िोकेका अधर् मवषर् र िेत्रहरुको बारेिा अध्र्र्न गरी सुझाव ददने । 

(८) समिमिले आफ्नो कार्यिेत्रमभत्र रमह गरेका कािहरुको प्रमिवेदन चौिामसक रुपिा गाउाँकार्यपामलका 

सिि र अियवार्षयक रुपिा गाउाँसभासिि पेश गनुयपनेछ । 

(२) उपमनर्ि (१)खण्ड (ख) बिोमजिको प्रमिवेदन िर्ार गदाय लेखा समिमिल े आवश्र्किा अनुसार 

गाउपामलका िेत्रमभत्रका उद्यिी व्यापारी  िथा स्थानीर् बुमिजीवीलार्य आवश्र्किाको आिारिा 

छलफलिा आिधत्रर् गनय सके्नछ । 

(३) उपमनर्ि (१) खण्ड (ख) बिोमजि प्रमिवेदन िर्ार गने क्रििा लेखा समिमिल ेिाग गरे बिोमजिको 

कागजाि गाउाँपामलकािा रहकेा सबै शाखा र उपशाखाहरुले उपलब्ि गराउन ु पनछे र आिधत्रर् 

भएका अवस्थािा लेखा समिमििा उपमस्थि भर्य आफ्नो रार् सल्लाह   र सुझाव मलमखि र िौमखक 

रुपिा ददनु सम्बमधिि सबैको कियव्य हुनेछ । 

(५) लखेा समिमिको बिैक सम्बधिी व्यवस्था र समुविाः (१) समिमिको बैिक कम्िीिा दरु्य िमहनािा एक पटक 

बस्नेछ । 
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(२) लेखा समिमिको बैिकिा भाग मलए वापि लेखा समिमिका सदस्र् र आिमधत्रि पदामिकारील े

कार्ायपामलका सदस्र्ले कार्यपामलका बैिकिा भाग मलए वापि पाउने बैिक भत्ता पाउनेछन । 

(३) लेखा समिमिले आफ्नो बार्षयक कार्यिामलका बनार्य गाउाँसभाबाट स्वीकृि गरार्य कार्ायधवर्न गराउन 

पनेछ ।                                     

                                                 पररच्छेद   -  ४ 

उपसमिमि गिन िथा मवषर् मवज्ञ सम्बधिी व्यवस्था 

(६)  उप समिमिको गिन 

(१) संर्ोजकले उपर्ुक्त िानेिा समिमिले आधिररक काि कारवाही सञ्चालन गनय वा समिमिको कार्यिेत्र 

मभत्रको मवषर्को अध्र्र्न गरी प्रमिवेदन ददन समिमिका सदस्र्हरु िध्र्ेबाट उप समिमि गिन गनय 

सदकनेछ । 

(२) उपसमिमि गिन गदाय उपसमिमिले गनुयपन ेकाि र सो काि सम्पन्न हुन ुपने अवमि सिेि दकटान गररन ु

पनेछ । 

(३) िोदकएको सिर् सीिा मभत्र प्रमिवेदन पेश नगरेिा वा सिर् सीिा मभत्र प्रमिवेदन पेश हुन नसकी 

म्र्ाद थप नभएिा उपसमिमिको स्विःसिाप्त हुनेछ । 

लखेा समिमिका पदामिकारील ेपालना गनुयपन ेआचरर्हरु: 

      लेखा समिमिका संर्ोजक र सदस्र्हरुल ेपालना गनुय पने सािाधर् आचरर्हरु मनम्नानुसार रहनेछ । 

(१) स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनका िाधर् मसिाधि मवपररि सावयजमनक वक्तव्य ददन नहुन े। 

(२) स्थानीर् शासन र संमविानको मसिाधि िथा नीमिको मवपररि हुने गरी स्थानीर् िहको स्वार्त्तिालार्य 

अनादर गने कुनै काि गनय नहुने । 

(३) गाउाँवासी प्रमिको उत्तरदामर्त्वलार्य अस्वीकार गनय नहुने 

(४) गाउाँपामलका र साझेदार संघ संस्था साँगको काननु बिोमजिको सम्बधििा खलल पने जस्िा कुन ैजस्िा 

कुनै लेख रचना सिाचार भाषर् वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशारर् गनय वा गराउनु हुाँदनै ।िर र्स कुराले कुन ै

जनप्रमिमनमिलार्य उल्लेमखि मवषर्िा अनसुधिानिूलक कुनै लेख रचना प्रकामशि गनय रोक लगाएको 

िामननेछैन । 

(५) गाउाँपामलकाको  सािनस्रोिको दरुुपर्ोग गनय नहुने 

(६) प्रचमलि ऐन मनर्िले िोकेको मजम्िेवारीको प्रभावकारी कार्ायधवर्न गनुय गराउनु पने 
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(७) राजनीमिक आस्था एवं सािामजक भेदभावले बढाउन पाउने व्यवहार गनय नहुने 

(८) कार्य मजम्िेवारी प्रदान गदाय भेदभाव गनय नहुने 

(९) कसकैो स्वाभीिान र अमस्ित्विा आाँच आउने व्यवहार गनय नहुन े

(१०) मवद्यिान सािामजक िाधर्िा मवरुिका आचरर् गनय नहुन ेिथा लैमङ्गक सिानिािा आाँच आउन े

व्यवहार गनय नहुन े

(११) समिमिका सदस्र्हरुले कुनै मवषर्को अध्र्र्न िथा अनुसधिानको मसलमसलािा जानकारी भएको 

मवषर्िा सावयजमनक रुपिा संचार िाध्र्िलार्य जानकारी गराउने वक्तव्य ददन े वा कुन ै दकमसिबाट 

सावयजमनक गनय नपाईन े

(७) प्रचमलि काननु बिोमजि हुनःे र्स मनर्िावलीिा उल्लेख भएका प्राविानहरु र्सै मनर्िावली बिोमजि 

हुने र र्सिा उल्लेख नभएका मवषर्को हकिा प्रचमलि कानून बिोमजि हुनेछ । 

(८) बािा अडकाउ फुकाउः र्स मनर्िावली कार्ायधवर्निा कुन ै वािा अड्चन आएिा गाउाँसभाले मनर्यर् 

बिोमजि हुनेछ । 

(९) सशंोिन िथा खारेजीः र्ो मनर्िावलीको संशोिन वा कुनै मनर्ि खारेजी गनुय परेिा गाउाँससभाले मनर्यर् 

गरी आवश्र्क संशोिन गनय सके्नछ । 

आज्ञाल े

पे्रि प्रसाद सुवेदी 

मन प्रिुख प्रशासकीर् अमिकृि 


