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लेखा समिमिको कार्य संचालन मनर्िावली, 2078 

पषृ्ठभिूी : रैनादेवी छहरा गाउँपामलकाको शासन व्र्वस्थालाई थप जनिखुख, सेवािखुख, जनउत्तरदार्ी र पारदशी िलु्र्ाई 
सशुासनको प्रत्र्ाभमूि ददलाउने सन्दभयिा स्थानीर् सरकार संचालन ऐन 2074 को पररच्छेद ५ दफा 22 िा गाउँ 
सभाले मनर्िावली बनाई आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्र्वखस्थि गनय कुनै सदस्र्को संर्ोजकत्विा लेखा समिमि गठन गनय 
सक्ने प्रावधान रहे बिोखजि र्स रैनादेवी छहरा गाउँपामलकाको दशौ गाउँ सभाको बैठकबाट स्वीकृि गरर र्ो मनर्िावली 
लाग ुगररएको छ। 

भाग-१ 

प्रारखभभक 

1. संखिप्त नाि र प्रारभभ : 
(1) र्ो मनर्िावलीको नाि लेखा समिमिको कार्य संचालन मनर्िावली, 2078 रहने छ। 

(2) र्ो मनर्िावली िरुुन्ि प्रारभभ हनुेछ। 

2. पररभाषा : 
(1) "गाउँपामलका" भन्नाले रैनादेवी छहरा गाउँपामलका सभझन ुपछय। 

(2) "मनर्िावली" भन्नाले लेखा समिमिको कार्य संचालन मनर्िावली, 2078 लाई सभझन ुपदयछ। 

(3) कार्ायलर् भन्नाले रैनादेवी छहरा गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर् र ८ वडा कार्ायलर्हरु सिेि सभझनपुदयछ। 

(4) समिमि भन्नाले रैनादेवी छहरा गाउँपामलकाको गाउँ सभाबाट गदठि लेखा समिमिलाई जनाउछ। 

(५) "प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि" भन्नाले रैनादेवी छहरा गाउँपामलकाको प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृिलाई 
सभझनपुछय। 

(६) "कार्यपामलका" भन्नाले रैनादेवी छहरा गाउँ कार्यपामलका सभझनपुछय। 

(७) "गाउँसभा"  भन्नाले  संववधानको धारा 222 को उपधारा 1 बिोखजिको रैनादेवी छहरा गाउँपामलकाको 
गाउँसभालाई सभझन ुपछय। 

(८) "पदामधकारी" भन्नाले गाउँ कार्यपामलकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि, वडा अध्र्ि िथा कार्यपामलका अन्र् सदस्र् 
सभझन ुपछय। 

(९) "र्ोजना" भन्नाले आर्ोजना िथा कार्यक्रि सिेिलाई जनाउँछ। 

(१०) "वडा" भन्नाले रैनादेवी छहरा गाउँपामलकाका 8 वडा सभझन ुपछय। 

(1१) "वडा समिमि" भन्नाले नेपालको संववधानको धारा 222 को उपधारा 4 बिोखजिको वडा समिमि सभझन ु
पछय। 

(1२) संववधान" भन्नाले नेपालको संववधान सभझन ुपछय। 

(1३) गाउँपामलकाको शाखा, उपशाखा र ईकाइ भन्नाले गाउँपामलकाको प्रशासमनक संगठनात्िक स्वरुप अनूरुप 
स्थापना गरीएका शाखाहरु, उपशाखाहरु र ईकाइहरु सभझन ुपदयछ। 

(१४) "राजस्व" भन्नाले गाउँपामलकाले कानून बिोखजि संकलन गनय पाउने कर, दस्िरु, शलु्क, िहशलु र सो 
वापिको जररवानालाई जनाउँछ सो शब्दले जनसहभामगिा बापिको रकि सरकारी िथा अन्र् मनकार्को ऋण 
िथा अनदुान बापि प्राप्त रकि सिेिलाई जनाउँछ। 

(1५) "बावषयक बजेट" भन्नाले गाउँपामलकाको मनसिय, शसिय, ववत्तीर् सिामनकरण अनदुान र आन्िररक आर्लाई 
सिेि सभझन ुपदयछ। 

(1६) "बावषयक बजेट िथा कार्यक्रि" भन्नाले कार्यक्रिका खशषयकहरु िथा अनिुामनि बजेट सवहिको वववरणलाई 
सभझनपुछय। 



(1७) "बेरुज"ु भन्नाले कार्यक्रि र बजेट अनसुार कार्य सभपन्न नभएर फरक पनय गएको अवस्थालाई सभझन ु
पदयछ। 

(१८) "आमथयक अमनर्मिििा" भन्नाले आमथयक मनर्िानसुार काि सभपन्न नभएको अवस्थालाई जनाउँछ। 

(१९) "लेखापरीिण" भन्नाले कार्यक्रि र बजेट अनसुार कार्य सभपन्न भए नभएको िथा मनर्ि संगि छ/छैन 
भनेर गररने परीिण सभझन ुपदयछ। 

भाग-2 

लेखा समिमि गठन 

3. लेखा समिमि गठन : 
(1) गाउँपामलकाको शासन व्र्वस्थालाई थप जनिखुख, सेवािखुख, जनउत्तरदार्ी र पारदशी िलु्र्ाई ववखत्तर् 
सशुासन कार्ि गराउने प्रिखु उद्देश्र्का साथ गाउँसभाबाट देहार् बिोखजिको लेखा समिमि गठन गररनेछ। 

 (क) गाउँसभा सदस्र्का सदस्र्हरु िध्रे् 1 जना -संर्ोजक 

 (ख) गाउँसभाको सदस्र् िध्रे्बांट दईु जना          - सदस्र् 

(2) गाउँपामलकाको आन्िररक लेखा पररिण शाखाका प्रिखुले लेखा समिमिको सखचवका रुपिा काि गने 
छन।् मनजको अनपुखस्थमििा प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृिले िोकेको अमधकृिले सखचवको रुपिा कार्य गनेछ। 

(3) समिमिको बैठकिा समिमिका संर्ोजकले गाउँ कार्यपामलका अध्र्ि, उपाध्र्ि र प्रिखु प्रशासकीर् अमधकृि 
लगार्ि आवश्र्किा अनसुार ववषर्गि संर्ोजक र गाउपामलकाका शाखा प्रिखुलाई आिन्रण गनय सक्नेछ। 

(4) समिमिको पदावमध गठन भएका मिमिले 2 वषय 6 िवहना हनुेछ िर गाउँ सभाले पररवियन गनय आवश्र्क 
नठानेिा समिमिले स्वि: मनरञ्चरिा पाउनेछ। 

भाग-3 

लेखा समिमिको काि, कियव्र् र अमधकार 

(1) मनर्ि 3 बिोखजि गठन हनुे लेखा समिमिले देहार्का ववषर्िा अध्र्र्न गरर कार्यपामलकालाई रार् सझुाव 
गाउँ सभा सिि प्रमिवेदन पेश गनेछ। 

क) कार्यपामलकालाई रार् सझुाव ददने ववषर्हरु 

1. वावषयक बजेटले अनिुान गरे बिोखजिको श्रोि पररचालन िथा रकि संकलन लक्ष्र् बिोखजि चौिामसक प्रगिी 
भए वा नभएको र नभएको अवस्थािा लक्ष्र् प्रामप्तका ववषर्िा आवश्र्क सल्लाह सझुाव। 

2. वावषयक बजेटिा उल्लेखखि कार्यक्रि चौिामसक लक्ष्र् बिोखजि सञ्चालन भए नभएको र लक्ष्र् पूरा गनय ित्काल 
मलन ुपने रणनीमिका सभबन्धिा। 

3. कार्यपामलकाबाट गाउँपामलकाको राजस्व िथा श्रोि पररचालन सभबन्धिा भए गरेको मनणयर्को कार्ायन्वर्न 
अवस्थाको वश्लषेण गदै सो सभबन्धिा कुनै सझुाव ददन ुपने भएिा सो सभबन्धिा सझुाव। 

4. कार्यपामलका कार्ायलर्िा भए गरेका कार्यिा ववखत्तर् सशुासन कार्ि गराउन आवश्र्क सझुाव प्रदान। 

5. पेश्की, वेरुजूको अवस्था ववश्लषेण गदै सो को फर्छ्यौटका लामग आवश्र्क रणनीमिक सझुाव प्रदान। 

6. गाउँ कार्यपामलका कार्ायलर्बाट भए गरेका आभदानी र खचयका ववमभन्न ववषर् िध्रे् समिमिले आमथयक 
अमनर्मिििा भएको गनुासो आएको वा आवश्र्क ठानेका वा गाउँ कार्यपामलकाबाट अनरुोध भएका ववषर्िा भए 
गरेका गमिववमधको निनुा लेखा परीिण गरर कार्यपामलकालाई सझुाव प्रदान गने। 

7. गाउँपामलकाको आन्िररक लेखापरीिकको चौिामसक प्रमिवेदन िामथ समििा। 

8. गाउँपामलकाका ववमभन्न वडा कार्ायलर् र शाखाबाट भए गरेका गमिववमधको अध्र्र्न गदै सो सभबन्धिा ववखत्तर् 
सशुासन कार्ि गराउन आवश्र्क सझुाव प्रदान। 

9. ववखत्तर् सशुासनका ववषर्िा कार्यपामलकाले सझुाव िागेका ववषर्िा आवश्र्क परािशय। 



ख) गाउँ सभा सिि प्रमिवेदन पेश गने ववषर्हरु 

1. गाउँ सभाबाट स्वीकृि वावषयक बजेटले अनिुान गरे बिोखजिको काि भएको वा नभएको बारेिा मलखखि 
प्रमिवेदन र सझुाबहरु सिेि सभािा पेश गनुय पनेछ। 

2. गाउँ सभाबाट स्वीकृि अनिुामनि स्रोि पररचालन िथा रकि संकलन भए वा नभएको बारेिा कारण सवहिको 
प्रमिवेदन िर्ार गने। 

ग) गाउँपामलकाले िर्ार गरेको बावषयक बजेटिा उखल्लखखि कार्यक्रि सञ्चालन भए वा नभएको, 
घ) लेखापरीिकबाट औल्र्ाइएका बेरुज ु िथा आमथयक अमनर्मिििाका सभबन्धिा त्र्स्िो बेरुज ु र आमथयक 
अमनर्मिििालाई मनर्मिि एवं असलु फर्छ्यौट गनय आवश्र्क काि कारवाही गरे वा नगरेको ववषर्िा स्पष्टिा 
ल्र्ाउने। 

ङ) वडा कार्ायलर्बाट संचामलि कार्यक्रिहरुको बारेिा वडा अनसुार स्रोि पररचालन िथा रकि संकलन भए वा 
नभएको बारेिा कारण सवहिको प्रमिवेदन िर्ार गने र कुन वडा के कारणले को भन्दा पछामड परेको भन्ने सिेि 
प्रमिवेदन िर्ार गने। 

च) समिमिले कार्यपामलकालाई ददएका सझुावहरु र सो को कार्ायन्वर्न अवस्थाका बारेिा। 

(3) उपमनर्ि (1) बिोखजिको प्रमिवेदन िर्ार गदाय लेखा समिमिले आवश्र्किा अनसुार गाउँपामलका मभरका 
उद्यमि, व्र्ापारी िथा स्थानीर् बवुिजीवीलाई आवश्र्किाको आधारिा छलफलिा आिन्रण गनय सक्नेछ। 

(4) उपमनर्ि (1) बिोखजि प्रमिवेदन िर्ार गने क्रििा लेखा समिमिले िाग गरे बिोखजिको कागजाि 
गाउँपामलकािा रहेका सबै शाखा र उपशाखाहरुले उपलब्ध गराउन ुपनेछ र आिन्रण भएको अवस्थािा लेखा 
समिमििा उपखस्थि भई आफ्नो रार् सल्लाह र सझुाव मलखखि र िौखखक रुपिा ददन ुसभबखन्धि सबैको कियव्र् 
हनुेछ। 

5. लेखा समिमिको बैठक सभबन्धी व्र्वस्था र सवुवधा : 
(1) समिमिको बैठक कखभििा दईु िवहनािा एक पटक बस्नेछ। 

(2) लेखा समिमिको बैठकिा भाग मलए बापि लेखा समिमिका सदस्र् र आिन्रीि पदामधकारीले कार्यपामलकाका 
सदस्र्ले पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछन।् 

(3) लेखा समिमिले आफ्नो वावषयक कार्यिामलका बनाई गाउँ सभाबाट स्वीकृि गराई कार्ायन्वर्न गराउन ुपनेछ। 

भाग-4 

ववववध 

7. प्रचमलि कानून बिोखजि हनु े: र्स मनर्िावलीिा उल्लेख भएका प्रावधानहरु र्सै मनर्िावली बिोखजि हनुे र 
र्सिा उल्लेख नभएको हकिा प्रचमलि कानून बिोखजि हनुेछ। 

8. बाधा अड्काउ फुकाउ : र्स मनर्िावली कार्ायन्वर्निा कुनै बाधा अड्चन आएिा गाउँ सभाको मनणयर् बिोखजि 
हनुेछ। 

9. संशोधन िथा खारेजी : र्ो मनर्िावली संशोधन वा कुनै मनर्ि खारेजी गनुय परेिा गाउँ सभालाई पूणय अमधकार 
हनुेछ। 

 

 


