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ह दीवारी  गाउँपािलकाको लेखा सिमित गठन तथा स चालन कायिविध, २०७९ 
तावना 

गाउँ कायपािलकाको िनयिमत कायमा सहयोग प¥ुयाउन, गाउँपािलकाको  िव ीय यव थापनमा िमत यियता, पारदिशता कायम रा न, सिमितको गठन, 
काम–कारबाही र आ नो काय णालीलाई यवि थत गन वा छनीय भएकोले,  
ह दीवारी गाउँपािलकाको शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७९ को दफा ४ बमोिजम ह दीवारी गाउँ कायपािलकाल ेयो कायिविध बनाई 
लागू गरेको छ । 

प र छेद: एक 
 ारि भक 

१. सिं  नाम र ार भः (१) यस कायिविधको नाम “ह दीवारी गाउँपािलकाको लेखा सिमित गठन तथा स चालन कायिविध, 
२०७९” रहेको छ ।  

(२) यो कायिविध गाउँ कायपािलकाले पा रत प ात थानीय राजप मा कािशत भएको िमितदेिख तु त ार भ हनछे । 

२. प रभाषा: िवषय वा सङ्गल ेअक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा 

(क) “ऐन” भ नाले ह दीवारी गाउँपािलकाको शासक य कायिविध (िनयिमत गन) ऐन, २०७९ लाई स झन ुपछ ।  
(ख) “कायिविध” भ नाले ह दीवारी गाउँपािलका लेखा सिमित गठन तथा स चालन कायिविध, २०७९ लाई स झनपुछ ।  
(ग) “बैठक” भ नाल ेलेखा सिमितको बैठक स झनपुछ । 
(घ) “सिमित” भ नाले दफा ३ बमोिजम गिठत लेखा सिमितलाई स झनपुछ ।  
(ङ) “सिचव” भ नाले सिमितको सद य–सिचव भ ैकामकाज गनगरी दफा ३ (४) बमोिजम गाउँपािलकाले तोकेको कमचारी 

स झनपुछ ।  
(च) “सद य” भ नाले लेखा सिमित सद य लाई जनाउँछ ।  
(छ) “सावजिनक िनकाय” भ नाल ेह दीवारी गाउँपािलका र यस अ तगतका वडा सिमित कायालय िवषयगत कायालय 

समेतलाई स झनपुछ । 
(ज) “संयोजक” भ नाल ेलेखा सिमितको संयोजक लाई स झनपुछ ।  

३. लेखा सिमित गठनः (१) थानीय सरकारलाई कायपािलका ित उ रदायी र जवाफदेही बनाउन, थानीय सरकारबाट भए गरेका काम 

कारबाहीको अनगुमन र मू याङ्कन गरी आव यक िनदशन वा राय स लाह समेत िदनका लािग लेखा सिमित गठन गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा अ य ले कायपािलकाको सहमती िलई संयोजक सिहत बढीमा तीन जना सद यह  मनोनय 
गनछ ।  

(३) सिमितमा सयंोजक तथा सद यह को मनोनयन गदा कायपािलकामा ितिनिध व गन  राजनीितक दलको सद य सं या, 
मिहला, दिलत, आिदवासी÷जनजाित, मधशेी, था , मिु म, खस–आय तथा अ य समदुायको समानपुाितक ितिनिध वलाई यान िदन ु
पनछ । 

(४) कायपािलकाल ेतोकेको कायपािलकाको कुनै सद य सिमितमा उपि थत भई छलफलमा सहभागी हन स नछे । 

तर, य तो सद यलाई मतदानको अिधकार हन ेछैन ।  
(५) गाउँ कायपािलकाले गाउँपािलकाको  आ त रक लेखापरी ण शाखा मखुलाई सिमितको सिचवको काम गन तो नपुनछ । 

प र छेद : दुई   
सिमितका सद यको िनवाचन, कायाविध र पद र  हने अव था 

४. सिमितका संयोजक र सद यह को िनवाचन: (१) कायपािलकाका अ य ले तोकेको िदन संयोजक तथा सद यह को िनवाचन हनछे । 

सिमितका संयोजक तथा सद यको िनवाचन स ब धी ताव, समथन र उमे ारको म जरुी अनसुचूी (१) बमोिजम हनुपनछ । 

(२) सिमितका संयोजक तथा सद यको िनयिु  गाउँसभाल ेगनछ ।  
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५.  सिमितको कायाविध: यस सिमितको कायाविध कायपािलकाको अविधभर रहनछे । 

६.  सयंोजक र सद यको पद र  हने अव था: (१) सिमितका सयंोजक र सद यह को पद देहायको कुनै अव थामा र  हनेछ :  
(क)  कायपािलकाको सद य नरहमेा  
(ख)  रािजनामा िदएमा  
(ग)  मृ य ुभएमा 
(घ) आ नो पदको िज मेवारी इमा दा रताका साथ िनवाह गरेको छैन भनी सिमितका स पूण सद य सङ् याको दईु–ितहाई 

बहमतले ताव पा रत गरेमा । 
 

प र छेद :तीन 
सिमितको काम, कत य र अिधकार 

७. सिमितको काम, कत य र अिधकार: (१) सिमितको काम कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछः 

(क) गाउँपािलकाका, शाखा र अ तगतका िनकायको सावजिनक लखेासगँ स बि धत नीित, काननू तथा कायिविध 
प रपालनको मू याङ्कन गरी गाउँपािलकालाई आव यक िनदशन िदने । 

(ख) गाउँपािलका र अ तगतका िनकायको राज  र ययस ब धी अनमुानको जाँच गरी वािषक अनमुान बजेट ेपण गन 
त रका, वािषक अनमुानसँग आब  नीितको स ा अपनाउन सिकन ेतथा सधुार गन सिकन ेवैकि पक नीित र वािषक 
अनमुानमा गन सिकन ेिमत ययी उपायह  सिहत आव यक िनदशन िदने । 

(ग) नेपाल सरकार र दशे सरकारले गाउँपािलकालाई उपल ध गराउने समानीकरण, सशत, समपरूक र िवशेष अनदुान, 
िनधा रत शत पालना एवं ाथिमकताका े मा खच ग रएको छ, छैन मू याङ्कन गरी राय–सझुावसिहतको आव यक 
िनदशन िदने ।  

(घ) गाउँपािलकाले िदएको अनदुान उ े यअनु प उपयोग भए–नभएको मू याङ्कन गरी आव यक िनदशन िदने ।  
(ङ) गाउँपािलकाको राज  स भा यता, सोको उपयोग र सवेा शु कको अव थाका बारेमा अ ययन एव ंसमी ा गरी राय, 

सझुाव, परामश र आव यक िनदशन िदने ।  
(च) महालेखापरी कको कायालयल े िदएको लेखापरी ण ितवेदनमा औ ँ याइएका कमी–कमजोरीह लाई सुधार गन, 

कायम भएका बे ज ुतथा आिथक अिनयिमततालाई िनयिमत एवं असलु फ यौट गन तथा बे ज ुफ यौटका लािग 
आव यक कारवाही गन स ब धमा गाउँपािलकालाई िनदशन एव ंसझुाव िदन े।  

(छ) सावजिनक ख रद ऐन तथा ख रद िनयमावली अनसुार ख रद कृया अपनाएको छ/छैन सो को जानकारी िलने र काननुको 
पूण पालना गरी ख रद गन िनदशन एवं राय स लाह एवं सझुाव िदन े  

(ज) राज  सङ्कलन र िब  चिलत काननू बमोिजम छ/छैन मू याङ्कन गरी गाउँपािलकालाई आव यक िनदशन िदन े।  
(झ) आ नो े िभ को सरकारी, सामदुाियक तथा सावजिनक स पि को रेखदखे, संर ण र उपयोगको मू याङ्कन गरी 

आव यक िनदशन िदन े।  

(ञ)  आिथक अनशुासन कायम गराउन ेतथा िव ीय सशुासन जोिखम यनूीकरण गन स ब धमा अ ययन तथा मू याङ्कन 
गरी ो साहन तथा द डको यव था गन गाउँपािलकालाई आव यक िनदशन एवं राय सझुाव िदन े।  

(ट) गाउँपािलकाको राज  प रचालन, ऋण यव थापन र सावजिनक नीिज साझेदारीमा स चािलत काय म वा आयोजना 
मू याङ्कन गरी आव यक िनदशन िदन े। 

(ठ)   वडा अनसुार िनधारण ग रएको राज  संकलन योजना अनु प भए नभएको बारेमा कारण सिहतको ितवेदन तयार गरी 
गाउँपािलकालाई िनदशन िदन े।  
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(ड) िव ीय पारदिशता र जवाफदिेहताका लािग गाउँपािलकाले अवल बन गरेका सावजिनक लेखापरी ण र सावजिनक 
सनुवुाईज ता अ यासह को मू याङ्कन तथा िव ीय सचूनाह  िव तुीय मा यमबाट समेत सवसाधारणमा प¥ुयाउन े
यव थाका लािग िनदशन िदने । 

(ढ) िव ीय अनशुासन, पारदिशता र आिथक ोतह को भावकारी उपयोग भए नभएको वारे थानीय नाग रकह को 
पृ पोषण िलने यव था गन आव यक िनदशन िदन े। 

(ण) सिमितको काय े िभ का िवषयमा ा  उजरुी, स चार मा यममा आएका िवषयह , सरोकारवालाको चासो एवं 
सिमितले आव यक ठानकेा िवषयह मा जाँच गरी आव यक िनदशन िदन े। 

(२) सिमितले गरेका काम कायवाहीको बािषक ितवेदन गाउँ सभामा पेश गनपुनछ । वािषक ितवेदन तयार गदा सिमितले िदएका 
िनदशन, राय, परामश र सझुाव काया वयन ि थित र ितफल समेतको समी ा समावेश गन ुपनछ । 

(३) सिमितले अ य अ तर थानीय तहसगँ सिमितका काम कारबाही, काय अनभुव र अनकुरणीय कायको जानकारी आदान दान 
गन स नछे ।  

(४) सावजिनक लेखास ब धी सभाले यायोजन गरेका अिधकार योग गन तथा कायपािलकाल ेतोकेको अ य कामह  गन, 
गराउने ।  

प र छेद: चार 
 बैठक यव थापन 

८. सिमितको बैठक : (१)सिमितको बैठक चौमािसक पमा वषमा कि तमा ३ पटक ब नपुनछ र आव यकता अनसुार थप बैठक ब न स नछे 

। 

(२) सिमितको बैठक ब ने िमित, समय, थान र बैठकको कायसचूी सिहतको सूचना बैठक ब ने िदन भ दा कि तमा ३ िदन अगावै 
संयोजकको िनदशनमा सिचवले सवै सद यलाई िलिखत वा िव तुीय मा यमबाट पठाउन ुपनछ । 

(३) सिमितको बैठकको कायसचूी सिचवल ेसयंोजकसँग परामश गरी तय गनछ । 

(४) सिमितको बैठक स ब धी कायिविध यस प र छेदमा उ लेख भएदेिख बाहके गाउँकायपािलकाले वीकृत गरे बमोिजम हनेछ 
। 

(५) सिमितका कि तमा दईु जना सद यले सिमितको बैठक ब न िलिखत अनरुोध गरेमा संयोजकल े१५ िदनिभ  बैठक बोलाउन ु
पनछ । 

९. गणपूरक सङ् याः सिमितका सद यह को ५१ ितशत उपि थितलाई गणपरूक सङ् या मािननछे ।  

१०. बैठकको स चालन िविध: (१) संयोजकले बैठकको अ य ता गनछन ् । सिमितको सयंोजकको यानाकषणका लािग सद यल े हात 

उठाउनपुनछ । सयंोजकले िनजह को नाम मशः बोलाएपिछ वा इशारा गरेपिछ वणानु म अनसुार एक पटकमा एकजनाले मा  बो नपुनछ 
। कुन ैएक सद यल ेबोिलरहेको समयमा बीचमै अक  सद यल ेबो न, एकआपसमा कुरा गन र कुन ैपिन स चारका साधन योग गरी कुरा 
गन पाइनेछैन ।  

(२) सद यले सिमितको बैठकमा बो दा सयंोजकलाई स बोधन गरेर मा  बो नुपनछ । सिमितको छलफलको ममा कुनै सद यल े
बोलेको िवषयलाई अक  सद यले सो कुरामा सहमती जनाउनबेाहेक सोही िवषय दोहा¥याउन पाउने छैन । बैठकमा आ ना कुरा र िवषयव त ु
रा दा िश  र मयािदत भाषामा रा नुपदछ । बो दा कसलैाई आ पे लगाउन,े अिश , अ ील, अपमानजनक वा मानमदन हने वा कुन ै
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आपि जनक श द बो न ुहदँनै । अथात ्सद यल ेबो न पाउन,े छलफलमा भाग िलन पाउन ेअिधकार र कत यलाई बैठकको काममा बाधा 
प¥ुयाउने मनसायले दु पयोग गन पाइनछैेन ।  

(३) बैठक अविधभर कुन ैपिन स चारका साधन तथा अ य िव तुीय उपकरण बैठकको िवषयसँग अस बि धत कायमा योग गन 
पाइनछैेन ।  

(४) बैठकको छलफलको िवषयमा सिमितको कुन ैसद यको य –अ य  वाथ गाँिसएको वा संल नता रहन ेभएमा य तो 
िवषय उपरको छलफलमा स बि धत सद य सहभागी हनु हदँनै ।  

(५) सिमितका सद यह सँग भएका सिमितको काय े सँग स बि धत साम ीह  सिमितका सद यह बीच आदान दान गन 
यव था िमलाउनपुनछ ।  

(६) सिमितको बैठक नसिकएस म कुनै पिन सद यल े बैठक क  छोड्न ुहदँनै । बैठक क बाट बािहर जान ुपरेमा संयोजकको 
अनमुित िलनपुनछ । सयंोजकले बैठकलाई स बोधन ग ररहकेो बलेामा कुन ैपिन सद यल े थान छोड्न ुहदनै । सयंोजकले बोलेको कुरा 
यानपवूक सु न ुपनछ । बैठक स चालनमा सिमितका सबै सद यह ले संयोजकलाई सहयोग गनुपनछ ।  

(७) संयोजकले बैठकलाई मयािदत बनाउन सद यह लाई आ हान गनछन ्। कुनै सद यबाट अमयािदत यवहार भएमा चिलत 
काननूबमोिजम कारबाही हनेछ ।  

(८) सिमितको बैठक ब न तोिकएको िमित र समयमा गणपरुक सं या नपगुी बैठक ब न नसकेमा सो िदनको बैठक थिगत गरी 
संयोजकले अक  िदन र समयमा बठैक ब न ेगरी तो न स नछे । दो ो पटक पिन गणपरुक सं या नपगुी बैठक ब न नसके सयंोजकले ते ो 
पटकका लािग बैठक बोलाउने छन ्। य तो बैठकमा सिमितका संयोजक सिहत कि तमा एक सद य उपि थत भएमा गणपरुक सं या पगुेको 
मािननेछ ।  

(९) सिमितको सद य कारणबस बठैकमा उपि थत हन नस न ेभएमा सिमितको संयोजक वा सिचवलाई पवूजानकारी गराउन ुपनछ 
।  

(१०) बैठक स चालन स ब धी कायपािलकाल ेतोकेका अ य कुराह को पालना गन ुसिमितका संयोजक तथा सद यह को कत य 
हनेछ ।  

११. आचरण: (१) बैठकमा आचरण स ब धी यव था दहेाय बमोिजम हनेछ  

(क) िवशेष कारण परेकामा बाहके सिमितको बैठक नसिकएस म कुन ैपिन सद यले बैठक क  छोड्न ुहदँनै । यिद बैठक 
क बाट बािहर जान ुपरेमा सयंोजकको अनमुित िलनपुनछ । बैठक स चालनमा सिमितका सबै सद यह ले सयंोजकलाई 
सहयोग गनपुनछ । 

(ख) संयोजकले बैठकलाई मयािदत बनाउन सद यह लाई आव यक िनदशन िदन स नछे । य तो िनदशन पालना गन ु
सद यह को कत य हनेछ । बैठकमा कुन ैसद यबाट अमयािदत यवहार भएमा चिलत काननू बमोिजम कारवाही हनछे 
। 

(ग) बैठक स चालन स ब धी कायपािलकाले तोकेका अ य कुराह को पालना गन ुसिमितका संयोजक तथा सद यह को 
कत य हनछे । 

(घ) गाउँकायपािलका र नगरकायपािलकाको कायस चालन स ब धमा यव था गन बनेको दशेको ऐन वा गाउँ 
कायपािलकाले गाउँ कायपािलकाका सिमितह को बैठक स चालन गदा पालना गनपुन आचार संिहता तजमुा गरी 
वीकृत गरेमा आचार सिंहतामा उ लेिखत सिमितको बैठकसगँ स बि धत िवषयह  समतेको पालना गनपुनछ । 
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१२. बैठकको िनणय: (१) बैठकका िनणयह  सकेस म सवस मितबाट गराउनपुनछ । सवस मितबाट िनणय हन नसकेमा बहमतका आधारमा 

िनणय गन सिकनछे ।  

(२) बैठकको िनणयमा संयोजक, सिचव एव ंउपि थत सबै सद यह ले ह ता र गरी मािणत गनपुनछ ।  

(३) बैठकको मािणत िनणयको अिभलेख सिचवले सरुि त र यवि थत गरी रा नुपनछ ।  

(४) बैठकको िनणयअनसुार राय, सझुाव र िनदशन गाउँपािलका वा गाउँपािलकाका कुनै िनकायलाई िदँदा सयंोजकल ेद तखत गरी 
पठाउनपुनछ ।  

१३. िवशेष को उपि थित र रायः (१) सिमितले आ नो बैठकमा गाउँपािलकाका पदािधकारी, कमचारी र िवषयिव लाई आम ण गरी राय, 

परामश िलन स नेछ ।  

(२) आमि त यि ह लाई बो न यथोिचत समय उपल ध गराउन ुपनछ ।  
(३) सिमितको बैठकमा उपि थत आमि त यि  वा िवषेश ले आ नो धारणा रा दा त यपूण एवं िश तापवूक रा नपुनछ ।  
(४) कायपािलकाका कुन ै सद यले सिमितको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग िलन चाहमेा स बि धत सिमितका 

संयोजकलाई बैठक ब ने िदनभ दा क तीमा एक िदन अगावै जानकारी िदइ उपि थत हन स नेछ र िनजलाई य तो सिमितमा मतदानको 
अिधकार हनछैेन । 

प र छेद :  पाँच  
िविवध 

१४. सिमितको सिचवालय : ह दीवारी गाउँपािलका आ त रक लेखापरी ण शाखा वा तोिकएको थानमा सिमितको सिचवालय रहनेछ ।  

१५. सिमितलाई आव यक पन बजेट यव था: सिमितलाई बैठक भ ा तथा स चालन खच, अ ययन, मू याङ्कन, थलगत िन र ण, 

अनगुमन र छानिवन गन आव यक पन बजेट गाउँकायपािलकाले िविनयोजन गनपुनछ । सो िविनयोजन बमोिजमको रकम गाउँ कायपािलकाले 
उपल ध गराउन ुपनछ ।  

१६. सचूना तथा कागजात उपल ध गराउनपुन : सिमितले मागेका माण, कागजात उपल ध गराउन ुगाउँ कायपािलका, वडा कायालय तथा 

मातहतका अ य िनकाय र गाउँपािलकाका कमचारीको कत य हनेछ । यसगैरी सिमितले सङ्घ र दशेका िनकायह सगँ गाउँपािलकासगँ 
स बि धत नीित, योजना तथा काय म स ब धी सचूना एवं कागजात माग गन स नछे ।  

१७. काय े सगँ स बि धत थलगत मण स ब धी यव था: सिमितको िनणय अनसुार संयोजक, सद यह ले आ नो काय े सँग 

स बि धत िवषयमा गाउँपािलकािभ  कुन ैकाय थल तथा आयोजना थलमा मण गनपुूव गाउँपािलका मखुलाई सचूना िदनपुनछ ।  

१८. कायतािलकाको िनमाण तथा कायिविधको पालना: (१) सिमितल ेआ नो काय समयम ैस प न गन कायतािलका िनमाण गन स नछे 

र सो कायतािलका पालना गन ुसबै सद यह को कत य हनछे ।  

(२) कायिविधमा उि लिखत दफाह को पालना गराउने स ब धमा संयोजकको िनणय अि तम हनेछ ।  

१९. सिमितको अिभलेख : (१) सिमितल ेआफूले स पादन गरेका कामको अिभलेख दु त रा नु पनछ ।   

(२) सिमितले आफनो काय े  िभ को कुनै काम, कारवाहीको कृित र िवषयको गाि भयतालाई ि गत गरी गो य रा न ुपन 
अिभलेखह  सावजिनक गन ुहदंनै ।  

(३) सिमितमा भएको छलफल, िनणय र कामकारवाहीसगँ स बि धत अिभलेख सिमित सिचव माफत् सिचवालयले यवि थत गरी 
रा नछे । य तो िनणयको अिभलेख संयोजकको अनमुित िवना सिचवालय बािहर लैजान सिकने छैन । 
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२०. सशंोधन तथा या या : यस कायिविधको या या तथा सशंोधन गन अिधकार ह दीवारी गाउँकायपािलकामा िनिहत रहनेछ ।  

 

 आ ाले 

                                                    सवुास े  

                                                   मखु शासक य अ धकृत 
 

 

 


