
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावनााः 

स्थानीय तहको शासन व्यवस्थालाई थप जनमुखी, सेवामुखी, जनउत्तरदायी,पारदशी, जनकेन्द्रित र जवाफदेही तुल्याई न्द्वत्तीय सुशासन कायम गराउने 

उदे्दश्यले स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ वमोन्द्जम गन्द्ित बरदीपुर गाउँपान्द्लकाको लेखा सन्द्मन्द्तको काम, कततव्य, अन्द्िकार तथा 

लेखा सन्द्मन्द्तले सम्पादन गनुतपन ेकाम कारवाहीलाई सुव्यवन्द्स्थत, मयातन्द्दत र अनुशान्द्सत तुल्याउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार संञ्चालन 

ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ ले न्द्दएको अन्द्िकारको प्रयोग गरी गाउँकायतपान्द्लकाले यो कायतन्द्वन्द्ि तजुतमा गरी जारी गरेको छ । 

परिच्छेद– १ 

प्रािम्भिक 

१. संम्िप्त नाम ि प्रािभिाः 

(१) यस कायतन्द्वन्द्िको नाम बरदीपुर गाउँपान्द्लकाको "लेखा सन्द्मन्द्तको कायतन्द्वन्द्ि, २०७७" रहेको छ । 

(२) यो कायतन्द्वन्द्ि बरदीपुर गाउँपान्द्लका, गाउँकायतपान्द्लकाबाट स्वीकृत भए पश्चात तरुुरत प्रारम्भ हुनेछ । 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: १४   लिलत: २०७७/०८/२७ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 

 

लेखा सम्मम्तको कार्यम्वम्ि, २०७७
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२. परििाषााः न्द्वषय वा प्रसंगले अको अथत नलागेमा यस कायतन्द्वन्द्िमा; 

(१) "सभापन्द्त" भरनाले यस लेखा सन्द्मन्द्तको संयोजक लाई सम्झनु पछत र सो शब्दले सभापन्द्तको अनपुन्द्स्थन्द्तमा सन्द्मन्द्तको सभापन्द्तको रुपमा 

काम गने अरय सदस्य समतेलाई जनाउँदछ । 

(२) "सन्द्मन्द्त" भरनाले लेखा सन्द्मन्द्तलाई सम्झनु पछत र सो शब्दले सन्द्मन्द्तद्वारा गन्द्ित उपसन्द्मन्द्तलाई समते जनाउँदछ । 

(३) "उपसन्द्मन्द्त" भरनाले यस लेखा सन्द्मन्द्त अरतगतत गन्द्ित उपसन्द्मन्द्तलाई सम्झन ुपछत । 

(४) "बैिक" भरनाले सन्द्मन्द्तले औपचाररक रुपमा आयोजना गने कुनै पन्द्न बैिकलाई सम्झन ुपछत र सो शब्दले सन्द्मन्द्तद्वारा गन्द्ित उपसन्द्मन्द्तको 

बैिक समेतलाई जनाउँछ । 

(५) "कायतदल" भरनाले लेखा सन्द्मन्द्त बमोन्द्जम गन्द्ित कायतदल सम्झनुपछत । 

(६) "कायतन्द्वन्द्ि" भरनाले लेखा सन्द्मन्द्तको कायतन्द्वन्द्ि, २०७७ लाई सम्झनुपछत । 

(७) "सन्द्चव" भरनाले आरतररक लेखा परीक्षक प्रमुखलाई सम्झनु पछत र सो शब्दले सन्द्चवको अनुपन्द्स्थन्द्तमा काम गने अन्द्िकृतलाई समेत 

जनाउँछ । 

(८) "सदस्य" भरनाले लेखा सन्द्मन्द्तको सदस्यलाई जनाउँछ । 

(९) "सन्द्चवालय" भरनाले बरदीपुर गाउँपान्द्लकाको आरतररक लेखा परीक्षण शाखाको सन्द्चवालयलाई सम्झनुपछत । 

(१०)  "स्थानीय सरकार" भरनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थान्द्पत बरदीपुर गाउँपान्द्लकालाई सम्झनुपछत र सो शब्दले 

यस अरतगततका न्द्नकायहरुलाई समते जनाउँछ । 

(११) "सरकारी कोष" भरनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६९ र दफा ७० मा उल्लेन्द्खत कोष समेतलाई सम्झनुपछत । 

(१२) "सभा" भरनाले बरदीपुर गाउँपान्द्लकाको गाउँ सभालाई सम्झनुपछत । 

(१३) "न्द्नयमावली" भरनाले बरदीपुर गाउँपान्द्लका बाट जारी गररएका न्द्नयमावलीलाई सम्झनुपछत । 

(१४) "न्द्नयम" भरनाले बरदीपुर गाउँपान्द्लकाको न्द्नयमलाई सम्झनुपछत । 

(१५) "लेखा" भरनाले कारोवार भएको व्यहोरा देन्द्खने गरी प्रचन्द्लत कानून बमोन्द्जम रान्द्खने अन्द्भलेख, खाता, बन्द्ह, न्द्कताव आन्द्द र सो 

कारोवारलाई प्रमान्द्णत गने अरय कागजात समतेलाई सम्झनुपछत । 

(१६) "सावतजन्द्नक लेखा" भरनाले सावतजन्द्नक खररद कानून अनसुार बरदीपुर गाउँपान्द्लकामा भएका आन्द्थतक कारोवारहरुको व्यहोरा देन्द्खने 

गरी प्रचन्द्लत कानून बमोन्द्जम रान्द्खने अन्द्भलेख, खाता, बन्द्ह, न्द्कताव आन्द्द र सो कारोवारालई प्रमान्द्णत गने अरय कागजात समेतलाई 

सम्झनुपछत । 

(१७) "सावतजन्द्नक न्द्नकाय" भरनाले बन्द्रदपुर गाउँपान्द्लका र यस अरतगततका वडा सन्द्मन्द्त कायातलय, न्द्वषयगत कायातलय समेतलाई सम्झनुपछत। 

 

परिच्छेद– २ 

सम्मम्तको गठन तथा काम, कतयव्र् ि अम्िकाि 

३. लेखा सम्मम्तको गठनाः 

(१)  बन्द्रदपुर गाउँपान्द्लकाको शासन व्यवस्थालाई थप जनमुखी, सेवामुखी, जनउत्तरदायी, पारदशी, जनकेन्द्रित र जवाफदेही तुल्याई न्द्वत्तीय 

सुशासन कायम गराउन ेउदे्दश्यका साथ गाउँसभाबाट देहाय बमोन्द्जम लेखा सन्द्मन्द्त गिन गररनेछ । 

(क) गाउँसभा सदस्यहरुमध्ये सभाले छनौट गरेको १ जना – संयोजक 

(ख) गाउँसभासको सदस्य मध्येबाट २ जना – सदस्य 

            सन्द्मन्द्तमा संयोजक तथा सदस्य मनोनयन गदात कन्द्म्तमा १ जना मन्द्हलालाई मनोनयन गररनेछ । 

(२) गाउँपान्द्लकाको आरतररक लेखा परीक्षण शाखाका प्रमुखले लेखा सन्द्मन्द्तको सन्द्चवका रुपमा कायत गनेछन ्। 

(३) सन्द्मन्द्तको बैिकमा सन्द्मन्द्तका सभापन्द्तले आवश्यकता अनुसार गाउँपान्द्लका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अन्द्िकृत लगायत 

न्द्वषयगत संयोजक र गाउँपान्द्लकाका शाखा प्रमुखलाई आमन्द्रित गनत सक्नेछन् । 

(४) सन्द्मन्द्तको पदावन्द्ि गिन भएको न्द्मन्द्तदेन्द्ख यो गाउँसभाको कायतकाल रहेसम्म वा गाउँसभाले पररवततन गनत आवश्यक निानेसम्म रहनछे 

। 

४. सम्मम्तको कार्यिेत्र ि सम्मम्तको काम, कतयव्र् ि अम्िकािाः  

(१) बन्द्रदपुर गाउँपान्द्लकाको लेखा सन्द्मन्द्तको कायतक्षेि र सन्द्मन्द्तको काम, कततव्य र अन्द्िकार देहाय बमोन्द्जम हुनछे । 
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(क) वान्द्षतक बजेटले अनुमान गरे बमोन्द्जम राजश्व संकलन र स्रोत पररचालन भए नभएको हेरी लक्ष्य प्रान्द्िका लान्द्ग कायतपान्द्लकालाई 

आवश्यक सुझाव न्द्दने, 

(ख) कायतपान्द्लकामा भए गरेका कायतहरुमा न्द्वत्तीय सुशासन कायम गराउन सुझाव न्द्दन,े 

(ग) पेश्की बेरुजुको अवस्था न्द्वशे्लषण गद ैसो को फछौटका लान्द्ग आवश्यक रणनीन्द्तक सुझाव न्द्दने, 

(घ) न्द्वत्तीय सुशासन कायम गराउन आवश्यक सुझाव न्द्दन,े 

(ङ) स्वीकृत वान्द्षतक बजटेले अनमुान गरे बमोन्द्जमको काम भएको वा नभएको बारेमा न्द्लन्द्खत प्रन्द्तवेदन र सुझावहरु समेत सभामा पशे 

गने , 

(च) गाउँपान्द्लकाको अन्द्रतम लेखापरीक्षण  सम्परन गरी महालखेा परीक्षकको कायातलयले न्द्दएको लेखा परीक्षण प्रन्द्तवेदन अध्ययन गरी 

उक्त प्रन्द्तवेदनमा औलँ्याइएका कन्द्मकमजोरी, बरेुजु तथा आन्द्थतक अन्द्नयन्द्मतताका सम्बरिमा त्यस्तो बेरुजु र आन्द्थतक 

अन्द्नयन्द्मततालाई न्द्नयन्द्मत एवं असुल फछौट गनत गाउँपान्द्लकालाई न्द्नदेशन न्द्दने। बरेुजु र आन्द्थतक अन्द्नयन्द्मततालाई न्द्नयन्द्मत एवं 

असुल फछौट गनत आवश्यक काम कारवाही गरे वा नगरेको न्द्वषयमा अध्ययन गरी कायातरवयनको न्द्स्थन्द्तको सन्द्मक्षा गरी प्रन्द्तवेदन 

पेश गने , 

(छ) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले गाउँपान्द्लकालाई उपलब्ि गराउने समानीकरण, सशतत, समपूरक र न्द्वशेष अनदुान न्द्निातररत शतत एवं 

प्राथन्द्मकताका क्षेिमा खचत गररएको छ, छैन मुल्याङ्कन गरी राय सुझाव सन्द्हतको आवश्यक न्द्नदशेन गाउँपान्द्लकालाई न्द्दने ,  

(ज) गाउँपान्द्लकाको सावतजन्द्नक सम्पन्द्त संरक्षण र उपयोगको मलू्याङ्कन गरी आवश्यक न्द्नदेशन न्द्दने, 

(झ) गाउँ कायतपान्द्लकाको कायातलय, मातहतका न्द्वषयगत शाखाहरु र वडा कायातलयहरुले गरेका कृ्रयाकलापहरुका सम्बरिमा सन्द्मन्द्तलाई 

प्राि उजुरी, संञ्चार माध्यममा आएका न्द्वषयहरु, सरोकारवालाको चासो एवं सन्द्मन्द्तले आवश्यक िानेका न्द्वषयहरुमा अध्ययन 

अनुसरिान तथा छानन्द्वन गरी न्द्नदशेन सन्द्हतको प्रन्द्तवेदन तयार गरी आवश्यक कारवान्द्हका लान्द्ग गाउँकायतपान्द्लका र गाउँसभा 

समक्ष पशे गने, 

(ञ) स्थानीय सरकारको पूणत वा आंन्द्शक ऋण वा अनुदानमा सञ्चान्द्लत संस्था र कायतक्रमको जाँच गरी आवश्यक न्द्नदशेन न्द्दने,  

(ट) गाउँसभाले तोकेको अरय कायतहरु गने/गराउन े। 

(२)  सरकारी कोषको न्द्हनान्द्मना भएको तथा अन्द्नयन्द्मतता भएको भरने उजुरी सन्द्मन्द्तमा प्राि भएमा सो सम्बन्द्रि आवश्यक अनुसरिानको 

न्द्सलन्द्सलामा सरकारी कोषसंग सम्बन्द्रित पदान्द्िकारी वा व्यन्द्क्तलाई सन्द्मन्द्तले सोिपुछ गनत बोलाएमा सन्द्मन्द्तले बोलाएको न्द्मन्द्त, समय 

तथा स्थानमा अन्द्नवायत उपन्द्स्थत हुनुपनेछ । 

(३) सन्द्मन्द्तले प्रन्द्तवेदन तयार गने क्रममा लेखा सन्द्मन्द्तले माग गरे बमोन्द्जमका कागजात गाउँकायतपान्द्लकाको कायातलय, मातहतका न्द्वषयगत 

शाखाहरु र वडा कायातलयहरुले उपलब्ि गराउन ुपनेछ र आमरिण भएको अवस्थामा लेखा सन्द्मन्द्तमा उपन्द्स्थत भई आफ्नो राय सल्लाह 

र सुझाव न्द्लन्द्खत र मौन्द्खक रुपमा न्द्दन ुसम्बन्द्रित सबैको कततव्य हुनेछ । 

५. उजुिी तथा गुनासो सभबन्िी व्र्वस्थााः  

(१) गाउँपान्द्लका गाउँकायतपान्द्लकाको कायातलय तथा मातहतका न्द्नकायहरुको कामकारवाहीमा न्द्चत्त नवझुेमा वा कोषको न्द्हनान्द्मना तथा 

कानून वमोन्द्जम वाहेक खचत लेन्द्खएको वा खचतलाई प्रभान्द्वत गन ेगरी कुन ैन्द्नणतय भएको छ भरने लागेमा लेखा सन्द्मन्द्तको सन्द्चवालयमा 

न्द्लन्द्खत तथा मौन्द्खक उजुरी जो कोन्द्हले पन्द्न दतात गराउन सक्नेछ । 

(२) सन्द्मन्द्तको सन्द्चवालयमा दतात हुन आएको उजुरी/न्द्नवेदनलाई सन्द्मन्द्तको बैिकबाट सन्द्मन्द्तको क्षेिान्द्िकार न्द्भि पने नपने एन्द्कन गररनेछ । 

(३) सन्द्मन्द्तको क्षेिान्द्िकार न्द्भि पने उजुरी तथा गनुासो उपर माि सन्द्मन्द्तले अध्ययन अनुसरिान तथा छानन्द्वन गन ेप्रकृया अगाडी बढाउनेछ । 

(४) सन्द्मन्द्तमा परेको उजरुी आफ्नो क्षेिान्द्िकार न्द्भि नपरेमा उजुरी वा गुनासोकतातलाई सोको जानकारी न्द्दनुपनेछ । 

परिच्छेद– ३ 

सम्मम्तको बैठक सभबन्िी व्र्वस्था 

६. सम्मम्तको बैठकाः सन्द्मन्द्तको बैिक सम्बन्द्रि कायतन्द्वन्द्ि देहाय बमोन्द्जम हुनेछः 

(१) सन्द्मन्द्तको सभापन्द्तले आवश्यकतानुसार सन्द्मन्द्तको बैिक बोलाउने छ तर सन्द्मन्द्तको एक चौथाई सदस्यहरुले न्द्लन्द्खत रुपमा न्द्वषयबस्त ु

उल्लेख गरी सो न्द्वषयमा छलफल गनत माग गरेमा सभापन्द्तले सात न्द्दनन्द्भि बिैक बोलाउनु पनेछ। 

(२) सन्द्मन्द्तको बैिक सभापन्द्तले तोकेको न्द्मन्द्त, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

७. बैठकको कार्यसूचीाः सन्द्मन्द्तको आगामी बैिकको कायतसूची सामारयतया बैिक हुनुपूवत न ैतय गरी सदस्यहरुलाई सूचना न्द्दइन ेछ । सो बमोन्द्जम 

तय हुन नसकेमा सभापन्द्तसँग सन्द्चवले परामशत गरी कायतसूची तय गनेछ र सावतजन्द्नक महत्वका न्द्वषयमा हुन ेबैिक बाहेकका अरय बैिकको 
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जानकारी कन्द्म्तमा १ (एक) न्द्दन पन्द्हले सदस्यहरुलाई न्द्दनपुनेछ । तर न्द्वशेष पररन्द्स्थन्द्तमा सभापन्द्तको न्द्नदशेन अनुसार बैिक बस्न ेएक घण्टा 

अगावै कायतसूची तयार गरी त्यसको एक प्रन्द्त प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ि गराउन सन्द्कनेछ । 

८. बैठक संञ्चालनाः बैिक संञ्चान सम्बन्द्रि कायतन्द्वन्द्ि देहाय अनुसार हुनेछः 

(१) सन्द्मन्द्तको बैिक सन्द्मन्द्तको सभापन्द्तल ेतोकेको न्द्मन्द्त र समयमा वस्नेछ । 

(२) बैिकको सभापन्द्तत्व सभापन्द्तबाट हुनेछ । न्द्नजको अनुपन्द्स्थन्द्तमा सभापन्द्तको अनुमन्द्तले सन्द्मन्द्तका सदस्यहरु मध्ये जषे्ठ सदस्यबाट हुनेछ। 

यसरी जेष्ठ सदस्यले सभापन्द्तत्व गरेको अवस्थामा सभापन्द्तले प्रयोग गन ेसब ैअन्द्िकार प्रयोग गनत सक्नेछ । 

(३) सन्द्मन्द्तको गणपूरक संख्या सन्द्मन्द्तको सम्पूणत सदस्य संख्याको कन्द्म्तमा ६६.६७ प्रन्द्तशत हुनेछ । 

(४) सभापन्द्तले प्रत्येक बैिकको प्रारम्भ र अरत्यको घोषणा गनछे । 

(५) सन्द्मन्द्तको न्द्वषयसंग सम्बन्द्रित कागजात, सूचना वा जानकारी सन्द्मन्द्तका सदस्यहरुलाई सन्द्मन्द्तको सन्द्चवले उपलब्ि गराउनेछ । 

(६) सन्द्मन्द्तका प्रत्येक सदस्यले सन्द्मन्द्तको कायतक्षेि न्द्भिका न्द्वषयबस्तुसँग सम्बन्द्रित आफूसँग भएका अध्ययन सामाग्रीहरु सदस्यहरुका बीच 

आदानप्रदान गनत सक्नेछन ्। 

(७) सन्द्मन्द्तको बैिक सम्बरिी अरय कायतन्द्वन्द्ि सन्द्मन्द्त आफैले न्द्निातरण गरे बमोन्द्जम हुनछे । 

९. बैठकको समर्ावम्ि, छलफल ि म्नर्यर्ाः 

(१) बैिकको शुरुमा नै कायतसूचीमा परेका न्द्वषयको प्रकृन्द्त र महत्व समेतलाई ध्यानमा राखी बैिकको समयान्द्विी तय गररनेछ । 

(२) बैिकमा छलफलका लान्द्ग पूवतन्द्निातररत न्द्वषय वा कुनै सदस्यबाट प्रस्तुत गररएको न्द्वषय वा सन्द्मन्द्त समक्ष उजुरीको रुपमा दतातहुन आएका 

न्द्वषयहरु छलफलको न्द्वषय हुन सक्नेछ । 

(३) आवश्यकता अनुसार सदस्यले बोल्ने समयको न्द्निातरण गरी छलफल गररनछे र छलफलमा भाग न्द्लने सदस्यले छलफलको न्द्वषयमा 

केन्द्रित रही न्द्निातररत समयन्द्भि आफ्नो न्द्वचार राख्नुपनेछ । 

(४) सन्द्मन्द्तमा भएको छलफल अनावश्यक न्द्कन्द्समले लन्द्म्बएको भरने लागेमा सभापन्द्तले सो छलफल छोट्याउन चाहकेो खण्डमा छलफल 

छोट्याउन सक्नेछ । 

(५) बैिकको न्द्नणतय सवतसम्मन्द्तबाट हुनेछ । सवतसम्मत हुन नसकेमा सन्द्मन्द्तको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतको न्द्नणतय 

सन्द्मन्द्तको न्द्नणतय मान्द्ननेछ र मत बराबर भएमा सभापन्द्तले न्द्नणातयक मत न्द्दनेछ । 

(६) सन्द्मन्द्तको न्द्नणतय सभापन्द्तद्वारा प्रमान्द्णत गररनेछ। 

(७) बैिकमा कुनै अयोग्य व्यन्द्क्तले भाग न्द्लई न्द्नणतय भईसकेका कारणले उक्त न्द्नणतय बदर हनुे छैन । 

१०. बैठकमा म्नर्मको पालनााः बैिकमा सहभागी सदस्यहरुले पालना गनुत पने न्द्नयमहरु देहाय बमोन्द्जम हुनछेन् - 

(१) यस कायतन्द्वन्द्ि वमोन्द्जमका व्यवस्थाहरु सन्द्मन्द्तका सदस्यले पालना गनुतपनछे । 

(२) बैिक प्रारम्भ भएपन्द्छ अरत्य नभएसम्म सदस्यहरु बैिकमा उपन्द्स्थत रहन ुपनछे । न्द्वशषे कारणवश कुन ैसदस्य बान्द्हर जानुपने भएमा 

सभापन्द्तको अनुमन्द्त न्द्लनु पनेछ । 

(३) सन्द्मन्द्तका सदस्यहरु सन्द्मन्द्तको बैिक चन्द्लरहेको समयमा न्द्जल्ला बान्द्हर जानु परेमा वा अरय कुनै कारणले सन्द्मन्द्तको बैिकमा उपन्द्स्थत 

हुन  नसक्ने भएमा सन्द्मन्द्तको सभापन्द्त वा सन्द्चवलाई पूवत जानकारी गराउनुपनछे । 

(४) बैिकको न्द्वषयवस्तुमा केन्द्रित रहन र बिैकलाई मयातन्द्दत तुल्याउन मोवाइल वा संञ्चार सेटलाई आफ्नो अनुकुल व्यवस्थापन गनुत सबैको 

कततव्य हुनेछ । 

(५) सभापन्द्तको ध्यानाकषतण गनतका न्द्नन्द्मत्त सदस्यले हात उिाउनु पनछे। साथ ैबोल्न चाहन ेसदस्यले सन्द्चव माफत त नाम न्द्टपोट गराउन ुपनेछ । 

(६) सभापन्द्तले बोल्न चाहन ेसदस्यको नाम क्रमशः बोलाएपन्द्छ वा इसारा गरेपन्द्छ एक पटकमा एक जनाले माि बोल्नु पनछे । कुनै एक सदस्य 

बोन्द्लरहेको समयमा न्द्बचैमा अको सदस्यले बोल्न र एक आपसमा कुरा गनत पाइने छैन । 

(७) सदस्यले सन्द्मन्द्तको बैिकमा बोल्दा सभापन्द्तलाई सम्बोिन गरेर माि बोल्नुपनछे । सन्द्मन्द्तको छलफलको क्रममा कुनै सदस्यले व्यक्त गरेको 

न्द्वषयबस्तुलाई अको सदस्यले सो कुरामा सहमन्द्त व्यक्त गने बाहेक पुनः सोही न्द्बषय दोहोर् याउन पाइने छैन । 

(८) बैिकमा बोल्दा कसैलाई व्यन्द्क्तगत आक्षेप लगाउन, अन्द्शष्ट, अन्द्श्लल, अपमानजनक वा कुनै आपन्द्त्तजनक शब्द बोल्न हुँदैन। सदस्यले 

बोल्न पाउन ेअन्द्िकारलाई बैिकको कायतमा बािा पान ेमनसायले दरुुपयोग गनत पाइने छैन । 

(९) सभापन्द्तले बैिकलाई मयातन्द्दत बनाउन सदस्यहरुलाई आवश्यक न्द्नदेशन न्द्दन सक्नछे । कुनै  सदस्यबाट अमयातन्द्दत व्यवहार भएमा न्द्नयम 

अनुसार कारवाही हुनेछ । 

११. बैठकमा सहिाम्गता तथा प्रवेशाः 
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(१) बैिकको छलफलको न्द्वषयमा सन्द्मन्द्तको कुनै सदस्यको न्द्नजी स्वाथत वा संलग्नता गाँन्द्सएको भएमा त्यस्तो न्द्वषयको छलफलमा सम्बन्द्रित 

सदस्य सहभागी हुन पाउन ेछैन । तर छलफलमा त्यस्तो सदस्यको उपन्द्स्थन्द्त आवश्यक छ भरन ेलागेमा सन्द्मन्द्त वा सन्द्मन्द्तको सभापन्द्तले 

त्यस्तो सदस्यलाई छलफलमा सहभागी गराउन सक्नेछ । 

(२) बैिकमा प्रेस र सरोकारवालालाई प्रवेश न्द्दन ेसम्बरिी अन्द्िकार सभापन्द्तलाई हुनेछ । 

१२. कागजात म्िकाउने वा कुनै व्र्म्ि वा पदाम्िकािीलाई उपम्स्थत गिाउन सकनेाः 

(१) सन्द्मन्द्तले आफ्नो कततव्य पालनको न्द्सलन्द्सलामा आवश्यक कुनै कागजपि न्द्झकाउन वा कुन ैव्यन्द्क्त वा पदान्द्िकारीलाई उपन्द्स्थत गराउन 

सक्नेछ । यसरी माग गररएको कागजपि उपलब्ि गराउन ुर उपन्द्स्थती हुन ुसम्बन्द्रित पदान्द्िकारी र न्द्नकायको कततव्य हुनेछ । 

(२) सन्द्मन्द्तमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्द्रित न्द्वषयको न्द्वशषेज्ञ वा सरोकारवालालाई आमरिण गनत सन्द्कनेछ । यसरी आमन्द्रित व्यन्द्क्त वा 

पदान्द्िकारीले सन्द्मन्द्तले माग गरेका न्द्वषयमा आफ्नो तथ्य एवं आिार युक्त िारणा न्द्शष्टतापूवतक राख्नु पनेछ । 

(३) उपन्द्स्थत गराइएको व्यन्द्क्त वा पदान्द्िकारीलाई सन्द्मन्द्तले आवश्यक िानेमा बयान गराउन सक्नेछ । 

(४) सन्द्मन्द्तको कायतक्षेिसँग सम्बन्द्रित न्द्वषयमा सभापन्द्तको न्द्नदेशानुसार सन्द्चवले आवश्यक कागजात, सूचना, तथ्यांक वा अरय सरदभत 

सामाग्रीहरु सम्बन्द्रित न्द्नकायसँग माग गनत सक्नेछ र प्राि न्द्ववरणहरु सन्द्मन्द्तमा पेश गनुत सम्बन्द्रित न्द्नकायको दान्द्यत्व हुनेछ । 

परिच्छेद– ३ 

उपसम्मम्त/कार्यदल सभबन्िी व्र्वस्था 

१३. उपसम्मम्त/कार्यदलको गठन, कार्यिेत्र तथा अम्िकािाः 

(१) लेखा सन्द्मन्द्तले आफ्नो कायत सुव्यवन्द्स्थत, न्द्छटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा सम्परन गनत र सन्द्चवालयमा प्राि उजुरी वा सन्द्मन्द्तको कायतक्षेि 

संग सम्बन्द्रित कुनै पन्द्न न्द्वषयमा तत्काल छानन्द्वन वा अध्ययन गनत आवश्यक छ भरने लागेमा र सन्द्मन्द्तले छानन्द्वन सन्द्मन्द्त गिन गरी 

छानन्द्वन गराउन उपयुक्त िानेमा उक्त न्द्वषयमा सन्द्मन्द्तल ेकायतक्षेि र कायतन्द्वन्द्िको अन्द्िनमा रन्द्ह आवश्यकता अनसुार उपसन्द्मन्द्त तथा 

कायतदल गिन गरी कायतमा लगाउन सक्नेछ । 

(२) उपसन्द्मन्द्त वा कायतदल समावेशी प्रकृन्द्तको र दन्द्लय संरचना अनुसारको हुनुपनेछ । 

(३) सभापन्द्तले उपसन्द्मन्द्त वा कायतदलको सदस्यहरुको नाम सन्द्हतको प्रस्ताव बैिक समक्ष राख्नेछ । 

(४) उपसन्द्मन्द्तको संयोजक वा अध्यक्षलाई सम्बन्द्रित उपसन्द्मन्द्तको कायत संञ्चालन गदात सभापन्द्तलाई भए सरहको अन्द्िकार हुनेछ । 

(५) उपसन्द्मन्द्त वा कायतदलले तोकेको समयावन्द्िन्द्भि आफूलाई प्राि न्द्जम्मेवारी बमोन्द्जमको कायत सम्परन गरी बैिकसमक्ष आफ्नो प्रन्द्तवेदन 

पेश गनेछ । तर न्द्वशषे कारणवश समयावन्द्ि न्द्भि कायत सम्परन गनत नसकेमा कारण सन्द्हत सन्द्मन्द्त समक्ष थप समय माग गनत सक्नछे । 

(६) सन्द्मन्द्तको बैिकले आवश्यक छलफल गरी उक्त प्रन्द्तवेदनमान्द्थ न्द्नणतय गनछे । 

१४. सम्मम्तको अम्िलेखाः 

(१) सन्द्मन्द्तले आफूले सम्पादन गरेका कामको अन्द्भलेख दरुुस्त राख्नु पनछे। 

(२) सन्द्मन्द्तले आफ्नो कायतक्षेि न्द्भिको कुनै काम, कारवाहीको प्रकृन्द्त र न्द्वषयको गान्द्म्भयततालाई दृन्द्ष्टगत गरी गोप्य राख्नु पन ेअन्द्भलेखहरु 

सावतजन्द्नक गनुत हदुैन । 

(३) सन्द्मन्द्तमा भएको छलफल, न्द्नणतय र कामकारवाहीसंग सम्बन्द्रित अन्द्भलेख सन्द्मन्द्त सन्द्चव माफत त सन्द्चवालयले व्यवन्द्स्थत गरी राख्नेछ। 

त्यस्तो न्द्नणतयको अन्द्भलेख सभापन्द्तको अनुमन्द्त न्द्वना सन्द्चवालय बान्द्हर लैजान सन्द्कने छैन । 

१५. सम्मम्तको सम्चवालर्ाः बरदीपुर गाउँपान्द्लका आरतररक लेखा परीक्षण शाखा वा तोकेको स्थानमा सन्द्मन्द्तको सन्द्चवालय रहनेछ । 

१६. आचाि संम्हतााः 

(१) सन्द्मन्द्तको न्द्नणतयको पालना गनुत र सन्द्मन्द्तको बिैकलाई मयातन्द्दत बनाउनु सबैको कततव्य हुनछे । 

(२) यस कायतन्द्वन्द्िको पालना गनुत सम्बन्द्रित सबैको कततव्य हुनछे। 

(३) सन्द्मन्द्तको कामकारवाहीमा सहयोग पुर् याउनु सन्द्मन्द्तका सदस्य तथा सरोकारवाला सबैको कततव्य हुनेछ। 

(४) सन्द्मन्द्तको काम कारवान्द्ह र न्द्नणतय सभापन्द्तको अनुमन्द्त वेगर सदस्यहरुले सावतजन्द्नक गनत पाउने छैनन् । 

          परिच्छेद– ४ 

म्वम्वि 

१७. म्वम्विाः 

(१) सन्द्मन्द्तले आवश्यकतानुसार यस कायतन्द्वन्द्िमा सामारय कुराहरुमा आवश्यक पररमाजतन र सशोंिन गनत सक्नछे । 

(२) यस कायतन्द्वन्द्ि बमोन्द्जम सन्द्मन्द्तले आफूलाई प्राि अन्द्िकार मध्ये केही अन्द्िकार सन्द्चवले प्रयोग गनत पाउने गरी प्रत्यायोजन गनत सक्नेछ । 



6 |  बन्द्रदपुर गाउँपान्द्लकाको लेखा सन्द्मन्द्तको कायतन्द्वन्द्ि, २०७७ 

(३) यस कायतन्द्वन्द्िको व्यवस्थाहरु स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ र गण्डकी प्रदेशको प्रचन्द्लत ऐन न्द्नयमावलीसँग बान्द्झएमा स्वत 

खारेज हुनेछ । 

(४) सन्द्मन्द्तको नाम र संयोजकको छाप प्रयोग गरी कायत गनत गराउन सक्नेछ । 

(५) सन्द्मन्द्तले आवश्यकता अनुसार कायत न्द्वन्द्ि संशोिन र पररमाजतन गनुत परेमा बरदीपुर गाउँपान्द्लका गाउँकायतपान्द्लकामा संशोिनका व्यहोरा 

पेश गनुतपने छ र गाउँ कायतपान्द्लकाबाट स्वीकृत भएपछी स्वीकृत भएवमोन्द्जम लाग ुहुनेछ ।  

 

 आज्ञािे 

िहेि सवेुिी 
प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 


