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फिक्कल गाउँपाफलकाको लेखा सफमफि सञ्चालन काययफिफध, २०७९ 

गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७९/०९/२७ 

प्रस्तािनााः  

लिक्कि गाउँपालिकाको शासकीय प्रबन्धिाई जनमुखी सेवामुखख जनउत्तरदायी र पारदशी तुल्याई लवत्तीय सुशासन कायम 

गराउने उदे्दश्यिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा २२ बमोलजम गलित िेखा सलमलतिे सम्पादन गनुयपने काम 

कारवाही िाई व्यवखस्थत मयायलदत र अनुशालसत रुपमा संचािन गनय वाञ्छनीय भएकोिे लिक्कि गाउँ काययपालिकाको लमलत 

२०७९/९/२७ गतेको बैिकिे स्थानीय सरकार सञ्चिन ऐन, २०७४ को दिा १०२ को उपदिा २ र लिक्कि गाउँपालिकाको 

प्रशासकीय काययलवलि लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दिा ४ िे लदएको अलिकार बमोलजम गाउँ काययपालिकािे यो काययलवलि 

बनाई िागु गरेको छ ॰ 

१. संफिप्त नाम र प्रारम्भ  

(१) यस काययलवलिको नाम "लिक्कि गाउँपालिकाको िेखा सलमलत सञ्चािन सम्बन्धी काययलवलि, २०७९" रहेको छ ॰ 

(२) यो काययलवलि काययपालिकाबाट स्वीकृत भए पश्चात िागु हुनेछ ॰ 

२. पररभाषााः   

लवषय वा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेमा यस काययलवलिमा,  

(१) "संयोजक" भन्नािे िेखा सलमलतको संयोजकिाई सम्झनुपछय  र सो शब्दिे संयोजकको अनुपखस्थलतमा सलमलतको संयोजकको 

रुपमा काम गने अन्य सदस्य समेतिाई जनाउँछ ॰ 

(२) "सलमलत" भन्नािे िेखा सलमलतिाई सम्झनुपछय  ॰ 

(३) "बैिक" भन्नािे सलमलतिे औपचाररक रुपमा आयोजना गने कुनै पलन बैिकिाई सम्झनुपछय  ॰ र सो शब्दिे सलमलतद्धारा 

गलित उपसलमलतको बैिक समेतिाई जनाउँछ ॰ 

(४) "काययदि" भन्नािे िेखा सलमलतको लनर्यय बमोलजम गलित काययदि सम्झनुपछय  ॰ 

(५) "काययलवलि" भन्नािे िेखा सलमलत सञ्चािन काययलवलि, २०७९ िाई सम्झनुपछय  ॰ 

(६) "सदस्य" भन्नािे िेखा सलमलतको सदस्यिाई जनाउँछ ॰ 

(७) "सरकारी कोष" भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा ६९ र दिा ७० मा उले्लखखत कोषिाई सम्झनुपछय  ॰ 

(८) "सभा" भन्नािे लिक्कि गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई सम्झनुपछय  ॰ 

(९) "िेखा" भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा देखखने गरी प्रचलित कानुन बमोलजम राखखने अलभिेख, खाता, बलह, लकताब आलद र 

सो कारोबार िाई प्रमालर्त गने अन्य कागजात समेतिाई सम्झनुपछय  ॰ 

(१०) "सावयजालनक िेखा" भन्नािे सावयजालनक खररद कानुन अनुसारको लिक्कि गाउँपालिकामा भएका आलर्यक कारोबारहरुको 

व्यहोरा देखखने गरी प्रचलित कानुन बमोलजम राखखने अलभिेख, खाता, बलह, लकताब आलद र सो कारोबारिाई प्रमालर्त गने अन्य 

कागजात समेतिाई सम्झनुपछय  ॰ 

(११) "सावयजलनक लनकाय" भन्नािे लिक्कि गाउँपालिका र यस अन्तगयतका वडा सलमलत, वडा कायायिय, आिारभुत स्वास्थ्य सेवा 

केन्द्र र गाउँपालिकाको मातहतमा रहेको अन्य शाखा वा इकाई समेतिाई सम्झनुपछय  ॰ 

३. सफमफिको काययिेत्र र सफमफिको काम कियव्य  र धफधकाराः  

सलमलतको काययके्षत्र र सलमलतको काम कतयव्य र अलिकार देहाय बमोलजम हुनेछ: 
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(१) वालषयक बजेट अनुमान गरे बमोलजम राजश्व संकिन र स्रोत पररचािन भए नभएको हेरी िक्ष्य प्राखिका िालग 

काययपालिकािाई आवश्यक सुझाव लदने ॰ 

(२) काययपालिकामा भए गरेका काययहरुमा लवलत्तय सुशासन कायम गराउन सुझाव लदने ॰ 

(३) पेश्की बेरुजुको अवस्था लवशे्लषर् गदै सोको िछ्यौटका िालग लसिाररस गने ॰ 

(४) स्वीकृत वालषयक बजेटिे अनुमान गरे बमोलजमको काम भएको वा नभएको बारेमा लिखखत प्रलतवेदन र सुझावहरु 

काययपालिका वा सभामा पेश गने ॰  

(५) महािेखा परीक्षक बाट सम्पन्न अखन्तम िेखा पररक्षकबाट कायम भएका बेरुजु तर्ा आलर्यक अलनयलमतका सम्बन्धमा त्यस्तो 

बेरुजु र आलर्यक अलनयलमततािाई लनयलमत गनय लसिाररस गने एवं असुि, िछ्यौट गनय आवश्यक काम कारबाही गरे  वा 

नगरेको लवषयमा गाउँपालिकािाई लनदेशन लदने, प्रलतवेदन पेश गने तर्ा बेरुजु िछ्यौटका िालग ताकेता गने ॰ 

(६) वडा अनुसार स्रोत पररचािन तर्ा राजस्व एवम् दसु्तर सङ्किन भए नभएको बारेमा प्रलतवेदन तयार गने ॰ 

(७) सलमलतको काययके्षत्र लभत्रका लवषयमा सलमलतिे आवश्यक िानेका लवषयहरुमा जाँच गरी आवश्यक लनदेशन लदने ॰ 

४. सफमफिको बैठक सम्बन्धी काययफिफध: 

सलमलतको बैिक सलमलतको बैिक सम्बन्धी काययलवलि देहाय बमोलजम हुनेछः  

(१) सलमलतको संयोजकिे आवश्यकता अनुसार सलमलतको बैिक बोिाउन सके्नछ ॰ 

(२) सलमलतको बैिक संयोजकिे तोकेको लमलत समय र स्थानमा बसे्नछ ॰ 

५. बैठकको काययसूचीाः   

सलमलतको आगामी बैिकको काययसूलच सामान्यतया बैिक हुनुपुवय सदस्य सलचविे परामशय गरी काययसूलच तय गनेछ ॰ र 

सावयजलनक महत्वको लवषयमा हुने बैिक बाहेकका अन्य बैिकको जानकारी कम्तीमा एक लदन पलहिे सदस्यहरुिाई लदनुपनेछ 

॰ 

तर, लवशेष पररखस्थलतमा बैिक बसु्नपने भएमा संयोजकको लनदेशन अनुसार बैिक बसे्न एक घण्टा अगावै काययसुलच तयार गरी 

त्यसको एक प्रलत प्रते्यक सदस्यिाई उपिब्ध गराउन सलकनेछ ॰ 

६. बैठक सञ्चालनाः   

बैिक सञ्चािन सम्बन्धी काययलवलि देहाय अनुसार हुनेछ: 

(१) सलमलतको बैिक सलमलतको संयोजकिे तोकेको लमलत र समयमा बसे्नछ ॰ 

(२) बैिकको संयोजकत्व संयोजकबाट हुनेछ ॰ लनजको अनुपखस्थलतमा संयोजकको अनुमलतिे सलमलतका सदस्यहरु म्े जे् 

सदस्यहरु म्े जे् सदस्यबाट हुनेछ ॰ यसरी जे् सदस्यिे संयोजकत्व गरेको अवस्थामा संयोजकिे प्रयोग गने सबै अलिकार 

प्रयोग गनय सलकनेछ  ॰ 

(३) सलमलतको गर्पुरक सङ्या सलमलतको समु्पर्य सदस्य संयाको कम्तीमा ५० प्रलतशत हुनेछ ॰  

(४) संयोजकिे प्रते्यक बैिकको प्रारम्भ र अन्त्यको घोषर्ा गनेछ ॰ 

(५) सलमलतको लवषयसँग सम्बखन्धत कागजात सूचना वा जानकारी सलमलतका सदस्यहरुिाई सलमलतको सलचविे उपिब्ध 

गराउनेछ ॰ 

(६) सलमलतका प्रते्यक सदस्यिे सलमलतको काययके्षत्र लभत्रका लवषयवसु्त सँग सम्बखन्धत आिुसँग भएका अ्यन सामाग्रीहरु 

सदस्यहरुका बीच आदानप्रदान गनय सके्नछन् ॰ 

(७) सलमलतको बैिक सम्बन्धी अन्य काययलवलि सलमलत आिँैिे लनिायरर् गरे बमोलजम हुनेछ ॰ 
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७. बैठकको समयािफध, छलिल र फनर्यय: 

(१) बैिकको सुरुमा नै काययसूलचमा परेका लवषयको प्रकृलत र महत्व समेतिाई ्ानमा राखी बैिकको समयावलि तय गररनेछ ॰ 

(२) बैिकमा छिििका िालग पुवयलनिायररत लवषय वा कुनै सदस्यबाट प्रसु्तत गररएको लवषय वा सलमलतिाई कुनै श्रोतबाट प्राि 

लवषयहरु छिििको लवषय हुन सके्नछ ॰ 

(३) आवश्यकता अनुसार सदस्यिे बोल्ने समयको लनिायरर् गरी छििि गररनेछ र छिििमा भाग लिने सदस्यिे छिििको 

लवषयमा केखन्द्रत रलह लनिायररत समय लभत्र आफ्नो लवचार राख्नु पनेछ ॰ 

(४) सलमलतमा भएको छििि अनावश्यक लकलसमिे िखम्बएको भने्न िागेमा संयोजकिे सो छििि छोट्याउन चाहेको खण्डमा 

छििि छोट्याउन सके्नछ ॰ 

(५) बैिकको लनर्यय सवयसम्मलतबाट हुनेछ ॰ सवयसम्मत हुन नसकेमा सलमलतको तत्काि कायम रहेको सदस्य सङ्याको 

बहुमतको लनर्यय सलमलतको लनर्यय मालननेछ ॰ मत बराबर भएमा संयोजकिे लनर्ाययक मत लदनेछ ॰ 

(६) सलमलतको लनर्यय संयोजकद्वारा प्रमालर्त गररनेछ  ॰ 

(७) बैिकमा कुनै अयोग्य व्यखििे भाग लिई लनर्यय भईसकेको कारर्िे उि लनर्यय बदर हुने छैन ॰ 

८. बैठकमा फनयमको पालनााः   

बैिकमा सहभालग सदस्यहरुिे पािना गनुयपने लनयमहरु देहाय बमोलजम हुनेछन् 

(१) काययलवलि बमोलजमको व्यवस्थाहरु सलमलतका सदस्यिे पािना गनुयपनेछ ॰ 

(२) बैिक प्रारम्भ भएपलछ अन्त्य नभए सम्म सदस्यहरु बैिकमा उपखस्थत रहनुपनेछ ॰ लवशेष कारर्बस कुनै सदस्य बालहर 

जानुपने भएमा संयोजकको अनुमलत लिनुपनेछ ॰ 

(३) सलमलतका सदस्यहरु सलमलतको बैिक चलिरहेको समयमा गाउँपालिका बालहर जानुपरेमा वा अन्य कुनै कारर्िे सलमलतको 

बैिकमा उपखस्थत हुन नसके्न भएमा सलमलतको संयोजक वा सलचविाई पुवय जानकारी गराउनु पनेछ ॰  

(४) संयोजकको ्ानकाषयर्का लनलमत्त सदस्यिे हात उिाउनु पनेछ ॰ सारै् बोल्न चाहने सदस्यिे सलचव मािय त् नाम लटपोट 

गराउनु पनेछ ॰  

(५) संयोजकिे बोल्न चाहने सदस्यको नाम क्रमश: बोिाए पलछ वा इसारा गरेपलछ एकपटकमा एक जनािे मात्र बोल्नु पनेछ ॰ 

कुनै एक सदस्य बोलिरहेको समयमा अको सदस्यिे बोल्न र एकआपसमा कुरा गनय पाइने छैन ॰ 

(६) सदस्यिे सलमलतको बैिकमा बोल्दा संयोजकिाई सम्बोिन गरेर मात्र बोल्नुपनेछ ॰ सलमलतको छिििको क्रममा कुनै 

सदस्यिे व्यि गरेको लवषयवसु्तिाई अको सदस्यिे सो कुरामा सहमती व्यि गने बाहेक पुनः  सोही लवषय दोहोर् याउन पाइने 

छैन ॰ 

(७) बैिकमा बोल्दा कसैिाई व्यखिगत आके्षप िगाउन आलशष्ट, अखश्लि, अपमान जनक वा कुनै आपलत्तजनक शब्द बोल्न 

हँुदैन ॰ सदस्यिे बोल्न पाउने अलिकारिाई बैिकको काययमा बािा पाने मनसायिे दुरुपयोग गनय पाइने छैन ॰ 

(८) संयोजकिे बैिकिाई मयायलदत बनाउन सदस्यहरुिाई आवश्यक लनदेशन लदन सके्नछ ॰ कुनै सदस्यबाट अमयायलदत 

व्यवहार भएमा लनयम अनुसार कारवायही हुनेछ ॰ 

९.बैठकमा सहभफगिााः   

(१) बैिकको छिििको लवषयमा सलमलतको कुनै सदस्यको लनलज स्वार्य वा सिंग्नता गाँलसएको भएमा त्यस्तो लवषयको 

छिििमा सम्बखन्धत सदस्य सहभालग हुन पाउनेछैन ॰ 

तर, छिििमा त्यस्तो सदस्यको उपखस्थलत आवश्यक छ भने्न िागेमा सलमलत वा सलमलतको संयोजकिे त्यस्तो सदस्यिाई 

छिििमा सहभालग गराउन सके्नछ  ॰ 
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(२) बैिकमा पे्रस र अन्य सरोकारवािािाई प्रवेश लदने सम्बन्धी अलिकार संयोजकिाई हुनेछ ॰  

१०. कागजाि फिकाउने िा कुनै व्य क्ति िा पदाफधकारीलाई उपक्तिि गराउन सके्ाः  

(१) सलमलतिे आफ्नो कतयव्य पािनाको लसिलसिामा आवश्यक कुनै कागजपत्र लझकाउन वा कुनै व्यखि वा पदालिकारीिाई 

उपखस्थत गराउन सके्नछ ॰ यसरी माग गररएको कागजपत्र उपिब्ध गराउनु र उपखस्थलत हुनु सम्बखन्धत पदालिकारी र लनकायको 

कतयव्य हुनेछ ॰ 

(२) सलमलतमा आवश्यकता अनुसार सम्बखन्धत लवषयको लवशेषज्ञ वा सरोकारवािािाई आमन्त्रर् गनय सलकनेछ  ॰ यसरी 

आमखन्त्रत व्यखि वा पदालिकारीिे सलमलतिे माग गरेको लवषयमा आफ्नो तथ्य एवं आिारयुि िारर्ा लशष्टता पुवयक राख्नुपनेछ 

॰ 

(३) उपखस्थत गराइएको व्यखि वा पदालिकारीिाई सलमलतिे आवश्यक िानेमा सोिपुछ गनय गराउन सके्नछ ॰ 

(४) सलमलतको काययके्षत्र सँग सम्बखन्धत लवषयमा संयोजकको लनदेशन अनुसार सलचविे आवश्यक कागजात सुचना, तथ्याङ्क वा 

अन्य सन्दभय सामाग्रीहरु सम्बन्धीत लनकायसँग माग गनय सके्नछ  र प्राि लववरर्हरु सलमलतमा पेश गनुय सम्बखन्धत लनकायको 

दालयत्व हुनेछ ॰ 

११. छानफिन सफमफिको गठनाः  

(१) सलमलतको काययके्षत्रसँग सम्बखन्धत कुनैपलन लवषयमा तत्काि छानलवन वा अ्यन गनय आवश्यक छ भने्न िागेमा सलमलतिे 

उि लवषयमा काययके्षत्र र काययलवलिको अलिनमा रही छानलवन सलमलत गिन गनय सके्नछ  ॰ 

(२) उि छानलवन सलमलतिे सम्बखन्धत के्षत्रबाट प्राि लववरर् वा प्रमार्का आिारमा आफ्नो सुझाव सलहतको प्रलतवेदन तयार 

गरी सलमलत समक्ष पेश गनुयपनेछ र सलमलतिे यसमा आवश्यक लनर्यय गनेछ ॰ 

१२. धनुगमन सफमफिको गठनाः  

(१) सलमलतिे आफ्नो काययके्षत्रलभत्र रलह गरेको काम कारवाहीका लनर्यय, लदएका लनदेशन र वालषयक प्रलतवेदनमा उले्लखखत 

लवषयहरु कायायन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गनय संयोजकिे अनुगमन सलमलत गिन गने प्रस्ताव बैिक समक्ष पेश 

गनेछ ॰ 

(२) उि अनुगमन सलमलतिे अनुगमन गरेका लवषयहरुको प्रलतवेदन सलमलतमा पेश गनेछ ॰ र उि प्रलतवेदन मालर् सलमलतिे 

छििि गरी आवश्यक लनर्यय गनेछ ॰ 

(३) उि अनुगमन सलमलतिे सम्बखन्धत के्षत्रबाट प्राि लववरर् वा प्रमार्का आिारमा आफ्नो सुझावको सलहतको प्रलतवेदन तयार 

गरी सलमलत समक्ष पेश गनुयपने र सलमलतिे यसमा आवश्यक छििि गरी लनर्यय गनेछ ॰ 

 

१३. िाफषयक प्रफििेदनाः   

सलमलतिे वालषयक प्रलतवेदन गाउँसभामा पेश गरर छििि गरी स्वीकृत गराउनुपनेछ ॰ 

१४. काययिाफलकाको फनर्यय िथा काययफिफधको पालनााः  

(१) सलमलतिे आफ्नो काययसमयमा सम्पन्न गने काययतालिका लनमायर् गनय सके्नछ र सो काययतालिका पािना गनुय सबै सदस्यहरुको 

कतयव्य हुनेछ ॰ 

(२) काययलवलिमा उले्लखखत लनयमहरुको पािना गराउने सम्बन्धमा संयोजकको लनर्यय अखन्तम हुनेछ ॰ 

१५. धफभलेखाः   

(१) सलमलतिे आिुिे सम्पादन गरेका कामको अलभिेख दुरुस्त राख्नुपनेछ ॰ 



 

5 

(२) सलमलतिे आफ्नो काययके्षत्र लभत्रको कुनै काम कारवहीको प्रकृलत र लवषयको गखम्भरतािाई दृलष्टगत गरी गोप्य राख्नुपने 

अलभिेखहरु सावयजालनक गनुय हँुदैन ॰ 

(३) सलमलतमा भएको छििि, लनर्यय र काम कारवाहीसँग सम्बखन्धत अलभिेख सलमलत मािय त व्यवखस्थत गररराखे्न छ ॰ त्यस्तो 

लनर्ययको अलभिेख संयोजकको अनुमलत लबना सलचवािय बालहर िैजान सलकनेछैन ॰  

१६. सफमफिको सफचिालय:  

लिक्कि गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापररक्षर् शाखा वा आलर्यक प्रशासन शाखा वा तोकेको अन्य स्थानमा सलमलतको 

सलचवािय रहनेछ ॰ 

१७. स्रोि साधनको व्य ििापन: 

(१) सलमलतको िालग आवश्यक पने स्रोत सािनको व्यवस्था गाउँपालिकािे गनेछ ॰ 

(२) सलमलतका सदस्यहरु तर्ा कमयचारीिे पाउने सेवा सुलविा गाउँपालिकाका अन्य सलमलतिाई उपिब्ध गराए अनुसारको बैिक 

भत्ता िगायतको सेवा सुलविा उपिब्ध गराइने छ ॰ 

१८. आचारसंफहिााः  

(१) सलमलतको लनर्ययको पािना गनुय र सलमलतको बैिकिाई मयायलदत बनाउनु सबैको कतयव्य हुनेछ ॰ 

(२) सलमलतको काम कारवाहीमा सहयोग पुर्  याउनु सलमलतका सदस्य तर्ा सरोकारवािा सबैको कतयव्य हुनेछ ॰ 

(३) सलमलतिे लदएको लनदेशन तर्ा सुझावको पािना गनुय सबैको कतयव्य हुनेछ ॰ 

(४) सलमलतको काम कारवाही र लनर्यय संयोजकको अनुमलत बेगर सदस्यहरुिे सावयजालनक गनय पाउने छैन ॰ 

१९. फिफिधाः  

(१) यस काययलवलि बमोलजम सलमलतिे आिुिाई प्राि अलिकार म्े केही अलिकार सलचव वा अन्य कुनै सदस्यिे प्रयोग गनय 

पाउने गरी प्रत्यायोजन गनय सके्नछ ॰ 

(२) यस काययलवलिको व्यवस्थाहरु स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र बागमती प्रदेश सरकारको प्रचलित ऐन, 

लनयमाविीसँग बालझएमा स्वतः  खारेज हुनेछ ॰ 

(३) िेखा सलमलतिे यसअलघ गरेका समु्पर्य काययहरु यसै काययलवलि बमोलजम गरेको मालननेछ ॰ 

(४) सलमलतको नाम र संयोजकको छाप प्रयोग गरी कायय गनय गराउन सलकनेछ ॰ 

(५) यस काययलवलिको बािा अड्काउ िुकाउ, संशोिन, खारेज गने अलिकार गाउँ काययपालिकामा लनलहत रहेको छ ॰ 

 

 

आज्ञाले 

लशवहरी दाहाि  

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत 


