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हतुवागढी गाईँपालिकाको ऄथथ तथा सावथजलनक िेखा सलमलत (गठन तथा 

सञ्चािन) कायथलवलध, २०७( 

गाईँ सभाबाट स्वीकृत लमलत M @)&(÷)#÷!) 

प्रस्तावना 

गाईँ सभाको लनयलमत कायथमा सहयोग पु ¥याईन, गाईँपालिकाको लवत्तीय 

व्यवस्थापनमा लमतव्यलयता , पारदर्शिता कायम राख्न , सलमलतको गठन , काम–

कारबाही र अफ्नो कायथप्रणािीिाइ व्यवलस्थत गनथ वाञ्छनीय भएकोि,े  
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प्रदिे नं. १  को गाईँ सभा  र नगर सभा  कायथसञ्चािन कायथलवलध ऐन , 

२०७५ को दफा ३६, ३७, ३८ बमोलजम दोश्रो गाईँ सभाको पलहिो ऄलधवेिनिे 

यो कायथलवलध बनाइ िागू गरेको छ । 

पररच्छेदएक 

प्रारलभभक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभः  (१) यस कायथलवलधको नाम हतुवागढी 

गाईँपालिकाको ऄथथ तथा सावथजलनक िेखा सलमलत (गठन तथा सञ्चािन ) 

कायथलवलध, २०७९ रहकेो छ ।  

(२) यो कायथलवलध गाईँ सभा द्वारा स्वीकृत भै स्थानीय राजपत्रमा 

प्रकालित भएको लमलतदलेख प्रारभभ हुनेछ । 

२. पररभाषाM लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथथ निागेमा यस कायथलवलधमा,- 

(क) “ऄध्यि” भन्नािे गाईँपालिकाको ऄध्यि सभझनु पछथ ।  

(ख) “ईपसलमलत” भन्नािे दफा १८ बमोलजम गरठत 

ईपसलमलत सभझनुपछथ ।  

(ग) “ ऐन” भन्नािे प्रदिे नं += १ को गाईँ सभा र नगर सभा 

कायथसञ्चािन कायथलवलध ऐन, २०७५ सभझनु पछथ । 

(घ) “कायथलवलध” भन्नािे हतुवागढी गाईँपालिकाको ऄथथ तथा 

सावथजलनक िेखा सलमलत (गठन तथा सञ्चािन ) 

कायथलवलध, २०७९ सभझनुपछथ । 

(ङ) “गाईँपालिका” भन्नािे  हतुवागढी गाईँपालिका सभझनु 

पछथ । 

(च) “बैठक” भन्नािे ऄथथ तथा सावथजलनक िेखा सलमलत र सो 

सलमलतिे गठन गरेको ईपसलमलतको बैठक सभझनुपछथ । 



v08–^,       ;ª\Vof–#       xt'jfu9L /fhkq,        ldlt M @)&(÷)@÷)( 

 

3 

(छ) “सलमलत” भन्नािे दफा ३ बमोलजम गरठत ऄथथ तथा 

सावथजलनक िेखा सलमलत सभझनुपछथ ।  

(ज) “सलचव” भन्नािे सलमलतको सदस्य–सलचव भै कामकाज 

गनेगरी दफा ३ को ईपदफा (४) बमोलजम गाईँपालिकािे 

तोकेको कमथचारी सभझनुपछथ ।  

(झ) “सदस्य” भन्नािे ऄथथ तथा सावथजलनक िेखा सलमलत को 

सदस्य सभझनु पछथ  र सो िब्दिे सलमलतिे गठन गरेका 

ईप–सलमलतका सदस्यिाइ समेत जनाईँछ ।  

(ञ) “सावथजलनक लनकाय” भन्नािे गाईँ  कायथ पालिकाको 

कायाथिय र यस ऄन्तगथतका वडा सलमलत कायाथिय तथा 

लवषयगत िाखा वा कायाथिय सभझनुपछथ । 

(ट) “सावथजलनक िेखा” भन्नािे सावथजलनक खररद कानून 

ऄनुसार गाईँपालिकामा भएका अर्शथक कारोवारको 

व्यहोरा दलेखने गरी प्रचलित कानून बमोलजम रालखने 

ऄलभिेख, खाता, बलह ककताब अकद र सो कारोवारिाइ 

प्रमालणत गने ऄन्य कागजात सभझनुपछथ ।  

(ठ) “सभापलत” भन्नािे सलमलत को सभापलत सभझनु पछथ र सो 

िब्दिे सलमलतिे गठन गरेको ईप–सलमलतको 

सभापलतिाइ समेत जनाईँछ ।  

 

पररच्छेद दइु  

सलमलतको कायथिेत्र, गठन प्रकृया र पद ररक्त हुने ऄवस्था 

३. िेखा सलमलतको कायथिेत्रः  (१) गाईँ सभा ऄन्तगथत गठन हुने ऄथथ तथा 

सावथजलनक िेखा सलमलतको कायथिेत्र दहेायबमोलजम हुनछेः 

(क)  गाईँपालिकाको राजस्व ,  

(ख)  योजना कायाथन्वयनको सन्दभथमा गररने सावथलनक खररद,  
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(ग) गाईँपालिकाको सावथजलनक िेखा , लवत्त र तत्सभबन्धी 

लवषय, 

(घ)  बेरुजु . 

४. ऄथथ तथा सावथजलनक िेखा सलमलत गठनः (१) गाईँपालिकािाइ सभाप्रलत 

ईत्तरदायी र जवाफदहेी बनाईन , गाईँपालिकाबाट भए गरेका काम 

कारबाहीको ऄनुगमन र मूल्याङ्कन गरी अवश्यक लनदिेन वा राय 

सल्िाह समेत कदनका िालग ऐनको दफा ३८ बमोलजम ऄध्यििे पाँच 

जना सदस्य रहकेो िेखा सलमलत गठन गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम का सदस्यहरु मध्येबाट सभभव भए 

सवथसभमलत र सभभव नभए बहुमतिे सलमलतको सभापलतको छनौट गनुथ 

पनेछ ।  

(३) सलमलतमा सभापलत तथा सदस्यहरूको मनोनयन गदाथ 

सभामा प्रलतलनलधत्व गने  राजनीलतक दिको सदस्य संख्या , मलहिा, 

दलित, अकदवासी÷जनजालत, मधेिी, थारु, मुलिम, खस–अयथ तथा ऄन्य 

समुदायको समानुपालतक प्रलतलनलधत्विाइ ध्यान कदनु पनेछ । 

(४) कायथपालिकािे तोकेको कायथपालिकाको कुनै सदस्य 

सलमलतमा ईपलस्थत भइ छिफिमा सहभागी हुन सके्नछ । 

तर, त्यस्तो सदस्यिाइ मतदानको ऄलधकार हुने छैन ।  

(५) गाईँ कायथपालिकािे गाईँपालिकाको अन्तररक िेखापरीिण 

िाखा प्रमुख वा ईपयुक्त कमथचारीिाइ सलमलतको सलचवको काम गनथ 

तोके्नछ । 

५.  सलमलतको कायाथवलध: सलमलतको कायाथवलध सभाको ऄवलधभर रहनेछ । 

तर ऄध्यििे सलमतका सदस्यको ऄनुभव चाहना र लनजिे 

सलमलतमा पुयाथमईन सके्न योगदान समेतका अधारमा अवश्यकता ऄनुसार 

सदस्य हरेफेर गनथ सके्नछ ।  

६.  सभापलत र सदस्यको पद ररक्त हुने ऄवस्था : (१) सलमलतका सभापलत र 

सदस्यको पद दहेायको कुनै ऄवस्थामा ररक्त हुनेछ : 
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(क)  सभाको सदस्य नरहमेा , 

(ख)  रालजनामा कदएमा , 

(ग)  मृत्यु भएमा , 

(घ) अफ्नो पदको लजभमेवारी आमान्दाररताका साथ लनवाथह 

गरेको छैन भनी सलमलतका सभपूणथ सदस्य सङ्ख्याको 

दइु–लतहाइ बहुमतिे प्रस्ताव पाररत गरेमा । 

 

पररच्छेद तीन  

सलमलतको काम, कतथव्य र ऄलधकार 

८. सलमलतको काम , कतथव्य र ऄलधकार : (१) ऄथथ तथा सावथजलनक िेखा 

सलमलतको काम, कतथव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) गाईँपालिका र ऄन्तगथतका लनकायको सावथजलनक 

िेखासँग सभबलन्धत नीलत , कानून तथा कायथलवलध 

पररपािनको मूल्याङ्कन गरी गाईँपालिकािाइ 

अवश्यक लनदिेन कदन,े 

(ख) गाईँपालिका र ऄन्तगथतका लनकायको राजश्व र 

व्ययसभबन्धी ऄनुमानको जाँच गरी वार्शषक ऄनुमानगने 

तररका, वार्शषक ऄनुमान मा लनलहत  नीलतको सट्टा 

ऄपनाईन सककने वैकलल्पक नीलत र वार्शषक ऄनुमानमा 

गनथ सककने लमतव्ययी ईपायहरु सलहत अवश्यक लनदिेन 

कदने, 

(ग) नेपाि सरकार र प्रदिे सरकारिे गाईँपालिकािाइ 

ईपिब्ध गराईने समानीकरण , सितथ, समपूरक र लविेष 

ऄनुदानबापतको रकमलनधाथररत ितथ को पािना एव म् 

प्राथलमकताका िेत्रमा खचथ गररएको छ , छैन मूल्याङ्कन 

गरी राय–सुझावसलहतको अवश्यक लनदिेन कदन,े 

(घ) गाईँपालिकािे कदएको ऄनुदान ईद्दशे्यऄनुरुप ईपयोग 

भए–नभएको मूल्याङ्कन गरी अवश्यक लनदिेन कदन,े 
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(ङ) गाईँपालिकाको राजश्व परामिथ सलमलतको प्रलतवेदन 

कायाथन्वयन ऄवस्थाको समीिा गरी अवश्यक लनदिेन 

कदने, 

(च) िेखापरीिण प्रलतवेदनमा औलँ्याआएका कमी–

कमजोरीहरुिाइ सुधार गनथ , कायम भएका बेरुजु तथा 

अर्शथक ऄलनयलमततािाइ लनयलमत एवम् ऄसुि फर्छ्यौट 

गनथ तथा बेरुजु फर्छ्यौटका िालग अवश्यक कारवाही गने 

सभबन्धमा गाईँपालिकािाइ लनदिेन एवम् सुझाव कदन,े 

(छ) पेश्की बेरुजुको ऄवस्था लविेषण ग री सोको फर्छ्यौटका 

िालग ऄविभबन गररनु पने रणनीलत बारे 

गाईँपालिकािाइ अवश्यक सुझाव कदने, 

(ज) सावथजलनक िेखासभबन्धी कानून बनाईँदा नेपािको 

संलवधान, सङ्घीय, प्रादलेिक तथा 

गाईँपालिकाकोप्रचलित कानूनको पािना भए नभएको 

मूल्याङ्कन गरी गाईँपालिकािाइ अवश्यक राय , सुझाव 

कदने, 

(झ) सावथजलनक खररद कायथमा प्रचलित खररद कानूनको 

पािना भए–नभएको ऄध्ययन गरी गाईँपालिकािाइ 

अवश्यक लनदिेन कदन,े 

(ञ) राजश्व सङ्किन र सभपलत्त लबक्री प्रचलित कानून 

बमोलजम भएको छ–छैन मूल्याङ्कन गरी 

गाईँपालिकािाइ अवश्यक लनदिेन कदने, 

(ट) गाईँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेो सभपलत्त तथा 

गाईँपालिका िेत्रलभत्रको सामुदालयक तथा सावथजलनक 

सभपलत्तको रेखदखे, संरिण र ईपयोगको मूल्याङ्कन गरी 

अवश्यक लनदिेन कदन,े 

(ठ)  अर्शथक ऄनुिासन कायम गराईने तथा लवत्तीय सुिासन 

जोलखम न्यूनीकरण गने सभबन्धमा ऄध्ययन तथा 

मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यवस्था गनथ 

गाईँपालिकािाइ अवश्यक लनदिेन कदने, 



v08–^,       ;ª\Vof–#       xt'jfu9L /fhkq,        ldlt M @)&(÷)@÷)( 

 

7 

(ड) गाईँपालिकाको राजश्व पररचािन , ऋण व्यवस्थापन र 

सावथजलनक नीलज साझेदारीमा सञ्चालित कायथक्रम वा 

अयोजना मूल्याङ्कन गरी गाईँपालिकािाइ अवश्यक 

लनदिेन कदन,े 

(ढ) पारदर्शिता र जवाफदलेहताका िालग गाईँपालिकािे 

ऄविभबन गरेका सामालजक पररिण , सावथजलनक 

परीिण र सावथजलनक सुनुवाइजस्ता ऄभ्यासहरुको 

मूल्याङ्कन तथा लवत्तीय सूचना लवद्युतीय माध्यमबाट 

समेत सवथसाधारणमा पुयाथीीईने व्यवस्थाका िालग 

गाईँपालिकािाइ अवश्यक लनदिेन कदन,े 

(ण) लवत्तीय ऄनुिासन , पारदर्शिता र अर्शथक श्रोतहरुको 

प्रभावकारी ईपयोग भए नभएको वारे स्थानीय 

नागररकहरुको लनयलमत पृष्ठपोषण लिने व्यवस्था गनथ 

गाईँपालिकािाइ अवश्यक लनदिेन कदने, 

(त) सलमलतको कायथिेत्रलभत्रका लवषयमा प्राप्त ईजुरी , सञ्चार 

माध्यममा अएका लवषयहरु , सरोकारवािाको चासो 

एवम् सलमलतिे अवश्यक ठानेका लवषयहरुमा जाँच गरी 

गाईँपालिकािाइ अवश्यक लनदिेन कदने, 

(थ) सभािे तोकेका ऄन्य कायथहरु गने । 

(२) सलमलतिे अफुिे सभपादन गरेका कायथको वार्शषक प्रलतवेदन 

तयार गरी वार्शषक ऄनुमान प्रस्तुत हुनु ऄगावै  सभामा पेि गनुथ पनेछ ।  

 

८. लववरण लिन सके्नः (१) सलमलतिे कायथपालिका वा सो ऄन्तगथतका लनकाय 

तथा कायाथियबाट सभपादन भएका कामको प्रगलत लववरण माग गरी लिन 

सके्नछ ।  

(२) यस दफा बमोलजम लववरण माग गदाथ सलमलतका सभापलतको 

लनदिेनमा सलचविे लववरणको ककलसम , ढाँचा र लववरण पेि गने 

समयलसमा समेत तोकीकदनु पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम माग गररएको लववरण ईपिब्ध 

गराईनु सभबलन्धत लनकायको दालयत्व हुनेछ ।  
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(४) ईपदफा (२) बमोलजम माग गररएको लववरणको ऄध्ययन 

समेतबाट कुनै लनदिेन कदन अवश्यक दे खेमा त्यस्तो लनदिेन कायाथन्वयन 

गनुथ पने मनालसब समयावलध समेत ईल्िेख गरी सलमलतिे सभबलन्धत 

लनकायिाइ लनदिेन कदन सके्नछ ।  

(५) कायथपालिका वा सो ऄन्तगथतका लनकायिे ईपदफा (२) 

बमोलजम तोककएको ऄवलधलभत्र लववरण ईपिब्ध गराईने प्रयास नगरेमा 

सलमलतिे सो सभबन्धमा सभामा छिफि गने प्रस्ताव गनथ सके्नछ । 

 

पररच्छेद चार 

सलमलतका पदालधकारीहरुको भूलमका 

९. सभापलतको काम, कतथव्य र ऄलधकारः सलमलतको सभापलतको काम, कतथव्य 

र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः–  

(क)  सलमलतको बैठकको ऄध्यिता गने , 

(ख)  सलमलतको बैठकको लमलत र समय तोके्न ,  

(ग)  बैठकको सभभालवत कायथसूची तय गने , 

(घ)  सलमलतको कायथिेत्रसँग सभबलन्धत ऄन्तर लनकायगत 

समन्वय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको लजभमेवारी बाँडफाँट गने , 

(च)  सलमलतको लनणथय प्रमालणत गने ,  

(छ)  सलमलतिे तोकेका ऄन्य कायथ गने ।   

१०. सदस्यको काम , कतथव्य र ऄलधकारः सदस्यको काम , कतथव्य र ऄलधकार 

दहेाय बमोलजम हुनेछः– 

(क)  सलमलतको बैठकमा ईपलस्थत भै अफ्नो सुझाव र धारणा 

राख्ने,   

(ख)  अफुिाइ तोककएको कायथलजभमेवारी लनवाथह गने , 

(ग)  सलमलतिे तोकेका ऄन्य कायथ गने ।  

११. सलचवको काम, कतथव्य र ऄलधकारः  सलचवको काम , कतथव्य र ऄलधकार 

दहेाय बमोलजम हुनेछः– 

(क)   सलमलतको सलचव भइ काम गने ,   
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(ख) सभापलतसँग समन्वय गरी बैठकको कायथसूची तयार गने , 

प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुिाइ पत्राचार गन,े 

(ग)  सलमलतको कायथिेत्रसँग सभबलन्धत लवषयमा अवश्यक 

सूचना तथा तथ्याङ्क  सङ्किन , लविेषण गरी 

सलमलतको बैठकमा पेि गन,े 

(घ)   सलमलतको लनणथय कायाथन्वयन गने गराईने , 

(ङ)   सलमलतिे तोकेका ऄन्य कायथ गने । 

 

पररच्छेद पाच 

 बैठक व्यवस्थापन 

१२. सलमलतको बैठक : (१) सलमलतको बैठक प्रत्येक चौमालसकमा पने गरीएक 

वषथ भररमा कलभतमा तीन पटक बस्नेछ ।  

(२)सलमलतको बैठक बस्ने लमलत, समय, स्थान र बैठकको कायथसूची 

सलहतको सूचना बैठक बस्ने कदन भन्दा कलभतमा तीन कदन ऄगावै 

सभापलतको लनदिेनमा सलचविे सवै सदस्यिाइ लिलखत वा लवद्युतीय 

माध्यमबाट पठाईनु पनेछ । 

(३)सलमलतको बैठकको कायथसूची सलचविे सभापलतसँग परामिथ 

गरी तय गनेछ । 

(४)सलमलतको बैठक सभबन्धी कायथलवलध यस पररच्छेदमा ईल्िेख 

भएदलेख बाहके गाईँसभािे स्वीकृत गरे बमोलजम हुनेछ । 

(५)सलमलतका कलभतमा दइु जना सदस्यिे सलमलतको बैठक बस्न 

लिलखत ऄनुरोध गरेमा सभापलतिे पन्र कदनलभत्र बैठक बोिाईनु पनेछ । 

(६) सलमलतको बैठक सभबन्धी ऄन्य कायथलवलध सलमलत अफैिे  

तोक्न सके्नछ ।  

१३. गणपूरक सङ्ख्याः  सलमलत मा तत्काि कायम रहकेो सदस्य सङ्ख्याको 

एकाईन्न प्रलतित सदस्य ईपलस्थत भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या  

पुगेको मालननेछ ।  

(२) सलमलतको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या 

नपुगेसभम सलमलतको सभापलतिे बैंठकको कायथ लनिभबन गनथ वा ऄको कुनै 

समय वा कदनसभमको िालग बैठक स्थालगत गनथ सके्नछ ।  
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(३) ईपदफा (२) बमोलजम सलमलतको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या 

नपुगी िगातार दइु पटक बैठक स्थलगत गनुथ परेमा सभापलतिे त्यसको 

जानकारी ऄध्यििाइ कदनु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजमको जानकारी प्राप्त भएपलछ 

कायथव्यवस्था परामिथ सलमलतको परामिथ लिइ ऄध्यििे ईलचत 

समाधानको प्रायास गनुथ पनेछ ।  

१४. बैठकको सञ्चािन लवलध : (१) सभापलतिे बैठकको ऄध्यिता गनेछ। 

सलमलतको सभापलतको ध्यानाकषथणका िालग सदस्यिे हात ईठाईनुपनेछ । 

सभापलतिे बोल्न चाहने सदस्य को नाम क्रमिः बोिाएपलछ वा आिारा 

गरेपलछ वणाथनुक्रम ऄनुसार एक पटकमा एकजनािे मात्र बोल्नुपनेछ । कुनै 

एक सदस्यिे बोलिरहकेो समयमा बीचमै ऄको सदस्यिे बोल्न , 

एकअपसमा कुरा गनथ र कुनै पलन सञ्चारका साधन प्रयोग गरी कुरा गनथ 

पाआनेछैन ।  

(२)सदस्यिे सलमलतको बैठकमा बोल्दा सभापलतिाइ सभबोधन 

गरेर मात्र बोल्नुपनेछ । सलमलतको छिफिको क्रममा कुनै सदस्यिे 

बोिेको लवषयिाइ ऄको सदस्यिे सो कुरामा सहमती जनाईनेबाहके सोही 

लवषय दोहा र याईन पाईने छैन । सदस्यिे बैठकमा अफ्ना कुरा र 

लवषयवस्तु राख्दा लिष्ट र मयाथकदत भाषामा राख्नु  पनेछर बोल्दा कसैिाइ 

अिेप िगाईने , ऄलिष्ट, ऄिीि, ऄपमानजनक वा मानमदथन हुने वा कुनै 

अपलत्तजनक िब्द बोल्नु हुदँनै । सदस्यिे बोल्न पाईने , छिफिमा भाग 

लिन पाईने ऄलधकार र कतथव्यिाइ बैठकको काममा बाधा पु र याईने 

मनसायिे दरुूपयोग गनथ पाआनेछैन ।  

(३)बैठक ऄवलधभर कुनै पलन सञ्चारका साधन तथा ऄन्य 

लवद्युतीय ईपकरण बैठकको लवषयसँग ऄसभबलन्धत कायथमा प्रयोग गनथ 

पाआनेछैन ।  

(४)बैठकको छिफिको लवषयमा सलमलतको कुनै सदस्यको 

प्रत्यिवा ऄप्रत्यि स्वाथथ गाँलसएको वा संिग्नता रहने भएमा त्यस्तो लवषय 

ईपरको छिफिमा सभबलन्धत सदस्य सहभागी हुनु हुदँनै ।  
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(५) सलमलतका सदस्यसँग भएका सलमलतको कायथिेत्रसँग 

सभबलन्धत सामग्रीहरु सलमलतका सदस्यबीच अदानप्रदान गने व्यवस्था 

लमिाईनुपनेछ ।  

(६)सलमलतको बैठक नसककएसभम कुनै पलन सदस्यिे बैठक कि 

छोड्नु हुदँनै र बैठक किबाट बालहर जानु परेमा सभापलतको ऄनुमलत 

लिनुपनेछ । सभापलतिे बैठकिाइ सभबोधन गरररहकेो बेिामा कुनै पलन 

सदस्यिे स्थान छोड्नु हुदनै । सभापलतिे बोिेको कुरा ध्यानपूवथक सुनु्न 

पनेछ । बैठक सञ्चािनमा सलमलतका सबै सदस्यहरुिे सभापलतिाइ 

सहयोग गनुथपनेछ ।  

(७) सभापलतिे बैठकिाइ मयाथकदत बनाईन सदस्यहरुिाइ 

अव्हान गनेछ। कुनै सदस्यबाट सलमलतको बैठकमा ऄमयाथकदत व्यवहार 

भएमा सभापलतिे लनजिाइ बैठक किबाट बालहर जाने अदिे कदन र ऐन 

बमोलजमको ऄन्य कारबाहीका िालग सभा समि िेलख पठाईन सके्नछ ।  

(८) तोककएको लमलत र समयमा गणपुरक संख्या नपुगी सलमलतको 

बैठक बस्न नसकेमा सो कदनको बैठक स्थलगत गरी सभापलतिे ऄको कदन र 

समयमा बैठक बस्ने गरी तोक्न सके्नछ । दोस्रो पटक पलन गणपुरक संख्या 

नपुगी बैठक बस्न नसके सभापलतिे तेस्रो पटकका िालग बैठक बोिाईने छ 

। यस्तो बैठकमा सलमलतका सभापलत सलहत कलभतमा एक सदस्य ईपलस्थत 

भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मालननेछ ।  

(९) सलमलतको सदस्य कारणबस बैठकमा ईपलस्थत हुन नसके्न 

भएमा सलमलतको सभापलत वा सलचविाइ पूवथजानकारी गराईनु पनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चािन सभबन्धी सभािे तोकेका ऄन्य कुराको 

पािना गनुथ सलमलतका सभापलत तथा सदस्यको कतथव्य हुनेछ ।  

१५. अचरण:  बैठकमा ईपलस्थत सदस्यिे दहेायका अचरणको पािना गनुथ 

पनेछः 

(क) लविेष कारण परेकामा बाहके सलमलतको बैठक 

नसककएसभम कुनै पलन सदस्यिे बैठक कि छोड्नु हुदँनै । 

बैठक किबाट बालहर जानु परेमा सभापलतको ऄनुमलत 

लिनुपनेछ । बैठक सञ्चािनमा सलमलतका सबै सदस्यिे 

सभापलतिाइ सहयोग गनुथपनेछ । 
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(ख) सभापलतिे बैठकिाइ मयाथकदत बनाईन सदस्यहरुिाइ 

अवश्यक लनदिेन कदन सके्नछ । यस्तो लनदिेन पािना 

गनुथ सदस्यहरुको कतथव्य हुनेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चािन सभबन्धी सभािे तोकेका ऄन्य कुराको 

पािना गनुथ सलमलतका सभापलत तथा सदस्यको कतथव्य 

हुनेछ । 

(घ) गाईँसभा र नगरसभाको कायथसञ्चािन सभबन्धमा 

व्यवस्था गनथ बनेको प्रदिे ऐन वा गाईँ सभािे गाईँ 

सभाका सलमलतहरुको बैठक सञ्चािन गदाथ पािना गनुथपने 

छुटै्ट अचार संलहता स्वीकृत गरे को ऄवस्था मा त्यस्तो 

अचार संलहता को पािना गनुथ सभापलत र सदस्यको 

कतथब्य हुनेछ । 

१६. बैठकको लनणथय : (१) बैठकका लनणथयहरु सकेसभम सवथसभमलतबाट 

गराईनुपनेछ । सवथसभमलतबाट लनणथय हुन नसकेमा बहुमतका अधारमा 

लनणथय गदाथ मत बराबर भएमा सभापलतिे लनणाथयक मत कदन सके्नछ ।  

(२)बैठकको लनणथय सभापलतिे हस्तािर गरी प्रमालणत गनुथपनेछ 

।  

(३)बैठकको प्रमालणत लनणथयको ऄलभिेख सलचविे सुरलित र 

व्यवलस्थत गरी राख्नुपनेछ ।  

(४)बैठकको लनणथयऄनुसार गाईँपालिका वा गाईँपालिकाका कुनै 

लनकायिाइ राय , सुझाव र लनदिेन दददा सभापलतिे दस्तखत गरी 

पठाईनुपनेछ ।  

१७. सलमलतको प्रलतवेदनः  (१) सलमलतको प्रलतवेदन सभापलतिे वा लनजको 

ऄनुलस्थलतमा ऄध्यििे तोकेको सो सलमलतको ऄन्य कुनै सदस्यिे सभाको 

बैठकमा पेि गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम प्रलतवेदन पेि गनथ सभापलत वा 

सदस्यिे चाहमेा प्रलतवेदनको सभबन्धमा संलिप्त वक्तव्य कदन सके्नछ ।  

(३) सभाको बैठकमा पेि भएका प्रलतवेदनको कायाथन्वयन 

कायथपालिकािे गनुथ पनेछ । 
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(४) सलमलतिे अफ्नो वार्शषक प्रलतवेदन कायाथन्वयन भए नभएको 

ऄनुगमन एवम् मूल्याँकन गरी सोको प्रलतवेदन सभाको बैठकमा पेि गनथ 

सके्नछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोलजमको ऄनुगमन एवम् मूल्याँकन प्रलतवेदन 

र सभाको बैठकिे सुभपेको लवषयका सभबन्धमा सलमलतिे बैठकमा पेि 

गरेको प्रलतवेदनमाथी छिफि गररयोस् भनी सभबलन्धत सलमलतको 

सभापलतिे त्यस्तो प्रलतवेदन पेि भएको दइु कदनलभत्र प्रस्तावको सूचना 

ऄध्यििाइ कदन सके्नछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोलजमको सूचना प्राप्त भएमा दइु कदनपलछको 

कुनै बैठकमा छिफि गररयोस् भनी प्रस्ताव पेि गनथ ऄध्यििे सभबलन्धत 

सलमलतका सभापलतिाइ ऄनुमलत कदनेछ ।  

(७) प्रस्ताव पेि गदाथ सभबलन्धत सलमलतको सभापलतिे संलिप्त 

वक्तव्य कदन सके्नछ । त्यसपलछ ऄध्यििे छिफिको िालग समायावलध 

लनधाथरण गनथ सके्नछ ।  

(८) छिफिमा ईठेका प्रश्नहरुको जवाफ कायथपालिकािे तोकेको 

कायथपालिकाको सदस्यिे कदएपलछ छिफि समाप्त भएको मालननेछ । 

१८. ईपसलमलत गठनः (१) सलमलतिे अफ्नो कायथ सुव्यवलस्थत , लछटोछररतो र 

प्रभावकारी रुपमा सभपन्न गनथ , कुनै लवषयमा परामिथ लिन तथा अफ्नो 

िेत्रालधकार लभत्रको लवषयमा छानलवन गनथ कायथिेत्र र समयावलध तोकी 

अवश्यकता ऄनुसार ईपसलमलत गठन गनथ सके्नछ । त्यस्तो ईपसलमलतिे 

लनधाथररत समयमा सलमलत समि प्रलतवेदन पेि गनुथपनेछ ।  

(२)ईपदफा (१) बमोलजम ईपसलमलत  गठनका िालग सदस्यहरुको 

नाम सलहतको प्रस्ताव सभापलतिे बैठक समि राख्नेछ । 

(३)ईपसलमलत गठन गदाथ सभभव भएसभम समावेिी प्रकृलतको र 

दिीय संरचना ऄनुसारको हुनुपनेछ । 

(४)ईपसलमलतको सभापलतिाइ कायथ सञ्चािन गदाथ सलमलतको 

सभापलतिाइ भए सरहको ऄलधकार हुनेछ ।   

(५)ईपसलमलतिे तोकेको समयाबलध लभत्र अफूिाइ प्राप्त 

लजभमेवारी बमोलजमको कायथ सभपन्न गरी सलमलत समि अफ्नो प्रलतवेदन 

पेि गनेछ ।  
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तर लविेष कारणबि तोककएको समयाबलध लभत्र कायथ सभपन्न गनथ 

नसकेमा कारण सलहत सलमलत समि थप समय माग गनथ सके्नछ ।  

(६)यस कायथलवलधमा ऄन्यत्र जुनसकै कुरा िेलखएको भएता पलन 

ईपसलमलतमा सहमलत भइ अएका लवषयमा सलमलत का सदस्यिे सोही 

लवषयमा पुनःसलमलतको छिफिमा सहभागी हुन बाधा पने छैन । 

२०. सभबलन्धत ऄलधकारी वा लविेषज्ञको ईपलस्थलत र रायः  (१) सलमलतिे 

अफ्नो बैठकमा गाईँपालिकाका पदालधकारी , कमथचारी र लवषयलवज्ञिाइ 

अमन्त्रण गरी राय, परामिथ लिन सके्नछ ।  

(२)ईपदफा (१) बमोलजम अमलन्त्रत ऄलधकारी वा लविेषज्ञ िाइ 

वैठकमा अफ्नो धारणा राख्न सभापलतिे यथोलचत समय ईपिब्ध गराईनु 

पनेछ ।  

(३)सलमलतको बैठकमा ईपलस्थत अमलन्त्रत ऄलधकारी वा 

लवषेिज्ञिे अफ्नो धारणा तथ्यपूणथ एवम् लिष्टतापूवथक राख्नुपनेछ ।  

(४)सभाका कुनै सदस्यिे सलमलतको बैठकमा सहभागी भइ 

छिफिमा भाग लिन चाहमेा  बैठक बस्ने कदनभन्दा कभतीमा एक कदन 

ऄगावै सभापलतिाइ जानकारी कदआ ईपलस्थत हुन सके्नछ । 

तर त्यस्तो अमलन्त्रत सदस्यिाइमतदानको ऄलधकार हुनछैेन । 

 

पररच्छेद छ  

लवलवध 

२१. सलमलतको सलचवािय: गाईँपालिकाको अन्तररक िेखापरीिण िाखा वा 

कायथपालिकािे तोकककदएको स्थानमा सलमलतको सलचवािय रहनेछ ।  

२२. बजेट व्यवस्था : सलमलतिाइ बैठक सञ्चािन , ऄध्ययन, मूल्याङ्कन, 

ऄनुगमन र छानलवन गनथ अवश्यक पने बजेट गाईँसभािे लवलनयोजन 

गनुथपनेछ र लवलनयोजन बमोलजमको रकम गाईँ कायथपालिकािे 

सलमलतिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।  

२३. सूचना तथा कागजात ईपिब्ध गराईनुपने : सलमलतिे मागेका प्रमाण , 

कागजात ईपिब्ध गराईनु गाईँ कायथपालिका एव भसो मातहतका 

लनकायमा कायथरत कमथचारीको कतथव्य हुनेछ ।  
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२४. कायथिेत्रसँग सभबलन्धत स्थिगत भ्रमण सभबन्धी व्यवस्था : सलमलतको 

लनणथय ऄनुसार सभापलत , सदस्य वा ईपसलमलतिे अफ्नो कायथिेत्रसँग 

सभबलन्धत लवषयमा गाईँपालिकालभत्र  वा बालहर ऄध्यिको स्वीकृलत लिइ 

भ्रमण गनथ सके्नछ । 

२५. कायथतालिकाको लनमाथण तथा कायथलवलधको पािना:(१) सलमलतिे अफ्नो 

कायथ समयमै सभपन्न गनथ कायथतालिका लनमाथण गनथ सके्नछ र सो 

कायथतालिका पािना गनुथ सबै सदस्यहरुको कतथव्य हुनेछ ।  

(२)कायथलवलधमा ईलल्िलखत व्यवस्थाको पािना गराईने 

सभबन्धमा सभापलतको लनणथय ऄलन्तम हुनेछ ।  

२६. सलमलतको ऄलभिेख : (१) सलमलतिे अफूिे सभपादन गरेका कामको 

ऄलभिेख दरुुस्त राख्नु पनेछ ।   

(२)सलमलतिे अफनो कायथिेत्र लभत्रको कुनै काम , कारवाहीको 

प्रकृलत र लवषयको गालभभयथतािाइ दलृष्टगत गरी गोप्य राख्नु पने 

ऄलभिेखहरु सावथजलनक गनुथ हुदँनै ।  

(३)सलमलतमा भएको छिफि , लनणथय र कामकारवाहीसँग 

सभबलन्धत ऄलभिेख सलचवाियिे व्यवलस्थत गरी राख्नेछ । त्यस्तो 

लनणथयको ऄलभिेख सभापलतको ऄनुमलत लवना सलचवािय बालहर िैजान 

सककने छैन । 

२७. संिोधन तथा व्याख्या:यस कायथलवलधको व्याख्या गाईँ सभािे गनेछ । गाँई 

सभािे यस कायथलवलधमा अवश्यक  पररमाजथन , हरेफेर र संिोधन गनथ 

सके्नछ ।  

 

cf1fn] M 

/fh s'df/ zfSo 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


