स्थानीय राजपत्र
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका

खण्ड (५) सं ख्या (10) बाराहा, उदयपुर १ नं प्रदे श
नेपाि

2078/10/7

भाग-२
लिम्च ुङबुङग गाउँपालिकाको अथथ तथा सार्थजलनक िे खा सलिलत (गठन
तथा सञ्चािन) कायथवर्लि, २०७८

लिम्च ुङबुङ गाउँ सभाको र्ैठकबाट स्र्ीकृत भएको ऐन, स्थानीय
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२)
बिोजजि लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्िी
कायथवर्लि २०७४ अनुसार सर्थसािरणको जानकारीको िालग
प्रकाशन गररएको छ ।

सं बत् २०७८ सारको कायथवर्लि नं 10
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लिम्च ुङबुङग गाउँपालिकाको अर्थ तर्ा सार्थजलिक िेखा सलिलत (गठि तर्ा सञ्चािि) कार्थवर्लि, २०७८

प्रस्तार्िा

गाउँ सभाको लिर्लित कार्थिा सहर्ोग पु¥र्ाउि, गाउँपालिकाको वर्त्तीर् व्र्र्स्र्ापििा लितव्र्वर्ता,
पारदर्शथता कार्ि राख्न, सलिलतको गठि, काि–कारबाही र आफ्िो कार्थप्रणािीिाई व्र्र्र्स्र्त गिथ
र्ाञ्छिीर् भएकोिे, प्रदे श िं. १ को गाउँ सभा कार्थसञ्चािि कार्थवर्लि ऐि, २०७५ को दफा ३६, ३७,
३८ बिोर्जि लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका गाउँ कार्थपालिकािे र्ो कार्थवर्लि बिाई िागू गरे को छ ।
पररच्छे द-१
प्रारर्म्भक

१.

सं र्िप्त िाि र प्रारम्भः (१) र्स कार्थवर्लिको िाि लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको अर्थ तर्ा
सार्थजलिक िेखा सलिलत (गठि तर्ा सञ्चािि) कार्थवर्लि, २०७८ रहेको छ ।

(२) र्ो कार्थवर्लि गाउँ सभाद्वारा स्र्ीकृत भै स्र्ािीर् राजपत्रिा प्रकार्शत भएको लिलतदे र्ख
प्रारम्भ हुिेछ ।
२.

पररभाषाM वर्षर् र्ा प्रसङ्गिे अको अर्थ ििागेिा र्स कार्थवर्लििा,(क) “अध्र्ि” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्र्ि सम्झिु पछथ ।

(ख) “उपसलिलत” भन्नािे दफा १८ बिोर्जि गठठत उपसलिलत सम्झिु पछथ ।

(ग) “ऐि” भन्नािे प्रदे श िं+= १ को गाउँ सभा र िगर सभा कार्थसञ्चािि कार्थवर्लि ऐि,
२०७५ सम्झिु पछथ ।
(घ) “कार्थवर्लि” भन्नािे

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको अर्थ तर्ा सार्थजलिक िेखा सलिलत

(गठि तर्ा सञ्चािि) कार्थवर्लि, २०७८ सम्झिु पछथ ।

(ङ) “गाउँपालिका” भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका सम्झिु पछथ ।
(च) “बैठक” भन्नािे अर्थ तर्ा सार्थजलिक िेखा सलिलत र सो सलिलतिे गठि गरे को
उपसलिलतको बैठक सम्झिु पछथ ।

(छ) “सलिलत” भन्नािे दफा ३ बिोर्जि गठठत अर्थ तर्ा सार्थजलिक िेखा सलिलत सम्झिु
पछथ ।
(ज) “सर्चर्” भन्नािे सलिलतको सदस्र्–सर्चर् भै कािकाज गिेगरी दफा ३ को उपदफा
(४) बिोर्जि गाउँपालिकािे तोकेको किथचारी सम्झिु पछथ ।

(झ) “सदस्र्” भन्नािे अर्थ तर्ा सार्थजलिक िेखा सलिलतको सदस्र् सम्झिु पछथ र सो शब्दिे
सलिलतिे गठि गरे का उप–सलिलतका सदस्र्िाई सिेत जिाउँछ ।

लिम्च ुङबुङग गाउँपालिकाको अर्थ तर्ा सार्थजलिक िे खा सलिलत (गठि तर्ा सञ्चािि) कार्थवर्लि, २०७८
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(ञ) “सार्थजलिक लिकार्” भन्नािे गाउँ कार्थपालिकाको कार्ाथिर् र र्स अन्तगथतका र्डा
सलिलत कार्ाथिर् तर्ा वर्षर्गत शाखा र्ा कार्ाथिर् सम्झिु पछथ ।

(ट) “सार्थजलिक िेखा” भन्नािे सार्थजलिक खररद कािूि अिुसार गाउँपालिकािा भएका
आलर्थक कारोर्ारको व्र्होरा दे र्खिे गरी प्रचलित कािूि बिोर्जि रार्खिे अलभिेख, खाता,
बवह वकताब आठद र सो कारोर्ारिाई प्रिार्णत गिे अन्र् कागजात सम्झिु पछथ ।
(ठ) “सभापलत” भन्नािे सलिलतको सभापलत सम्झिु पछथ र सो शब्दिे सलिलतिे गठि गरे को
उप–सलिलतको सभापलतिाई सिेत जिाउँछ ।
पररच्छे द-२

३.

सलिलतको कार्थित्र
े , गठि प्रकृर्ा र पदररक्त हुिे अर्स्र्ा

िेखा सलिलतको कार्थित्र
े ः (१) गाउँ सभा अन्तगथत गठि हुिे अर्थ तर्ा सार्थजलिक िेखा
सलिलतको कार्थिेत्र दे हार्बिोर्जि हुिेछः

४.

(क)

गाउँपालिकाको राजस्र्,

(ख)

र्ोजिा कार्ाथन्र्र्िको सन्दभथिा गररिे सार्थलिक खररद,

(ग)

गाउँपालिकाको सार्थजलिक िेखा, वर्त्त र तत्सम्बन्िी वर्षर्,

(घ)

बेरुजु .

अर्थ तर्ा सार्थजलिक िेखा सलिलत गठिः (१) गाउँपालिकािाई सभाप्रलत उत्तरदार्ी र

जर्ाफदे ही बिाउि, गाउँपालिकाबाट भए गरे का काि कारबाहीको अिुगिि र िूल्र्ाङ्कि गरी
आर्श्र्क लिदे शि र्ा रार् सल्िाह सिेत ठदिका िालग ऐिको दफा ३८ बिोर्जि अध्र्ििे
पाँच जिा सदस्र् रहे को िेखा सलिलत गठि गिेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोर्जिका सदस्र्हरु िध्र्ेबाट सम्भर् भए सर्थसम्िलत र सम्भर्
िभए बहुितिे सलिलतको सभापलतको छिौट गिुथ पिेछ ।
(३) सलिलतिा सभापलत तर्ा सदस्र्हरूको ििोिर्ि गदाथ सभािा प्रलतलिलित्र् गिे
राजिीलतक दिको सदस्र् सं ख्र्ा, िवहिा, दलित, आठदर्ासी÷जिजालत, ििेशी, र्ारु,
िुर्िि, खस–आर्थ तर्ा अन्र् सिुदार्को सिािुपालतक प्रलतलिलित्र्िाई ध्र्ाि ठदिु
पिेछ ।

(४) कार्थपालिकािे तोकेको कार्थपालिकाको कुिै सदस्र् सलिलतिा उपर्स्र्त भई
छिफििा सहभागी हुि सक्िेछ ।

तर, त्र्स्तो सदस्र्िाई ितदािको अलिकार हुिे छै ि ।

(५) गाउँ कार्थपालिकािे गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीिण शाखा प्रिुख र्ा
उपर्ुक्त किथचारीिाई सलिलतको सर्चर्को काि गिथ तोक्िेछ ।
५.

सलिलतको कार्ाथर्लि: सलिलतको कार्ाथर्लि सभाको अर्लिभर रहिेछ ।
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तर अध्र्ििे सलितका सदस्र्को अिुभर् चाहिा र लिजिे सलिलतिा पुर्र्ाउि सक्िे
६.

र्ोगदाि सिेतका आिारिा आर्श्र्कता अिुसार सदस्र् हे रफेर गिथ सक्िेछ ।

सभापलत र सदस्र्को पद ररक्त हुिे अर्स्र्ा: (१) सलिलतका सभापलत र सदस्र्को पद
दे हार्को कुिै अर्स्र्ािा ररक्त हुिेछ :
(क)

सभाको सदस्र् िरहे िा,

(ख)

रार्जिािा ठदएिा,

(ग)

िृत्र्ु भएिा,

(घ)

आफ्िो पदको र्जम्िेर्ारी इिान्दाररताका सार् लिर्ाथह गरे को छै ि भिी
सलिलतका सम्पूणथ सदस्र् सङ्खख्र्ाको दुई–लतहाई बहुितिे प्रस्तार् पाररत
गरे िा ।
पररच्छे द-३
सलिलतको काि, कतथव्र् र अलिकार

८.

सलिलतको काि, कतथव्र् र अलिकार: (१) अर्थ तर्ा सार्थजलिक िेखा सलिलतको काि, कतथव्र्
र अलिकार दे हार् बिोर्जि हुिेछः
(क)

गाउँपालिका र अन्तगथतका लिकार्को सार्थजलिक िेखासँग सम्बर्न्ित िीलत,
कािूि तर्ा कार्थवर्लि पररपाििको िूल्र्ाङ्कि गरी गाउँपालिकािाई आर्श्र्क
लिदे शि ठदिे,

(ख)

गाउँपालिका र अन्तगथतका लिकार्को राजश्व र व्र्र्सम्बन्िी अिुिािको जाँच
गरी र्ावषथक अिुिाि गिे तररका, र्ावषथक अिुिाििा लिवहत िीलतको सट्टा
अपिाउि सवकिे र्ैकर्ल्पक िीलत र र्ावषथक अिुिाििा गिथ सवकिे लितव्र्र्ी
उपार्हरु सवहत आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,

(ग)

िेपाि

सरकार

र

प्रदे श

सरकारिे

गाउँपालिकािाई

उपिब्ि

गराउिे

सिािीकरण, सशतथ, सिपूरक र वर्शेष अिुदाि बापतको रकि लििाथररत शतथको
पाििा एर्ि् प्रार्लिकताका िेत्रिा खचथ गररएको छ, छै ि िूल्र्ाङ्कि गरी
रार्–सुझार्सवहतको आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,
(घ)

गाउँपालिकािे ठदएको अिुदाि उद्देश्र्अिुरुप उपर्ोग भए–िभएको िूल्र्ाङ्कि
गरी आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,

(ङ)

गाउँपालिकाको राजश्व परािशथ सलिलतको प्रलतर्ेदि कार्ाथन्र्र्ि अर्स्र्ाको

(च)

ँ
िेखापरीिण प्रलतर्ेदििा औल्र्ाइएका
किी–किजोरीहरुिाई सुिार गिथ,

सिीिा गरी आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,

कार्ि भएका बेरुजु तर्ा आलर्थक अलिर्लिततािाई लिर्लित एर्ि् असुि
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फर्छ्यौट गिथ तर्ा

बेरुजु फर्छ्यौटका

िालग

आर्श्र्क

सम्बन्ििा गाउँपालिकािाई लिदे शि एर्ि् सुझार् ठदिे,
(छ)

पेश्की बेरुजुको अर्स्र्ा वर्िेषण गरी सोको फर्छ्यौटका िालग अर्िम्बि
बारे गाउँपालिकािाई आर्श्र्क सुझार् ठदिे,

गररिु पिे रणिीतर्
(ज)

कारर्ाही गिे

सार्थजलिक िेखासम्बन्िी कािूि बिाउँदा िेपािको सं वर्िाि, सङ्घीर्, प्रादे र्शक
तर्ा गाउँपालिकाको प्रचलित कािूिको पाििा भए िभएको िूल्र्ाङ्कि गरी
गाउँपालिकािाई आर्श्र्क रार्, सुझार् ठदिे,

(झ)

सार्थजलिक खररद कार्थिा प्रचलित खररद कािूिको पाििा भए–िभएको

(ञ)

राजश्व सङ्किि र सम्पर्त्त लबक्री प्रचलित कािूि बिोर्जि भएको छ–छै ि

(ट)

गाउँपालिकाको स्र्ालित्र्िा रहे को सम्पर्त्त तर्ा गाउँपालिका िेत्रलभत्रको

अध्र्र्ि गरी गाउँपालिकािाई आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,

िूल्र्ाङ्कि गरी गाउँपालिकािाई आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,
सािुदावर्क

तर्ा

सार्थजलिक

सम्पर्त्तको

रे खदे ख, सं रिण

र

उपर्ोगको

िूल्र्ाङ्कि गरी आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,
(ठ)

आलर्थक अिुशासि कार्ि गराउिे तर्ा वर्त्तीर् सुशासि जोर्खि न्र्ूिीकरण
गिे सम्बन्ििा अध्र्र्ि तर्ा िूल्र्ाङ्कि गरी प्रोत्साहि तर्ा दण्डको व्र्र्स्र्ा
गिथ गाउँपालिकािाई आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,

(ड)

गाउँपालिकाको राजश्व पररचािि, ऋण व्र्र्स्र्ापि र सार्थजलिक िीर्ज

साझेदारीिा सञ्चालित कार्थक्रि र्ा आर्ोजिा िूल्र्ाङ्कि गरी गाउँपालिकािाई
आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,

(ढ)

पारदर्शथता

र

जर्ाफदे वहताका

सािार्जक

पररिण,

सार्थजलिक

िालग

गाउँपालिकािे

परीिण

र

अर्िम्बि

सार्थजलिक

गरे का

ु ाईजस्ता
सुिर्

अभ्र्ासहरुको िूल्र्ाङ्कि तर्ा वर्त्तीर् सूचिा वर्द्युतीर् िाध्र्िबाट सिेत

सर्थसािारणिा पुर्र्ाउिे व्र्र्स्र्ाका िालग गाउँपालिकािाई आर्श्र्क लिदे शि
ठदिे,
(ण)

वर्त्तीर् अिुशासि, पारदर्शथता र आलर्थक श्रोतहरुको प्रभार्कारी उपर्ोग भए
िभएको र्ारे स्र्ािीर् िागररकहरुको लिर्लित पृष्ठपोषण लििे व्र्र्स्र्ा गिथ
गाउँपालिकािाई आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,

(त)

सलिलतको कार्थिेत्रलभत्रका वर्षर्िा प्राप्त उजुरी, सञ्चार िाध्र्ििा आएका
वर्षर्हरु, सरोकारर्ािाको चासो एर्ि् सलिलतिे आर्श्र्क ठािेका वर्षर्हरुिा
जाँच गरी गाउँपालिकािाई आर्श्र्क लिदे शि ठदिे,

(र्)

सभािे तोकेका अन्र् कार्थहरु गिे ।
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(२) सलिलतिे आफुिे सम्पादि गरे का कार्थको र्ावषथक प्रलतर्ेदि तर्ार गरी र्ावषथक
अिुिाि प्रस्तुत हुि ु अगार्ै
८.

सभािा पेश गिुथ पिेछ ।

वर्र्रण लिि सक्िेः (१) सलिलतिे कार्थपालिका र्ा सो अन्तगथतका लिकार् तर्ा कार्ाथिर्बाट
सम्पादि भएका कािको प्रगलत वर्र्रण िाग गरी लिि सक्िेछ ।
(२) र्स दफा बिोर्जि वर्र्रण िाग गदाथ सलिलतका सभापलतको लिदे शििा सर्चर्िे
वर्र्रणको वकलसि, ढाँचा र वर्र्रण पेश गिे सिर्लसिा सिेत तोकीठदिु पिेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोर्जि िाग गररएको वर्र्रण उपिब्ि गराउिु सम्बर्न्ित
लिकार्को दावर्त्र् हुिेछ ।

(४) उपदफा (२) बिोर्जि िाग गररएको वर्र्रणको अध्र्र्ि सिेतबाट कुिै
लिदे शि ठदि आर्श्र्क दे खेिा त्र्स्तो लिदे शि कार्ाथन्र्र्ि गिुथ पिे ििालसब
सिर्ार्लि सिेत उल्िेख गरी सलिलतिे सम्बर्न्ित लिकार्िाई लिदे शि ठदि
सक्िेछ ।
(५) कार्थपालिका र्ा सो अन्तगथतका लिकार्िे उपदफा (२) बिोर्जि तोवकएको
अर्लिलभत्र वर्र्रण उपिब्ि गराउिे प्रर्ास िगरे िा सलिलतिे सो सम्बन्ििा
सभािा छिफि गिे प्रस्तार् गिथ सक्िेछ ।
पररच्छे द-४
सलिलतका पदालिकारीहरुको भूलिका
९.

सभापलतको काि, कतथव्र् र अलिकारः सलिलतको सभापलतको काि, कतथव्र् र अलिकार दे हार्
बिोर्जि हुिेछः–
(क)

सलिलतको बैठकको अध्र्िता गिे,

(ख)

सलिलतको बैठकको लिलत र सिर् तोक्िे,

(ग)

१०.

बैठकको सम्भावर्त कार्थसूची तर् गिे,

(घ)

सलिलतको कार्थिेत्रसँग सम्बर्न्ित अन्तर लिकार्गत सिन्र्र् गिे,

(ङ)

सदस्र्हरुको र्जम्िेर्ारी बाँडफाँट गिे,

(च)

सलिलतको लिणथर् प्रिार्णत गिे,

(छ)

सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्थ गिे ।

सदस्र्को काि, कतथव्र् र अलिकारः सदस्र्को काि, कतथव्र् र अलिकार दे हार् बिोर्जि

हुिेछः–

(क)

सलिलतको बैठकिा उपर्स्र्त भै आफ्िो सुझार् र िारणा राख्ने,

(ख)

आफुिाई तोवकएको कार्थर्जम्िेर्ारी लिर्ाथह गिे,

(ग)

सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्थ गिे ।
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११.

सर्चर्को काि, कतथव्र् र अलिकारः सर्चर्को काि, कतथव्र् र अलिकार दे हार् बिोर्जि
हुिेछः–

(क)
(ख)

सलिलतको सर्चर् भई काि गिे,

सभापलतसँग सिन्र्र् गरी बैठकको कार्थसूची तर्ार गिे, प्रस्तार् तर्ार गिे र
सदस्र्हरुिाई पत्राचार गिे,

सलिलतको कार्थिेत्रसँग सम्बर्न्ित वर्षर्िा आर्श्र्क सूचिा तर्ा तथ्र्ाङ्क

(ग)

सङ्किि, वर्िेषण गरी सलिलतको बैठकिा पेश गिे,
(घ)

सलिलतको लिणथर् कार्ाथन्र्र्ि गिे गराउिे,

(ङ)

सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्थ गिे ।
पररच्छे द-५

बैठक व्र्र्स्र्ापि
१२.

सलिलतको बैठक : (१) सलिलतको बैठक प्रत्र्ेक चौिालसकिा पिे गरी एक र्षथ भररिा
कर्म्तिा तीि पटक बस्िेछ ।

(२) सलिलतको बैठक बस्िे लिलत, सिर्, स्र्ाि र बैठकको कार्थसूची सवहतको सूचिा
बैठक बस्िे ठदि भन्दा कर्म्तिा तीि ठदि अगार्ै सभापलतको लिदे शििा सर्चर्िे
सर्ै सदस्र्िाई लिर्खत र्ा वर्द्युतीर् िाध्र्िबाट पठाउिु पिेछ ।

(३) सलिलतको बैठकको कार्थसूची सर्चर्िे सभापलतसँग परािशथ गरी तर् गिेछ ।
(४) सलिलतको बैठक सम्बन्िी कार्थवर्लि र्स पररच्छे दिा उल्िेख भएदे र्ख बाहे क
गाउँसभािे स्र्ीकृत गरे बिोर्जि हुिेछ ।

(५) सलिलतका कर्म्तिा दुई जिा सदस्र्िे सलिलतको बैठक बस्ि लिर्खत अिुरोि
गरे िा सभापलतिे पन्र ठदिलभत्र बैठक बोिाउिु पिेछ ।
(६) सलिलतको बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्थवर्लि सलिलत आफैिे
१३.

तोक्ि सक्िेछ ।

गणपूरक सङ्खख्र्ाः सलिलतिा तत्काि कार्ि रहेको सदस्र् सङ्खख्र्ाको एकाउन्न प्रलतशत
सदस्र् उपर्स्र्त भएिा बैठकको गणपूरक सङ्खख्र्ा पुगेको िालििेछ ।

(२) सलिलतको बैठकिा गणपूरक सङ्खख्र्ा िपुगेिा सो सङ्खख्र्ा िपुगेसम्ि सलिलतको
सभापलतिे बैंठकको कार्थ लििम्बि गिथ र्ा अको कुिै सिर् र्ा ठदिसम्िको
िालग बैठक स्र्ालगत गिथ सक्िेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोर्जि सलिलतको बैठकिा गणपूरक सङ्खख्र्ा िपुगी िगातार दुई
पटक बैठक स्र्लगत गिुथ परे िा सभापलतिे त्र्सको जािकारी अध्र्ििाई ठदिु
पिेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोर्जिको जािकारी प्राप्त भएपलछ कार्थव्र्र्स्र्ा परािशथ
सलिलतको परािशथ लिई अध्र्ििे उर्चत सिािािको प्रार्ास गिुथ पिेछ ।
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१४.

बैठकको सञ्चािि वर्लि: (१) सभापलतिे बैठकको अध्र्िता गिेछ । सलिलतको सभापलतको
ध्र्ािाकषथणका िालग सदस्र्िे हात उठाउिु पिेछ । सभापलतिे बोल्ि चाहिे सदस्र्को िाि

ु ि अिुसार एक पटकिा एकजिािे िात्र
क्रिशः बोिाएपलछ र्ा इशारा गरे पलछ र्णाथिक्र
बोल्िुपिेछ । कुिै एक सदस्र्िे बोलिरहे को सिर्िा बीचिै अको सदस्र्िे बोल्ि,
एकआपसिा कुरा गिथ र कुिै पलि सञ्चारका सािि प्रर्ोग गरी कुरा गिथ पाइिे छै ि ।

(२) सदस्र्िे सलिलतको बैठकिा बोल्दा सभापलतिाई सम्बोिि गरे र िात्र बोल्िुपिेछ
। सलिलतको छिफिको क्रििा कुिै सदस्र्िे बोिेको वर्षर्िाई अको सदस्र्िे सो
कुरािा सहिती जिाउिेबाहे क सोही वर्षर् दोहार्र्ाउि पाउिे छै ि । सदस्र्िे

बैठकिा आफ्िा कुरा र वर्षर्र्स्तु राख्दा र्शष्ट र िर्ाथठदत भाषािा राख्नु पिेछ र
बोल्दा कसैिाई आिेप िगाउिे, अर्शष्ट, अिीि, अपिािजिक र्ा िाििदथि हुिे र्ा

कुिै आपर्त्तजिक शब्द बोल्िु हुँदैि । सदस्र्िे बोल्ि पाउिे, छिफििा भाग लिि
पाउिे अलिकार र कतथव्र्िाई बैठकको काििा बािा पुर्र्ाउिे ििसार्िे दुरूपर्ोग
गिथ पाइिेछैि ।

(३) बैठक अर्लिभर कुिै पलि सञ्चारका सािि तर्ा अन्र् वर्द्युतीर् उपकरण
बैठकको वर्षर्सँग असम्बर्न्ित कार्थिा प्रर्ोग गिथ पाइिेछैि ।

(४) बैठकको छिफिको वर्षर्िा सलिलतको कुिै सदस्र्को प्रत्र्ि र्ा अप्रत्र्ि

स्र्ार्थ गाँलसएको र्ा सं िग्िता रहिे भएिा त्र्स्तो वर्षर् उपरको छिफििा
सम्बर्न्ित सदस्र् सहभागी हुि ु हुँदैि ।

ँ
(५) सलिलतका सदस्र्सग
भएका सलिलतको कार्थिेत्रसँग सम्बर्न्ित सािग्रीहरु
सलिलतका सदस्र्बीच आदािप्रदाि गिे व्र्र्स्र्ा लििाउिु पिेछ ।

(६) सलिलतको बैठक िसवकएसम्ि कुिै पलि सदस्र्िे बैठक कि छोड्िु हुँदैि र
बैठक किबाट बावहर जािु परे िा सभापलतको अिुिलत लििुपिेछ । सभापलतिे

बैठकिाई सम्बोिि गरररहे को बेिािा कुिै पलि सदस्र्िे स्र्ाि छोड्िु हुदैि ।
सभापलतिे बोिेको कुरा ध्र्ािपूर्क
थ सुन्नु पिेछ । बैठक सञ्चािििा सलिलतका सबै
सदस्र्हरुिे सभापलतिाई सहर्ोग गिुप
थ िेछ ।

(७) सभापलतिे बैठकिाई िर्ाथठदत बिाउि सदस्र्हरुिाई आव्हाि गिेछ । कुिै
सदस्र्बाट सलिलतको बैठकिा अिर्ाथठदत व्र्र्हार भएिा सभापलतिे लिजिाई बैठक
किबाट बावहर जािे आदे श ठदि र ऐि बिोर्जिको

अन्र् कारबाहीका िालग सभा

सिि िेर्ख पठाउि सक्िेछ ।
(८) तोवकएको लिलत र सिर्िा गणपुरक सं ख्र्ा िपुगी सलिलतको बैठक बस्ि िसकेिा
सो ठदिको बैठक स्र्लगत गरी सभापलतिे अको ठदि र सिर्िा बैठक बस्िे गरी तोक्ि

सक्िेछ । दोस्रो पटक पलि गणपुरक सं ख्र्ा िपुगी बैठक बस्ि िसके सभापलतिे तेस्रो
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पटकका िालग बैठक बोिाउिे छ । र्स्तो बैठकिा सलिलतका सभापलत सवहत
कर्म्तिा एक सदस्र् उपर्स्र्त भएिा गणपुरक सं ख्र्ा पुगेको िालििेछ ।

(९) सलिलतको सदस्र् कारणबस बैठकिा उपर्स्र्त हुि िसक्िे भएिा सलिलतको
सभापलत र्ा सर्चर्िाई पूर्ज
थ ािकारी गराउिु पिेछ ।

(१०) बैठक सञ्चािि सम्बन्िी सभािे तोकेका अन्र् कुराको पाििा गिुथ सलिलतका
१५.

सभापलत तर्ा सदस्र्को कतथव्र् हुिेछ ।

आचरण:

बैठकिा उपर्स्र्त सदस्र्िे दे हार्का आचरणको पाििा गिुथ पिेछः

(क)

वर्शेष कारण परे कािा बाहे क सलिलतको बैठक िसवकएसम्ि कुिै पलि
सदस्र्िे बैठक कि छोड्िु हुँदैि । बैठक किबाट बावहर जािु परे िा

सभापलतको अिुिलत लििुपिेछ । बैठक सञ्चािििा सलिलतका सबै सदस्र्िे
सभापलतिाई सहर्ोग गिुप
थ िेछ ।
(ख)
(ग)
(घ)

सभापलतिे बैठकिाई िर्ाथठदत बिाउि सदस्र्हरुिाई आर्श्र्क लिदे शि ठदि
सक्िेछ । र्स्तो लिदे शि पाििा गिुथ सदस्र्हरुको कतथव्र् हुिेछ ।

बैठक सञ्चािि सम्बन्िी सभािे तोकेका अन्र् कुराको पाििा गिुथ सलिलतका
सभापलत तर्ा सदस्र्को कतथव्र् हुिेछ ।

गाउँसभा र िगरसभाको कार्थसञ्चािि सम्बन्ििा व्र्र्स्र्ा गिथ बिेको प्रदे श

ऐि र्ा गाउँ सभािे गाउँ सभाका सलिलतहरुको बैठक सञ्चािि गदाथ पाििा

गिुप
थ िे छु ट्टै आचार सं वहता स्र्ीकृत गरे को अर्स्र्ािा त्र्स्तो आचार सं वहताको
१६.

पाििा गिुथ सभापलत र सदस्र्को कतथब्र् हुिेछ ।

बैठकको लिणथर्: (१) बैठकका लिणथर्हरु सकेसम्ि सर्थसम्िलतबाट गराउिु पिेछ ।
सर्थसम्िलतबाट लिणथर् हुि िसकेिा बहुितका आिारिा लिणथर् गदाथ ित बराबर भएिा
सभापलतिे लिणाथर्क ित ठदि सक्िेछ ।

(२) बैठकको लिणथर् सभापलतिे हस्तािर गरी प्रिार्णत गिुप
थ िेछ ।
(३) बैठकको प्रिार्णत लिणथर्को अलभिेख सर्चर्िे सुरर्ित र व्र्र्र्स्र्त गरी
राख्नुपिेछ ।

(४) बैठकको लिणथर्अिुसार गाउँपालिका र्ा गाउँपालिकाका कुिै लिकार्िाई रार्,
सुझार् र लिदे शि ठदँदा सभापलतिे दस्तखत गरी पठाउिु पिेछ ।
१७.

सलिलतको प्रलतर्ेदिः

(१) सलिलतको प्रलतर्ेदि सभापलतिे र्ा लिजको अिुर्स्र्लतिा अध्र्ििे

तोकेको सो सलिलतको अन्र् कुिै सदस्र्िे सभाको बैठकिा पेश गिेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोर्जि प्रलतर्ेदि पेश गिथ सभापलत र्ा सदस्र्िे चाहे िा
प्रलतर्ेदिको सम्बन्ििा सं र्िप्त र्क्तव्र् ठदि सक्िेछ ।
(३) सभाको बैठकिा पेश भएका प्रलतर्ेदिको कार्ाथन्र्र्ि कार्थपालिकािे गिुथ पिेछ ।
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(४) सलिलतिे आफ्िो र्ावषथक प्रलतर्ेदि कार्ाथन्र्र्ि भए िभएको अिुगिि एर्ि्
िूल्र्ाँकि गरी सोको प्रलतर्ेदि सभाको बैठकिा पेश गिथ सक्िेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोर्जिको अिुगिि एर्ि् िूल्र्ाँकि प्रलतर्ेदि र सभाको
बैठकिे सुम्पेको वर्षर्का सम्बन्ििा सलिलतिे बैठकिा पेश गरे को प्रलतर्ेदििार्ी
छिफि गररर्ोस् भिी सम्बर्न्ित सलिलतको सभापलतिे त्र्स्तो प्रलतर्ेदि पेश भएको
दुई ठदिलभत्र प्रस्तार्को सूचिा अध्र्ििाई ठदि सक्िेछ ।

(६) उपदफा (५) बिोर्जिको सूचिा प्राप्त भएिा दुई ठदिपलछको कुिै बैठकिा
छिफि गररर्ोस् भिी प्रस्तार् पेश गिथ अध्र्ििे सम्बर्न्ित सलिलतका सभापलतिाई
अिुिलत ठदिेछ ।
(७) प्रस्तार् पेश गदाथ सम्बर्न्ित सलिलतको सभापलतिे सं र्िप्त र्क्तव्र् ठदि सक्िेछ
। त्र्सपलछ अध्र्ििे छिफिको िालग सिार्ार्लि लििाथरण गिथ सक्िेछ ।
(८) छिफििा उठे का प्रश्नहरुको जर्ाफ कार्थपालिकािे तोकेको कार्थपालिकाको
सदस्र्िे ठदएपलछ छिफि सिाप्त भएको िालििेछ ।
१८.

उपसलिलत गठिः (१) सलिलतिे आफ्िो कार्थ सुव्र्र्र्स्र्त, लछटोछररतो र प्रभार्कारी रुपिा
सम्पन्न गिथ, कुिै वर्षर्िा परािशथ लिि तर्ा आफ्िो िेत्रालिकार लभत्रको वर्षर्िा छािवर्ि

गिथ कार्थिेत्र र सिर्ार्लि तोकी आर्श्र्कता अिुसार उपसलिलत गठि गिथ सक्िेछ ।
त्र्स्तो उपसलिलतिे लििाथररत सिर्िा सलिलत सिि प्रलतर्ेदि पेश गिुप
थ िेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोर्जि उपसलिलत गठिका िालग सदस्र्हरुको िाि सवहतको
प्रस्तार् सभापलतिे बैठक सिि राख्नेछ ।

(३) उपसलिलत गठि गदाथ सम्भर् भएसम्ि सिार्ेशी प्रकृलतको र दिीर् सं रचिा
अिुसारको हुिपु िेछ ।

(४) उपसलिलतको सभापलतिाई कार्थ सञ्चािि गदाथ सलिलतको सभापलतिाई भए
सरहको अलिकार हुिेछ ।

(५) उपसलिलतिे तोकेको सिर्ाबलि लभत्र आफूिाई प्राप्त र्जम्िेर्ारी बिोर्जिको कार्थ
सम्पन्न गरी सलिलत सिि आफ्िो प्रलतर्ेदि पेश गिेछ ।

तर वर्शेष कारणबश तोवकएको सिर्ाबलि लभत्र कार्थ सम्पन्न गिथ िसकेिा कारण
सवहत सलिलत सिि र्प सिर् िाग गिथ सक्िेछ ।

(६) र्स कार्थवर्लििा अन्र्त्र जुिसकै कुरा िेर्खएको भएता पलि उपसलिलतिा सहिलत
भई आएका वर्षर्िा सलिलतका सदस्र्िे सोही वर्षर्िा पुिःसलिलतको छिफििा
सहभागी हुि बािा पिे छै ि ।
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२०.

सम्बर्न्ित अलिकारी र्ा वर्शेषज्ञको उपर्स्र्लत र रार्ः (१) सलिलतिे आफ्िो बैठकिा

गाउँपालिकाका पदालिकारी, किथचारी र वर्षर्वर्ज्ञिाई आिन्त्रण गरी रार्, परािशथ लिि
सक्िेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोर्जि आिर्न्त्रत अलिकारी र्ा वर्शेषज्ञिाई र्ैठकिा आफ्िो
िारणा राख्न सभापलतिे र्र्ोर्चत सिर् उपिब्ि गराउिु पिेछ ।
(३) सलिलतको बैठकिा उपर्स्र्त आिर्न्त्रत अलिकारी र्ा वर्षेशज्ञिे आफ्िो िारणा
तथ्र्पूणथ एर्ि् र्शष्टतापूर्क
थ राख्नुपिेछ ।

(४) सभाका कुिै सदस्र्िे सलिलतको बैठकिा सहभागी भई छिफििा भाग लिि
चाहेिा

बैठक बस्िे ठदिभन्दा कम्तीिा एक ठदि अगार्ै सभापलतिाई जािकारी ठदइ

उपर्स्र्त हुि सक्िेछ ।
तर त्र्स्तो आिर्न्त्रत सदस्र्िाई

ितदािको अलिकार हुिे छै ि ।

पररच्छे द६
वर्वर्ि

२१.

सलिलतको सर्चर्ािर् : गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीिण शाखा र्ा कार्थपालिकािे
तोवकठदएको स्र्ाििा सलिलतको सर्चर्ािर् रहिेछ ।

२२.

बजेट व्र्र्स्र्ा: सलिलतिाई बैठक सञ्चािि, अध्र्र्ि, िूल्र्ाङ्कि, अिुगिि र छािवर्ि गिथ
आर्श्र्क पिे बजेट गाउँसभािे वर्लिर्ोजि गिुप
थ िेछ र वर्लिर्ोजि बिोर्जिको रकि गाउँ
कार्थपालिकािे सलिलतिाई उपिब्ि गराउिु पिेछ ।

२३.

सूचिा तर्ा कागजात उपिब्ि गराउिुपिे : सलिलतिे िागेका प्रिाण, कागजात उपिब्ि गराउिु

२४.

कार्थित्र
े सँग सम्बर्न्ित स्र्िगत भ्रिण सम्बन्िी व्र्र्स्र्ा: सलिलतको लिणथर् अिुसार सभापलत,

गाउँ कार्थपालिका एर्ि् सो िातहतका लिकार्िा कार्थरत किथचारीको कतथव्र् हुिेछ ।

सदस्र् र्ा उपसलिलतिे आफ्िो कार्थिेत्रसँग सम्बर्न्ित वर्षर्िा गाउँपालिकालभत्र र्ा बावहर
अध्र्िको स्र्ीकृलत लिई भ्रिण गिथ सक्िेछ ।

२५.

कार्थतालिकाको लििाथण तर्ा कार्थवर्लिको पाििा: (१) सलिलतिे आफ्िो कार्थ सिर्िै सम्पन्न
गिथ कार्थतालिका लििाथण गिथ सक्िेछ र सो कार्थतालिका पाििा गिुथ सबै सदस्र्हरुको
कतथव्र् हुिेछ ।

(२) कार्थवर्लििा उर्ल्िर्खत व्र्र्स्र्ाको पाििा गराउिे सम्बन्ििा सभापलतको लिणथर्

२६.

अर्न्ति हुिेछ ।

सलिलतको अलभिे ख : (१) सलिलतिे आफूिे सम्पादि गरे का कािको अलभिेख दुरुस्त राख्नु

पिेछ ।
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(२) सलिलतिे आफिो कार्थिेत्र लभत्रको कुिै काि, कारर्ाहीको प्रकृलत र वर्षर्को
गार्म्भर्थतािाई दृवष्टगत गरी गोप्र् राख्नु पिे अलभिेखहरु सार्थजलिक गिुथ हु ँदैि ।

(३) सलिलतिा भएको छिफि, लिणथर् र कािकारर्ाहीसँग सम्बर्न्ित अलभिेख

सर्चर्ािर्िे व्र्र्र्स्र्त गरी राख्नेछ । त्र्स्तो लिणथर्को अलभिेख सभापलतको अिुिलत वर्िा
सर्चर्ािर् बावहर िै जाि सवकिे छै ि ।
२७.

सं शोिि तर्ा व्र्ाख्र्ा : र्स कार्थवर्लिको व्र्ाख्र्ा गाउँ सभािे गिेछ । गाँउ सभािे र्स
कार्थवर्लििा आर्श्र्क पररिाजथि, हेरफेर र सं शोिि गिथ सक्िेछ ।

आज्ञािे

टाजथि कुिार लिम्बु

प्रकार्शत लिलतः 2078/10/10

(प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत)
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