
लेखा समिमिको कार्य सञ्चालन कार्यविमि, २०७९ 

 

प्रस्िािनााः बरेङ गाउँपामलकाको शासन व्र्िस्थालाई थप जनिखुी, सेिािखुी, जनउत्तरदार्ी र पारदशी िलु्र्ाई 
सशुासनको प्रत्र्ाभमूि ददलाउनको लामग स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद – ५ को दफा 
(२२)  बिोजजि गदिि लेखा समिमिको काि, कियव्र्, अमिकार िथा कार्य सञ्चालनलाई व्र्िजस्थि गनय 
िाञ्चछमनर् भएकोले, 

बरेङ गाउँपामलकाको प्रशासकीर् कार्यविमि मनर्मिि गने ऐन, २०७५ को दफा ४ ले ददएको अमिकार प्रर्ोग 
गरी  गाउँ कार्यपामलकाले देहार्को कार्यविमि बनाई लागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाि र प्रारभभाः  

(१) र्स कार्यविमिको नाि “लेखा समिमिको कार्य सञ्चालन कार्यविमि, २०७९”  रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यविमि बरेङ गाउँपामलकाको गाउँ कार्यपामलकाबाट स्िीकृि भएको मिमि देजख लागू हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषर् र प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यविमििा, 
(१) "गाउँपामलका" भन्नाले बरेङ गाउँपामलका सभझन ुपदयछ । 

(२) "कार्यविमि" भन्नाले लेखा समिमिको कार्य सञ्चालन कार्यविमि, २०७९ सभझन ुपदयछ । 

(३) "कार्ायलर्" भन्नाले बरेङ गाउँपामलकाको कार्ायलर्, शाखा कार्ायलर् र िडा कार्ायलर्हरु सिेिलाई 
सभझन ुपदयछ । 

(४) "अध्र्ि" भन्नाले बरेङ गाउँपामलकाको अध्र्ि सभझन ुपदयछ । 

(५) "उपाध्र्ि" भन्नाले बरेङ गाउँपामलकाको उपाध्र्ि सभझन ुपदयछ । 

(६) "प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृि" भन्नाले बरेङ गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्को प्रिखु प्रशासकीर् 
अमिकृिलाई सभझन ुपदयछ । 

(७) "कार्यपामलका" भन्नाले बरेङ गाउँ कार्यपामलका सभझन ुपदयछ । 

(८) "गाउँसभा" भन्नाले संवििानको िारा २२२ को उपिारा (१) बिोजजि गदिि बरेङ गाउँपामलकाको 
गाउँसभा सभझन ुपदयछ । 

(९) "पदामिकारी" भन्नाले बरेङ गाउँ कार्यपामलकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि िथा कार्यपामलकाका 
अन्र् सदस्र् सभझन ुपदयछ । 

(१०) "समिमि" भन्नाले गाउँ सभाबाट गदिि लेखा समिमिलाई सभझन ुपदयछ । 

(११) "संर्ोजक" भन्नाले बरेङ गाउँपामलकाको लेखा समिमिको संर्ोजकलाई सभझन ुपदयछ । 



(१२) "सदस्र्" भन्नाले बरेङ गाउँपामलकाको लेखा समिमिको सदस्र्लाई सभझन ुपदयछ । 

(१३) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्र्होरा देजखने गरी प्रचमलि कानून बिोजजि राजखने अमभलेख, 
खािा, वकिाब आदद र सो कारोबारलाई प्रिाजिि गने अन्र् कागजाि र प्रमििेदनका साथै विद्यिुीर् 
प्रविमिबाट राजखएको अमभलेख र आमथयक वििरि सिेिलाई सभझन ुपदयछ । 

(१४) "र्ोजना" भन्नाले गाउँसभा, कार्यपामलका िथा विमभन्न समिमिको मनियर्ानसुार कार्ायन्िर्न भएका 
आर्ोजना िथा कार्यक्रि सिेिलाई जनाउँछ । र्स शब्दले विमभन्न मनकार्द्वारा बजेट विमनर्ोजन 
भई नगरपामलकाको प्रत्र्ि रेखदेखिा सञ्चालन भएका र्ोजना िथा कार्यक्रिहरु सिेिलाई बझुाउन े
छ । 

(१५) "राजस्ि" भन्नाले गाउँपामलकाले कानून बिोजजि संकलन गनय पाउन ेकर, दस्िरु, शलु्क, िहसलु र 
सो िापिको जररिानालाई जनाउँछ । 

(१६) "िावषयक बजेट" भन्नाले गाउँपामलकाको मनसिय, सशिय, वित्तीर् सिामनकरि अनदुान र आन्िररक 
आर्लाई सिेि सभझन ुपदयछ । 

(१७) "िावषयक बजेट िथा कार्यक्रि" भन्नाले कार्यक्रिका शीषयकहरु िथा अनिुामनि बजेट सवहिको 
वििरिलाई सभझन ुपदयछ । 

(१८) "बेरुज"ु भन्नाले प्रचमलि कानून बिोजजि परु्ायउन ुपने रीि नपरु्ायई कारोबार गरेको िा राख्नपुने लेखा 
नराखेको िथा अमनर्मिि िा बेिनामसब िररकाले आमथयक कारोबार गरेको भमन लेखापरीिि गदाय 
औलं्र्ाईएको िा िहर्ायईएको कारोबार सभझन ुपदयछ । 

(१९) "आमथयक अमनर्मिििा" भन्नाले आमथयक मनर्िानसुार काि सभपन्न नभएको अिस्थालाई जनाउँदछ । 

(२०) "आन्िररक लेखापरीिि" भन्नाले बरेङ गाउँपामलकाको आन्िररक लेखापरीिि शाखाबाट हनु े
लेखापरीिि सभझन ुपदयछ । 

(२१) "अजन्िि लेखापरीिि" भन्नाले िहालेखा मनर्न्रकको कार्ायलर्बाट हनुे लेखापरीिि सभझन ुपदयछ। 

३. लेखा समिमिको कार्य िेराः बरेङ गाउँपामलका लेखा समिमिको कार्यिेर देहार् बिोजजि हनुेछाः- 
(१) बरेङ गाउँपामलका गाउँकार्यपामलकाको कार्ायलर्, िािहिका विषर्गि शाखाहरु र िडा समिमि िथा 

िडा कार्ायलर्हरुको आमथयक वक्रर्ाकलाप र्सको कार्यिेर हनुेछ । 

(२) आन्िररक िथा अजन्िि लेखापरीिि प्रमििेदन । 

 
पररच्छेद – २ 

लेखा समिमि सभबन्िी व्र्िस्था 
४. लेखा समिमि गिनाः 

(१) स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद – ५ को दफा २२ को अमिकार प्रर्ोग गरी 
गाउँपामलकाको शासन व्र्िस्थालाई जनउत्तरदार्ी एिं पारदशी िलु्र्ाई वित्तीर् सशुासन कार्ि 
गराउने प्रिखु उद्देश्र्का साथ गाउँ सभाबाट देहार् बिोजजिको लेखा समिमि गिन गररनेछ ।  



(क) गाउँ सभा सदस्र्का रुपिा रहेका कार्यपामलका सदस्र्हरु िध्रे् १ जना -  संर्ोजक 

(ख) गाउँ सभाको सदस्र् िध्रे्बाट २ जना -  सदस्र् 

(२) गाउँपामलकाको आन्िररक लेखापरीिि शाखाका प्रिखुले लेखा समिमिको सजचिको रुपिा काि 
गनेछन।् मनजको अनपुजस्थमििा प्रिखु प्रशासकीर् अमिकृिले िोकेको कियचारीले सजचिको रुपिा 
कार्य गनेछ । 

(३) समिमिको बैिकिा समिमिका संर्ोजकले गाउँपामलका अध्र्ि, उपाध्र्ि र प्रिखु प्रशासकीर् 
अमिकृि लगार्ि आिश्र्किा अनसुार विषर्गि संर्ोजक र गाउँपामलकाका शाखा प्रिखुलाई 
आिजन्रि गनय सक्नेछ । 

(४) लेखा समिमि गाउँसभा  प्रमि उत्तरदार्ी हनुेछ । 

(५) समिमिको पदाििी गिन भएको मिमिदेजख र्ो गाउँसभाको कार्यकाल रहेसभि िा गाउँसभाले पररिियन 
गनय आिश्र्क निानसेभि रहनेछ । 

(६) आन्िररक िथा अजन्िि लेखापरीिि प्रमििेदन, खचयको चौिामसक फाँटिारी िा लेखा समिमिले 
िागेको कुनै पमन वििरि िा कागजाि गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्ले समिमिलाई उपलब्ि गराउन ु
पनेछ । 

५. लेखा समिमिको बैिक सभबन्िी व्र्िस्था र सवुििााः 
(१) समिमिको बैिक संर्ोजकले आिश्र्किा अनसुार बोलाउन सक्नेछ । 

(२) समिमिको बैिकको अध्र्ििा संर्ोजकले गनेछ। मनजको अनपुजस्थमििा समिमिको ज्रे्ष्ठ सदस्र्ले 
बैिकको अध्र्ििा गनेछ । 

(३) समिमिको बैिकको मनियर् संर्ोजकबाट प्रिाजिि हनुेछ । 

(४) लेखा समिमिको बैिकिा भाग मलए िापि लेखा समिमिका सदस्र् र आिजन्रि पदामिकारीले 
कार्यपामलकाका सदस्र्ले पाए सहर बैिक भत्ता पाउनछेन ्। 

 

पररच्छेद – ३ 

लेखा समिमिको काि, कियव्र्, र अमिकार 
 

६. लेखा समिमिको काि, कियव्र् र अमिकाराः बरेङ गाउँपामलकाको लेखा समिमिको काि, कियव्र् र अमिकार  

     देहार् बिोजजि हनुेछाः-  

(१) गाउँ सभाबाट स्िीकृि िावषयक बजेटले अनिुान गरे बिोजजि स्रोि पररचालन, रकि संकलन िथा 
लक्ष्र् अनसुार चौिामसक प्रगिी भए नभएको सभबन्ििा सझुाि सवहि मलजखि प्रमििेदन गाउँ सभािा 
पेश गने । 

(२) कार्यपामलकाबाट गाउँपामलकाको राजस्ि िथा स्रोि पररचालन सभबन्ििा भए गरेको मनियर्को 
कार्ायन्िर्न अिस्थाको विश्लषेि गदै सो सभबन्ििा कुनै सझुाि ददनपुने भएिा सो सझुाि प्रदान गने। 



(३) गाउँ कार्यपामलकाले िर्ार गरेको चौिामसक प्रमििेदनको समििा गने, आिश्र्क सझुाि िथा मनदेशन 
ददन ेर गाउँपामलकाको साियजमनक प्रशासनलाई मनर्मिि, मििव्र्र्ी, जिाफदेही, पारदशी र उत्तरदार्ी 
बनाउन सहर्ोग गने । 

(४) गाउँपामलकाको कार्ायलर्, िािहिका विषर्गि शाखाहरु र िडा कार्ायलर्हरुको आन्िररक 
लेखापरीिि प्रमििेदन िाथी छलफल गरी गाउँ कार्यपामलका िािहिका विषर्गि शाखा र िडा 
कार्ायलर्हरुलाई सझुाि ददन े। 

(५) गाउँपामलकाको कार्ायलर्, िािहिका विषर्गि शाखाहरु र िडा कार्ायलर्हरुको अजन्िि लेखापरीिि 
प्रमििेदन िाथी छलफल गरी गाउँसभा सिि रार् सझुाि पेश गने । 

(६) गाउँ कार्यपामलका कार्ायलर्बाट भए गरेका आभदानी र खचयका विमभन्न विषर् िध्रे् समिमिले आमथयक 
अमनर्मिििा भएको गनुासो आएको िा आिश्र्क िानकेा िा गाउँ कार्यपामलकाबाट अनरुोि भएका 
विषर्िा भए गरेका गमिविमिको निनुा लेखापरीिि गरी कार्यपामलकालाई सझुाि प्रदान गने । 

(७) गाउँपामलका कोषको वहनामिना भएको िथा अमनर्मिििा भएको भने्न उजरुी समिमििा प्राप्त भएिा सो 
सभबन्िी आिश्र्क अनसुन्िानको मसलमसलािा गाउँपामलका कोषसँग सभबन्िीि पदामिकारी िा 
व्र्जिसँग समिमिले सोिपछु गनय सक्नेछ । 

(८) गाउँपामलकाको आन्िररक लेखापरीिि र िावषयक लेखापरीििको प्रमििेदनले औलं्र्ाएका विषर् िथा 
बेरुजकुो विश्लषेि गरी फर्छ्यौट एिि ्मनर्मिि गनुयपने भए सो गनय गराउन र सझुािहरु कार्ायन्िर्न 
गराउन गाउँसभािा पेश गने । 

(९) गाउँपामलकाको साियजमनक सभपत्तीको वहनामिना भए नभएको अध्र्र्न, अनगुिन र िूल्र्ाङ्कन गरी 
प्रचमलि ऐन, मनर्ि बिोजजि सभबन्िीि मनकार्लाई आिश्र्क रार् सझुाि सवहि मसफाररश गने । 

(१०) गाउँ कार्ायपामलकाको कार्ायलर्, विषर्गि शाखा एिं िडा कार्ायलर् िाफय ि भएका काि 
कारबाहीिा वित्तीर् सशुासन कार्ि गनय आिश्र्क सझुाि प्रदान गने । 

(११) उल्लेजखि विषर्िा विशषेज्ञ सेिा मलनपुने भएिा आिश्र्किा अनसुार विशेषज्ञको सेिा मलने । 

(१२) गाउँपामलकाको िावषयक बजेट मनिायििा आिश्र्क रार् सझुाि प्रदान गने । 

(१३) उपदफा (१) बिोजजि प्रमििेदन िर्ार गने क्रििा लेखा समिमिले िाग गरे बिोजजिको कागजाि 
गाउँपामलकािा रहेका सबै शाखा र उपशाखाहरुले उपलब्ि गराउन ु पनेछ । आिन्रि भएको 
अिस्थािा लेखा समिमििा उपजस्थि भई आफ्नो रार् सल्लाह, सझुाि मलजखि र िौजखक रुपिा ददन ु
सबैको कियब्र् हनुछे ।  
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पालना गनुयपने आचारि 

 

७. लेखा समिमिका पदामिकारीले पालना गनुयपने आचारिहरुाः लेखा समिमिका संर्ोजक र सदस्र्हरुले पालना  



     गनुयपने आचारिहरु देहार् बिोजजि रहनेछाः- 
(१) स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनका िान्र् मसद्धान्ि विपररि साियजमनक ििव्र् ददन नहनुे । 

(२) स्थानीर् शासन र संवििानको मसद्धान्ि िथा नीमिको विपररि हनुे गरी स्थानीर् िहको स्िार्त्तिालाई 
अनादर गने कुनै काि गनय नहनुे । 

(३) गाउँपामलका प्रमिको उत्तरदावर्त्त्िलाई अस्िीकार गनय नहनुे । 

(४) गाउँपामलका र साझेदार संघ संस्था सँगको कानून बिोजजिको सभबन्ििा खलल पने जस्िा कुनै 
लेख, रचना, सिाचार, भाषि, ििव्र् प्रकाशन िा प्रशारि गनय िा गराउन नमिल्ने । िर र्स 
कुराले कुनै जनप्रमिमनमिलाई उल्लेजखि विषर्िा अनसु्िानिूलक कुनै लेख, रचना प्रकाजशि गनय रोक 
लगाएको िामनने छैन । 

(५) गाउँपामलकाको सािन स्रोिको दरुुपर्ोग गनय नहनुे । 

(६) प्रचमलि ऐन मनर्िले िोकेको जजभिेिारीको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गनुय गराउन ुपने । 

(७) राजनीमिक आस्था एिि ्सािाजजक भेदभािले बढिा पाउने व्र्िहार गनय नहनुे । 

(८) कसैको स्िामभिान र अजस्ित्त्ििा आचँ आउने व्र्िहार गनय नहनुे । 

(९) विद्यिान सािाजजक िान्र्िा विरुद्धका आचारि गनय नहनुे िथा लैवङ्गक सिानिािा आचँ आउन े
व्र्िहार गनय नहनुे । 

(१०) समिमिका सदस्र्हरुले कुनै विषर्िा अध्र्र्न िथा अनसुन्िानको मसलमसलािा जानकारी भएको 
विषर्िा साियजमनक रुपिा सञ्चार िाध्र्िलाई जानकारी गराउने, ििव्र् ददने िा कुनै वकमसिबाट 
साियजमनक गनय पाइन ेछैन । 
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विविि 

 

८. प्रचमलि कानून बिोजजि हनुाेः र्स कार्यविमििा उल्लेख भएका प्राििानहरु र्सै कार्यविमि बिोजजि हनुे  

    र र्सिा उल्लेख नभएका विषर्को हकिा प्रचमलि कानून बिोजजि हनुेछ । 

९. बािा अड्काउ फुकाउाः र्स कार्यविमि कार्ायन्िर्निा कुनै बािा अड्चन आएिा गाउँसभाको मनियर् 
बिोजजि  

    हनुेछ । 

१०. संशोिन िथा खारेजीाः र्ो कार्यविमिको संशोिन िा कुनै मनर्ि खारेजी गनुय परेिा गाउँसभाले मनियर् गरी  

    आिश्र्क संशोिन गनय सक्नेछ । 

 


