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मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–१ 

मंगला गाउँपाललका 

मंगला गाउँपाललकाको लेखा सलमलि (गठन िथा सञ्चालन) 
काययविलि, २०७८ 

प्रस्िािना 

गाउँ सभाको लनयलमि काययमा सहयोग प¥ुयाउन, गाउँपाललकाको वित्तीय व्यिस्थापनमा लमिव्यवयिा, 
पारदर्शयिा कायम राख्न, सलमलिको गठन, काम–कारबाही र आफ्नो काययप्रणालीलाई व्यिर्स्थि 
गनय िाञ्छनीय भएकोले, गण्डकी प्रदेशको स्थानीय िहको सभा सञ्चालन (काययविलि) ऐन, २०७५ 
को दफा ३५ बमोर्जम मंगला  गाउँ सभाले यो काययविलि बनाई लागू गरेको छ । 
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पररच्छेद एक  

प्रारर्म्भक 

 

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययविलिको नाम मंगला गाउँपाललकाको लेखा सलमलि 
(गठन िथा सञ्चालन) काययविलि, २०७८ रहेको छ ।  

(२) यो काययविलि गाउँ सभाद्वारा स्िीकृि भै स्थानीय राजपत्रमा प्रकार्शि भएको 
लमलिदेर्ख प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाM विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविलिमा,-  

(क) “अध्यि” भन्नाले गाउँपाललकाको अध्यि सम्झन ुपछय ।  

(ख) “उपसलमलि” भन्नाले दफा १३ बमोर्जम गठठि उपसलमलि सम्झन ुपछय ।  

(ग) “ऐन” भन्नाले गण्डकी प्रदेशको स्थानीय िहको सभा सञ्चालन (काययविलि) 
ऐन, २०७५ सम्झन ुपछय । 

(घ) गाउँपाललका लेखा सलमलि (गठन िथा सञ्चालन) काययविलि, २०७८ 
सम्झन ुपछय । 

(ङ) “गाउँपाललका” भन्नाले मंगला  गाउँपाललका सम्झन ुपछय ।  

(च) “बैठक” भन्नाले लेखा सलमलि र सो सलमलिले गठन गरेको उपसलमलिको 
बैठक सम्झन ुपछय । 

(छ) “सलमलि” भन्नाले दफा ३ बमोर्जम गठठि लेखा सलमलि सम्झन ुपछय ।  

(ज) “सर्चि” भन्नाले सलमलिको सदस्य–सर्चि भै कामकाज गनेगरी दफा ३ 
को उपदफा (४) बमोर्जम गाउँपाललकाले िोकेको कमयचारी सम्झन ुपछय 
।  

(झ) “सदस्य” भन्नाले लेखा सलमलिको सदस्य सम्झन ु पछय र सो शब्दले 
सलमलिले गठन गरेका उप–सलमलिका सदस्यलाई समेि जनाउँछ ।  

(ञ) “साियजलनक लनकाय” भन्नाले गाउँ काययपाललकाको कायायलय र यस 
अन्िगयिका िडा सलमलि कायायलय िथा विषयगि शाखा िा कायायलय 
सम्झन ुपछय । 

(ट) “साियजलनक लेखा” भन्नाले साियजलनक खररद कानून अनसुार 
गाउँपाललकामा भएका आलथयक कारोिारको व्यहोरा देर्खने गरी प्रचललि 
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कानून बमोर्जम रार्खने अलभलेख, खािा, बवह वकिाब आठद र सो 
कारोिारलाई प्रमार्णि गने अन्य कागजाि सम्झन ुपछय ।  

(ठ) “संयोजक” भन्नाले सलमलिको संयोजक सम्झन ुपछय र सो शब्दले सलमलिले 
गठन गरेको उप–सलमलिको संयोजकलाई समेि जनाउँछ ।  

 

पररच्छेद दईु  

सलमलिको काययिते्र, गठन प्रकृया र पदररक्त हनु ेअिस्था 
 

३. लेखा सलमलिको काययिते्रः (१) गाउँ सभा अन्िगयि गठन हनुे लेखा सलमलिको काययिेत्र 
देहायबमोर्जम हनुेछः  

(क)  गाउँपाललकाको राजस्ि,  

(ख)  योजना कायायन्ियनको सन्दभयमा गररने साियलनक खररद,  

(ग) गाउँपाललकाको साियजलनक लेखा, वित्त र ित्सम्बन्िी विषय, 

(घ)  बेरुज ु. 

४. लेखा सलमलि गठनः (१) गाउँपाललकालाई सभाप्रलि उत्तरदायी र जिाफदेही बनाउन, 

गाउँपाललकाबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी आिश्यक 
लनदेशन िा राय सल्लाह समेि ठदनका लालग ऐनको दफा ३५ बमोर्जम िीन जना सदस्य 
रहेको लेखा सलमलि गठन गनेछ । 

(२) सलमलिको संयोजक अध्यिले िोके बमोर्जम हनुेछ ।   

(३) सलमलिमा सदस्यहरूको मनोनयन गदाय सभामा प्रलिलनलित्ि गने राजनीलिक 
दलको सदस्य संख्या, मवहला, दललि, आठदिासी÷जनजालि, मिेशी, थारु, मरु्िम, खस–आयय 
िथा अन्य समदुायको समानपुालिक प्रलिलनलित्िलाई ध्यान ठदन ुपनेछ । 

(४) काययपाललकाले िोकेको काययपाललकाको कुनै सदस्य सलमलिमा उपर्स्थि भई 
छलफलमा सहभागी हनु सक्नेछ । 

िर, त्यस्िो सदस्यलाई मिदानको अलिकार हनुे छैन ।  
(५) गाउँ काययपाललकाले गाउँपाललकाको  आन्िररक लेखापरीिण शाखा प्रमखु 

िा उपयकु्त कमयचारीलाई सलमलिको सर्चिको काम गनय िोक्नेछ । 

५.  सलमलिको कायायिलि: सलमलिको कायायिलि सभाको अिलिभर रहनेछ । 
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िर अध्यिले सलमिका सदस्यको अनभुि चाहना र लनजले सलमलिमा परु् याउन 
सक्ने योगदान समेिका आिारमा आिश्यकिा अनसुार सदस्य हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

६. संयोजक र सदस्यको पद ररक्त हनु े अिस्था: (१) सलमलिका संयोजक र सदस्यको पद 
देहायको कुनै अिस्थामा ररक्त हनुेछ :  

(क)  सभाको सदस्य नरहेमा,  

(ख)  रार्जनामा ठदएमा,  

(ग)  मतृ्य ुभएमा, 

(घ) आफ्नो पदको र्जम्मेिारी इमान्दाररिाका साथ लनिायह गरेको छैन भनी 
सलमलिका सम्पूणय सदस्य सङ्खख्याको दईु–लिहाई बहमुिले प्रस्िाि पाररि 
गरेमा । 

 

पररच्छेद िीन  

सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार 

 

७. सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार: (१) लेखा सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार देहाय 
बमोर्जम हनुेछः 

(क) गाउँपाललका र अन्िगयिका लनकायको साियजलनक लेखासँग सम्बर्न्िि 
नीलि, कानून िथा काययविलि पररपालनको मूल्याङ्कन गरी गाउँपाललकालाई 
आिश्यक लनदेशन ठदन,े 

(ख) गाउँपाललका र अन्िगयिका लनकायको राजश्व र व्ययसम्बन्िी अनमुानको 
जाँच गरी िावषयक अनमुान गने िररका, िावषयक अनमुानमा लनवहि नीलिको 
सट्टा अपनाउन सवकने िैकर्ल्पक नीलि र िावषयक अनमुानमा गनय सवकन े
लमिव्ययी उपायहरु सवहि आिश्यक लनदेशन ठदने, 

(ग) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले गाउँपाललकालाई उपलब्ि गराउने 
समानीकरण, सशिय, समपूरक र विशेष अनदुान बापिको रकम लनिायररि 
शियको पालना एिम ् प्राथलमकिाका िेत्रमा खचय गररएको छ, छैन 
मूल्याङ्कन गरी राय–सझुािसवहिको आिश्यक लनदेशन ठदने,  



खण्ड : ४  बालबयाचौर, म्याग्दी, संख्या :  ५ लमलि : २०७८ साल माघ २१ 

 

5 
 

(घ) गाउँपाललकाले ठदएको अनदुान उदे्दश्यअनरुुप उपयोग भए–नभएको 
मूल्याङ्कन गरी आिश्यक लनदेशन ठदने,  

(ङ) गाउँपाललकाको राजश्व परामशय सलमलिको प्रलििेदन कायायन्ियन अिस्थाको 
समीिा गरी आिश्यक लनदेशन ठदने,  

(च) लेखापरीिण प्रलििेदनमा औलँ्याइएका कमी–कमजोरीहरुलाई सिुार गनय, 
कायम भएका बेरुज ुिथा आलथयक अलनयलमििालाई लनयलमि एिम ्असलु 
फर्छ्यौट गनय िथा बेरुज ु फर्छ्यौटका लालग आिश्यक कारिाही गने 
सम्बन्िमा गाउँपाललकालाई लनदेशन एिम ्सझुाि ठदने,  

(छ) पेश्की बेरुजकुो अिस्था वििषेण गरी सोको फर्छ्यौटका लालग अिलम्बन 
गररन ुपने रणनीलि  बारे गाउँपाललकालाई आिश्यक सझुाि ठदन,े 

(ज) साियजलनक लेखासम्बन्िी कानून बनाउँदा नेपालको संवििान, सङ्घीय, 

प्रादेर्शक िथा गाउँपाललकाको प्रचललि कानूनको पालना भए नभएको 
मूल्याङ्कन गरी गाउँपाललकालाई आिश्यक राय, सझुाि ठदने,  

(झ) साियजलनक खररद काययमा प्रचललि खररद कानूनको पालना भए–नभएको 
अध्ययन गरी गाउँपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदने,  

(ञ) राजश्व सङ्कलन र सम्पर्त्त लबक्री प्रचललि कानून बमोर्जम भएको छ–छैन 
मूल्याङ्कन गरी गाउँपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदने,  

(ट) गाउँपाललकाको स्िालमत्िमा रहेको सम्पर्त्त िथा गाउँपाललका िेत्रलभत्रको  

सामदुावयक िथा साियजलनक सम्पर्त्तको रेखदेख, संरिण र उपयोगको 
मूल्याङ्कन गरी आिश्यक लनदेशन ठदने,  

(ठ)  आलथयक अनशुासन कायम गराउने िथा वित्तीय सशुासन जोर्खम 
न्यूनीकरण गने सम्बन्िमा अध्ययन िथा मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन िथा 
दण्डको व्यिस्था गनय गाउँपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदने,   

(ड) गाउँपाललकाको राजश्व पररचालन, ऋण व्यिस्थापन र साियजलनक नीर्ज 
साझेदारीमा सञ्चाललि काययक्रम िा आयोजना मूल्याङ्कन गरी 
गाउँपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदने, 

 (ढ) पारदर्शयिा र जिाफदेवहिाका लालग गाउँपाललकाले अिलम्बन गरेका 
सामार्जक पररिण, साियजलनक परीिण र साियजलनक सनुिुाईजस्िा 
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अभ्यासहरुको मूल्याङ्कन िथा वित्तीय सूचना विद्यिुीय माध्यमबाट समेि 
सियसािारणमा परु् याउने व्यिस्थाका लालग गाउँपाललकालाई आिश्यक 
लनदेशन ठदने, 

(ण) वित्तीय अनशुासन, पारदर्शयिा र आलथयक श्रोिहरुको प्रभािकारी उपयोग 
भए नभएको िारे स्थानीय नागररकहरुको लनयलमि पषृ्ठपोषण ललने व्यिस्था 
गनय गाउँपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदने, 

(ि) सलमलिको काययिेत्रलभत्रका विषयमा प्राप्त उजरुी, सञ्चार माध्यममा आएका 
विषयहरु, सरोकारिालाको चासो एिम ् सलमलिले आिश्यक ठानेका 
विषयहरुमा जाँच गरी गाउँपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदने, 

(थ) सभाले िोकेका अन्य काययहरु गने । 

(२) सलमलिले आफुले सम्पादन गरेका काययको िावषयक प्रलििेदन ियार गरी 
िावषयक अनमुान प्रस्ििु हनु ुअगािै  सभामा पेश गनुय पनेछ ।   

 

८. वििरण ललन सक्नेः (१) सलमलिले काययपाललका िा सो अन्िगयिका लनकाय िथा कायायलयबाट 
सम्पादन भएका कामको प्रगलि वििरण माग गरी ललन सक्नेछ ।  

(२) यस दफा बमोर्जम वििरण माग गदाय सलमलिका संयोजकको लनदेशनमा 
सर्चिले वििरणको वकलसम, ढाँचा र वििरण पेश गने समयलसमा समेि िोकीठदन ुपनेछ 
।  

(३) उपदफा (२) बमोर्जम माग गररएको वििरण उपलब्ि गराउन ुसम्बर्न्िि 
लनकायको दावयत्ि हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोर्जम माग गररएको वििरणको अध्ययन समेिबाट कुनै 
लनदेशन ठदन आिश्यक देखेमा त्यस्िो लनदेशन कायायन्ियन गनुय पने मनालसब समयािलि 
समेि उल्लेख गरी सलमलिले सम्बर्न्िि लनकायलाई लनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(५) काययपाललका िा सो अन्िगयिका लनकायले उपदफा (२) बमोर्जम िोवकएको 
अिलिलभत्र वििरण उपलब्ि गराउने प्रयास नगरेमा सलमलिले सो सम्बन्िमा सभामा 
छलफल गने प्रस्िाि गनय सक्नेछ । 
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पररच्छेद चार 

 सलमलिका पदालिकारीहरुको भलूमका 
 

९. संयोजकको काम, कियव्य र अलिकारः सलमलिको संयोजकको काम, कियव्य र अलिकार देहाय 
बमोर्जम हनुेछः–  

(क)  सलमलिको बैठकको अध्यििा गने, 

(ख)  सलमलिको बैठकको लमलि र समय िोक्ने,  

(ग)  बैठकको सम्भाविि काययसूची िय गने, 

(घ)  सलमलिको काययिेत्रसँग सम्बर्न्िि अन्िर लनकायगि समन्िय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको र्जम्मेिारी बाँडफाँट गने, 

(च)  सलमलिको लनणयय प्रमार्णि गने,  

(छ)  सलमलिले िोकेका अन्य कायय गने ।   

१०. सदस्यको काम, कियव्य र अलिकारः सदस्यको काम, कियव्य र अलिकार देहाय बमोर्जम 
हनुेछः– 

(क)  सलमलिको बैठकमा उपर्स्थि भै आफ्नो सझुाि र िारणा राख्न,े   

(ख)  आफुलाई िोवकएको काययर्जम्मेिारी लनिायह गने, 

(ग)  सलमलिले िोकेका अन्य कायय गने । 

११. सर्चिको काम, कियव्य र अलिकारः सर्चिको काम, कियव्य र अलिकार देहाय बमोर्जम 
हनुेछः– 

(क)   सलमलिको सर्चि भई काम गने,   

(ख) संयोजकसँग समन्िय गरी बैठकको काययसूची ियार गने, प्रस्िाि ियार 
गने र सदस्यहरुलाई पत्राचार गने, 

(ग)  सलमलिको काययिेत्रसँग सम्बर्न्िि विषयमा आिश्यक सूचना िथा िथ्याङ्क  
सङ्कलन, वििषेण गरी सलमलिको बैठकमा पेश गने, 

(घ)   सलमलिको लनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 
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(ङ)   सलमलिले िोकेका अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेद पाचँ  

 बैठक व्यिस्थापन 

 

१२. सलमलिको बैठक : (१) सलमलिको बैठक प्रत्येक चौमालसकमा पने गरी एक िषय भररमा 
कर्म्िमा िीन पटक बस्नछे ।  

(२) सलमलिको बैठक बस्ने लमलि, समय, स्थान र बैठकको काययसूची सवहिको 
सूचना बैठक बस्ने ठदन भन्दा कर्म्िमा िीन ठदन अगािै संयोजकको लनदेशनमा सर्चिले 
सिै सदस्यलाई ललर्खि िा विद्यिुीय माध्यमबाट पठाउन ुपनेछ । 

(३) सलमलिको बैठकको काययसूची सर्चिले संयोजकसँग परामशय गरी िय गनेछ 
। 

(४) सलमलिको बैठक सम्बन्िी काययविलि यस पररच्छेदमा उल्लेख भएदेर्ख बाहेक 
गाउँसभाले स्िीकृि गरे बमोर्जम हनुेछ । 

(५) सलमलिका कर्म्िमा दईु जना सदस्यले सलमलिको बैठक बस्न ललर्खि अनरुोि 
गरेमा संयोजकले पन्र ठदनलभत्र बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(६) सलमलिको बैठक सम्बन्िी अन्य काययविलि सलमलि आफैले  िोक्न सक्नछे ।  

१३. गणपूरक सङ्खख्याः सलमलिमा ित्काल कायम रहेको सदस्य सङ्खख्याको एकाउन्न प्रलिशि 
सदस्य उपर्स्थि भएमा बैठकको गणपूरक सङ्खख्या पगेुको मालननेछ ।  

(२) सलमलिको बैठकमा गणपूरक सङ्खख्या नपगेुमा सो सङ्खख्या नपगेुसम्म 
सलमलिको संयोजकले बैंठकको कायय लनलम्बन गनय िा अको कुनै समय िा ठदनसम्मको 
लालग बैठक स्थालगि गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोर्जम सलमलिको बैठकमा गणपूरक सङ्खख्या नपगुी लगािार 
दईु पटक बैठक स्थलगि गनुय परेमा संयोजकले त्यसको जानकारी अध्यिलाई ठदन ुपनेछ 
।  

(४) उपदफा (३) बमोर्जमको जानकारी प्राप्त भएपलछ काययव्यिस्था परामशय 
सलमलिको परामशय ललई अध्यिले उर्चि समािानको प्रायास गनुय पनेछ ।  
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१४. बैठकको सञ्चालन विलि: (१) संयोजकले बैठकको अध्यििा गनेछ । सलमलिको 
संयोजकको ध्यानाकषयणका लालग सदस्यले हाि उठाउन ुपनेछ । संयोजकले बोल्न चाहने 
सदस्यको नाम क्रमशः बोलाएपलछ िा इशारा गरेपलछ िणायनकु्रम अनसुार एक पटकमा 
एकजनाले मात्र बोल्नपुनेछ । कुनै एक सदस्यले बोललरहेको समयमा बीचमै अको 
सदस्यले बोल्न, एकआपसमा कुरा गनय र कुनै पलन सञ्चारका सािन प्रयोग गरी कुरा गनय 
पाइने छैन ।  

(२) सदस्यले सलमलिको बैठकमा बोल्दा संयोजकलाई सम्बोिन गरेर मात्र 
बोल्नपुनेछ । सलमलिको छलफलको क्रममा कुनै सदस्यले बोलेको विषयलाई अको 
सदस्यले सो कुरामा सहमिी जनाउनेबाहेक सोही विषय दोहार् याउन पाउने छैन । 
सदस्यले बैठकमा आफ्ना कुरा र विषयिस्ि ुराख्दा र्शष्ट र मयायठदि भाषामा राख्न ुपनेछ 
र बोल्दा कसैलाई आिेप लगाउने, अर्शष्ट, अिील, अपमानजनक िा मानमदयन हनुे िा कुन ै
आपर्त्तजनक शब्द बोल्न ु हुँदैन । सदस्यले बोल्न पाउने, छलफलमा भाग ललन पाउन े
अलिकार र कियव्यलाई बैठकको काममा बािा परु् याउन े मनसायले दरुूपयोग गनय 
पाइनेछैन ।  

(३) बैठक अिलिभर कुनै पलन सञ्चारका सािन िथा अन्य विद्यिुीय उपकरण 
बैठकको विषयसँग असम्बर्न्िि काययमा प्रयोग गनय पाइनेछैन ।  

(४) बैठकको छलफलको विषयमा सलमलिको कुनै सदस्यको प्रत्यि िा अप्रत्यि 
स्िाथय गाँलसएको िा संलग्निा रहने भएमा त्यस्िो विषय उपरको छलफलमा सम्बर्न्िि 
सदस्य सहभागी हनु ुहुँदैन ।  

(५) सलमलिका सदस्यसँग भएका सलमलिको काययिेत्रसँग सम्बर्न्िि सामग्रीहरु 
सलमलिका सदस्यबीच आदानप्रदान गने व्यिस्था लमलाउन ुपनेछ ।  

(६) सलमलिको बैठक नसवकएसम्म कुनै पलन सदस्यले बैठक कि छोड्न ुहुँदैन र 
बैठक किबाट बावहर जान ु परेमा संयोजकको अनमुलि ललनपुनेछ । संयोजकले 
बैठकलाई सम्बोिन गरररहेको बेलामा कुनै पलन सदस्यले स्थान छोड्न ु हदैुन । 
संयोजकले बोलेको कुरा ध्यानपूियक सनुु्न पनेछ । बैठक सञ्चालनमा सलमलिका सबै 
सदस्यहरुले संयोजकलाई सहयोग गनुयपनेछ ।  

(७) संयोजकले बैठकलाई मयायठदि बनाउन सदस्यहरुलाई आव्हान गनेछ । 
कुनै सदस्यबाट सलमलिको बैठकमा अमयायठदि व्यिहार भएमा संयोजकले लनजलाई बैठक 
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किबाट बावहर जाने आदेश ठदन र ऐन बमोर्जमको  अन्य कारबाहीका लालग सभा 
समि लेर्ख पठाउन सक्नछे ।  

(८) िोवकएको लमलि र समयमा गणपरुक संख्या नपगुी सलमलिको बैठक बस्न 
नसकेमा सो ठदनको बैठक स्थलगि गरी संयोजकले अको ठदन र समयमा बैठक बस्न े
गरी िोक्न सक्नेछ । दोस्रो पटक पलन गणपरुक संख्या नपगुी बैठक बस्न नसके 
संयोजकले िेस्रो पटकका लालग बैठक बोलाउने छ । यस्िो बैठकमा सलमलिका संयोजक 
सवहि कर्म्िमा एक सदस्य उपर्स्थि भएमा गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ ।  

(९) सलमलिको सदस्य कारणबस बैठकमा उपर्स्थि हनु नसक्ने भएमा सलमलिको 
संयोजक िा सर्चिलाई पूियजानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चालन सम्बन्िी सभाले िोकेका अन्य कुराको पालना गनुय 
सलमलिका संयोजक िथा सदस्यको कियव्य हनुेछ ।  

१५. आचरण:  बैठकमा उपर्स्थि सदस्यले देहायका आचरणको पालना गनुय पनेछः 

(क) विशेष कारण परेकामा बाहेक सलमलिको बैठक नसवकएसम्म कुन ै पलन 
सदस्यले बैठक कि छोड्न ुहुँदैन । बैठक किबाट बावहर जान ुपरेमा 
संयोजकको अनमुलि ललनपुनेछ । बैठक सञ्चालनमा सलमलिका सबै 
सदस्यले संयोजकलाई सहयोग गनुयपनेछ । 

(ख) संयोजकले बैठकलाई मयायठदि बनाउन सदस्यहरुलाई आिश्यक लनदेशन 
ठदन सक्नेछ । यस्िो लनदेशन पालना गनुय सदस्यहरुको कियव्य हनुेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चालन सम्बन्िी सभाले िोकेका अन्य कुराको पालना गनुय 
सलमलिका संयोजक िथा सदस्यको कियव्य हनुेछ । 

(घ) गाउँसभा र नगरसभाको काययसञ्चालन सम्बन्िमा व्यिस्था गनय बनेको 
प्रदेश ऐन िा गाउँ सभाले गाउँ सभाका सलमलिहरुको बैठक सञ्चालन गदाय 
पालना गनुयपने छुटै्ट आचार संवहिा स्िीकृि गरेको अिस्थामा त्यस्िो 
आचार संवहिाको पालना गनुय संयोजक र सदस्यको कियब्य हनुेछ । 

१६. बैठकको लनणयय: (१) बैठकका लनणययहरु सकेसम्म सियसम्मलिबाट गराउन ु पनेछ । 
सियसम्मलिबाट लनणयय हनु नसकेमा बहमुिका आिारमा लनणयय गदाय मि बराबर भएमा 
संयोजकले लनणाययक मि ठदन सक्नेछ ।  

(२) बैठकको लनणयय संयोजकले हस्िािर गरी प्रमार्णि गनुयपनेछ ।  
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(३) बैठकको प्रमार्णि लनणययको अलभलेख सर्चिले सरुर्िि र व्यिर्स्थि गरी 
राख्नपुनेछ ।  

(४) बैठकको लनणययअनसुार गाउँपाललका िा गाउँपाललकाका कुनै लनकायलाई राय, 

सझुाि र लनदेशन ठदँदा संयोजकले दस्िखि गरी पठाउन ुपनेछ ।  

१७. सलमलिको प्रलििेदनः  (१) सलमलिको प्रलििेदन संयोजकले िा लनजको अनरु्स्थलिमा अध्यिले 
िोकेको सो सलमलिको अन्य कुनै सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्जम प्रलििेदन पेश गनय संयोजक िा सदस्यले चाहेमा 
प्रलििेदनको सम्बन्िमा संर्िप्त िक्तव्य ठदन सक्नेछ ।  

(३) सभाको बैठकमा पशे भएका प्रलििेदनको कायायन्ियन काययपाललकाले गनुय 
पनेछ । 

(४) सलमलिले आफ्नो िावषयक प्रलििेदन कायायन्ियन भए नभएको अनगुमन एिम ्
मूल्याँकन गरी सोको प्रलििेदन सभाको बैठकमा पेश गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोर्जमको अनगुमन एिम ् मूल्याँकन प्रलििेदन र सभाको 
बैठकले समु्पेको विषयका सम्बन्िमा सलमलिले बैठकमा पेश गरेको प्रलििेदनमाथी 
छलफल गररयोस ्भनी सम्बर्न्िि सलमलिको संयोजकले त्यस्िो प्रलििेदन पेश भएको दईु 
ठदनलभत्र प्रस्िािको सूचना अध्यिलाई ठदन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोर्जमको सूचना प्राप्त भएमा दईु ठदनपलछको कुनै बैठकमा 
छलफल गररयोस ् भनी प्रस्िाि पेश गनय अध्यिले सम्बर्न्िि सलमलिका संयोजकलाई 
अनमुलि ठदनेछ ।  

(७) प्रस्िाि पशे गदाय सम्बर्न्िि सलमलिको संयोजकले संर्िप्त िक्तव्य ठदन 
सक्नेछ । त्यसपलछ अध्यिले छलफलको लालग समायािलि लनिायरण गनय सक्नेछ ।  

(८) छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जिाफ काययपाललकाले िोकेको काययपाललकाको 
सदस्यले ठदएपलछ छलफल समाप्त भएको मालननेछ । 

१८. उपसलमलि गठनः (१) सलमलिले आफ्नो कायय सवु्यिर्स्थि, लछटोछररिो र प्रभािकारी रुपमा 
सम्पन्न गनय, कुनै विषयमा परामशय ललन िथा आफ्नो िेत्रालिकार लभत्रको विषयमा छानविन 
गनय काययिेत्र र समयािलि िोकी आिश्यकिा अनसुार उपसलमलि गठन गनय सक्नेछ । 
त्यस्िो उपसलमलिले लनिायररि समयमा सलमलि समि प्रलििेदन पेश गनुयपनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोर्जम उपसलमलि गठनका लालग सदस्यहरुको नाम सवहिको 
प्रस्िाि संयोजकले बैठक समि राख्नछे । 

(३) उपसलमलि गठन गदाय सम्भि भएसम्म समािेशी प्रकृलिको र दलीय संरचना 
अनसुारको हनुपुनेछ । 

(४) उपसलमलिको संयोजकलाई कायय सञ्चालन गदाय सलमलिको संयोजकलाई भए 
सरहको अलिकार हनुेछ ।   

(५) उपसलमलिले िोकेको समयाबलि लभत्र आफूलाई प्राप्त र्जम्मेिारी बमोर्जमको 
कायय सम्पन्न गरी सलमलि समि आफ्नो प्रलििेदन पशे गनेछ ।  

िर विशेष कारणबश िोवकएको समयाबलि लभत्र कायय सम्पन्न गनय नसकेमा कारण 
सवहि सलमलि समि थप समय माग गनय सक्नेछ ।  

(६) यस काययविलिमा अन्यत्र जनुसकै कुरा लेर्खएको भएिा पलन उपसलमलिमा 
सहमलि भई आएका विषयमा सलमलिका सदस्यले सोही विषयमा पनुःसलमलिको छलफलमा 
सहभागी हनु बािा पने छैन । 

19. सम्बर्न्िि अलिकारी िा विशेषज्ञको उपर्स्थलि र रायः (१) सलमलिले आफ्नो बैठकमा 
गाउँपाललकाका पदालिकारी, कमयचारी र विषयविज्ञलाई आमन्त्रण गरी राय, परामशय ललन 
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्जम आमर्न्त्रि अलिकारी िा विशेषज्ञलाई िैठकमा आफ्नो 
िारणा राख्न संयोजकले यथोर्चि समय उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(३) सलमलिको बैठकमा उपर्स्थि आमर्न्त्रि अलिकारी िा विषेशज्ञले आफ्नो 
िारणा िथ्यपूणय एिम ्र्शष्टिापूियक राख्नपुनेछ ।  

(४) सभाका कुनै सदस्यले सलमलिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग ललन 
चाहेमा  बैठक बस्ने ठदनभन्दा कम्िीमा एक ठदन अगािै संयोजकलाई जानकारी ठदइ 
उपर्स्थि हनु सक्नेछ । 

िर त्यस्िो आमर्न्त्रि सदस्यलाई  मिदानको अलिकार हनुे छैन । 
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पररच्छेद छ  

विविि 

 

२0. सलमलिको सर्चिालय : गाउँपाललकाको आन्िररक लेखापरीिण शाखा िा काययपाललकाले 
िोवकठदएको स्थानमा सलमलिको सर्चिालय रहनेछ ।  

२1. बजेट व्यिस्था: सलमलिलाई बैठक सञ्चालन, अध्ययन, मूल्याङ्कन, अनगुमन र छानविन गनय 
आिश्यक पने बजेट गाउँसभाले विलनयोजन गनुयपनेछ र विलनयोजन बमोर्जमको रकम 
गाउँ काययपाललकाले सलमलिलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

२2. सूचना िथा कागजाि उपलब्ि गराउनपुने : सलमलिले मागेका प्रमाण, कागजाि उपलब्ि 
गराउन ु गाउँ काययपाललका एिम ् सो मािहिका लनकायमा काययरि कमयचारीको कियव्य 
हनुेछ ।  

२3. काययिते्रसँग सम्बर्न्िि स्थलगि भ्रमण सम्बन्िी व्यिस्था: सलमलिको लनणयय अनसुार 
संयोजक, सदस्य िा उपसलमलिले आफ्नो काययिेत्रसँग सम्बर्न्िि विषयमा गाउँपाललकालभत्र 
िा बावहर अध्यिको स्िीकृलि ललई भ्रमण गनय सक्नेछ ।  

२4. काययिाललकाको लनमायण िथा काययविलिको पालना: (१) सलमलिले आफ्नो कायय समयमै 
सम्पन्न गनय काययिाललका लनमायण गनय सक्नेछ र सो काययिाललका पालना गनुय सबै 
सदस्यहरुको कियव्य हनुेछ ।  

(२) काययविलिमा उर्ल्लर्खि व्यिस्थाको पालना गराउने सम्बन्िमा संयोजकको 
लनणयय अर्न्िम हनुेछ ।  

२5. सलमलिको अलभलेख : (१) सलमलिले आफूले सम्पादन गरेका कामको अलभलेख दरुुस्ि राख्न ु
पनेछ ।   

(२) सलमलिले आफनो काययिेत्र लभत्रको कुन ैकाम, कारिाहीको प्रकृलि र विषयको 
गार्म्भययिालाई दृवष्टगि गरी गोप्य राख्न ुपने अलभलेखहरु साियजलनक गनुय हुँ ँदैन ।  

(३) सलमलिमा भएको छलफल, लनणयय र कामकारिाहीसँग सम्बर्न्िि अलभलेख 
सर्चिालयले व्यिर्स्थि गरी राख्नछे । त्यस्िो लनणययको अलभलेख संयोजकको अनमुलि 
विना सर्चिालय बावहर लैजान सवकने छैन । 

२6. संशोिन िथा व्याख्या : यस काययविलिको व्याख्या गाउँ सभाले गनेछ । गाँउ सभाले यस 
काययविलिमा आिश्यक पररमाजयन, हेरफेर र संशोिन गनय सक्नेछ ।  


