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"सानीभेरी गाउँपालिका िेखा सलिलिको कार्य सञ्चािन लनर्िाविी २०७६" 

गाउँपालिका अध्र्क्षिे प्रिानीकरण गरेको लिलि- २०७६/१०/०५ गिे । 

वेबसाइटिा अपिोड गरेको लिलि- २०७६/१०/१२ गिे । 

 

सानीभेरी गाउँ पालिकाको शासन ब्र्बस्थािाई जनिखुी. सेवािखुी, जनउत्तरदार्ी र पारदर्शय िलु्र्ाइ 
सशुासनको प्रत्र्ाभलुि ददिाउने सन्दभयिा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ५ को दफा 
२२ को ब्र्वस्था बिोर्जि गाउँ सभाबाट गदिि िेखा सलिलिको काि, कियव्र् र दायर्त्विाई व्र्वर्स्थि  
गनय वाञ्छनीर् भएकोिे िेखा सलिलिको कार्ाय सञ्चािन लनर्िाविी २०७६ िाई स्वीकृलिका िालग लिलि 
२०७६।०९।२५ गिे सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकाको वैिकिा प्रस्ििु गरर पास गररएको छ।  

पररच्छेद १    

प्रारर्भभक 

१.  संर्क्षप्त नाि र प्रारभभः   

(क) र्स लनर्िाविीको नाि सावयजलनक िेखा सलिलिको कार्ाय सञ्चािन लनर्िाविी २०७६ रहेकोछ । 

(ख) र्ो लनर्िाविी सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बाट स्वीकृि भएको लिलि देर्ख िाग ुहनुेछ । 

२.  पररभाषाः यवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स लनर्िाविीिा- 
(क) "स्थानीर् सरकार" भन्नािे सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकािाई संझन ुपदयछ ।  

(ख) "गाउँपालिका" भन्नािे सानीभेरी गाउँ पालिकािाई संझन ुपदयछ । 

(ग) "कार्ायपालिका" भन्नािे सानीभेरी गाउँ कार्ायपालिकािाई संझन ुपदयछ । 

(घ) "संयवधान" भन्नािे नपेािको संयवधान २०७२ िाई संझन ुपदयछ । 

(ङ) "सरकार संचािन ऐन" भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ िाई संझन ुपदयछ । 

(च) "लनर्िाविी" भन्नािे सावयजलनक िेखा सलिलि कार्यसभपादन लनर्िाविी २०७६ िाई संझन ुपदयछ । 

(छ) "गाउँसभा" भन्नािे संयवधानको धारा २२२ को उपधारा १ विोर्जि सानीभेरी गाउँ सभािाई संझन ु
पदयछ । 

(ज) "वड सलिलि" भन्नािे संयवधानको धारा २२२ को उपधारा ४ विोर्जि गिन भएको वडा सलिलििाई 
संझन ुपदयछ । 

(झ) "अध्र्क्ष" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको अध्र्क्षिाई संझन ुपदयछ । 

(ञ) "उपाध्र्क्ष" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षिाई संझन ुपदयछ । 

(ट) "अलधकृि" भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृि िाई संझन ुपदयछ । 

(ि) "सलिलि" भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा २२ विोजि गाउँ सभावाट गिन 
भएको िेखा सलिलििाई संझन ुपदयछ । 

(ड) "संर्ोजक" भन्नािे गाउँपालिकाको िेखा सलिलिको संर्ोजकिाई संझन ुपदयछ। 

(ढ) "सदस्र्" भन्नािे गाउँपालिकाको िेखा सलिलिको सदस्र्िाई संझन ुपदयछ।  
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(ण) "पदालधकरी" भन्नािे गाउँ कार्ायपालिकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, वडा अध्र्क्ष िथा कार्ायपालिका अन्र् 
सदस्र्हरुिाई संझन ुपदयछ। 

(ि) "वडा" भन्नािे गाउँपालिका अन्िरगि ११ वटा वडाहरुिाई संझन ुपदयछ। 

(थ) "िेखा" भन्नािे कारोवार भएको व्र्होरा देर्खने गरी प्रचलिि काननु बिोर्जि रार्खने अलभिेख खािा 
यकिाव र सो कारोवारोिाई प्रिालनि गने अन्र् कागजाि सिेििाई संझन ुपदयछ । 

(द) "िािहिका लनकार्" भन्नािे स्थानीर् सरकारको यवषर्गि शाखा, उपशाखा, वडा कार्ायिर् र ईकाइ 
सिेििाई जनाउनेछ । 

(ध) "राजस्व" भन्नािे गाउँपालिकाको कानून विोर्जि सङ्किन गनयपाउने कर, दस्िरु, शलु्क, िहशिु र 
सोवाफिको जररवानािाई जनाउछ सो शब्दिे जनसहभालगिा बापिको रकि सिेििाई जनाउँछ । 

(न) "वायषयक वजेट" भन्नािे गाउँपालिकाको सिानीकरण, सशिय, राजस्व वाँडफँड अनदुान र आर्न्िक 
आर्िाई संझन ुपदयछ । 

(प) "वायषयक वजेट िथा कार्ायक्रि" भन्नािे कार्ायक्रिका र्शषयकहरु िथा अनिुालनि वजेट सयहिको 
यववरणिाई संझन ुपदयछ ।  

(फ) "वेरुज"ु भन्नािे कार्ायक्रि र वजेट अनसुार कार्य सभपन्न नभएर फरक पनयगएको अवस्थािाई संझन ु
पदयछ ।  

(ब) "िेखापरीक्षण" भन्नािे कार्ायक्रि र वजेट अनसुार कार्य सभपन्न भए नभएको िथा लनर्ि संगि छ 
छैन भनेर गररने परीक्षणिाई संझन ुपदयछ ।  

 

पररच्छेद २ 

िेखा सलिलि गिन 

३.  िेखा सलिलि गिन:-  

(क) सानीभेरी गाउँ पालिकाको शासन ब्र्बस्थािाई जनिखुी. सेवािखुी, जनउत्तरदार्ी र पारदर्शय िलु्र्ाइ 
यवर्त्तर् सशुासन कार्ि गराउन प्रिखु उदे्दश्र्का साथ गाउँसभावाट  देहार् विोर्जिको िेखा सलिलि गिन 
गररनेछ । 

I. गाउँ सभा सदस्र्का रुपिा रहेका कार्ायपालिका सदस्र्हरु िध्रे् १ जना । 

II. गाउँ सभा सदस्र्हरु िध्रे् २ जना । 

(ख)  गाउँ पालिकाको आर्न्िक िेखापररक्षण शाखाका प्रिखुिे िेखा सलिलिको सर्चवबको रुपिा काि 
गनेछ । लनजको अनपुर्स्थलििा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृििे िोकेको कियचारीिे सर्चवको रुपिा काि 
गनेछ । 

(ग) सलिलिको बैिकिा सलिलिका संर्ोजकिे आवश्र्क्ता अनसुार गाउँपालिका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, प्रिखु 
प्रशासकीर् अलधकृि, यवषर्गि प्रिखु र शाखा प्रिखुहरुिाई आिन्िीि गनय सयकनेछ । 

(घ) सलिलिको पदावलध गिन भएको लिलििे २ वषय ६ ियहना हनुेछ िर  सोसलिलििे कयक्रर्िा पूवयक 
काि गनय सक्षि नभएको अवस्थािा पनुगयिन गनय सयकनेछ । 
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४.  िेखा सलिलिको कार्य के्षिः-  

 

(क) सानीभेरी गाउँ कार्ायपालिकाको कार्ायिर् िथा वडा कार्ायिर्हरु िािहिका यवषर्गि शाखा र ईकाइ 
कार्ािर्हरुको आलथयक कृर्ाकिाप र्सको कार्यक्षिे हनुेछ । 

(ख)  आन्िररक िथा अर्न्िि िेखा पररक्षण प्रलिवेदन । 

पररच्छेद ३ 

िेखा सलिलि सभवन्धी व्र्वस्था 
५.  िेखा सलिलि सभवन्धी व्र्वस्थाः- 

(क)  स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ५ को दफा २२ िा व्र्वस्था भए विोर्जि 
गाउँ सभावाट गिन गररएको िेखा सलिलि गाउँ सभा प्रलि उत्तरदायर् हनुेछ। (ख)  आन्िररक िथा अर्न्िि 
िेखा पररक्षण प्रलिवेदन खचयको चौिालसक फाँटवारी वा िेखा सलिलििे िागेको कुनैपलन यववरण वा कागजाि 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे सलिलििाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ । 

६.  िेखा सलिलिको काि कियव्र् र दायर्त्वः-  सानीभेरी गाउँ कार्ायपालिकाको सावयजलनक िेखा सलिलिको काि 
कियव्र् र दायर्त्व देहार् विोर्जि हनुेछ । 

(क)  गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, िािहिका यवषर्गि शाखाहरु र वडा कार्ायिर्हरुको आन्िररक 
िेखा पररक्षण प्रलिवेदन िाथी छिफि गरी गाउँ कार्यपालिका िािहिका यवषर्गि शाखा र वडा 
कार्ायिर्हरुिाई सझुाव ददने । 

(ख)  गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, िािहिका यवषर्गि शाखाहरु र वडा कार्ायिर्हरुको अर्न्िि िेखा 
पररक्षण प्रलिवेदन िाथी छिफि गरी गाउँ सभासिक्ष रार् सझुाव पेशगने । 

(ग)  गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, िािहिका यवषर्गि शाखाहरु र वडा कार्ायिर्हरुिे गने खररद 
िलु्र्ांकन यवयक्र जस्िा आलथयक कृर्ाकिापहरुका सभबन्धिा उजरुी परेिा सो सभबन्धिा आवश्र्क अध्र्र्न 
अनसुन्धान िथा छानयवन गरी प्रलिवेदन िर्ार गरी आवश्र्क कार्यवायहका िालग गाउँ कार्यपालिका र गाउँ 
सभा सिक्ष पेश गने । 

(घ)  गाउँपालिका संर्चि कोषको यहनालिना भएको िथा अलनर्लिििा भएको भने्न उजरुी सलिलििा  प्राप्त 
भएिा सो सभवर्न्ध आवश्र्क अनसुन्धानको लसिलसिािा संर्चि कोषसंग सभवर्न्धि पदालधकारी वा 
ब्र्र्क्तसंग सलिलििे सोधपछु गनय सक्नेछ ।  

(ङ)  गाउँ पालिकाको आन्िरीक िेखा पररक्षण र वायषयक िेखा पररक्षणको प्रलिवेदनिे औिाएका यवषर्, 

बेरुज ुआदीिाई लनर्लिि गने, बेरुज ुफरछ्यौट गनुयपने भए सो गनय गराउन र सझुावहरु कार्ायन्वर् गराउन 
कार्ायपालिका र गाउँ सभािा पेश गने । 
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(च)  गाउँ पालिकाको सावयजलनक सभपर्त्तको यहनालिना भए, नभएको अध्र्र्न, अनगुिन र िूल्र्ाङ्कन गरी 
प्रचलिि ऐन लनर्ि अनरुुप सभवर्न्धि लनकार्िाई आवश्र्क रार् सझुाव सयहि लसफाररश गने । 

(छ)  गाउँ कार्यपालिकािे िर्ार गरेको गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को चौिालसक प्रलिवेदनको सलिक्षा गने, 

आवश्र्क सझुाव िथा लनदेशन ददने र गाउँ सरकारको सावयजलनक प्रशासनिाई जवाफदेही, पारदशी, र 
उत्तरदार्ी बनाउन सहर्ोग गने । 

(ज)  उल्िेर्खि यवषर्िा यवशेषज्ञ सेवा लिनपुने भएिा आवश्र्किा अनसुार यवशेषज्ञको सेवा लिने । 

(झ) गाउँ को वायषयक बजेट लनिायणिा आवश्र्क रार् सझुाव ददन ुसलिलिको कियव्र् हनुेछ।। 

पररच्छेद ४ 

उजरुी िथा गनुासो सभबन्धी व्र्वस्था 
७. उजरुी िथा गनुासो सभबन्धी व्र्वस्थाः 

(क) गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्ायिर् िथा िािहिका लनकार्हरुको कािकार्यवायहिा र्चत्त नवझेुिा 
वा कोषको यहनालिना िथा कानून विोर्जि वाहेक खचय िेर्खएको वा खचयिाई प्रभायवि गने गरी कुनै 
लनणयर् भएको छ भने्न िागेिा िेखा सलिलििा लिर्खि िथा िौर्खक उजरुी जो कोयहिे पलन दिाय गराउन 
सक्नेछ । 

(ख)  सलिलििा दिाय हनु आएको उजरुी लनवेदनिाई सलिलिको वैिकवाट सलिलिको क्षेिालधकार लभि पने 
नपने एयकन गररनेछ । 

(ग)   सलिलिको क्षेिालधकार लभि पने उजरुी िथा गनुासो उपर िाि सलिलििे अध्र्र्न अनसुन्धान िथा 
छानयवन गने प्रयक्रर्ा अगाडी वढाउनेछ । 

(घ) त्र्स्िो उजरुी आफ्नो क्षेिालधकार लभि नपरेिा उजरुी वा गनुासोकिायिाई सोको जानकारी ददन ुपनेछ। 

पररच्छेद ५ 

बैिक सभवन्धी व्र्वस्था 
८. सलिलिको बैिकः 

(क) सावयजलनक िेखा सलिलिको बैिक संर्ोजकिे आवश्र्किा अनसुार बोिाउन सक्नेछ। 

(ख) सलिलिको बैिकको अध्र्क्षिा संर्ोजकिे गनेछ, लनजको अनपुर्स्थलििा सलिलिको जेष्ठ सदस्र्िे 
बैिकको अध्र्क्षिा गनेछ । 

(ग)  सलिलिका कुि सदस्र्हरु िध्रे्बाट ५१ प्रलिशि सदस्र्को उपर्स्थलि भएिा गणपरुक भएको 
िालननेछ । 

९. सलिलिको लनणयर्ः 
(क) सलिलिको बैिकिा उपर्स्थि सलिलिकासदस्र्हरुको बहिुिको लनणयर् सलिलिको लनणयर् िालननेछ र 
ििबराबर भएिा संर्ोजकिे लनणायर्क िि ददनेछ । 

(ख)  सलिलिको बैिकको लनणयर् संर्ोजकबाट प्रिार्णि  हनुेछ । 
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पररच्छेद ६ 

उप सलिलि गिन िथा यवषर् यवज्ञ सभबन्धी व्र्वस्था 
१०. उप सलिलिको गिनः 

(क) संर्ोजकिे उपर्कु्त िानेिा सलिलििे आन्िररक काि कारवाही सञ्चािन गनय वा सलिलिको कार्यक्षेि 
लभिको यवषर्को अध्र्र्न गरी प्रलिवेदन ददन सलिलिका सदस्र्हरु िध्रे्बाट उपसलिलि गिन गनय सक्नेछ।  

(ख) उपसलिलि गिन गदाय उपसलिलििे गनुयपने काि र सो काि सभपन्न हनु ुपने अवलध सिेि  यकटान 
गररन ुपनेछ । 

(ग) िोयकएको सिर् सीिा लभि प्रलिवेदन पेश गरेिा वा सिर् सीिा लभि प्रलिवेदन पेश हनु नसकी 
भर्ाद थप नभएिा उपसलिलिको स्विः सिाप्त हनुेछ । 

 ११.  यवषर् यवशषेज्ञिाई आिन्िणः 
(क)  सलिलििा कुनै यवषर्िालथ छिफि हुँदा सो यवषर्को प्रकृलि हेरी सो यवषर्का सभबन्धिा स्पष्ट 
जानकारीलि न वा ददन आवश्र्क देखेिा सो यवषर्संग सभवन्धीि यवशेषज्ञिाई सलिलि वा उपसलिलिको 
बैिकिा आिन्िण गनय सक्नेछ । 

(ख)  यवषर् यवशेषज्ञको पाररश्रलिक िोयकए बिोर्जि हनुेछ । 

(ख)  यवषर् यवज्ञिे बैिकिा यवषर् वस्िकुो स्पष्टिा, रार् िथा सझुाव िाि पेश गनेछ । 

 

पररच्छेद ७ 

प्रलिवेदन सभवन्धी व्र्वस्था 
१२.  सलिलिको प्रलिवेदनः 

(क) उपसलिलििे आफनो प्रलिवेदन सलिलि सिक्ष र सलिलििे कार्यपालिका र गाउँसभा सिक्ष प्रलिवेदन 
पेश गनुय पनेछ । 

(ख)  सानीभेरी गाउँ सभाको वषे अलधवेशनिा सभिालनि गाउँ सभा सिक्ष िेखा सलिलििे संर्ोजक िाफय ि 
आफनो वायषयक प्रलिवेदन पेश गनेछ । 

(ग) िेखा सलिलििे चौिालसक प्रलिवेदन गाउँ कार्यपालिका सिक्ष पेश गनेछ । 

(घ)  गाउँ कार्यपालिका िािाहिका सवै अंगिे आफ्नो िालसक प्रलिवेदन सर्चवािर्िा वझुाउन ुपने छ । 

 

पररच्छेद ८ 

खचयको श्रोि व्र्वस्थापन 

१३.  सलिलिको खचयको श्रोि व्र्वस्थापनः 
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(क) उपसलिलििे सलिलि िथा उप सलिलि वैिक भत्ता र्चर्ा खाजा खचय िथा उजरुी सभबन्धी अध्र्र्न 
अनसुन्धान गने लसिलसिािा यफल्डसिेि जान ुपरेिा र यवषर् यवज्ञको पारीश्रलिक िथा अध्र्र्न अनसुन्धानको 
क्रििा आवश्र्क पने खचय गाउँ कार्यपालिकािे िोके विोर्जि हनुेछ । 

(ख) आलथयक ऐन िथा लनर्िको पररलध लभिरयह भएगरेका खचयको भकु्तानीको व्र्वस्था गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्िे गनेछ ।  

पररच्छेद ९ 

सलिलिको सर्चवािर् 

 

१४. सलिलिको सर्चवािर्ः सलिलिको सर्चवािर् गाउँ कार्यपालिकािे उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

१५. जनशर्क्तकोव्र्वस्थाः सर्चवािर्को लनर्लिि कार्यसभपादनको िालग गाउँ कार्यपालिकािे आवश्र्किा अनसुार 
कियचारीको व्र्वस्था गनुयपनेछ । िर सलिलिको कार्यक्षेि लभिको शाखा, उपशाखा वा यवभाग अन्िगयिका 
कियचारीहरु सर्चवािर्िा रहने छैनन । 

 पररच्छेद १० 

यवयवध 

१६. प्रचलिि कानून बिोर्जि हन:े- र्स कार्ययवलधिा उल्िेख भएका प्राव्धानहरु र्सै कार्ययवलध विोर्जि हनुे र 
र्सिा उल्िेख नभएको हकिा प्रचलिि काननु विर्जि हनेछ । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउ:- र्स कार्ययवलध कार्यन्वर्णिा कुनै वाधा अड्चन आएिा कार्यपालिकाको लनणयर् 
विोर्जि हनुेछ । 

१८. संशोधन िथा खारेजी:- र्ो कार्ययवलधको संशोधन वा कुनै लनएि खारेजी गनुय परेिा गाउँ कार्ायपालिकािाई 
पूणय अलधकार हनुेछ । 

 


