
 

 

 

 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०५     संख्या:- ०२   लिलि:- २०७९/०३/०८ 

भाग – २ 

 

िेखा सलिलिको कायय सचंािन लनयिाविी, २०७९ 

पषृ्ठभूिी: गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको शासन व्यवस्थािाई थप जनिुलख, सेवािुलख, जनउत्तरदायी र 

पारदशी िुल्याई सुशासनको प्रत्याभूलि ददिाउने सन्दभयिा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को 

पररच्छेद ५ दफा २२ िा गाउँ सभािे लनयिाविी वनाई आफ्नो काययप्रणािीिाई ब्यबलस्थि गनय कुनै 

सदस्यको संयोजकत्विा िेखा सलिलि गठन गनय सके्न प्राव्धान रह ेविोलजि यस गाउँपालिकाको िेस्रो गाउँ 

सभाको लिलि २०७९/०३/०८ को वैठकको लनणयय विोलजि िेखा सलिलिको कायय संचािन लनयिाविी 

वनाउने लजम्िेवारी गाउँकाययपालिकािाई प्रदान भए विोलजि लिलि२०७९/०३/०८ गाउँकाययपालिकाको 

वैठकवाट स्वीकृि गरर यो लनयिाविी िागु गररएको छ। 

 

भाग-१ 

प्रारलम्भक 

१. सलंिप्त नाि र प्रारम्भ: 

(१) यो लनयिाविीको नाि िेखा सलिलिको कायय संचािन लनयिाविी, २०७५ रहने छ। 
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(२) यो लनयिाविी िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: 

(१) "गाउँपालिका" भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिका सम्झनु पछय । 

(२) "लनयिाविी” भन्नािे िेखा सलिलिको कायय संचािन लनयिाविी, २०७५ िाई सम्झनु पदयछ । 

(३) कायायिय भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकाको कायायिय र १६ वडा कायायियहरु सिेि 

सम्झनुपदयछ । 

(४) सलिलि भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँ सभाबाट गरठि िेखा सलिलििाई जनाउछ । 

(५) "अध्यि" भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकाको अध्यििाई सम्झनु पछय । 

(६) "उपअध्यि" भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकाको उपअध्यििाई सम्झनु पछय । 

(७) "प्रिुख प्रशासदकय अलधकृि" भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकाको प्रिुख प्रशासदकय अलधकृि िाई 

सम्झनु पछय। 

(८) "काययपालिका" भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँ काययपालिकािाई सम्झनु पछय । 

(९) "गाउँ सभा" भन्नािे संलवधानको धारा २२३ को उपधारा १ बिोलजिको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको 

गाउँ सभािाई सम्झनु पछय। 

(१०) "पदालधकारी" भन्नािे गाउँ काययपालिकाको अध्यि, उपअध्यि, वडा अध्यि िथा काययपालिकाका 

अन्य सदस्य सम्झनु पछय। 

(११) "योजना" भन्नािे आयोजना िथा काययक्रि सिेििाई जनाउँछ । 

(१२) "वडा" भन्नािे गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका ०६ वडा सम्झनु पछय। 

(१३) "वडा सलिलि" भन्नािे नेपािको संलवधानको धारा २२३ को उपधारा ४ बिोलजिको वडा सलिलि 

सम्झनु पछय । 

(१४) "संलवधान" भन्नािे नेपािको संलवधान सम्झनु पछय । 
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(१५) गाउँपालिकाको शाखा, उपशाखा, र ईकाइ भन्नािे गाउँपालिकाको प्रशासलनक संगठनात्िक स्वरुप 

अनूरुप स्थापना गरीएका शाखाहरु, उपशाखाहरु, र इकाइहरुिाई सम्झनु पदयछ । 

(१६) "राजश्व" भन्नािे गाउँपालिकािे कानून बिोलजि संकिन गनय पाउने कर, दस्िूर, शुल्क, िहसूि र 

सो वापिको जररवानािाई जनाउँछ सो शब्दिे जनसहभालगिा बापिको रकि सरकारी िथा अन्य 

लनकायको क्रण िथा अनुदान बापि प्राप्त रकि सिेििाई जनाउँछ । 

(१७) "बार्षयक बजेट" भन्नािे गाउँपालिकाको लनसिय,शसिय,लवलत्तय सािालनकरण अनुदान र आन्िररक 

आयिाई सिेि सम्झनु पदयछ । 

(१८) "बार्षयक बजेट िथा काययक्रि" भन्नािे काययक्रिका लशषयकहरु िथा अनुिालनि बजेट सलहिको 

लववरणिाई सम्झनु पदयछ। 

(१९) "बेरुजु" भन्नािे काययक्रि र बजेट अनुसार कायय सम्पन्न नभएर फरक पनय गएको अबस्थािाई सम्झनु 

पदयछ। 

(२०) "आर्थयक अलनयलिििा" भन्नािे आर्थयक लनयिानुसार काि सम्पन्न नभएको अबस्थािाई जनाउछ । 

(२१) " िेखापरीिण " भन्नािे काययक्रि र बजेट अनुसार कायय सम्पन्न भए नभएको िथा लनयि संगि छ 

छैन भनेर गररने परीिण सम्झनु पदयछ । 

 

भाग-२ 

िेखा सलिलि गठन 

३. िेखा सलिलि गठन: १) गाउँपालिकाको शासन ब्यबस्थािाई थप जनिुलख, सेवािुलख, जनउत्तरदायी र 

पारदशी िुल्याई लवलत्तय सुशासन कायि गराउने प्रिुख उद्देश्यका साथ गाउँ सभावाट दहेाय बिोलजिको 

िेखा सलिलि गठन गररनेछ। 

(क) गाउँ सभा सदस्यका रुपिा रहकेा काययपालिका सदस्यहरु िध्ये १ जना संयोजक 

(ख) गाउँ सभाको सदस्य िध्येबाट दईु जना सदस्य 

(२) गाउँपालिकाको आन्िदक िेखापररिण शाखाका प्रिुिे िेखा सलिलिको सलचवका रुपिा काि गने छन् 

। लनजको अनुपलस्थलििा प्रिुख प्रशासदकय अलधकृििे िोकेको अलधकृििे सलचवको रुपिा कायय गनेछ। 
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(३) सलिलिको वैठकिा सलिलिका संयोजकिे गाउँ काययपालिका अध्यि, उपाध्यि र प्रिुख प्रशासकीय 

अलधकृि िगाएि आवश्यकिा अनुसार गर लवषयगि संयोजक जजकर गाउँपालिकाका [रप गलिकाका 

शाखा प्रिुखिाई आिन्त्रीि गनय सके्नछ | 

(४) सलिलिको पदावलध गठन भएका लिलििे २ वषय ६ िलहना हुनेछ िर गाउँ सभािे पररवियन गनय 

आवश्यक नठानेिा सलिलििे स्वि: लनरन्िरिा पाउनेछ । 

भाग-३ 

िेखा सलिलिको काि,कियब्य र अलधकार 

४. िेखा सलिलिको काि, कियब्य र अलधकार: 

(१) लनयि ३ विोलजक गठन हुने िेखा सलिलििे दहेायका लवषयिा अध्ययन गरर काययपालिकािाई राय 

सुझाव र गाउँ सभा सिि प्रलिवेदन पेश गनेछ । 

क) काययपालिकािाई राय सुझव ददने लवषयहरु 

१) वार्षयक वजेटिे अनुिान गरे विोलजि को श्रोि पररचािन िथा रकि संकिन िक्ष्य विोलजि चौिालसक 

प्रगिी भए वा नभएको र नभएको अवस्थािा िक्ष्य प्राप्तीका लवषयिा आवश्यक सल्िाह सुझाव । 

२) वार्षयक वजेटिा उल्िेलखि काययक्रि चौिालसक िक्ष्य विोलजि संचािन भए नभएको र िक्ष्य पूरा गनय 

ित्काि लिनु पने रणनीलिका सम्वन्धिा । 

३) काययपालिकावाट गाउँपालिकाको राजस्व िथा श्रोि पररचािन सम्वन्धिा भए गरेको लनणययको 

कायायन्वयन अवस्थाको लवश््नेषण गद ैसो सम्वन्धिा कुनै सुझाव ददनु पने भएिा सो सम्वन्धिा सुझाव । 

४) काययपालिका कायायियिा भए गरेका काययिा लवलत्तय सुशासन कायि गराउन आवश्यक सुझाव प्रदान। 

५) पेश्की, वेरुजूको अवस्था लवश्श्रेषण गद ेसो को फछेयोटका िालग आवश्यक रणनीलिक सुझाव प्रदान । 

६) गाउँ काययपालिका कायायियवाट भए गरेका आम्दानी र खचयका लवलभन्न लवषय िध्ये सलिलििे आर्थयक 

अलनयलित्ता भएको गुनासो आएको वा आवश्यक ठानेका वा गाउँकाययपालिकावाट अनुरोध भएका लवषयिा 

भए गरेका गलिलवलधको निुना िेखा पररिण गरर काययपालिकािाई सुझाव प्रदान गने । 

७) गाउँपालिकाको आन्िररक िेखा पररिकको चौिालसक प्रलिवेदन िालथ सलििा । 

८) गाउँपालिकाका लवलभन्न वडा कायायिय र शाखावाट भए गरेका गलिलवलधको अध्ययन गद ेसो सम्वन्धिा 

लवलत्तय सुशासन कायि गराउन आवश्यक सुझाव प्रदान । 

९) लवलत्तय सुशासनका लवषयिा कायायपालिकािे सुझाव िागेका लवषयिा आवश्यक परािशय । 
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ख) गाउँ सभा सिि प्रलिवेदन पेश गने लवषयहरु 

१) गाउँ सभावाट स्वीकृि वार्षयक बजेटिे अनुिान गरे बिोलजिको काि भएको वा नभएको बारेिा 

लिलखि प्रलिवेदन र सुझाबहरु सिेि सभािा पेश गनुय पने छ। 

२) गाउँ सभावाट स्वीकृि ४ अनुिालनि स्रोि पररचािन िथा रकि सङ्किन भएवा नभएको एका बारेिा 

कारण सलहिको लहिको प्रलिवेदन ियार गने । 

(ग) गाउँपालिकािे ियार गरेको बार्षयक बजेटिा उलल्िलखि काययक्रि सञ्चािन भए वा नभएको, 

(घ) िेखापरीिणबाट औल्याइएका बेरुजु िथा आर्थयक अलनयलिििाका सम्बन्धिा त्यस्िो बेरुजु र आर्थयक 

अलनयलिििािाई लनयलिि एवं असुि फछ्र्यौट गनय आवश्यक काि कारबाही गरे वा नगरेको लवषयिा 

स्पष्टिा ल्याउने । 

(ङ) वडा कायायियबाट संचालिि काययक्रिहरुको बारेिा वडा अनुसार स्रोि पररचािन िथा रकि सङ्किन 

भए वा नभएको बारेिा कारण सलहिको प्रलिवेदन ियार गने र कुन वडा के कारणिे को भन्दा पछालड 

परेको भन्ने सिेि प्रलिवेदन ियार गने । 

(च) सलिलििे काययपालिकािाई ददएका सुझावहरु र सोको कायायन्वयन अवस्थाका वारेिा । 

(३) उपलनयि (१) बिोलजिको प्रलिवेदन ियार गदाय िेखा सलिलििे आवश्यकिा अनुसार नगरपालिका 

लभत्रका उद्यिी, ब्यापारी िथा स्थानीय बुलिजीवीिाई आबस्यकिाको आधारिा छिफििा आिन्त्रण गनय 

सके्नछ । 

(४) उपलनयि (१) बिोलजि प्रलिवेदन ियार गने क्रििा िेखा सलिलििे िाग गरे बिोलजिको कागजाि 

गाउँपालिकािा रहकेा सबै शाखा र उपशाखाहरुिे उपिब्ध गराउनु पनेछ र आिन्त्रण भएको अबस्थािा 

िेखा सलिलििा उपलस्थि भई आफ्नो राय सल्िाह र सुझाव लिलखि र िौलखक रुपिा ददनु सम्बलन्धि 

सबैको कियब्य हुनेछ । 

५. िेखा सलिलिको बठैक सम्बन्धी ब्यबस्था र सलुवधा: 

(१) सलिलिको वैठक कम्िीिा दईु िलहनािा एक पटक वस्नेछ। 

(२) िेखा सलिलिको बैठकिा भाग लिए बापि िेखा सलिलिका सदस्य र आिन्त्रीि पदालधकारीिे 

काययपालिकाका सदस्यिे पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछन् । 

(३) िेखा सलिलििे आफ्नो वार्षयक काययिालिका बनाई नगर सभाबाट स्वीकृि गराई कायायन्वयन गराउनु 

पनेछ । 
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भाग-४ 

िेखा सलिलिका आचार संलहिा हरु 

६. िेखा सलिलिका संयोजक र सदस्यहरुिे गनय हने र नहुने सािान्य आचार संलहिाहरु लनम्नानुसार रहनेछ। 

(१) स्थानीय सरकार संचािन ऐनको िान्यिा लसिान्ि लवपररि सावयजलनक वक्तव्य ददन नहुने । 

(२) स्थानीय शासन र संलवधानको लसिान्ि िथा नीलिको लवपररि हुने गरी स्थानीय िहको स्वायत्तिािाई 

अनादर गन ेकुनै काि गनय नहुने, 

(३) गाउँवालसप्रलिको उत्तरदालयत्विाई अलस्वकार गनय नहुने, 

(४) गाउँपालिका र साझेदार संघ संस्थासंगको कानून बिोलजिको सम्बन्धिा खिि पने जस्िा कुनै िेख, 

सिाचार,भाषण, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशारण गनुय वा गराउनु हुदँनै । िर यस कुरािे कुनै जनप्रलिलनलधिाई 

उल्िेलखि लबषयिा अनुसन्धानिुिक कुनै िेख रचना प्रकालशि गनय रोक िगाएको िालनने छैन । 

(५) गाउँपालिकाका साधन श्रोिको दरुुपयोग गनय नहुने 

(६) प्रचलिि ऐन, लनयििे िोकेको लजम्िेवारीको प्रभावकारी कायायन्वयन गनुय गराउनु पने, 

(७) राजनीलिक आस्था एवं सािालजक भैदभाविे बढावा पाउने व्यवहार गनय नहुने, 

(८) काययलजम्िेवारी प्रदान गदाय भेदभाव गनय नहुने 

(९) कसैको स्वालभिान र अलस्ित्विा आँच आउने व्यवहार गनय नहुने, 

(१०) लवद्यिान सािालजक िान्यिा लवरुिका आचरण गनय नहुने िथा िैलङ्गक सिानिािा आँच आउने 

व्यवहार गनय नहुन े। 

भाग ५ 

 

लवलवध 

७. प्रचलिि कानून विोलजि हुने: यस लनयिाविीिा उल्िेख भएका प्राव्धानहरु यसै लनयिाविी विोलजि 

हुने र यसिा उल्िेख नभएको हकिा प्रचलिि कानून िू विोलजि हुनेछ। 

८. वाधा अड्काउ फुकाउ: यस लनयिाविी कायायन्वयनिा कुनै वाधा अड्चन आएिा गाउँ सभाको लनणयय 

विोलजि हुनेछ। 
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९. संशोधन िथा खारेजी: यो लनयिाविीको संशोधन वा कुनै लनयि खारेजी गनुय परेिा गाउँ सभािाई पूणय 

अलधकार हुनेछ । 

 

आज्ञाि े

दिुेन्र चालम्िङ 

प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


