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प्रस्तावना 

गाउँ सभाको ननयनित काययिा सहयोग प¥ुयाउन, गाउँपानिकाको ववत्तीय व्यवस्थापनिा नितव्यवयता, 
पारदर्शयता कायि राख्न, सनिनतको गठन, काि–कारबाही र आफ्नो काययप्रणािीिाई व्यवर्स्थत गनय 
वाञ्छनीय भएकोिे,  

िरु्बबनी प्रदेशको गाउँ सभा काययसञ्चािन काययववनि ऐन, २०७५ को दफा ६७ बिोर्िि 
गंगादेव गा पाको गाउँ सभािे यो अनिुोदन गरर िागू गरेको छ । 

पररच्छेद एक  

प्रारर्बभक 

 

१. संर्िप्त नाि र प्रारबभः (१) यस काययववनिको नाि गंगादेव गाउँपानिकाको िेखा सनिनत (गठन 
तथा सञ्चािन) काययववनि, २०७८ रहेको छ ।  

 

गंगादेव गाउँपानिका  ,रोल्पा  

स्थाननय रािपत्र 

 

      खण्डः ५      संखयाः १८           निनतः २०७८।११।२९ 

 

भाग   २  

गंगादेव गाउँपानिका 

गंगादेव गाउँपानिकाको िेखा सनिनत गठन तथा सञ्चािन काययववनि, २०७८ 
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(२) यो काययववनि गाउँ सभाद्वारा स्वीकृत भै स्थानीय रािपत्रिा प्रकार्शत भएको 
निनतदेर्ख प्रारबभ हनुेछ । 

२. पररभाषाM ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववनििा,-  

(क) “अध्यि” भन्नािे गाउँपानिकाको अध्यि सबझन ुपछय ।  

(ख) “उपसनिनत” भन्नािे दफा १३ बिोर्िि गठठत उपसनिनत सबझन ुपछय ।  

(ग) “ऐन” भन्नािे िरु्बबनी प्रदेशको गाउँ सभा÷नगर सभा (काययसञ्चािन) काययववनि 
ऐन, २०७५ सबझन ुपछय । 

(घ) गाउँपानिका िेखा सनिनत (गठन तथा सञ्चािन) काययववनि, २०७८ सबझन ुपछय 
। 

(ङ) “गाउँपानिका” भन्नािे गंगादेव गाउँपानिका सबझन ुपछय ।  

(च) “बैठक” भन्नािे िेखा सनिनत र सो सनिनतिे गठन गरेको उपसनिनतको बैठक 
सबझन ुपछय । 

(छ) “सनिनत” भन्नािे दफा ३ बिोर्िि गठठत िेखा सनिनत सबझन ुपछय ।  

(ि) “सर्चव” भन्नािे सनिनतको सदस्य–सर्चव भै कािकाि गनेगरी दफा ३ को 
उपदफा (४) बिोर्िि गाउँपानिकािे तोकेको कियचारी सबझन ुपछय ।  

(झ) “सदस्य” भन्नािे िेखा सनिनतको सदस्य सबझन ुपछय र सो शब्दिे सनिनतिे 
गठन गरेका उप–सनिनतका सदस्यिाई सिेत िनाउँछ ।  

(ञ) “सावयिननक ननकाय” भन्नािे गाउँ काययपानिकाको कायायिय र यस अन्तगयतका 
वडा सनिनत कायायिय तथा ववषयगत शाखा वा कायायिय सबझन ुपछय । 

(ट) “सावयिननक िेखा” भन्नािे सावयिननक खररद कानून अनसुार गाउँपानिकािा 
भएका आनथयक कारोवारको व्यहोरा देर्खने गरी प्रचनित कानून बिोर्िि रार्खने 
अनभिेख, खाता, बवह वकताब आठद र सो कारोवारिाई प्रिार्णत गने अन्य 
कागिात सबझन ुपछय ।  

(ठ) “संयोिक” भन्नािे सनिनतको संयोिक सबझन ुपछय र सो शब्दिे सनिनतिे गठन 
गरेको उप–सनिनतको संयोिकिाई सिेत िनाउँछ ।  

 

पररच्छेद दईु  

सनिनतको काययिते्र, गठन प्रकृया र पदररक्त हनु ेअवस्था 
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३. िेखा सनिनतको काययिते्रः (१) गाउँ सभा अन्तगयत गठन हनुे िेखा सनिनतको काययिेत्र 
देहायबिोर्िि हनुेछः  

(क)  गाउँपानिकाको रािस्व,  

(ख)  योिना कायायन्वयनको सन्दभयिा गररने सावयननक खररद,  

(ग) गाउँपानिकाको सावयिननक िेखा, ववत्त र तत्सबबन्िी ववषय, 

(घ)  बेरुि ु. 

४. िेखा सनिनत गठनः (१) गाउँपानिकािाई सभाप्रनत उत्तरदायी र िवाफदेही बनाउन, 

गाउँपानिकाबाट भए गरेका काि कारबाहीको अनगुिन र िूल्याङ्कन गरी आवश्यक ननदेशन 
वा राय सल्िाह सिेत ठदनका िानग ऐनको दफा ६९ बिोर्िि पाँच िना सदस्य रहेको िेखा 
सनिनत गठन गनेछ । 

(२) सनिनतको संयोिक अध्यििे तोके बिोर्िि हनुेछ ।   

(३) सनिनतिा सदस्यहरूको िनोनयन गदाय सभािा प्रनतनननित्व गने रािनीनतक दिको 
सदस्य संखया, िवहिा, दनित, आठदवासी÷िनिानत, ििेशी, थारु, िरु्िि, खस–आयय तथा अन्य 
सिदुायको सिानपुानतक प्रनतनननित्विाई ध्यान ठदन ुपनेछ । 

(४) काययपानिकािे तोकेको काययपानिकाको कुनै सदस्य सनिनतिा उपर्स्थत भई 
छिफििा सहभागी हनु सक्नेछ । 

तर, त्यस्तो सदस्यिाई ितदानको अनिकार हनुे छैन ।  
(५) गाउँ काययपानिकािे गाउँपानिकाको  आन्तररक िेखापरीिण शाखा प्रिखु वा 

उपयकु्त कियचारीिाई सनिनतको सर्चवको काि गनय तोक्नेछ । 

५.  सनिनतको कायायवनि: सनिनतको कायायवनि सभाको अवनिभर रहनेछ । 

तर अध्यििे सनितका सदस्यको अनभुव चाहना र ननििे सनिनतिा परु् याउन सक्न े
योगदान सिेतका आिारिा आवश्यकता अनसुार सदस्य हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

६.  संयोिक र सदस्यको पद ररक्त हनु ेअवस्था: (१) सनिनतका संयोिक र सदस्यको पद देहायको 
कुनै अवस्थािा ररक्त हनुेछ :  

(क)  सभाको सदस्य नरहेिा,  

(ख)  रार्िनािा ठदएिा,  
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(ग)  ितृ्य ुभएिा, 

(घ) आफ्नो पदको र्िबिेवारी इिान्दाररताका साथ ननवायह गरेको छैन भनी सनिनतका 
सबपूणय सदस्य सङ्खखयाको दईु–नतहाई बहिुतिे प्रस्ताव पाररत गरेिा । 

पररच्छेद तीन  

सनिनतको काि, कतयव्य र अनिकार 

८. सनिनतको काि, कतयव्य र अनिकार: (१) िेखा सनिनतको काि, कतयव्य र अनिकार देहाय 
बिोर्िि हनुेछः 

(क) गाउँपानिका र अन्तगयतका ननकायको सावयिननक िेखासँग सबबर्न्ित नीनत, 

कानून तथा काययववनि पररपािनको िूल्याङ्कन गरी गाउँपानिकािाई आवश्यक 
ननदेशन ठदने, 

(ख) गाउँपानिका र अन्तगयतका ननकायको रािश्व र व्ययसबबन्िी अनिुानको िाँच 
गरी वावषयक अनिुान गने तररका, वावषयक अनिुानिा ननवहत नीनतको सट्टा 
अपनाउन सवकने वैकर्ल्पक नीनत र वावषयक अनिुानिा गनय सवकने नितव्ययी 
उपायहरु सवहत आवश्यक ननदेशन ठदने, 

(ग) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे गाउँपानिकािाई उपिब्ि गराउने 
सिानीकरण, सशतय, सिपूरक र ववशेष अनदुान बापतको रकि ननिायररत शतयको 
पािना एवि ्प्राथनिकताका िेत्रिा खचय गररएको छ, छैन िूल्याङ्कन गरी राय–
सझुावसवहतको आवश्यक ननदेशन ठदने,  

(घ) गाउँपानिकािे ठदएको अनदुान उदे्दश्यअनरुुप उपयोग भए–नभएको िूल्याङ्कन 
गरी आवश्यक ननदेशन ठदने,  

(ङ) गाउँपानिकाको रािश्व परािशय सनिनतको प्रनतवेदन कायायन्वयन अवस्थाको 
सिीिा गरी आवश्यक ननदेशन ठदने,  

(च) िेखापरीिण प्रनतवेदनिा औलँ्याइएका किी–कििोरीहरुिाई सिुार गनय, कायि 
भएका बेरुि ुतथा आनथयक अननयनिततािाई ननयनित एवि ्असिु फर्छ्यौट गनय 
तथा बेरुि ु फर्छ्यौटका िानग आवश्यक कारवाही गने सबबन्ििा 
गाउँपानिकािाई ननदेशन एवि ्सझुाव ठदने,  
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(छ) पेश्की बेरुिकुो अवस्था वविषेण गरी सोको फर्छ्यौटका िानग अविबबन गररन ु
पने रणनीतर्   बारे गाउँपानिकािाई आवश्यक सझुाव ठदन,े 

(ि) सावयिननक िेखासबबन्िी कानून बनाउँदा नेपािको संवविान, सङ्घीय, प्रादेर्शक 
तथा गाउँपानिकाको प्रचनित कानूनको पािना भए नभएको िूल्याङ्कन गरी 
गाउँपानिकािाई आवश्यक राय, सझुाव ठदने,  

(झ) सावयिननक खररद काययिा प्रचनित खररद कानूनको पािना भए–नभएको 
अध्ययन गरी गाउँपानिकािाई आवश्यक ननदेशन ठदने,  

(ञ) रािश्व सङ्किन र सबपर्त्त नबक्री प्रचनित कानून बिोर्िि भएको छ–छैन 
िूल्याङ्कन गरी गाउँपानिकािाई आवश्यक ननदेशन ठदने,  

(ट) गाउँपानिकाको स्वानित्विा रहेको सबपर्त्त तथा गाउँपानिका िेत्रनभत्रको  
सािदुावयक तथा सावयिननक सबपर्त्तको रेखदेख, संरिण र उपयोगको िूल्याङ्कन 
गरी आवश्यक ननदेशन ठदने,  

(ठ)  आनथयक अनशुासन कायि गराउने तथा ववत्तीय सशुासन िोर्खि न्यूनीकरण गने 
सबबन्ििा अध्ययन तथा िूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यवस्था गनय 
गाउँपानिकािाई आवश्यक ननदेशन ठदने,   

(ड) गाउँपानिकाको रािश्व पररचािन, ऋण व्यवस्थापन र सावयिननक नीर्ि 
साझेदारीिा सञ्चानित काययक्रि वा आयोिना िूल्याङ्कन गरी गाउँपानिकािाई 
आवश्यक ननदेशन ठदने, 

 (ढ) पारदर्शयता र िवाफदेवहताका िानग गाउँपानिकािे अविबबन गरेका सािार्िक 
पररिण, सावयिननक परीिण र सावयिननक सनुवुाईिस्ता अभ्यासहरुको िूल्याङ्कन 
तथा ववत्तीय सूचना ववद्यतुीय िाध्यिबाट सिेत सवयसािारणिा परु् याउन े
व्यवस्थाका िानग गाउँपानिकािाई आवश्यक ननदेशन ठदन,े 

(ण) ववत्तीय अनशुासन, पारदर्शयता र आनथयक श्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग भए 
नभएको वारे स्थानीय नागररकहरुको ननयनित पषृ्ठपोषण निन े व्यवस्था गनय 
गाउँपानिकािाई आवश्यक ननदेशन ठदने, 
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(त) सनिनतको काययिेत्रनभत्रका ववषयिा प्राप्त उिरुी, सञ्चार िाध्यििा आएका 
ववषयहरु, सरोकारवािाको चासो एवि ्सनिनतिे आवश्यक ठानेका ववषयहरुिा 
िाँच गरी गाउँपानिकािाई आवश्यक ननदेशन ठदने, 

(थ) सभािे तोकेका अन्य काययहरु गने । 

(२) सनिनतिे आफुिे सबपादन गरेका काययको वावषयक प्रनतवेदन तयार गरी वावषयक 
अनिुान प्रस्ततु हनु ुअगावै  सभािा पेश गनुय पनेछ ।   

 

८. वववरण निन सक्नःे (१) सनिनतिे काययपानिका वा सो अन्तगयतका ननकाय तथा कायायियबाट 
सबपादन भएका कािको प्रगनत वववरण िाग गरी निन सक्नेछ ।  

(२) यस दफा बिोर्िि वववरण िाग गदाय सनिनतका संयोिकको ननदेशनिा सर्चविे 
वववरणको वकनसि, ढाँचा र वववरण पेश गने सियनसिा सिेत तोकीठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोर्िि िाग गररएको वववरण उपिब्ि गराउन ु सबबर्न्ित 
ननकायको दावयत्व हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोर्िि िाग गररएको वववरणको अध्ययन सिेतबाट कुनै ननदेशन 
ठदन आवश्यक देखेिा त्यस्तो ननदेशन कायायन्वयन गनुय पने िनानसब सियावनि सिेत उल्िेख 
गरी सनिनतिे सबबर्न्ित ननकायिाई ननदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(५) काययपानिका वा सो अन्तगयतका ननकायिे उपदफा (२) बिोर्िि तोवकएको 
अवनिनभत्र वववरण उपिब्ि गराउने प्रयास नगरेिा सनिनतिे सो सबबन्ििा सभािा छिफि 
गने प्रस्ताव गनय सक्नेछ । 

पररच्छेद चार 

 सनिनतका पदानिकारीहरुको भनूिका 

९. संयोिकको काि, कतयव्य र अनिकारः सनिनतको संयोिकको काि, कतयव्य र अनिकार देहाय 
बिोर्िि हनुेछः–  

(क)  सनिनतको बैठकको अध्यिता गने, 

(ख)  सनिनतको बैठकको निनत र सिय तोक्ने,  

(ग)  बैठकको सबभाववत काययसूची तय गने, 
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(घ)  सनिनतको काययिेत्रसँग सबबर्न्ित अन्तर ननकायगत सिन्वय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको र्िबिेवारी बाँडफाँट गने, 

(च)  सनिनतको ननणयय प्रिार्णत गने,  

(छ)  सनिनतिे तोकेका अन्य कायय गने ।   

१०. सदस्यको काि, कतयव्य र अनिकारः सदस्यको काि, कतयव्य र अनिकार देहाय बिोर्िि हनुेछः– 

(क)  सनिनतको बैठकिा उपर्स्थत भै आफ्नो सझुाव र िारणा राख्न,े   

(ख)  आफुिाई तोवकएको काययर्िबिेवारी ननवायह गने, 

(ग)  सनिनतिे तोकेका अन्य कायय गने । 

११. सर्चवको काि, कतयव्य र अनिकारः सर्चवको काि, कतयव्य र अनिकार देहाय बिोर्िि हनुेछः– 

(क)   सनिनतको सर्चव भई काि गने,   

(ख) संयोिकसँग सिन्वय गरी बैठकको काययसूची तयार गने, प्रस्ताव तयार गने र 
सदस्यहरुिाई पत्राचार गने, 

(ग)  सनिनतको काययिेत्रसँग सबबर्न्ित ववषयिा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क  
सङ्किन, वविषेण गरी सनिनतको बैठकिा पेश गने, 

(घ)   सनिनतको ननणयय कायायन्वयन गने गराउने, 

(ङ)   सनिनतिे तोकेका अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेद पाच  

 बैठक व्यवस्थापन 

१२. सनिनतको बैठक : (१) सनिनतको बैठक प्रत्येक चौिानसकिा पने गरी एक वषय भररिा कर्बतिा 
तीन पटक बस्नेछ ।  

(२) सनिनतको बैठक बस्ने निनत, सिय, स्थान र बैठकको काययसूची सवहतको सूचना 
बैठक बस्ने ठदन भन्दा कर्बतिा तीन ठदन अगावै संयोिकको ननदेशनिा सर्चविे सवै सदस्यिाई 
निर्खत वा ववद्यतुीय िाध्यिबाट पठाउन ुपनेछ । 
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(३) सनिनतको बैठकको काययसूची सर्चविे संयोिकसँग परािशय गरी तय गनेछ । 

(४) सनिनतको बैठक सबबन्िी काययववनि यस पररच्छेदिा उल्िेख भएदेर्ख बाहेक 
गाउँसभािे स्वीकृत गरे बिोर्िि हनुेछ । 

(५) सनिनतका कर्बतिा दईु िना सदस्यिे सनिनतको बैठक बस्न निर्खत अनरुोि 
गरेिा संयोिकिे पन्र ठदननभत्र बैठक बोिाउन ुपनेछ । 

(६) सनिनतको बैठक सबबन्िी अन्य काययववनि सनिनत आफैिे  तोक्न सक्नछे ।  

१३. गणपूरक सङ्खखयाः सनिनतिा तत्काि कायि रहेको सदस्य सङ्खखयाको एकाउन्न प्रनतशत सदस्य 
उपर्स्थत भएिा बैठकको गणपूरक सङ्खखया पगेुको िानननेछ ।  

(२) सनिनतको बैठकिा गणपूरक सङ्खखया नपगेुिा सो सङ्खखया नपगेुसबि सनिनतको 
संयोिकिे बैंठकको कायय ननिबबन गनय वा अको कुनै सिय वा ठदनसबिको िानग बैठक 
स्थानगत गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोर्िि सनिनतको बैठकिा गणपूरक सङ्खखया नपगुी िगातार दईु 
पटक बैठक स्थनगत गनुय परेिा संयोिकिे त्यसको िानकारी अध्यििाई ठदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोर्ििको िानकारी प्राप्त भएपनछ काययव्यवस्था परािशय सनिनतको 
परािशय निई अध्यििे उर्चत सिािानको प्रायास गनुय पनेछ ।  

१४. बैठकको सञ्चािन ववनि: (१) संयोिकिे बैठकको अध्यिता गनेछ । सनिनतको संयोिकको 
ध्यानाकषयणका िानग सदस्यिे हात उठाउन ुपनेछ । संयोिकिे बोल्न चाहने सदस्यको नाि 
क्रिशः बोिाएपनछ वा इशारा गरेपनछ वणायनकु्रि अनसुार एक पटकिा एकिनािे िात्र 
बोल्नपुनेछ । कुनै एक सदस्यिे बोनिरहेको सियिा बीचिै अको सदस्यिे बोल्न, एकआपसिा 
कुरा गनय र कुनै पनन सञ्चारका सािन प्रयोग गरी कुरा गनय पाइने छैन ।  

(२) सदस्यिे सनिनतको बैठकिा बोल्दा संयोिकिाई सबबोिन गरेर िात्र बोल्नपुनेछ 
। सनिनतको छिफिको क्रििा कुनै सदस्यिे बोिेको ववषयिाई अको सदस्यिे सो कुरािा 
सहिती िनाउनेबाहेक सोही ववषय दोहार् याउन पाउने छैन । सदस्यिे बैठकिा आफ्ना कुरा 
र ववषयवस्त ुराखदा र्शष्ट र ियायठदत भाषािा राख्न ुपनेछ र बोल्दा कसैिाई आिेप िगाउने, 
अर्शष्ट, अिीि, अपिानिनक वा िानिदयन हनुे वा कुनै आपर्त्तिनक शब्द बोल्न ु हुँदैन । 
सदस्यिे बोल्न पाउने, छिफििा भाग निन पाउन ेअनिकार र कतयव्यिाई बैठकको काििा 
बािा परु् याउने िनसायिे दरुूपयोग गनय पाइनेछैन ।  
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(३) बैठक अवनिभर कुनै पनन सञ्चारका सािन तथा अन्य ववद्यतुीय उपकरण बैठकको 
ववषयसँग असबबर्न्ित काययिा प्रयोग गनय पाइनेछैन ।  

(४) बैठकको छिफिको ववषयिा सनिनतको कुनै सदस्यको प्रत्यि वा अप्रत्यि स्वाथय 
गाँनसएको वा संिग्नता रहने भएिा त्यस्तो ववषय उपरको छिफििा सबबर्न्ित सदस्य सहभागी 
हनु ुहुँदैन ।  

(५) सनिनतका सदस्यसँग भएका सनिनतको काययिेत्रसँग सबबर्न्ित सािग्रीहरु सनिनतका 
सदस्यबीच आदानप्रदान गने व्यवस्था नििाउन ुपनेछ ।  

(६) सनिनतको बैठक नसवकएसबि कुनै पनन सदस्यिे बैठक कि छोड्न ुहुँदैन र 
बैठक किबाट बावहर िान ुपरेिा संयोिकको अनिुनत निनपुनेछ । संयोिकिे बैठकिाई 
सबबोिन गरररहेको बेिािा कुनै पनन सदस्यिे स्थान छोड्न ुहदैुन । संयोिकिे बोिेको कुरा 
ध्यानपूवयक सनुु्न पनेछ । बैठक सञ्चािनिा सनिनतका सबै सदस्यहरुिे संयोिकिाई सहयोग 
गनुयपनेछ ।  

(७) संयोिकिे बैठकिाई ियायठदत बनाउन सदस्यहरुिाई आव्हान गनेछ । कुनै 
सदस्यबाट सनिनतको बैठकिा अियायठदत व्यवहार भएिा संयोिकिे ननििाई बैठक किबाट 
बावहर िाने आदेश ठदन र ऐन बिोर्ििको  अन्य कारबाहीका िानग सभा सिि िेर्ख पठाउन 
सक्नेछ ।  

(८) तोवकएको निनत र सियिा गणपरुक संखया नपगुी सनिनतको बैठक बस्न नसकेिा 
सो ठदनको बैठक स्थनगत गरी संयोिकिे अको ठदन र सियिा बैठक बस्ने गरी तोक्न सक्नेछ 
। दोस्रो पटक पनन गणपरुक संखया नपगुी बैठक बस्न नसके संयोिकिे तेस्रो पटकका िानग 
बैठक बोिाउने छ । यस्तो बैठकिा सनिनतका संयोिक सवहत कर्बतिा एक सदस्य उपर्स्थत 
भएिा गणपरुक संखया पगेुको िानननेछ ।  

(९) सनिनतको सदस्य कारणबस बैठकिा उपर्स्थत हनु नसक्ने भएिा सनिनतको 
संयोिक वा सर्चविाई पूवयिानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चािन सबबन्िी सभािे तोकेका अन्य कुराको पािना गनुय सनिनतका 
संयोिक तथा सदस्यको कतयव्य हनुेछ ।  

१५. आचरण:  बैठकिा उपर्स्थत सदस्यिे देहायका आचरणको पािना गनुय पनेछः 
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(क) ववशेष कारण परेकािा बाहेक सनिनतको बैठक नसवकएसबि कुनै पनन सदस्यिे 
बैठक कि छोड्न ुहुँदैन । बैठक किबाट बावहर िान ुपरेिा संयोिकको 
अनिुनत निनपुनेछ । बैठक सञ्चािनिा सनिनतका सबै सदस्यिे संयोिकिाई 
सहयोग गनुयपनेछ । 

(ख) संयोिकिे बैठकिाई ियायठदत बनाउन सदस्यहरुिाई आवश्यक ननदेशन ठदन 
सक्नेछ । यस्तो ननदेशन पािना गनुय सदस्यहरुको कतयव्य हनुेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चािन सबबन्िी सभािे तोकेका अन्य कुराको पािना गनुय सनिनतका 
संयोिक तथा सदस्यको कतयव्य हनुेछ । 

(घ) गाउँसभा र नगरसभाको काययसञ्चािन सबबन्ििा व्यवस्था गनय बनेको प्रदेश 
ऐन वा गाउँ सभािे गाउँ सभाका सनिनतहरुको बैठक सञ्चािन गदाय पािना 
गनुयपने छुटै्ट आचार संवहता स्वीकृत गरेको अवस्थािा त्यस्तो आचार संवहताको 
पािना गनुय संयोिक र सदस्यको कतयब्य हनुेछ । 

१६. बैठकको ननणयय: (१) बैठकका ननणययहरु सकेसबि सवयसबिनतबाट गराउन ु पनेछ । 
सवयसबिनतबाट ननणयय हनु नसकेिा बहिुतका आिारिा ननणयय गदाय ित बराबर भएिा 
संयोिकिे ननणाययक ित ठदन सक्नेछ ।  

(२) बैठकको ननणयय संयोिकिे हस्तािर गरी प्रिार्णत गनुयपनेछ ।  

(३) बैठकको प्रिार्णत ननणययको अनभिेख सर्चविे सरुर्ित र व्यवर्स्थत गरी राख्नपुनेछ 
।  

(४) बैठकको ननणययअनसुार गाउँपानिका वा गाउँपानिकाका कुनै ननकायिाई राय, 

सझुाव र ननदेशन ठदँदा संयोिकिे दस्तखत गरी पठाउन ुपनेछ ।  

१७. सनिनतको प्रनतवेदनः  (१) सनिनतको प्रनतवेदन संयोिकिे वा ननिको अनरु्स्थनतिा अध्यििे 
तोकेको सो सनिनतको अन्य कुनै सदस्यिे सभाको बैठकिा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोर्िि प्रनतवेदन पेश गनय संयोिक वा सदस्यिे चाहेिा प्रनतवेदनको 
सबबन्ििा संर्िप्त वक्तव्य ठदन सक्नेछ ।  

(३) सभाको बैठकिा पेश भएका प्रनतवेदनको कायायन्वयन काययपानिकािे गनुय पनेछ 
। 
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(४) सनिनतिे आफ्नो वावषयक प्रनतवेदन कायायन्वयन भए नभएको अनगुिन एवि ्
िूल्याँकन गरी सोको प्रनतवेदन सभाको बैठकिा पेश गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोर्ििको अनगुिन एवि ्िूल्याँकन प्रनतवेदन र सभाको बैठकिे 
सबुपेको ववषयका सबबन्ििा सनिनतिे बैठकिा पेश गरेको प्रनतवेदनिाथी छिफि गररयोस ्
भनी सबबर्न्ित सनिनतको संयोिकिे त्यस्तो प्रनतवेदन पेश भएको दईु ठदननभत्र प्रस्तावको 
सूचना अध्यििाई ठदन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोर्ििको सूचना प्राप्त भएिा दईु ठदनपनछको कुनै बैठकिा 
छिफि गररयोस ्भनी प्रस्ताव पेश गनय अध्यििे सबबर्न्ित सनिनतका संयोिकिाई अनिुनत 
ठदनेछ ।  

(७) प्रस्ताव पेश गदाय सबबर्न्ित सनिनतको संयोिकिे संर्िप्त वक्तव्य ठदन सक्नेछ । 
त्यसपनछ अध्यििे छिफिको िानग सिायावनि ननिायरण गनय सक्नेछ ।  

(८) छिफििा उठेका प्रश्नहरुको िवाफ काययपानिकािे तोकेको काययपानिकाको 
सदस्यिे ठदएपनछ छिफि सिाप्त भएको िानननेछ । 

१८. उपसनिनत गठनः (१) सनिनतिे आफ्नो कायय सवु्यवर्स्थत, नछटोछररतो र प्रभावकारी रुपिा 
सबपन्न गनय, कुनै ववषयिा परािशय निन तथा आफ्नो िेत्रानिकार नभत्रको ववषयिा छानववन गनय 
काययिेत्र र सियावनि तोकी आवश्यकता अनसुार उपसनिनत गठन गनय सक्नेछ । त्यस्तो 
उपसनिनतिे ननिायररत सियिा सनिनत सिि प्रनतवेदन पेश गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोर्िि उपसनिनत गठनका िानग सदस्यहरुको नाि सवहतको 
प्रस्ताव संयोिकिे बैठक सिि राख्नछे । 

(३) उपसनिनत गठन गदाय सबभव भएसबि सिावेशी प्रकृनतको र दिीय संरचना 
अनसुारको हनुपुनेछ । 

(४) उपसनिनतको संयोिकिाई कायय सञ्चािन गदाय सनिनतको संयोिकिाई भए सरहको 
अनिकार हनुेछ ।   

(५) उपसनिनतिे तोकेको सियाबनि नभत्र आफूिाई प्राप्त र्िबिेवारी बिोर्ििको कायय 
सबपन्न गरी सनिनत सिि आफ्नो प्रनतवेदन पेश गनेछ ।  

तर ववशेष कारणबश तोवकएको सियाबनि नभत्र कायय सबपन्न गनय नसकेिा कारण 
सवहत सनिनत सिि थप सिय िाग गनय सक्नेछ ।  
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(६) यस काययववनििा अन्यत्र िनुसकै कुरा िेर्खएको भएता पनन उपसनिनतिा सहिनत 
भई आएका ववषयिा सनिनतका सदस्यिे सोही ववषयिा पनुःसनिनतको छिफििा सहभागी हनु 
बािा पने छैन । 

२०. सबबर्न्ित अनिकारी वा ववशषेज्ञको उपर्स्थनत र रायः (१) सनिनतिे आफ्नो बैठकिा 
गाउँपानिकाका पदानिकारी, कियचारी र ववषयववज्ञिाई आिन्त्रण गरी राय, परािशय निन सक्नेछ 
।  

(२) उपदफा (१) बिोर्िि आिर्न्त्रत अनिकारी वा ववशेषज्ञिाई वैठकिा आफ्नो 
िारणा राख्न संयोिकिे यथोर्चत सिय उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(३) सनिनतको बैठकिा उपर्स्थत आिर्न्त्रत अनिकारी वा ववषशेज्ञिे आफ्नो िारणा 
तथ्यपूणय एवि ्र्शष्टतापूवयक राख्नपुनेछ ।  

(४) सभाका कुनै सदस्यिे सनिनतको बैठकिा सहभागी भई छिफििा भाग निन 
चाहेिा  बैठक बस्ने ठदनभन्दा कबतीिा एक ठदन अगावै संयोिकिाई िानकारी ठदइ उपर्स्थत 
हनु सक्नेछ । 

तर त्यस्तो आिर्न्त्रत सदस्यिाई  ितदानको अनिकार हनु ेछैन । 

 

पररच्छेद छ  

ववववि 

२१. सनिनतको सर्चवािय : गाउँपानिकाको आन्तररक िेखापरीिण शाखा वा काययपानिकािे 
तोवकठदएको स्थानिा सनिनतको सर्चवािय रहनेछ ।  

२२. बिेट व्यवस्था: सनिनतिाई बैठक सञ्चािन, अध्ययन, िूल्याङ्कन, अनगुिन र छानववन गनय 
आवश्यक पने बिेट गाउँसभािे ववननयोिन गनुयपनेछ र ववननयोिन बिोर्ििको रकि गाउँ 
काययपानिकािे सनिनतिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

२३. सूचना तथा कागिात उपिब्ि गराउनपुने : सनिनतिे िागेका प्रिाण, कागिात उपिब्ि गराउन ु
गाउँ काययपानिका एवि ्सो िातहतका ननकायिा काययरत कियचारीको कतयव्य हनुेछ ।  
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२४. काययिते्रसँग सबबर्न्ित स्थिगत भ्रिण सबबन्िी व्यवस्था: सनिनतको ननणयय अनसुार संयोिक, 

सदस्य वा उपसनिनतिे आफ्नो काययिेत्रसँग सबबर्न्ित ववषयिा गाउँपानिकानभत्र वा बावहर 
अध्यिको स्वीकृनत निई भ्रिण गनय सक्नेछ ।  

२५. काययतानिकाको ननिायण तथा काययववनिको पािना: (१) सनिनतिे आफ्नो कायय सियिै सबपन्न 
गनय काययतानिका ननिायण गनय सक्नेछ र सो काययतानिका पािना गनुय सबै सदस्यहरुको कतयव्य 
हनुेछ ।  

(२) काययववनििा उर्ल्िर्खत व्यवस्थाको पािना गराउने सबबन्ििा संयोिकको ननणयय 
अर्न्ति हनुेछ ।  

२६. सनिनतको अनभिेख : (१) सनिनतिे आफूिे सबपादन गरेका कािको अनभिेख दरुुस्त राख्न ु
पनेछ ।   

(२) सनिनतिे आफनो काययिेत्र नभत्रको कुनै काि, कारवाहीको प्रकृनत र ववषयको 
गार्बभययतािाई दृवष्टगत गरी गोप्य राख्न ुपने अनभिेखहरु सावयिननक गनुय ह ुँदैन ।  

(३) सनिनतिा भएको छिफि, ननणयय र कािकारवाहीसँग सबबर्न्ित अनभिेख 
सर्चवाियिे व्यवर्स्थत गरी राख्नछे । त्यस्तो ननणययको अनभिेख संयोिकको अनिुनत ववना 
सर्चवािय बावहर िैिान सवकने छैन । 

२७. संशोिन तथा व्याखया : यस काययववनिको व्याखया गाउँ सभािे गनेछ । गाँउ सभािे यस 
काययववनििा आवश्यक पररिाियन, हेरफेर र संशोिन गनय सक्नेछ ।  

आज्ञािे, 

शानिकराि बस्नेत 

नन  .प्रिखु प्रशासवकय अनिकृत  

 


