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उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको सावयजधिक लेखा सधमधतको  

कार्यववधि, २०७९ 

प्रस्ताविा : स्थािीर् सरकारको काम कारबाहीलाई थप जिमखुी, सेवामखुी, जवाफदेही र पारदशी 
तलु्र्ाई ववत्तीर् सशुासि कार्म गराउिे उदे्दश्र्ले स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, 2074 को दफा 
२२ बमोणजम उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको सभाको धमधत 2079/03/09 को धिियर् अिसुार गठि 
भएको सावयजधिक लेखा सधमधतले सम्पादि गिुयपिे काम कारबाहीलाई सवु्र्वणस्थत, मर्ायददत र 
अिशाधसत रुपमा सञ्चालि गिय वाञ्छिीर् भएकोले उदर्परुगढी गाउँकार्यपाधलकाबाट र्ो सावयजधिक 
लेखा सधमधतको कार्यववधि जारी भएको छ । 

१ संणिप्त िाम र प्रारम्भ: (1) र्स कार्यववधिको िाम उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको "सावयजधिक 
लेखा सधमधतको कार्यववधि, 2079" रहेको छ ।  

२ पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा र्स कार्यववधिमा, 
१ "संर्ोजक" भन्नाले र्स सावयजधिक लेखा सधमधतको संर्ोजकलाई सम्झिपुछय र सो 

शब्दले संर्ोजकको अिपुणस्थधतमा सधमधतको संर्ोजकको रुपमा काम गिे अन्र् सदस्र् 
समेतलाई जिाउँछ ।  

२ "सधमधत" भन्नाले सावयजधिक लेखा सधमधतलाई सम्झिपुछय र सो शब्दले सधमधतद्वारा 
गदठत उपसधमधतलाई जिाउँछ । 

३ "उपसधमधत" भन्नाले र्स सावयजधिक लेखा सधमधत अन्तगयत गदठत उपसधमधतलाई 
सम्झिपुछय ।  

४ "बैठक" भन्नाले सधमधतले औपचाररक रुपमा आर्ोजिा गिे कुिै पधि बैठकलाई 
सम्झिपुछय र सो शब्दले सधमधतद्वारा गदठत उपसधमधतको बैठकलाई समेत जिाउँछ ।  

५ "कार्यववधि" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको सावयजधिक लेखा सधमधतको कार्यववधि, 
2079 सम्झिपुछय ।  

६ "सणचव" भन्नाले सावयजधिक लेखा सधमधतको सणचवको रुपमा काम गिय प्रमखु प्रशासकीर् 
अधिकृतले तोकेको कमयचारीलाई सम्झिपुछय र सो शब्दले सणचवको अिपुणस्थधतमा काम 
गिे कमयचारीलाई समेत जिाउँछ ।  

७ "सदस्र्" भन्नाले सावयजधिक लेखा सधमधतको सदस्र्लाई जिाउँछ ।  
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८ "सणचवालर्" भन्नाले सावयजधिक लेखा सधमधतको सणचवको रुपमा काम गिय तोवकएको 
कमयचारीको शाखालाई सम्झिपुछय ।  

९ "स्थािीर् सरकार" भन्नाले स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, 2074 अिसुार स्थावपत 
उदर्परुगढी गाउँपाधलकालाई सम्झिपुछय र सो शब्दले र्स अन्तगयतका धिकार्हरुलाई 
समेत सम्झिपुछय ।  

१० "सरकारी कोष" भन्नाले स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, 2074 को दफा 69 र दफा 
70 मा उल्लेणखत कोष समेतलाई सम्झिपुछय ।  

११ "सभा" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको सभालाई सम्झिपुछय ।  
१२ "धिर्मावली" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाबाट जारी गररएका धिर्मावलीलाई 

सम्झिपुछय ।  
१३ "धिर्म" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको धिर्मलाई सम्झिपुछय । 

१४ "लेखा" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकामा भएका आधथयक कारोबारहरु भएको व्र्होरा 
देणखिे गरी प्रचधलत कािूि बमोणजम राणखिे अधभलेख, खाता, बही, वकताब आदद र सो 
कारोबारलाई प्रमाणित गिे अन्र् कागजात समेतलाई सम्झिपुछय ।  

१५ "सावयजधिक धिकार्" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलका र र्स अन्तगयतका वडा सधमधत 
कार्ायलर्, ववषर्गत कार्ायलर् लगार्त उदर्परुगढी गाउँपाधलका अन्तगयतका अन्र् 
कार्ायलर् समेतलाई सम्झिपुछय ।  

१६ "अणन्तम लेखा परीिि" भन्नाले महालेखा परीिकको कार्ायलर्बाट संवविािको िारा 
241 तथा लेखापरीिि ऐि, 2075 बमोणजम हिुे लेखापरीिि सम्झिपुछय ।  

१७ "बेरुज"ु भन्नाले प्रचधलत कािूि बमोणजम परु् र्ाउि ुपिे रीत परु् र्ाई कारोबार गरेको वा 
राख्नपुिे लेखा िराखेको तथा अधिर्धमत वा बेमिाधसव तररकाले आधथयक कारोबार गरेको 
भिी लेखापरीिि गदाय औल्र्ाएको वा ठहर् र्ाएको कारोबार सम्झिपुछय ।  

१८ "सैद्धाणन्तक बेरुज"ु भन्नाले लेखापरीििबाट रकम िखलेुको प्रिाली, िीधत, कािूि, 
संरचिा लगार्तमा सिुार गिुयपिे भधि औल्र्ाएको व्र्होराहरुलाई सम्झिपुछय ।  

१९ "लगती बेरुज"ु भन्नाले लेखापरीिि प्रधतवेदिमा रकम खलुाई असलु उपर गिुयपिे, 
अधिर्धमत तथा पेश्की बाँकी भिी औल्र्ाएको लगत अधभलेख रहि ेबेरुजलुाई सम्झिपुछय 
।  

२० "असलु उपर गिुयपिे रकम" भन्नाले लेखापरीिि हुँदा प्रचधलत कािूि बमोणजम भकु्तािी 
ददि िहिुे रकम भकु्तािी ददएको, बढी हिुे गरी भकु्तािी ददएको, घटी रकम असलु 
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गरेको कारिबाट असलु उपर गिुयपिे भधि ठहर भएको बेरुज ुरकम सम्झिपुछय । सो 
शब्दले वहिाधमिा मस्र्ौटा गरेको रकम तथा सरकारलाई धतिय बझुाउि पिे रकम 
समेतलाई जिाउँछ ।  

२१ "धिर्धमत गिुयपिे बेरुज"ु भन्नाले लेखापरीििबाट कारोबारमा धिर्मको प्रविर्ा िपगेुको 
(अधिर्धमत भएको), प्रमािका कागजात पेश िभएको, णजम्मेवारी िसारेको, शोिभिाय 
िधलएको वा बरबझुारथ िगरेको भधि जिाएको बेरुज ुरकम सम्झिपुछय ।  

२२ "पेश्की बेरुज"ु भन्नाले लेखापरीििबाट हुँदा फर् यर्ौट हिु बाँकी कमयचारी पेश्की, अन्र् 
पेश्की (मोववलाईजेसि, प्रतीतपत्र, संस्थागत) रकम सम्झिपुछय । 

३ सधमधतको गठि: उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको काम कारबाही तथा आधथयक कारोबारमा 
पारदणशयता, जवाफदेवहता र ववधिको पालिालाई प्रवद्धयि गरी अिशुासि अधभववृद्धमा सघाउि 
स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, 2074 को दफा 22 बमोणजम गाउँ सभाको धिियर्ले देहार् 
अिसुारको सावयजधिक लेखा सधमधत रहिेछ ।  

१ सधमधतमा गाउँ सभाको कुिै सदस्र्को संर्ोजकत्वमा रहिे गर बवढमा 3 सदस्र्लाई 
तोक्ि सवकिेछ ।  

२ सधमधत समावेशी प्रकृधतको र दलीर् संरचिा अिसुारको हिुेछ । र्थाशक्य ववज्ञतालाई 
समेत प्राथधमकता ददईिेछ ।  

३ उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतले तोकेको कमयचारीले सधमधतको 
सणचवको रुपमा काम गिेछ ।  

४ सावयजधिक लेखा सधमधतको कार्यिते्र र सधमधतको काम, कतयव्र् र अधिकार: सावयजधिक लेखा 
सधमधतको कार्यिते्र र सधमधतको काम, कतयव्र् र अधिकार देहार् बमोणजम हिुेछ : 

१ वावषयक बजेटले अिमुाि गरे बमोणजम राजस्व संकलि र स्रोत पररचालि भए िभएको 
मूल्र्ाङ्कि गरी लक्ष्र् प्राधप्तका लाधग कार्यपाधलकालाई आवश्र्क सझुाव ददिे ।  

२ गाउँपाधलकामा भए गरेका कार्यहरुमा ववत्तीर् सशुासि कार्म गराउि आवश्र्क सझुाव 
ददिे । 

३ स्वीकृत वावषयक बजेट तथा कार्यिमले लणित गरे बमोणजमको काम भएको वा िभएको 
बारेमा धलणखत प्रधतवेदि र सझुावहरु समेत सभामा पेश गिे ।  

४ वावषयक बजेट तथा कार्यिम लैवङ्गक उत्तरदार्ी तथा समावेशी प्रकृधतको भए िभएको 
मूल्र्ाङ्कि गरी लैवङ्गक समािता र सामाणजक समावेशी बिाउि आवश्र्क सझुाव ददिे 
र प्रधतवेदिमा समावेश गिे ।  
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५ गाउँपाधलकाको आधथयक कारोबारको आन्तररक तथा अणन्तम लेखा परीिि समर्मा भए 
िभएको अिगुमि गरी आवश्र्क सहजीकरि गिे ।  

६ गाउँपाधलकाको आन्तररक तथा अणन्तम लेखापरीििको प्रधतवेदिमा औल्र्ाएका व्र्होरा 
तथा बेरुजकुो लगत अधभलेख व्र्वणस्थत रुपमा राख्न तथा गत ववगतका बेरुज ु
फछयर्ौटको अद्यावधिक प्रगधत तर्ार गिय कार्यपाधलका तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई 
णजम्मेवार बिाउि सो को अिगुमि गिे ।  

७ अणन्तम लेखापरीििको प्रधतवेदिमा औल्र्ाएको व्र्होरा तथा बेरुज ुअसलु फछयर्ौट 
तथा धिर्धमत गरी आवश्र्क जवाफ, प्रमाि र प्रधतविर्ा तोकेको समर्मा लेखापरीिि 
गिे धिकार्मा पठाउि कार्यपाधलकालाई आवश्र्क सझुाव ददिे ।  

८ महालेखा परीिकबाट सम्पन्न अणन्तम लेखा परीििबाट कार्म भएका बेरुज ु तथा 
आधथयक अधिर्धमतताका सम्बन्िमा लेखापरीिि प्रधतवेदिमा उल्लेख गररएका सैद्धाणन्तक 
तथा लगती बेरुजहुरुको दफावार समीिा, जाँच, छलफल तथा ववश्लषेि गरी त्र्स्तो 
बेरुज ु र आधथयक अधिर्धमततलाई धिर्धमत एवं असलु फर् यर्ौट गिय गराउि 
गाउँपाधलकाका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी आवश्र्क धिदेशिहरु ददिे तथा बेरुज ु
फछयर्ौट लाधग ताकेता गिे  । 

९ पेश्की बेरुजकुो अवस्था ववश्लषेि गदै सो को धिर्मािसुार फर् यर्ौटका लाधग गाउँ 
कार्यपाधलकालाई आवश्र्क सझुाव ददिे । 

१०  गाउँपाधलकाको आधथयक कारोबारको लेखाङ्कि प्रिालीको अिगुमि गिे ।  
११  गाउँपाधलकाको आधथयक कारोबार सम्बन्िमा कुिै ववशेष अधिर्धमतता वा दरुुपर्ोग 

भएको लागेमा अध्र्र्ि अिसुन्िाि गिे ।  
१२  गाउँपाधलकाको अणन्तम लेखापरीिि प्रधतवेदि वेबसाइट तथा अन्र् माध्र्मबाट 

सावयजधिक गिय सझुाव ददिे ।  
१३  वडा अिसुार लणित स्रोत पररचालि तथा रकम संकलि भए िभएको ववश्लषेि सवहतको 

प्रधतवेदि तर्ार गिे ।  
१४  सधमधतको कार्यिेत्रधभत्रका ववषर्मा प्राप्त उजरुी, सञ्चार माध्र्ममा आएका ववषर्हरु, 

सरोकारवालाको चासो एवं सधमधतले आवश्र्क ठािकेा ववषर्हरुमा जाँच गरी आवश्र्क 
सझुाव ददिे ।  

१५  सधमधतको कामको धसलधसलामा सधमधतका सदस्र्ले कारि खलुाई गाउँपाधलका 
अध्र्िको स्वीकृधत धलई आवश्र्क स्थािमा भ्रमि गिय सक्िेछि ्।  
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१६  गाउँपाधलकाको पूिय वा आणशंक ऋि वा अिदुािमा सञ्चाधलत संस्था र कार्यिमको 
ववत्तीर् तथा भौधतक प्रगधतको जाँच गरी आवश्र्क धिदेशि ददिे ।  

१७  गाउँपाधलका धभत्रका पुजँीगत खचयबाट बिेका ववकास धिमायिका पूवायिारको अधभलेख 
राख्न लगाउिे ।  

१८  गाउँपाधलकाको सम्पणत्तको उणचत संरिि, उपर्ोग गिे तथा धललाम धबिी गिय सझुाव 
ददिे । 

१९  सधमधतले आफूले गरेको धिियर्, ददएका सझुाव तथा धिदेशि कार्यन्वर्ि अवस्थाको 
अिगुमि गरी सो व्र्होरा प्रधतवेदिमा समावेश गिय सक्िेछ ।  

५ संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अधिकार: सधमधतको संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अधिकार देहार् 
बमोणजम हिुेछ: 

१ सधमधतको कामको संर्ोजि र समन्वर् गिे । 

२ सधमधतको बैठक बोलाउिे तथा अन्त्र् गिे ।  
३ सधमधतको बैठकमा छलफलको कार्यसूची तर् गिे ।  
४ सधमधतको बैठक सञ्चालि गिे ।  
५ सधमधतको कामलाई व्र्वणस्थत बिाउि आवश्र्कता अिसुार उपसधमधत गठि गिे । 

६ सधमधतको कामको प्रधतवेदि तर्ार गरी सभामा पेश गिे ।  
७ सभाले तोकेका अन्र् काम गिे ।  

६ सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधिकार: सधमधतका सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधिकार देहार् 
बमोणजम हिुेछ: 

१ सधमधतको बैठकमा भाग धलिे ।  
२ बैठकमा उपणस्थत भई तर् भएको कार्यसूचीका ववषर्मा आफ्िो िारिा राख्न े।  
३ संर्ोजकको अिपुणस्थतमा ज्रे्ष्ठ सदस्र्ले संर्ोजक भई बैठक सञ्चालि गिे । 

४ सधमधत अन्तगयत गठि हिु ेउपसधमधतमा रही काम गिे ।  
७ सणचवको काम, कतयव्र् र अधिकार: सधमधतको सणचवको काम, कतयव्र् र अधिकार देहार् 

बमोणजम हिुेछ: 
१ बैठकको धमधत, समर् र स्थािका सम्बन्िमा संर्ोजकको धिदेशि अिसुार सदस्र्हरुलाई 

जािकारी ददिे ।  
२ संर्ोजकसँग परामशय गरी सधमधतको बैठकको कार्यसूची ववतरि गिे ।  
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३ सधमधतको बैठकको माइन्र्टु तर्ार गरी प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतबाट प्रमाणित गराई 
अधभलेख राख्न े।  

४ सधमधतको बैठकमा भएका छलफल, धिियर्, धिदेशिको अधभलेख व्र्वणस्थत गिे ।  
५ सधमधतको प्रधतवेदिको मस्र्ौदा तर्ार गरी संर्ोजकलाई पेश गिे ।  
६ संर्ोजकको तथा प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतले तोकेको अन्र् कार्य गिे ।  

८ सधमधतको संर्ोजक वा सदस्र् ररक्त हिुे अवस्था: देहार्को अवस्थामा सधमधतको संर्ोजक वा 
सदस्र्को पद ररक्त हिुेछ: 

१ गाउँकार्यपाधलका समि राजीिामा ददएमा ।  
२ धिवायणचत कार्यकाल समाप्त भएमा वा धिजको मतृ्र् ुभएमा ।  
३ सधमधतलाई जािकारी िगराई लगातार ३ पटक भन्दा बढी सधमधतको बैठकमा 

अिपुणस्थत भएमा । 

९ लेखापरीिि प्रधतवेदि उपर छलफल तथा कारबाही: अणन्तम लेखापरीििको प्रधतवेदि उपर 
छलफल तथा कारबाही देहार् अिसुार हिुेछ: 

१ िेपालको संवविाि तथा लेखा परीिि ऐि, 2075 अिसुार महालेखापरीिकले 
गाउँपाधलकाको आधथयक कारोबारको लेखापरीिि सम्पन्न गरी प्रारणम्भक प्रधतवेदि 
उपलब्ि गराएपधछ उक्त प्रधतवेदि उपर तोवकएको समर्मा जवाफ प्रधतविर्ा पठाउिे, 
िीधतगत तथा सैद्धाणन्तक व्र्होराहरु कार्ायन्वर्िमा लैजािे, असलुउपर गिुयपिे बेरुज ु
र्वकि गरी असलुउपर गिे र अधिर्धमत भएको रकमका बेरुज ुधिर्धमत गिय सम्बणन्ित 
पदाधिकारीबाट धिियर् गराई बेरुज ु फछयर्ौट गिे कार्य णजम्मेवार व्र्णक्त प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृतबाट सम्पादि गिुयपिेछ ।  

२ उपदफा (1) अिसुार जवाफ प्रधतविर्ा तथा अन्र् प्रविर्ाबाट फछयर्ौट हिु िसकेका 
बाँकी व्र्होरा समावेश गरी महालेखापरीिकबाट अणन्तम लेखापरीिि प्रधतवेदि जारी 
भएपधछ सो प्रधतवेदि कार्यपाधलकाले गाउँसभामा पेश गिेछ । सभाले उक्त प्रधतवेदि 
दफावार छलफल तथा कारबाहीका लाधग सावयजधिक लेखा सधमधतमा पठाउि ुपिेछ ।  

३ सभाबाट प्रवेषत लेखापरीिि प्रधतवेदिका व्र्होराहरुमा मस्र्ौट, वहिाधमिा तथा 
असलुउपर गिुयपिे रकमका सम्बन्िमा सधमधतले गाउँकार्यपाधलकाको जवाफ तथा प्रमाि 
धलई आवश्र्क छलफल, जाँच ववश्लषेि, स्थलगत अवलोकि समेत गरी असलुउपर 
गिुयपिे ठहर भएमा असलु उपर गरी फछयर्ौटको कारबाहीका लाधग 
गाउँकार्यपाधलकालाई धिदेशि ददि सक्िेछ ।  
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४ लेखापरीिि प्रधतवेदिमा मस्र्ौट, वहिाधमिा र असलुउपर गिुयपिे भधि औल्र्ाएको भएता 
पधि सम्बणन्ितसँग स्पष्टीकरि माग गिे, प्रमाि अध्र्र्ि गिे, ववज्ञको रार् धलिे, 
अवहलेको अवस्थामा अिगुमि गदाय असलु उपर गिय िपिे सधमधतले ठहर गरेमा सोही 
व्र्होरासवहत बेरुज ुफछयर्ौटको लाधग महालेखा परीिकको कार्ायलर् तथा लेखापरीिि 
टोलीलाई अिरुोि गिे धिियर् गरी प्रधतवेदिमा समावेश गिय सक्िेछ ।  

५ असलुउपर गिुयपिे ठहर भएको बेरुज ुरकम गाउँकार्यपाधलकाले तारताकेता, सावयजधिक 
सूचिा प्रकाशि गदाय समेत असलु हिु िसकेमा धिर्मािसुार तीिपसु्ते खलुाई प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृतले धिियर् गरी कुमारी चोक तथा केन्रीर् तहधसल कार्ायलर्मा लगत 
कस्ि पठाई बेरुज ुफर्छ्यौट गरी सम्परीिि गराई लगत कट्टा गिय सक्िेछ । 

६ लेखापरीििबाट देणखएका मस्र्ौट, वहिाधमिा र असलु उपर गिुयपिे ठहररएको तथा 
पेश्की बाँकी रहेका धिर्धमत प्रविर्ाबाट फछयर्ौट हिु िसकेका बेरुज ुकार्यपाधलकाबाट 
सरकारी िगदी णजन्सीको हािी िोक्सािी िभएको खलुाई फछयर्ौटका लाधग लेणखआएमा 
बेरुज ुधिर्धमत गरी सधमधतले फछयर्ौट गिय सक्िेछ । सधमधतले उक्त व्र्होरा आफ्िो 
प्रधतवेदिमा समावेश गरी गाउँसभामा पेश गिुयपिेछ ।  

७ उपदफा (4) (5) र (6) बमोणजम फछयर्ौटका लाधग धिियर् भएको बेरुजकुा व्र्होरा 
सवहतको सधमधतको प्रधतवेदि गाउँसभाबाट पाररत भई कार्यपाधलकाले लेखापरीिि 
टोलीसमि पेश गिुयपिेछ । लेखापरीििबाट बेरुज ुसम्परीििको धिियर् भए अिसुार 
बेरुज ुलगतमा कट्टा गरी अधभलेख राख्नपुिेछ ।  

१०  सधमधतको बैठक: सधमधतको बैठक सम्बन्िी कार्यववधि देहार् बमोणजम हिुेछ: 
१ सधमधतको बैठक कणम्तमा ३ मवहिाको १ पटक बस्िेछ । तर संर्ोजकले आवश्र्कता 

अिसुार सधमधतको बैठक सो भन्दा बढी पटक पधि बोलाउि सक्िेछ ।  
२ सधमधतका कणम्तमा २ सदस्र्हरुले धलणखत रुपमा ववषर्वस्त ुउल्लेख गरी सो ववषर्मा 

छलफल गिय माग गरेमा संर्ोजकले सात ददिधभत्र बैठक बोलाउि ुपिेछ ।  
११  बैठकको कार्यसूची: सधमधतको आगामी बैठकको कार्यसूची सामान्र्तर्ा बैठक हिुपुवुय ि ैतर् 

गरी सदस्र्हरुलाई सूचिा ददईिेछ । सो बमोणजम तर् हिु िसकेमा संर्ोजकसँग सणचवले 
परामशय गरी कार्यसूची तर् गिेछ र सावयजधिक महत्त्वका ववषर्मा हिुे बैठक बाहेकका अन्र् 
बैठकको जािकारी कणम्तमा १ (एक) ददि पवहले सदस्र्हरुलाई ददिपुिेछ । तर जरुरी 
अवस्थामा संर्ोजकको धिदेशि अिसुार बैठक बस्िे ३ घण्टा अगावै कार्यसूची तर् गर त्र्सको 
एक प्रधत सदस्र्लाई उपलब्ि गराउि सवकिेछ ।  
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१२  बैठक सञ्चालि: बैठक सञ्चालि सम्बन्िी कार्यववधि देहार् अिसुार हिुेछ : 
१ सधमधतको बैठक सधमधतको संर्ोजकले तोकेको धमधत र समर्मा बस्िेछ ।  
२ प्रत्रे्क बैठकको प्रारम्भ र अन्त्र्को घोषिा संर्ोजकबाट हिुेछ ।  
३ बैठकको संर्ोजि संर्ोजकबाट हिुेछ । धिजको अिपुणस्थधतमा सधमधतका सदस्र्हरुमध्रे् 

ज्रे्ष्ठ सदस्र्बाट संर्ोजि हिुेछ । र्सरी ज्रे्ष्ठ सदस्र्ले संर्ोजकत्व गरेको अवस्थामा 
संर्ोजकले प्रर्ोग गिे सबै अधिकार प्रर्ोग गिय सक्िेछ ।  

४ सधमधतका सदस्र् संख्र्ाको बहमुत सदस्र् उपणस्थत भएमा गिपरुक संख्र्ा पगेुको 
माधििे छ ।  

५ सधमधतको सणचवले सधमधतले तर् गरेका छलफलका ववषर्सँग सम्बणन्ित कागजात, 
सूचिा वा जािकारी सधमधतका सदस्र्हरुलाई उपलब्ि गराउिेछ । 

६ सधमधतका प्रत्रे्क सदस्र्ले सधमधतको कार्यिेत्रधभत्रका ववषर्वस्तसँुग सम्बणन्ित आफूसँग 
भएका अध्र्र्ि सामाग्रीहरु सदस्र्हरुका बीच आदािप्रदाि गिय सक्िेछि ्।  

७ सधमधतको बैठक सम्बन्िी अन्र् कार्यववधि सधमधत आफैले धििायरि गरे बमोणजम हिुेछ। 

१३  बैठकको समर्ावधि, छलफल र धिियर्:  
१ संर्ोजकबाट बैठकको सरुुमा िै कार्यसूचीमा परेका ववषर्को प्रकृधत र महत्त्व समेतलाई 

ध्र्ािमा राखी बैठकको समर्ावधि तर् गररिेछ ।  
२ बैठकमा छलफलका लाधग पूवयधििायररत ववषर् वा कुि ैसदस्र्बाट प्रस्ततु गररएको ववषर् 

वा सधमधतलाई कुिै स्रोतबाट प्राप्त ववषर्हरु छलफलको ववषर् हिु सक्िेछ ।  
३ बैठकको कार्यसूची अिसुार सम्बणन्ित ववषर्मा सदस्र्हरुले जािकारी धलि ुपिेछ ।  
४ आवश्र्कता अिसुार सदस्र्ले बोल्िे समर्को धििायरि गरी छलफल गररिेछ र 

छलफलमा भाग धलिे सदस्र्ले छलफलको ववषर्मा केणन्रत रही धििायररत समर्धभत्र 
आफ्िो ववचार राख्नपुिेछ ।  

५ सधमधतमा भएको छलफल अिावश्र्क वकधसमले लणम्बएको भने्न लागेमा संर्ोजकले सो 
छलफल छोट्याउि चाहेको खण्डमा छोट्याउि सक्िेछ ।  

६ बैठको धििय सवयसम्मधतबाट हिुेछ । सवयसम्मत हिु िसकेमा सधमधतको तत्काल कार्म 
रहेको सदस्र् संख्र्ाको बहमुतको धिियर् सधमधतको धिियर् माधििेछ र मत बराबर 
भएमा संर्ोजकले धििायर्क मत ददिेछ । 

७ सधमधतको धिियर् सणचवले तर्ार गरी प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतबाट प्रमाणित गररिेछ। 
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१४  धिर्मको पालिा: बैठकमा सहभागी सदस्र्हरुले पालिा गिुयपिे धिर्महरु समेत देहार् बमोणजम 
हिुेछि:् 

१ र्स कार्यववधि बमोणजमका व्र्वस्थाहरु सधमधतका सदस्र्ले पालिा गियपिेछ।   
२ बैठक प्रारम्भ भएपधछ अन्त्र् िभएसम्म सदस्र्हरु बैठकमा उपणस्थत रहि ुपिेछ । 

ववशेष कारिवश कुिै सदस्र् बावहर जािपुिे भएमा संर्ोजकको अिमुधत धलि ुपिेछ ।  
३ सधमधतका सदस्र्हरु सधमधतको बैठक चधलरहेको समर्मा कार्यिेत्र बावहर जाि ुपरेमा 

वा अन्र् कुिै कारिले सधमधतको बैठकमा उपणस्थत हिु िसक्िे भएमा सधमधतको 
संर्ोजक वा सणचवलाई पूवय जािकारी गराउि ुपिेछ ।  

४ बैठकको ववषर्वस्तमुा केणन्रत रहि र बैठकलाई मर्ायददत तलु्र्ाउि मोबाईल वा सञ्चार 
सेटलाई आफ्िो अिकूुल व्र्वस्थापि गिुय सबैको कतयव्र् हिुेछ ।  

५ संर्ोजकको ध्र्ािाकषयि गियका धिधमत्त सदस्र्ले हात उठाउि ुपिेछ । साथै, बोल्ि 
चाहिे सदस्र्ले सणचवमाफय त िाम वटपोट गराउि ुपिेछ ।  

६ संर्ोजकको अिमुधतले एक पटकमा एक जिाले मात्र बोल्ि ुपिेछ । कुिै एक सदस्र् 
बोधलरहेको समर्मा बीचैमा अको सदस्र्ले बोल्ि र एकआपसमा कुरा गिय पाईि ेछैि। 

७ सदस्र्ले सधमधतको बैठकमा बोल्दा संर्ोजकलाई सम्बोिि गरेर मात्र बोल्ि ुपिेछ । 
सधमधतको छलफलको िममा कुिै सदस्र्ले व्र्क्त गरेको ववषर्वस्तलुाई अको सदस्र्ले 
सकेसम्म िदोहोर् र्ाउिे गरी बोल्ि ुपिे छ ।  

८ बैठकमा बोल्दा कसैलाई व्र्णक्तगत आिपे लगाउि, अणशष्ट, अश्लील, अपमािजिक वा 
कुिै आपणत्तजिक शब्द बोल्ि हुँदैि । सदस्र्ले बोल्ि पाउिे अधिकारलाई बैठकको 
कार्यमा बािा पािे मिासर्ले दरुुपर्ोग गिय पाईिे छैि । 

९ संर्ोजकले बैठकलाई मर्ायददत बिाउि सदस्र्हरुलाई आवश्र्क धिदेशि ददि सक्िेछ। 

१०  बैठकमा छलफलका लाधग पूवयधििायररत ववषर् वा कुिै सदस्र्बाट प्रस्ततु गररएको 
ववषर् वा सधमधतलाई कुि ैस्रोतबाट प्राप्त ववषर् बैठकमा छलफलको ववषर् हिु सक्िेछ। 

११  सधमधतले आफ्िो कार्य सवु्र्वणस्थत, धछटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गिय 
कार्यिेत्र र कार्यववधि तोकी आवश्र्कता अिसुार उपसधमधत गठि गिय सक्िेछ र र्सरी 
गदठत उपसधमधतहरुले तोवकएको समर्मा सो कार्य सम्पन्न गरी सधमधतमा प्रधतवेदि पेश 
गिुयपिेछ ।  

१२  संर्ोजकले बैठकलाई सम्बोिि गरररहेको ददि र समर्मा कुिै पधि सदस्र्ले स्थाि 
छोड्ि ुहुँदैि र बावहर जािपुिे भएमा संर्ोजकको अिमुधत धलएर जाि ुपिेछ ।  
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१३  सधमधतको बैठक बस्ि तोवकएको ददि र समर्मा सम्पूिय सदस्र्हरु अधिवार्य रुपमा 
उपणस्थत हिु ुपिेछ । तोवकएको समर्मा गिपरु संख्र्ामा सदस्र्हरुको उपणस्थधत हिु 
िसकेमा सो ददिको बैठक संर्ोजकले स्थधगत गरी अको कुि ैददि र समर्मा बैठक 
बस्िे गरी तोक्ि सक्िेछ ।  

१५  बैठकमा सहभाधगता तथा प्रवेश : 
१ सधमधतको बैठकमा छलफलको लाधग तर् भएको ववषर्मा सधमधतको कुि ैसदस्र्को 

धिजी स्वाथय वा संलग्िता गाँधसएको भएमा त्र्स्तो ववषर्को छलफलमा सम्बणन्ित 
सदस्र् सहभागी हिु पाउिे छैि तर छलफलमा त्र्स्तो सदस्र्को उपणस्थधत आवश्र्क 
छ भने्न लागेमा संर्ोजकले त्र्स्तो सदस्र्लाई छलफलमा सहभागी गराउि सक्िेछ ।  

२ कुिै ववषर्मा ववज्ञको रार् परामशय आवश्र्क भएमा सधमधतले उपर्कु्त ठािकेो ववज्ञलाई 
बैठकमा आमन्त्रि गिय वा धलणखत सझुाव धलि सवकिेछ ।  

३ बैठकमा प्रसे र सरोकारवालालाई प्रवेश ददि ेसम्बन्िी अधिकार गाउँपाधलका अध्र्ि र 
सधमधतको संर्ोजकको परामशयमा प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतलाई हिुेछ । 

१६  कुिै व्र्णक्त वा पदाधिकारीलाई उपणस्थत गराउि वा कागजात णझकाउि सक्िे: 
१ सधमधतले आफ्िो िेत्राधिकार धभत्रको कामको धसलधसलामा आवश्र्क भएका कुिै व्र्णक्त 

वा पदाधिकारीलाई उपणस्थत गराउि तथा कुिै कागजपत्र णझकाउि सक्िेछ । र्सरी 
माग गररएको कागजपत्र उपलब्ि गराउि ुर उपणस्थधत हिु ुसम्बणन्ित पदाधिकारी र 
धिकार्को कतयव्र् हिुेछ ।  

२ उपणस्थत गराईएको व्र्णक्त वा पदाधिकारीसँग सधमधतले आवश्र्क ठािेमा छलफल गिय 
तथा जािकारी धलि सक्िेछ ।  

३ आवश्र्क भएमा सम्बणन्ित ववषर्को ववशेषज्ञ वा सरोकारवाला तथा महालेखापरीिकको 
कार्ायलर्का प्रधतधिधिलाई सधमधतको बैठकमा आमन्त्रि गिय सवकिेछ ।  

४ सधमधतमा आमणन्त्रत व्र्णक्त वा पदाधिकारीले सधमधतले माग गरेका ववषर्मा आफ्िो 
तथ्र् एवम ्आिारर्कु्त िारिा णशष्टतापूवयक राख्नपुिेछ।   

५ सधमधतको कार्यिेत्रसँग सम्बणन्ित ववषर्मा संर्ोजकको धिदेशािसुार सणचवले आवश्र्क 
कागजात, सूचिा, तथ्र्ाङ्क वा अन्र् सन्दभय सामाग्रीहरु सम्बणन्ित धिकार्सँग माग गिय 
सक्िेछ र  प्राप्त ववषर्हरु सधमधतमा पेश गिुय सम्बणन्ित धिकार्को दावर्त्व हिुेछ ।  

१७  उपसधमधत गठि, कार्यिते्र तथा अधिकार: 
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१ सधमतले आफ्िो कार्य व्र्वणस्थत र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गिय, कुिै ववषर्मा थप 
अध्र्र्ि ववश्लषेि गिय सधमधतले कार्यिेत्र र कार्यववधिकव अधििमा रही आवश्र्कता 
अिसुार सधमधतका सदस्र्हरुमध्रे्बाट उपसधमधत गठि गरी कार्यमा लगाउि सक्िेछ। 

२  उपणस्थत गराईएको व्र्णक्त वा पदाधिकारीसँग सधमधतले आवश्र्क ठािकेो खण्डमा 
छलफल गिय तथा जािकारी धलि सक्िेछ ।  

३ आवश्र्क भएमा सम्बणन्ित ववषर्को ववशेषज्ञ वा सरोकारवाला तथा महालेखापरीिकको 
कार्ायलर्का प्रधतधिधिलाई सधमधतको बैठकमा आमन्त्रि गिय सवकिेछ ।  

४ सधमधतमा आमणन्त्रत व्र्णक्त वा पदाधिकारीले सधमतले माग गरेका ववषर्मा आफ्िो तथ्र् 
एवम ्आिारर्कु्त िारिा णशष्टतापूवयक राख्न ुपिेछ ।  

५ सधमधतको कार्यिेत्रसँग सम्बणन्ित ववषर्मा संर्ोजकको धिदेशािसुार सणचवले आवश्र्क 
कागजात, सूचिा, तथ्र्ाङ्क वा अन्र् सन्दभय सामाग्रीहरु सम्बणन्ित धिकार्सँग माग गिय 
सक्िेछ र प्राप्त वववरिहरु सधमधतमा पेश गिुय सम्बणन्ित धिकार्को दावर्त्व हिुेछ ।  

१८  उपधसधमधत गठि, कार्यिते्र तथा अधिकार:  
१ सधमधतले आफ्िो कार्य व्र्वणस्थत र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गिय, कुिै ववषर्मा थप 

अध्र्र्ि ववश्लषेि गिय सधमधतले कार्यिेत्र र कार्यववधिको अधििमा रही आवश्र्कता 
अिसुार सधमधतका सदस्र्हरुमध्रे्बाट उपसधमधत गठि गरी कार्यमा लगाउि सक्िेछ। 

२ उपसधमधत गठि गदाय समावेशी प्रकृधतको दलीर् संरचिालाई ध्र्ाि ददिपुिेछ ।  
३ उपसधमधतको सदस्र्हरुको िाम सवहतको प्रस्ताव संर्ोजकले बैठक समि राख्नछे ।  
४ उपसधमधतको संर्ोजकले सम्बणन्ित उपसधमधतको कार्य सञ्चालि गदाय सधमधतको 

संर्ोजकलाई भए सरहको अधिकार हिुेछ ।  
५ उपसधमधतले तोकेको समर्ावधिधभत्र आफूलाई प्राप्त णजम्मेवारी बमोणजमको कार्य सम्पन्न 

गरी बैठकसमि आफ्िो प्रधतवेदि पशय गिेछ । तर ववशेष कारिवश समर्ावधिधभत्र 
कार्य सम्पन्न गिय िसकेमा कारि सवहत सधमधतसमि थप समर् माग गिय सक्िेछ ।  

६ सधमधतको बैठकले आवश्र्क छलफल गरी उक्त प्रधतवेदिमाधथ धिियर् गिेछ ।  
१९  अिगुमि उपसधमधतको गठि : 

१ सधमधतले आफ्िो कार्यिेत्रधभत्र रही गरेका काम कारबाहीका धिियर्, ददएका धिदेशि र 
वावषयक प्रधतवेदिमा उल्लेणखत ववषर्हरु कार्ायन्वर्ि भए िभएको सम्बन्िमा अिगुमि 
गिय संर्ोजकले अिगुमि गठि गिे प्रस्ताव बैठकसमि पेश गिेछ ।  
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२ अिगुमि उपसधमधतले अिगुमि गरेका ववषर्हरुको प्रधतवेदि सधमधतमा पेश गिेछ र 
उक्त प्रधतवेदिमाधथ सधमधतले छलफल गरी आवश्र्क धिियर् गिेछ ।  

३ अिगुमि उपसधमधतले सम्बणन्ित िेत्रबाट प्राप्त वववरि वा प्रमािका आिारमा आफ्िो 
सझुाव सवहतको प्रधतवेदि तर्ार गरी सधमधतसमि पेश गिुयपिेछ र सधमधतले र्समा 
आवश्र्क छलफल गरी धिियर् गिेछ ।  

२०  प्रधतवेदि : 
१ सधमधतले आफ्िो कामको प्रधतवेदि अियवावषयक रुपमा अियवावषयक व्र्तीत भएको ३ 

मवहिाधभत्र सभामा प्रस्ततु गिेछ ।  
२१  कार्यताधलकाले धिमायि तथा कार्यववधिको पालिा: 

१ सधमधतले आफ्िो कार्य समर्मै सम्पन्न गिे कार्यताधलका धिमायि गिय सक्िेछ र सो 
कार्यताधलका पालिा गिुय सबै सदस्र्हरुको कतयव्र् हिुेछ ।  

२ कार्यववधिमा उल्लेणखत धिर्महरुको पालिा गराउिे सम्बन्िमा संर्ोजकको धििय अणन्तम 
हिुेछ ।  

२२  सधमधतको अधभलेख: 
१ सधमधतले आफूले सम्पादि गरेका कामको अधभलेख दरुुस्त राख्न ुपिेछ ।  
२ सधमधतले आफ्िो कार्यिते्रधभत्रको कुिै काम, कारबाहीको प्रकृधत र ववषर्को 

गाम्भीर्यतालाई दृवष्टगत गरी गोप्र् राख्नपुिे अधभलेखहरु सावयजधिक गिुय हुँदैि ।  
३ सधमधतमा भएको छलफल, धिियर् र कामकारबाहीसँग सम्बणन्ित अधभलेख सधमधत 

सणचवमाफय त सणचवालर्ले व्र्वणस्थत गरी राख्नछे । त्र्स्तो धिियर्को अधभलेख प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृतको अिमुधत धबिा सणचवालर् बावहर लैजाि सवकिे छैि ।  

२३  स्रोत साििको व्र्वस्थापि: 
१ सधमधतको लाधग आवश्र्क पिे स्रोतसाििको व्र्वस्था सणचवालर्बाट हिुेछ ।  
२ सधमधतका सदस्र्हरु तथा कमयचारीले पाउिे सेवा सवुविा उदर्परुगढी गाउँपाधलकाका 

ववधभन्न सधमधतलाई उपलब्ि गराए अिसुारको बैठक भत्ता सेवा सवुविा उपलब्ि 
गराईिेछ ।  

३ थप स्रोत सािि र सवुविा ददिपुिे देणखएमा उदर्परुगढी गाउँकार्यपाधलकाको धिियर् 
अिसुार उपलब्ि हिुेछ ।  

२४  आचारसंवहता: 
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१ सधमधतको धिियर्को पालिा गिुय र सधमधतको बैठकलाई मर्ायददत बिाउि ुसबैको कतयव्र् 
हिुेछ ।  

२ र्स कार्यववधिको पालिा गिुय सम्बणन्ित सबैको कतयव्र् हिुेछ ।  
३ सधमधतको कामकारबाहीमा सहर्ोग परु् र्ाउि ुसधमधतका सदस्र् तथा सरोकारवाला सबैको  

कतयव्र् हिुेछ ।  
४ सधमधतका सदस्र्हरुको स्वाथय बाणझिे व्र्वहार हिु ुहुँदैि धिष्पिताका साथ कार्य गिुय 

पिेछ ।  
२५  ववववि: 

१ सधमधतले र्स कार्यववधिमा सामान्र् कुराहरुमा आवश्र्क पररमाजयि र संसोिि प्रस्ताव 
गरी उदर्परुगढी गाउँकार्यपाधलकाबाट संसोििका व्र्होरा स्वीकृत भए बमोणजम लागू 
हिुेछ । 

२ र्स कार्यववधि बमोणजम सधमधतले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्रे् केही अधिकार सणचव 
वा अन्र् कुिै अधिकृतले प्रर्ोग गिय पाउिे गरी प्रत्र्ार्ोजि गिय सक्िेछ ।  

३ र्स कार्यववधिको व्र्वस्थाहरु स्थािीर् सरकार सञ्चालि ऐि, 2074, कोशी प्रदेशको 
प्रचधलत ऐि, धिर्मावली तथा उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको अन्र् कािूिसँग बाँणझएमा 
बाँणझएको हदसम्म स्वत: खारेज हिुेछ ।  

४ सधमधतले सधमधतको िाम र संर्ोजकको छाप प्रर्ोग गरी कार्य गराउि सक्िेछ ।  
 


