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पाणिनी गाउँपाणिकाको िेखा सणिणि सञ्चािन कार्यणिणि, २०७८ 

ufpF sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldltM @)&*÷)^÷@$ 

प्रस्तावना: 

पाणिनी गाउँपाणिकाको शासन व्यवस्थािाई थप जनमखुी, सेवामखुी, 

जनउत्तरदायी र पारदशी तलु्याई णवत्तीय सशुासन कायम गराउने उदे्धश्यिे 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २२ वमोणजम पाणिनी  

गाउँपाणिकाको िेखा सणमणतिे सम्पादन गनुुपने काम कारवाहीिाई 

व्यवणस्थत, मयाुणदत र अनुशाणसत रुपमा संचािन गनु वाञ्छनीय भएकोिे 

पाणिनी गाउँपाणिकाको प्रशासकीय कायुणवणि (णनयणमत गने) ऐन, २०७५ 
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को दफा  ४ िे णदएको अणिकार प्रयोग गरी कायुपाणिकािे यो कायुणवणि 

बनाएको छ ।  

१. संणिप्त नाि र प्रारम्भः 

(१) यस कायुणवणिको नाम पाणिनी गाउँपाणिकाको “िेखा सणमणतको 

कायुणवणि, २०७८” रहकेो छ ।  

(२) यो कायुणवणि कायुपाणिकाबाट स्वीकृत भए पश्चात तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषाः णबषय वा प्रसंगिे अको अथु निागेमा यस कायुणवणिमा; 

(१) “सभापणत” भन्नािे यस िेखा सणमणतको संयोजकिाई सम्झन ुपछु र सो 

शब्दिे सभापणतको अनपुणस्थणतमा सणमणतको सभापणतको रुपमाकाम गने 

अन्य सदस्य समतेिाई जनाउँछ ।  

(२) “सणमणत” भन्नािे िेखा सणमणतिाई सम्झन ुपछु ।  

(३) “बैठक” भन्नािे सणमणतिे औपचाररक रुपमा आयोजना गने कुनै पणन 

बैठकिाई सम्झनु पछु र सो शब्दिे सणमणतद्वारा गणठत उपसणमणतको बैठक 

समतेिाई जनाउँछ ।  

(४) “कायुदि” भन्नािे िेखा सणमणत बमोणजम गणठत कायुदि सम्झनपुछु ।  

(५) “कायुणवणि” भन्नािे िेखा सणमणतको कायुणवणि, २०७८ िाई 

सम्झनपुछु ।  

(६) “सदस्य सणचव” भन्नािे आणथुक प्रशासन शाख प्रमखुिाई सम्झन ुपछु र 

सो शब्दिे सदस्य सणचवको अनपुणस्थणतमा काम गने कमचुारी समते जनाउँछ 

।  

(७) “सदस्य” भन्नािे िेखा सणमणतको सदस्यिाई जनाउँछ ।  

(८) “सणचवािय” भन्नािे पाणिनी गाउँपाणिकाको आन्तररक िेखा परीक्षि 

वा कायाुियको तोणकएको शाखा सम्झनपुछु ।  

(९) “स्थानीय सरकार” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 

अनसुार स्थाणपत पाणिनी गाउँपाणिकािाई सम्झनपुछु र सो शब्दिे यस 

अन्तगतुका णनकायहरुिाई समेत जनाउँछ ।  
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(१०) “सरकारी कोष” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 

दफा ६९ र दफा ७० मा उल्िेणखत कोषिाई सम्झनपुछु ।  

(११) “सभा” भन्नािे पाणिनी गाउँपाणिकाको गाउँ सभािाई सम्झनपुछु ।  

(१२) “णनयमाविी” भन्नािे पाणिनी गाउँपाणिकाबाट जारी गररएका 

णनयमाविीिाई सम्झनपुछु ।  

(१३) “णनयम” भन्नािे पाणिनी गाउँपाणिकाको णनयमिाई सम्झनपुछु ।  

(१४) “िेखा” भन्नािे कारोवार भएको व्यहोरा दणेखने गरी प्रचणित काननू 

बमोणजम राणखने अणभिेख,    खाता, बणह, णकताव आणद र सो कारोवारिाई 

प्रमाणित गने अन्य कागजात समतेिाई सम्झनपुछु । 

(१६) “सावजुणनक िेखा” भन्नािे सावजुणनक खररद काननू अनसुारका 

पाणिनी गाउँपाणिकामा भएका आणथुक कारोवारहरुको व्यहोरा दणेखने गरी 

प्रचणित काननू बमोणजम राणखने अणभिेख, खाता, बणहणकताब आणद र सो 

कारोवारिाई प्रमाणित गने अन्य कागजात समेतिाई सम्झनपुछु ।  

(१७) “सावजुणनक णनकाय” भन्नािे पाणिनी गाउँपाणिका र यस अन्तगतुका 

वडा सणमणत, वडा कायाुिय, णवषयगत कायाुिय समेतिाई सम्झनपुछु ।  

३. सणिणिको कार्यिेत्र र सणिणिको काि, कियव्र् र अणिकार देहार् 

बिोणिि हुनेछः 

(१) वाणषकु बजटेिे अनुमान गरे बमोणजम राजश्व संकिन र स्रोत पररचाि 

भए नभएको हरेी िक्ष्य प्राणिका िाणग कायुपाणिकािाई आवश्यक 

सझुावणदने ।  

(२) कायुपाणिकामा भए गरेका कायुहरुमा णवत्तीय सशुासन कायम गराउन 

सझुाव णदने ।  

(३) पेश्की बेरुजकुो अवस्था णवलेेषषि गदस सो को फयौयकटका िाणग 

आवश्यक कायु गने ।  
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(४) स्वीकृत वाणषकु बजटेिे अनमुान गरे बमोणजमको काम भएको वा 

नभएको बारेमा णिणखत प्रणतवेदन र सझुावहरु समते कायुपाणिका वा सभामा 

पेश गने । 

(५) महािेखा परीक्षकबाट सम्पन्न अणन्तम िेखा परीक्षिबाट कायम भएका 

बेरुज ु तथा आणथुक अणनयणमतका सम्वन्िमा त्यस्तो बेरुज ु र आणथुक 

अणनयणमततािाई णनयणमत एवं असिु फछ्र्यकट गनु आवश्यक काम कारबाही 

गरे वा नगरेको णवषयमा णनदशेन णदने र प्रणतवदेन पेश गने तथा बेरुज ु

फयौयकटका िाणग ताकेता गने र णनयणमत गनुुपने प्रकृणतका बेरुज ु फयौयकट 

गनुुपने आिार समते उल्िेख गरर णनयणमत गनुका िागी सभामा पेश गने ।  

(६) वडागत अनसुार स्रोत पररचािन तथा राजस्व एव ं दस्तरु संकिन भए 

नभएको बारेमा प्रणतवदेन तयार गने ।  

(७) सणमणतको कायके्षत्र णभत्रका णवषयमा प्राि उजरुी, सञ्चार माध्यममा 

आएका णवषयहरु, सरोकारवािाको चासो एव ं सणमणतिे आवश्यक ठानेका 

णवषयहरुमा जाँच गरी आवश्यक णनदशेन णदने,  

४. सणिणिको बैठकः  

सणमणतको बैठक सम्बन्िी कायुणवणि दहेाय बमोणजम हुनेछः 

(१) सणमणतको सभापणतिे आवश्यकता अनुसार सणमणतको बैठक बोिाउन 

सक्नेछन ् तर सणमणतका एक चकथाई सदस्यहरुिे णिणखत रुपमा णवषयवस्तु 

उल्िेख गरी सो णवषयमा छिफि गनु माग गरेमा सभापणतिे सात णदनणभत्र 

बैठक बोिाउन ुपनेछ ।  

(२) सणमणतको बैठक सभापणतिे तोकेको णमणत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।  

५. बैठकको कार्यसूचीः  

सणमणतको आगामी बैठकको कायुसचूी सामान्यतया बैठक हुनपुवू ुनै तय गरी 

सदस्यहरुिाई सचूना णदइने छ । सो बमोणजम तय हुन नसकेमा सभापणतसँग 

सदस्य सणचविे परामश ु गरी कायुसचूी तय गनेछ र सावजुणनक महत्वका 
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णवषयमा हुने बैठक बाहकेका अन्य बैठकको जानकारी कणम्तमा १ (एक) णदन 

पणहिे सदस्यहरुिाई णदनपुनेछ ।  

तर णवशेष पररणस्थणतमा वैठक वस्नपुने भएमा सभापणतको णनदशेन अनसुार 

बैठक बस्ने एक घण्टा अगाव ैकायुसचूी तयार गरी त्यसको एक प्रणत प्रत्येक 

सदस्यिाई उपिब्ि गराउन सणकनेछ ।  

६. बैठक संचािनः  

बैठक संचािन सम्बन्िी कायुणवणि दहेाय अनसुार हुनेछः  

(१) सणमणतको बैठक सणमणतको सभापणतिे तोकेको णमणत र समयमा बस्नेछ ।  

(२) बैठकको सभापणतत्व सभापणतबाट हुनेछ । णनजको अनपुणस्थणतमा 

सभापणतको अनमुणतिे सणमणतका सदस्यहरु मध्ये जषे्ठ सदस्यबाट हुनेछ । 

यसरी जषे्ठ सदस्यिे सभापणतत्व गरेको अवस्थामा सभापणतिे प्रयोग गने सबै 

अणिकार प्रयोग गनु सक्नेछ ।  

(३) सणमणतको गिपरूक संख्या सणमणतको सम्पिू ुसदस्य संख्या कणम्तमा ५० 

प्रणतशत हुनेछ ।  

(४) सभापणतिे प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र अन्त्यको घोषिा गनेछ ।  

(५) सणमणतको णवषयसँग सम्बणन्ित कागजात, सचूनावा जानकारी सणमणतका 

सदस्यहरुिाई सणमणतका सणचविे उपिब्ि गराउनेछ ।  

(६) सणमणतका प्रत्येक सदस्यिे सणमणतको कायुके्षत्र णभत्रका णवषयवस्तसँुग 

सम्बणन्ित आफूसँग भएका अध्ययन सामग्रीहरू सदस्यहरूका बीच 

आदानप्रदान गनु सक्नेछन ्।  

(७) सणमणतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायुणवणि सणमणत आफैिे णनिाुरि गरे 

बमोणजम हुनेछ ।  

७. बैठकको सिर्ािणि, छिफि र णनियर्ः  

(१) बैठकको शरुुमा नै कायुसूचीमा परेका णबषयको प्रकृणत र महत्व समतेिाई 

ध्यानमा राखी बैठकको समायावणि तय गररनेछ ।  
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(२) बैठकमा छिफि कािाणग पवूणुनिाुररत णवषयवा कुनै सदस्यबाट प्रस्ततु 

गररएको णवषयवा सणमणतिाई कुनै स्रोतबाट प्राि णवषयहरु छिफिको णवषय 

हुन सक्नेछ ।  

(३) आवश्यकता अुनसार सदस्यिे बोल्ने समयको णनिाुरि गरी छिफि 

गररनेछ र छिफिमा भागणिने सदस्यिे छिफिको णवषयमा केणन्ित रही 

णनिाुररत समयणभत्र आफ्नो णवचार राख्नपुनेछ ।  

(४) सणमणतमा भएको छिफि अनावश्यक णकणसमिे िणम्बएको भन्ने 

िागमेा सभापणतिे सो छिफि छोट्याउन चाहकेो खण्डमा छिफि 

छोट्याउन सक्नेछ ।  

(५) बैठकको णनियु सवसुम्मणतबाट हुनेछ । सवसुम्म तहुन नसकेमा 

सणमणतको तत्काि कायम रहकेो सदस्य संख्याको बहुमतको णनियु सणमणतको 

णनियु माणननेछ र मत बराबर भएमा सभापणतिे णनिाुयक मत णदनेछ ।  

(६) सणमणतको णनियु सभापणतद्वारा प्रमाणित गररनेछ ।  

(७) बैठकमाकुनै अयोग्य व्यणििे भागणिई णनियु भईसकेका कारििे 

उिणनियु बदर हुने छैन ।  

८. बैठकिा णनर्िको पािनाः बैठकमा सहभागी सदस्यहरुिे पािना गनुु 

पने णनयमहरु समते दहेाय बमाणजम हुनेछनः 

(१) यस कायुणवणि बमोणजमका व्यवस्थाहरु सणमणतका सदस्यिे पािना 

गनुुपनेछ । 

(२) बैठक प्रारम्भ भएपणछ अन्त्यन भएसम्म सदस्यहरु बैठकमा उपणस्थत रहन ु

पनेछ । णवशषे कारिवश कुनै सदस्य बाणहर जानपुने भएमा सभापणतको 

अनमुणत णिन ुपनेछ ।  

(३) सणमणतका सदस्यहरु सणमणतको बैठक चणिरहकेो समयमा गाउँपाणिका 

बाणहर जान ु परेमा वाअन्यकुनै कारििे सणमणतको बैठकमा उपणस्थत हुन 

नसक्ने भएमा सणमणतको सभापणत वा सणचविाई पवू ुजानकारी गराउन ुपनेछ ।  
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(४) बैठकको णबषयवस्तुमा केणन्ित रहन र बैठकिाई मयाुणदत तलु्याउन 

मोवाइि वा संचार सेटिाई आफ्नो अनकुुि व्यवस्थापन गनुु सबैको कतुव्य 

हुनेछ ।  

(५) सभापणतको ध्यानाकषिु गनुका णनणमत्त सदस्यिे हात उठाउन ु पनेछ । 

साथै, बोल्न चाहने सदस्यिे सणचव माफुत नाम णटपोट गराउनु पनेछ ।  

(६) सभापणतिे बोल्न चाहने सदस्यको नाम क्रमशः बोिाएपणछ वा इसारा 

गरेपणछ एक पटकमा एक जनािे मात्र बोल्न ु पनेछ । कुनै एक सदस्य 

बोणिरहकेो समयमा णबचैमा अको सदस्यिे बोल्न र एक आपसमा कुरा गनु 

पाइने छैन ।  

(७) सदस्यिे सणमणतको बैठकमा बोल्दा सभापणतिाई सम्बोिन गरेर 

मात्रबोल्नु पनेछ । सणमणतको छिफिको क्रममा कुनै सदस्यिे व्यि गरेको 

णवषय वस्तिुाई अको सदस्यिे सो कुरामा सहमणतव्यि गने बाहके पनुः 

सोही णवषय दोहोराउन पाईने छैन ।  

(८) बैठकमा बोल्दा कसैिाई व्यणिगत आक्षेप िगाउन, अणशष्ट, अणलेषि, 

अपमान जनकवा कुनै आपणत्तजनक शब्दबोल्न हुदँनै । सदस्यिे बोल्न पाउने 

अणिकारिाई बैठकको कायुमा बािापाने मनसायिे दरुुपयोग गनु पाइने छैन ।  

(९) सभापणतिे बैठकिाई मयाुणदत बनाउन सदस्यहरुिाई आवश्यक णनदशेन 

णदन सक्नेछ । कुनै सदस्यबाट अमयाुणदत व्यवहार भएमा णनयमअनुसार 

कारवाही हुनेछ ।  

९. बैठकिा सहभाणगिा िथा प्रिेशः 

(१) बैठकको छिफिको णवषयमा सणमणतको कुनै सदस्यको णनजी स्वाथु वा 

संिग्नता गाँणसएको भएमा त्यस्तो णवषयको छिफिमा सम्बणन्ित सदस्य 

सहभागी हुन पाउने छैन ।  

तर छिफिमा त्यस्तो सदस्यको उपणस्थणत आवश्यक छ भन्ने िागमेा सणमणत 

वा सणमणतको सभापणतिे त्यस्तो सदस्यिाई छिफिमा सहभागी गराउन 

सक्नेछ ।  
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(२) बैठकमा प्रेस र अन्य सरोकारवािािाई प्रवशे णदने सम्बन्िी अणिकार 

सभापणतिाई हुनेछ ।  

१०. कागिाि णिकाउने िा कुनै व्र्णि िा पदाणिकारीिाई उपणथथि 

गराउन सकनेः  

(१) सणमणतिे आफ्नो कतुव्य पािनको णसिणसिामा आवश्यक कुनै 

कागजपत्र णझकाउन वा कुनै व्यणि वा पदाणिकारीिाई उपणस्थत गराउन 

सक्नेछ । यसरी माग गरीएको कागजपत्र उपिब्ि गराउन ु र उपणस्थती हुन ु

सम्बणन्ित पदाणिकारी र णनकायको कतुव्य हुने छ ।  

(२) सणमणतमा आवश्यकता अनसुार सम्बणन्ित णवषयको णवशषेज्ञ वा 

सरोकारवािाई आमन्त्रि गनु सणकनेछ । यसरी आमणन्त्रत व्यणि वा 

पदाणिकारीिे सणमणतिे माग गरेका णवषयमा आफ्नो तथ्य एव ं आिारयिु 

िारिा णशष्टतापवूकु राख्न ुपनेछ ।  

(३) उपणस्थत गराइएको व्यणि वा पदाणिकारीिाई सणमणतिे आवश्यक 

ठानेमा शोिपछु गनु गराउन सक्नेछ ।  

(४) सणमणतको कायुके्षत्रसँग सम्बणन्ित णवषयमा सभापणतको णनदशेानसुार 

सणचविे आवश्यक कागजात, सचूना, तथ्याङ्क वा अन्य सन्दभ ुसामग्रीहरू 

सम्बणन्ित णनकायसँग माग गनु सक्नेछ र प्राि णववरिहरू सणमणतमा पेश गनुु 

सम्बणन्ित णनकायको दाणयत्व हुनेछ । 

११. छानणिन सणिणिको गठनः  

(१) सणचवाियमा प्राि उजरुी वा सणमणतको कायुके्षत्रसँग सम्बणन्ित कुनै पणन 

णवषयमा तत्काि छानणवन वा अध्ययन गनु आवश्यक छ भन्ने िागमेा 

सणमणतिे उि णवषयमा कायुक्षेत्र र कायुणवणिको अणिनमा रही छानणवन 

सणमणत गठन गनु सक्नेछ ।  

(२) उि छानणवन सणमणतिे सम्बणन्ित क्षेत्रबाट प्राि णववरि वा प्रमािका 

आिारमा आफ्नो सझुाव सणहतको प्रणतवदेन तयार गरी सणमणत समक्ष पेश 

गनुुपनेछ र सणमणतिे यसमा आवश्यक णनिुय गनेछ ।  
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१२. अनुगिन सणिणिको गठनः  

(१) सणमणतिे आफ्नो कायुक्षेत्रणभत्र रही गरेका काम कारवाहीका णनियु, 

णदएका णनदशेन र वाणषकु प्रणतवदनेमा उणल्िणखत णवषयहरु कायाुन्वयन भए 

नभएको सम्बन्िमा अनगुमन गनु सभापणतिे अनगुमन सणमणत गठन गने 

प्रस्ताव बैठक समक्ष पेश गनेछ ।  

(२) उि अनगुमन सणमणतिे अनगुमन गरेका णवषयहरुको प्रणतवदेन सणमणतमा 

पेश गनेछ र उि प्रणतवदेन माणथ सणमणतिे छिफि गरी आवश्यक णनियु 

गनेछ ।  

(३) उि अनगुमन सणमणतिे सम्बणन्ित के्षत्रबाट प्राि णववरि वा प्रमािका 

आिारमा आफ्नो सझुाव सणहतको प्रणतवदेन तयार गरी सणमणत समक्ष पेश 

गनुुपनेछ र सणमणतिे यसमा आवश्यक छिफि गरी णनियु गनेछ ।  

१३. िाणषयक प्रणििेदनः सणमणतिे वाणषकु प्रणतवदेन गाउँ कायुपाणिकामा 

पेश गरी छिफि गरी स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।  

१४. कार्यिाणिकाको णनिायि िथा कार्यणिणिको पािनाः  

(१) सणमणतिे आफ्नो कायु समयम ै सम्पन्न गनु कायु ताणिका णनमाुि 

गनुसक्नेछ र सो कायुताणिका पािना गनुु सबै सदस्यहरुको कतुव्य हुनेछ ।  

(२) कायुणवणिमा उणल्िणखत णनयमहरूको पािना गराउने सम्बन्िमा 

सभापणतको णनियु अणन्तम हुनेछ ।  

१५. सणमणतको अणभिेखः  

(१) सणमणतिे आफूिे सम्पादन गरेका कामको अणभिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ ।  

(२) सणमणतिे आफनो कायुके्षत्र णभत्रको कुनै काम, कारवाहीको प्रकृणत र 

णवषयको गाणम्भयुतािाई दृणष्टगत गरी गोप्य राख्न ु पने अणभिेखहरु 

सावजुणनक गनुु हुदंनै ।  

(३) सणमणतमा भएको छिफि, णनियु र कामकारवाहीसँग सम्बणन्ित 

अणभिेख सणमणत सणचव माफुत सणचवाियिे व्यवणस्थत गरी राख्नेछ । 
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त्यस्तो णनियुको अणभिेख सभापणतको अनमुणतणवना सणचवािय बाणहर 

िैजान सणकने छैन ।  

१६. सणिणिको सणचिािर्ः पाणिनी गाउँपाणिका आन्तररक िेखापरीक्षि 

शाखा वा तोकेको स्थानमा सणमणतको सणचवािय रहनेछ ।  

१७. स्रोि सािनको व्र्िथथापनः  

(१) सणमणतको िागी आवश्यक पने स्रोत सािनको व्यवस्था गाउँपाणिकािे 

गनेछ ।  

(२) सणमणतका सदस्यहरु तथा कमचुारीिे पाउने सेवा सणुविा पाणिनी 

गाउँपाणिकाका अन्य सणमणतिाई उपिव्ि गराए अनुसारको बैठक भत्ता 

िगायतको सेवा सणुविा उपिव्ि गराइने छ ।  

(३) थप स्रोत सािन र सणुविा णदन ुपने दणेखएमा गाउँ सभाको णनियु अनसुार 

उपिव्ि हुनेछ ।  

१८. आचारसंणहिाः  

(१) सणमणतको णनियुको पािना गनुु र सणमणतको बैठकिाई मयाुणदत बनाउन ु

सबैको कतुव्य हुनेछ ।  

(२) यस कायुणवणिको पािना गनुु सम्बणन्ित सबैको कतुव्य हुनेछ ।  

(३) सणमणतको कामकारवाहीमा सहयोग प¥ुयाउन ु सणमणतका सदस्य तथा 

सरोकारवािा सबैको कतुव्य हुनेछ ।  

(४) सणमणतिे णदएको णनदशेन तथा सझुावको पािना गनुु सबैको कतुव्य 

हुनेछ ।  

(५) सणमणतको काम कारवाही र णनियु सभापणतको अनमुणत वगेर 

सदस्यहरुिे सावजुणनक गनु पाउने छैनन ्।  

१९ णिणििः 

(१) यस कायुणवणि बमोणजम सणमणतिे आफूिाई प्राि अणिकार मध्ये केही 

अणिकार सणचव वा अन्य कुन ैसदस्यिे प्रयोग गनु पाउन ेगरी प्रत्यायोजन गन ु

सक्नेछ ।  
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(२) यस कायुणविीको व्यवस्थाहरू स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र 

िणुम्बनी प्रदशे सरकारको प्रचणित ऐन णनयमाविी सँग वाणझएमा स्वतः 

खारेज हुनेछ ।  

(३) सणमणतको नाम र संयोजकको छाप प्रयोग गरी कायु गनु गराउन सक्नेछ । 

(३) यस भन्दा अगाडी िेखा सणमणतबाट भए गरेका सबै कामहरु यसै 

कायुणवणि बमोणजम भएको माणननेछ । 

(४) सणमणतिे आवश्यकता अनसुार कायुणवणि संशोिन र पररमाजनु गनुु 

परेमा कायुपाणिकामा संशोिनको व्यहोरा पेश गरी स्वीकृत भए वमोणजम 

िाग ुहुनेछ । 
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