लेखा समिमिको कार्य सच
ं ालन मनर्िावली, २०७५
पृष्ठभूिीीः वीरे न्द्रनगर नगरपालिकाको शासन ब्यबस्थािाई थप जनमलु ि, सेवामलु ि, जनउत्तरदायी र पारदशी तल्ु याई
सश
ु ासनको प्रत्याभलू त लदिाउने सन्द्दभभमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छे द ५ दफा २२ मा नगर
सभािे लनयमाविी वनाई आफ्नो कायभप्रणािीिाई ब्यबलस्थत गनभ कुनै सदस्यको सयं ोजकत्वमा िेिा सलमलत गठन
गनभ सक्ने प्राव्धान रहे वमोलजम यस नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभाको लमलत २०७५/०३/१५ को वैठकको लनणभय
वमोलजम िेिा सलमलतको कायभ सचं ािन लनयमाविी वनाउने लजम्मेवारी नगरकायभपालिकािाई प्रदान भए वमोलजम
लमलत २०७५/०९/०७ नगरकायभपालिकाको वैठकवाट स्वीकृ त गरर यो लनयमाविी िागु गररएको छ ।
भाग — १
प्रारमभभक
१. समं िप्त नाि र प्रारभभीः
(१) यो लनयमाविीको नाम िेिा सलमलतको कायभ सचं ािन लनयमाविी, २०७५ रहने छ ।
(२) यो लनयमाविी तरुु न्द्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाीः
(१) "नगरपालिका" भन्द्नािे वीरे न्द्रनगर नगरपालिका सम्झनु पछभ ।
(२) "लनयमाविी " भन्द्नािे िेिा सलमलतको कायभ सचं ािन लनयमाविी, २०७५ िाई सम्झनु पदभछ ।
(३) कायाभिय भन्द्नािे वीरे न्द्रनगर नगर कायभपालिकाको कायाभिय र १६ वडा कायाभियहरु समेत सम्झनपु दभछ ।
(४) सलमलत भन्द्नािे वीरे न्द्रनगर नगर सभाबाट गलठत िेिा सलमलतिाई जनाउछ ।
(५) "प्रमि
ु " भन्द्नािे वीरे न्द्रनगर नगर कायभपालिकाको प्रमि
ु िाई सम्झनु पछभ ।
(६) "उपप्रमि
ु " भन्द्नािे वीरे न्द्रनगर नगर कायभपालिकाको उपप्रमि
ु िाई सम्झनु पछभ ।
(७) "प्रमि
ु प्रशासलकय अलधकृ त" भन्द्नािे वीरे न्द्रनगर नगर कायभपालिकाको प्रमि
ु प्रशासलकय अलधकृ त िाई सम्झनु
पछभ ।
(८) "कायभपालिका" भन्द्नािे वीरे न्द्रनगर नगर कायभपालिकािाई सम्झनु पछभ ।
(९) "नगर सभा" भन्द्नािे संलवधानको धारा २२३ को उपधारा १ बमोलजमको वीरे न्द्रनगर नगरपालिकाको नगर
सभािाई सम्झनु पछभ ।
(१०) "पदालधकारी" भन्द्नािे नगर कायभपालिकाको प्रमि
ु , उपप्रमि
ु , वडा अध्यक्ष तथा कायभपालिकाका अन्द्य सदस्य
सम्झनु पछभ ।
(११) "योजना" भन्द्नािे आयोजना तथा कायभक्रम समेतिाई जनाउँछ ।
(१२) "वडा" भन्द्नािे वीरे न्द्रनगर नगरपालिकाका १६ वडा सम्झनु पछभ ।
(१३) "वडा सलमलत" भन्द्नािे नेपािको संलवधानको धारा २२३ को उपधारा ४ बमोलजमको वडा सलमलत सम्झनु पछभ ।
(१४) "संलवधान" भन्द्नािे नेपािको संलवधान सम्झनु पछभ ।
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(१५) नगरपालिकाको शािा, उपशािा, र ईकाइ भन्द्नािे नगरपालिकाको प्रशासलनक संगठनात्मक स्वरुप अनरुू प
स्थापना गरीएका शािाहरु, उपशािाहरु, र इकाइहरुिाई सम्झनु पदभछ ।
(१६) "राजश्व" भन्द्नािे नगरपालिकािे काननू बमोलजम संकिन गनभ पाउने कर, दस्तरू , शल्ु क, महसि
ू र सो वापतको
जररवानािाई जनाउँछ सो शब्दिे जनसहभालगता बापतको रकम सरकारी तथा अन्द्य लनकायको ऋण तथा अनदु ान
बापत प्राप्त रकम समेतिाई जनाउँछ ।
(१७) "बालषभक बजेट" भन्द्नािे नगरपालिकाको लनसतभ,शसतभ,लवलत्तय सामालनकरण अनदु ान र आन्द्तररक आयिाई
समेत सम्झनु पदभछ
(१८) "बालषभक बजेट तथा कायभक्रम" भन्द्नािे कायभक्रमका लशषभकहरु तथा अनमु ालनत बजेट सलहतको लववरणिाई
सम्झनु पदभछ ।
(१९) "बेरुज"ु भन्द्नािे कायभक्रम र बजेट अनसु ार कायभ सम्पन्द्न नभएर फरक पनभ गएको अबस्थािाई सम्झनु पदभछ ।
(२०) "आलथभक अलनयलमतता" भन्द्नािे आलथभक लनयमानसु ार काम सम्पन्द्न नभएको अबस्थािाई जनाउछ ।
(२१) " िेिापरीक्षण " भन्द्नािे कायभक्रम र बजेट अनसु ार कायभ सम्पन्द्न भए नभएको तथा लनयम संगत छ छै न भनेर
गररने परीक्षण सम्झनु पदभछ ।
भाग – २
लेखा समिमि गठन
३. लेखा समिमि गठनीः १) नगरपालिकाको शासन ब्यबस्थािाई थप जनमलु ि, सेवामलु ि, जनउत्तरदायी र पारदशी
तल्ु याई लवलत्तय सश
ु ासन कायम गराउने प्रमि
ु उद्देश्यका साथ नगर सभावाट देहाय वमोलजमको िेिा सलमलत गठन
गररनेछ ।
(क) नगर सभा सदस्यका रुपमा रहेका कायभपालिका सदस्यहरु मध्ये १ जना सयं ोजक
(ि) नगर सभाको सदस्य मध्येबाट दईु जना
सदस्य
(२) नगरपालिकाको आन्द्तलक िेिापररक्षण शािाका प्रमि
ु े िेिा सलमलतको सलचवका रुपमा काम गने छन् । लनजको
अनपु लस्थलतमा प्रमि
ु प्रशासलकय अलधकृ तिे तोके को अलधकृ तिे सलचवको रुपमा कायभ गनेछ ।
(३) सलमलतको वैठकमा सलमलतका संयोजकिे नगर कायभपालिका प्रमि
ु , उपप्रमि
ु र प्रमि
ु प्रशासकीय अलधकृ त
िगाएत आवश्यकता अनसु ार लवषयगत संयोजक र नगरपालिकाका शािा प्रमि
ु िाई आमन्द्रीत गनभ सक्नेछ ।
(४) सलमलतको पदावलध गठन भएका लमलतिे २ वषभ ६ मलहना हुनेछ तर नगर सभािे पररवतभन गनभ आवश्यक नठानेमा
सलमलतिे स्वतM लनरन्द्तरता पाउनेछ ।
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भाग - ३
लेखा समिमिको काि,कियब्र् र अमिकार
४. लेखा समिमिको काि, कियब्र् र अमिकारीः
(१) लनयम ३ वमोलजक गठन हुने िेिा सलमलतिे देहायका लवषयमा अध्ययन गरर कायभपालिकािाई राय सझु ाव र
नगर सभा समक्ष प्रलतवेदन पेश गनेछ ।
क) कार्यपामलकालाई रार् सझ
ु व मिने मवषर्हरु
१) वालषभक वजेटिे अनमु ान गरे वमोलजम को श्रोत पररचािन तथा रकम सक
ं िन िक्ष्य वमोलजम चौमालसक प्रगती भए
वा नभएको र नभएको अवस्थामा िक्ष्य प्राप्तीका लवषयमा आवश्यक सल्िाह सझु ाव ।
२) वालषभक वजेटमा उल्िेलित कायभक्रम चौमालसक िक्ष्य वमोलजम सचं ािन भए नभएको र िक्ष्य परू ा गनभ तत्काि
लिनु पने रणनीलतका सम्वन्द्धमा ।
३) कायभपालिकावाट नगरपालिकाको राजस्व तथा श्रोत पररचािन सम्वन्द्धमा भए गरे को लनणभयको कायाभन्द्वयन
अवस्थाको लवश्ले षण गदै सो सम्वन्द्धमा कुनै सझु ाव लदनु पने भएमा सो सम्वन्द्धमा सझु ाव ।
४) कायभपालिका कायाभियमा भए गरे का कायभमा लवलत्तय सश
ु ासन कायम गराउन आवश्यक सझु ाव प्रदान ।
५) पेश्की, वेरुजक
ू ो अवस्था लवश्ले षण गदे सो को फछे योटका िालग आवश्यक रणनीलतक सझु ाव प्रदान ।
६) नगर कायभपालिका कायाभियवाट भए गरे का आम्दानी र िचभका लवलभन्द्न लवषय मध्ये सलमलतिे आलथभक
अलनयलमत्ता भएको गनु ासो आएको वा आवश्यक ठानेका वा नगरकायभपालिकावाट अनरु ोध भएका लवषयमा भए
गरे का गलतलवलधको नमनु ा िेिा पररक्षण गरर कायभपालिकािाई सझु ाव प्रदान गने ।
७) नगरपालिकाको आन्द्तररक िेिा पररक्षकको चौमालसक प्रलतवेदन मालथ सलमक्षा ।
८) नगरपालिकाका लवलभन्द्न वडा कायाभिय र शािावाट भए गरे का गलतलवलधको अध्ययन गदे सो सम्वन्द्धमा लवलत्तय
सश
ु ासन कायम गराउन आवश्यक सझु ाव प्रदान ।
९) लवलत्तय सश
ु ासनका लवषयमा कायाभपालिकािे सझु ाव मागेका लवषयमा आवश्यक परामशभ ।
ख) नगर सभा सिि प्रमिवेिन पेश गने मवषर्हरु
१) नगर सभावाट स्वीकृ त वालषभक बजेटिे अनमु ान गरे बमोलजमको काम भएको वा नभएको बारे मा लिलित प्रलतवेदन
र सझु ाबहरु समेत सभामा पेश गनभु पने छ ।
२) नगर सभावाट स्वीकृ त अनमु ालनत स्रोत पररचािन तथा रकम सङ्किन भए वा नभएको बारे मा कारण सलहतको
प्रलतवेदन तयार गने ।
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(ग) नगरपामलकाले िर्ार गरे को बामषयक बजेटिा उमललमखि कार्यक्रि सञ्चालन भए वा नभएको,
(घ) िेिापरीक्षणबाट औल्याइएका बेरुजु तथा आलथभक अलनयलमतताका सम्बन्द्धमा त्यस्तो बेरुजु र आलथभक
अलनयलमततािाई लनयलमत एवं असि
ु फछ्र्यौट गनभ आवश्यक काम कारबाही गरे वा नगरे को लवषयमा स्पष्टता
ल्याउने ।
(ङ) वडा कायाभियबाट संचालित कायभक्रमहरुको बारे मा वडा अनसु ार स्रोत पररचािन तथा रकम सङ्किन भए वा
नभएको बारे मा कारण सलहतको प्रलतवेदन तयार गने र कुन वडा के कारणिे को भन्द्दा पछालड परे को भन्द्ने समेत
प्रलतवेदन तयार गने ।
(च) सलमलतिे कायभपालिकािाई लदएका सझु ावहरु र सोको कायाभन्द्वयन अवस्थाका वारे मा ।
(३) उपलनयम (१) बमोलजमको प्रलतवेदन तयार गदाभ िेिा सलमलतिे आवश्यकता अनसु ार नगरपालिका लभरका
उद्यमी, ब्यापारी तथा स्थानीय बलु िजीवीिाई आबस्यकताको आधारमा छिफिमा आमन्द्रण गनभ सक्नेछ ।
(४) उपलनयम (१) बमोलजम प्रलतवेदन तयार गने क्रममा िेिा सलमलतिे माग गरे बमोलजमको कागजात नगरपालिकामा
रहेका सबै शािा र उपशािाहरुिे उपिब्ध गराउनु पनेछ र आमन्द्रण भएको अबस्थामा िेिा सलमलतमा उपलस्थत भई
आफ्नो राय सल्िाह र सझु ाव लिलित र मौलिक रुपमा लदनु सम्बलन्द्धत सबैको कतभब्य हुनेछ ।
५. लेखा समिमिको बैठक सभबन्िी ब्र्बस्था र सुमविाीः
(१) सलमलतको वैठक कम्तीमा दईु मलहनामा एक पटक वस्नेछ ।
(२) िेिा सलमलतको बैठकमा भाग लिए बापत िेिा सलमलतका सदस्य र आमन्द्रीत पदालधकारीिे कायभपालिकाका
सदस्यिे पाए सरह बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
(३) िेिा सलमलतिे आफ्नो वालषभक कायभतालिका बनाई नगर सभाबाट स्वीकृ त गराई कायाभन्द्वयन गराउनु पनेछ ।
भाग - ४
लेखा समिमिका आचार समं हिा हरु
६. लेखा समिमिका सर्ं ोजक र सिस्र्हरुले गनय हुने र नहुने सािान्र् आचार समं हिाहरु मनभनानस
ु ार रहनेछ ।
(१) स्थानीय सरकार सचं ािन ऐनको मान्द्यता लसिान्द्त लवपररत सावभजलनक वक्तव्य लदन नहुने ।
(२) स्थानीय शासन र संलवधानको लसिान्द्त तथा नीलतको लवपररत हुने गरी स्थानीय तहको स्वायत्ततािाई अनादर गने
कुनै काम गनभ नहुन,े
(३) नगरवालसप्रलतको उत्तरदालयत्विाई अलस्वकार गनभ नहुने,
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(४) नगरपालिका र साझेदार संघ संस्थासंगको काननू बमोलजमको सम्बन्द्धमा ििि पने जस्ता कुनै िेि, समाचार,
भाषण, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशारण गनभु वा गराउनु हुदँ नै । तर यस कुरािे कुनै जनप्रलतलनलधिाई उल्िेलित लबषयमा
अनसु न्द्धानमि
ु क कुनै िेि रचना प्रकालशत गनभ रोक िगाएको मालनने छै न ।
(५) नगरपालिकाका साधन श्रोतको दरुु पयोग गनभ नहुने
(६) प्रचलित ऐन, लनयमिे तोके को लजम्मेवारीको प्रभावकारी कायाभन्द्वयन गनभु गराउनु पने,
(७) राजनीलतक आस्था एवं सामालजक भेदभाविे बढावा पाउने व्यवहार गनभ नहुने,
(८) कायभलजम्मेवारी प्रदान गदाभ भेदभाव गनभ नहुने
(९) कसैको स्वालभमान र अलस्तत्वमा आँच आउने व्यवहार गनभ नहुने,
(१०) लवद्यमान सामालजक मान्द्यता लवरुिका आचरण गनभ नहुने तथा िैङ्लगक समानतामा आँच आउने व्यवहार गनभ
नहुने
भाग ५
मवमवि
७. प्रचमलि कानून विोमजि हुनेीः यस लनयमाविीमा उल्िेि भएका प्राव्धानहरु यसै लनयमाविी वमोलजम हुने र
यसमा उल्िेि नभएको हकमा प्रचलित काननू वमोलजम हुनेछ ।
८. वािा अड्काउ फुकाउीः यस लनयमाविी कायाभन्द्वयनमा कुनै वाधा अड्चन आएमा नगर सभाको लनणभय वमोलजम
हुनेछ ।
९. सश
ं ोिन िथा खारे जीीः यो लनयमाविीको सश
ं ोधन वा कुनै लनयम िारे जी गनभु परे मा नगर सभािाई पणू भ अलधकार
हुनेछ ।
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