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लेखा समिमिको कार्य संचालन मनर्िावली, २०७९ 

 

पृष्ठभूिी 

राजापरु नगरपालिकाको शासन व्यिस्थािाई थप जनमलुि, सेिामलुि, जनउत्तरदायी र पारदशी िलु्याई सशुासनको 

प्रत्याभलूि लदिाउने सन्दभिमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ५ दफा २२ मा नगर सभािे लनयमाििी 

िनाई आफ्नो कायिप्रणािीिाई ब्यबलस्थि गनि कुन  सदस्यको संयोजकत्िमा िेिा सलमलि गनन गनि सक्ने प्रािधान रह े

िमोलजम यस नगरपालिकाको निौं नगर सभाको लमलि २०७९/०३/२९ को ि नकको लनणिय िमोलजम िेिा सलमलिको 

कायि संचािन लनयमाििी िनाउने लजवमिेारी नगरकायिपालिकािाई प्रदान भए िमोलजम लमलि २०७९।०५।१० 

नगरकायिपालिकाको ि नकिाट स्िीकृि गरर यो लनयमाििी िाग ुगररएको छ। 

 

भाग -१ 

प्रारमभभक 

१. संमिप्त नाि र प्रारभभ: 

(१) यो लनयमाििीको नाम िेिा सलमलिको कायि संचािन लनयमाििी, २०७९ रहने छ। 

(२) यो लनयमाििी िरुुन्ि प्रारवभ हुनेछ । 

 

२. पररभाषा: 

(१) "नगरपालिका" भन्नािे राजापरु नगरपालिका सवझन ुपछि । 

(२) "लनयमाििी " भन्नािे िेिा सलमलिको कायि संचािन लनयमाििी, २०७९ िाई सवझन ुपदिछ । 

(३) "कायाििय" भन्नािे राजापरु नगर कायिपालिकाको कायाििय र १० िडा कायािियहरु समिे सवझनपुदिछ । 

(४) "सलमलि" भन्नािे राजापरु नगर सभाबाट गलनि िेिा सलमलििाई जनाउछ । 

(५) "प्रमिु" भन्नािे राजापरु नगर कायिपालिकाको प्रमिुिाई सवझन ुपछि । 

(६) "उपप्रमिु" भन्नािे राजापरु नगर कायिपालिकाको उपप्रमिुिाई सवझन ुपछि । 

(७) "प्रमिु प्रशासकीय अलधकृि" भन्नािे राजापरु नगर कायिपालिकाको प्रमिु प्रशासलकय अलधकृि िाई सवझन ुपछि 

। 

(८) "कायिपालिका" भन्नािे राजापरु नगर कायिपालिकािाई सवझन ुपछि । 

(९) "नगर सभा" भन्नािे संलिधानको धारा २२३ को उपधारा १ बमोलजमको राजापरु नगरपालिकाको नगर सभािाई 

सवझन ुपछि । 

(१०) "पदालधकारी" भन्नािे नगर कायिपालिकाको प्रमिु, उपप्रमिु, िडा अध्यक्ष िथा कायिपालिकाका अन्य सदस्य 

सवझन ुपछि । 

(११) "योजना" भन्नािे आयोजना िथा कायिक्रम समिेिाई जनाउँछ । 



(१२) "िडा" भन्नािे राजापरु नगरपालिकाका १० िडा सवझन ुपछि । 

(१३) "िडा सलमलि" भन्नािे नेपािको संलिधानको धारा २२३ को उपधारा ४ बमोलजमको िडा सलमलि सवझन ुपछि । 

(१४) "संलिधान" भन्नािे नेपािको संलिधान सवझन ुपछि। 

(१५) नगरपालिकाको शािा, उपशािा, र ईकाइ भन्नािे नगरपालिकाको प्रशासलनक संगननात्मक स्िरुप अनरूुप 

स्थापना गररएका शािाहरु, उपशािाहरु र इकाइहरुिाई सवझन ुपदिछ । 

(१६) "राजश्व" भन्नािे नगरपालिकािे काननू बमोलजम संकिन गनि पाउने कर, दस्िरू, शलु्क, महसिू र सो िापिको 

जररिानािाई जनाउँछ सो शब्दिे जनसहभालगिा बापिको रकम सरकारी िथा अन्य लनकायको ऋण िथा अनदुान बापि 

प्राप्त रकम समिेिाई जनाउँछ । 

(१७) "बालषिक बजटे" भन्नािे नगरपालिकाको लनसिि, शसिि, लिलत्तय सामालनकरण अनदुान र आन्िररक आयिाई 

समिे सवझन ुपदिछ 

(१८) "बालषिक बजटे िथा कायिक्रम" भन्नािे कायिक्रमका लशषिकहरु िथा अनमुालनि बजटे सलहिको लििरणिाई सवझन ु

पदिछ । 

(१९) "बेरुज"ु भन्नािे कायिक्रम र बजटे अनसुार कायि सवपन्न नभएर फरक पनि गएको अबस्थािाई सवझन ुपदिछ । 

(२०) "आलथिक अलनयलमििा" भन्नािे आलथिक लनयमानसुार काम सवपन्न नभएको अबस्थािाई जनाउछ । 

(२१) " िेिापरीक्षण " भन्नािे कायिक्रम र बजटे अनसुार कायि सवपन्न भए नभएको िथा लनयम संगि छ छ न भनेर 

गररने परीक्षण सवझन ुपदिछ । 

भाग-२ 

लेखा समिमि गठन 

३. लेखा समिमि गठन: 

१) नगरपालिकाको शासन व्यिस्थािाई थप जनमलुि, सेिामलुि, जनउत्तरदायी र पारदशी िलु्याई लिलत्तय सुशासन  

कायम गराउने प्रमिु उद्दशे्यका साथ नगर सभािाट दहेाय िमोलजमको िेिा सलमलि गनन गररनेछ । 

(क) नगर सभा सदस्यका रुपमा रहकेा कायिपालिका सदस्यहरु मध्ये १ जना संयोजक 

(ि) नगर सभाको सदस्य मध्येबाट दईु जना सदस्य 

(२) नगरपालिकाको आन्िलक िेिापररक्षण शािा प्रमिुिे िेिा सलमलिको सलचिका रुपमा काम गने छन ्। लनजको 

अनपुलस्थलिमा प्रमिु प्रशासलकय अलधकृििे िोकेको अलधकृििे सलचिको रुपमा कायि गनेछ । 

(३) सलमलिको ि नकमा सलमलिका संयोजकिे नगर कायिपालिका प्रमिु, उपप्रमिु र प्रमिु प्रशासकीय अलधकृि 

िगायि आिश्यकिा अनसुार लिषयगि संयोजक र नगरपालिकाका शािा प्रमिुिाई आमन्रीि गनि सक्नेछ । 

(४) सलमलिको पदािलध गनन भएका लमलििे ५ (पाँच) िषि हुनेछ िर नगर सभािे पररिििन गनि आिश्यक नानेमा 

पररिििन गनि पाउनेछ । 

 

 



भाग-३ 

लेखा समिमिको काि,कियब्र् र अमिकार 

४. लेखा समिमिको काि, कियब्र् र अमिकार: 

(१) लनयम ३ िमोलजक गनन हुने िेिा सलमलििे दहेायका लिषयमा अध्ययन गरर कायिपालिकािाई राय सझुाि र नगर 

सभा समक्ष प्रलििदेन पेश गनेछ। 

क) कार्यपामलकालाई रार् सुझव मिने मवषर्हरु 

१) िालषिक िजटेिे अनुमान गरे िमोलजम को श्रोि पररचािन िथा रकम संकिन िक्ष्य िमोलजम चौमालसक प्रगिी भए 

िा नभएको र नभएको अिस्थामा िक्ष्य प्राप्तीका लिषयमा आिश्यक सल्िाह सझुाि । 

२) िालषिक िजटेमा उल्िेलिि कायिक्रम चौमालसक िक्ष्य िमोलजम संचािन भए नभएको र िक्ष्य परूा गनि ित्काि लिन ु

पने रणनीलिका सविन्धमा । 

३) कायिपालिकािाट नगरपालिकाको राजस्ि िथा श्रोि पररचािन सवबन्धमा भए गरेको लनणियको कायािन्ियन 

अिस्थाको लिश्लेषण गद ैसो सविन्धमा कुन  सझुाि लदन ुपने भएमा सो सविन्धमा सझुाि । 

४) कायिपालिका कायािियमा भए गरेका कायिमा लिलत्तय सशुासन कायम गराउन आिश्यक सझुाि प्रदान । 

५) पेश्की, िरेुजकूो अिस्था लिलेषण गदाि सो को फछियौटका िालग आिश्यक रणनीलिक सझुाि प्रदान । 

६) नगर कायिपालिका कायािियिाट भए गरेका आवदानी र िचिका लिलभन्न लिषय मध्ये सलमलििे आलथिक अलनयलमत्ता 

भएको गनुासो आएको िा आिश्यक नानेका िा नगरकायिपालिकािाट अनरुोध भएका लिषयमा भए गरेका गलिलिलधको 

नमनुा िेिा पररक्षण गरर कायिपालिकािाई सझुाि प्रदान गने । 

७) नगरपालिकाको आन्िररक िेिा पररक्षकको चौमालसक प्रलििदेन मालथ सलमक्षा । 

८) नगरपालिकाका लिलभन्न िडा कायाििय र शािािाट भए गरेका गलिलिलधको अध्ययन गद ेसो सविन्धमा लिलत्तय 

सशुासन कायम गराउन आिश्यक सझुाि प्रदान । 

९) लिलत्तय सशुासनका लिषयमा कायािपालिकािे सझुाि मागेका लिषयमा आिश्यक परामशि । 

ख) नगर सभा सिि प्रमिवेिन पेश गने मवषर्हरु 

१) नगर सभािाट स्िीकृि िालषिक बजटेिे अनुमान गरे बमोलजमको काम भएको िा नभएको बारेमा लिलिि प्रलििदेन 

र सझुाबहरु समिे सभामा पेश गनुि पने छ । 

२) नगर सभािाट स्िीकृि अनमुालनि स्रोि पररचािन िथा रकम सङ्किन भए िा नभएको बारेमा कारण सलहिको 

प्रलििदेन ियार गने । 

(ग) नगरपालिकािे ियार गरेको बालषिक बजटेमा उलल्िलिि कायिक्रम सञ्चािन भए िा नभएको प्रलििदेन ियार गने, 

(घ) िेिापरीक्षणबाट औल्याइएका बेरुज ु िथा आलथिक अलनयलमििाका सवबन्धमा त्यस्िो बेरुज ु र आलथिक 

अलनयलमििािाई लनयलमि एिं असिु फछ्र्यौट गनि आिश्यक काम कारबाही गरे िा नगरेको लिषयमा स्प्टतिा ल्याउने । 

(ङ) िडा कायािियबाट संचालिि कायिक्रमहरुको बारेमा िडा अनसुार स्रोि पररचािन िथा रकम सङ्किन भए िा 

नभएको बारेमा कारण सलहिको प्रलििदेन ियार गने र कुन िडा के कारणिे को भन्दा पछालड परेको भन्ने समिे प्रलििदेन 

ियार गने । 



(च) सलमलििे कायिपालिकािाई लदएका सझुािहरु र सोको कायािन्ियन अिस्थाका िारेमा । 

(३) उपलनयम (१) बमोलजमको प्रलििदेन ियार गदाि िेिा सलमलििे आिश्यकिा अनसुार नगरपालिका लभरका उद्यमी, 

ब्यापारी िथा स्थानीय बलुिजीिीिाई आबस्यकिाको आधारमा छिफिमा आमन्रण गनि सक्नेछ । 

(४) उपलनयम (१) बमोलजम प्रलििदेन ियार गने क्रममा िेिा सलमलििे माग गरे बमोलजमको कागजाि नगरपालिकामा 

रहकेा सब  शािा र उपशािाहरुिे उपिब्ध गराउन ुपनेछ र आमन्रण भएको अबस्थामा िेिा सलमलिमा उपलस्थि भई 

आफ्नो राय सल्िाह र सझुाि लिलिि र मौलिक रुपमा लदन ुसवबलन्धि सब को कििब्य हुनेछ । 

 

५. लेखा समिमिको बैठक सभबन्िी ब्र्बस्था र समविााः 

(९) सलमलिको ि नक कविीमा दईु मलहनामा एक पटक िस्नेछ । आिश्यक्ता अनसुार जनुसुक  समयमा बस्न सक्नेछ । 

(२) िेिा सलमलिको ब नकमा भाग लिए बापि िेिा सलमलिका सदस्य र आमन्रीि पदालधकारीिे कायिपालिकाका 

सदस्यिे पाए सरह ब नक भत्ता पाउनेछन ्। 

(३) िेिा सलमलििे आफ्नो िालषिक कायििालिका बनाई नगर सभाबाट स्िीकृि गराई कायािन्ियन गराउन ुपनेछ । 

 

भाग-४ 

लेखा समिमिका आचार संमहिा हरु 

६. िेिा सलमलिका संयोजक र सदस्यहरुिे गनि हुने र नहुने सामान्य आचार संलहिाहरु लनवनानसुार रहनेछ। 

(१) स्थानीय सरकार संचािन ऐनको मान्यिा लसिान्ि लिपररि साििजलनक िक्तव्य लदन नहुने । 

(२) स्थानीय शासन र संलिधानको लसिान्ि िथा नीलिको लिपररि हुने गरी स्थानीय िहको स्िायत्तिािाई अनादर गने 

कुन  काम गनि नहुने, 

(३) नगरिासी प्रलिको उत्तरदालयत्ििाई अलस्िकार गनि नहुने, 

(४) नगरपालिका र साझदेार संघ संस्थासंगको काननू बमोलजमको सवबन्धमा ििि पने जस्िा कुन  िेि, समाचार, 

भाषण, िक्तव्य प्रकाशन िा प्रशारण गनुि िा गराउन ुहुदँ न । िर यस कुरािे कुन  जनप्रलिलनलधिाई उल्िेलिि लबषयमा 

अनसुन्धानमिुक कुन  िेि रचना प्रकालशि गनि रोक िगाएको मालनने छ न । 

(५) नगरपालिकाका साधन श्रोिको दरुुपयोग गनि नहुने 

(६) प्रचलिि ऐन, लनयमिे िोकेको लजवमिेारीको प्रभािकारी कायािन्ियन गनुि गराउन ुपने, 

(७) राजनीलिक आस्था एि ंसामालजक भदेभाििे बढािा पाउने व्यिहार गनि नहुने, 

(८) कायिलजवमिेारी प्रदान गदाि भदेभाि गनि नहुने 

(९) कस को स्िालभमान र अलस्ित्िमा आचँ आउने व्यिहार गनि नहुने, 

(१०) लिद्यमान सामालजक मान्यिा लिरुिका आचरण गनि नहुने िथा ि ङूलगक समानिामा आचँ आउने व्यिहार गनि 

नहुन े

 



भाग ५ 

मवमवि 

७. प्रचमलि कानून विोमिि हुने: यस लनयमाििीमा उल्िेि भएका प्राव्धानहरु यस  लनयमाििी िमोलजम हुने र 

यसमा उल्िेि नभएको हकमा प्रचलिि काननू िमोलजम हुनेछ । 

 

८. वािा अड्काउ फुकाउ: यस लनयमाििी कायािन्ियनमा कुन  िाधा अड्चन आएमा नगर सभाको लनणिय िमोलजम 

हुनेछ । 

 

९. संशोिन िथा खारेिी: यो लनयमाििीको संशोधन िा कुन  लनयम िारेजी गनुि परेमा नगर सभािाई पणूि अलधकार 

हुनेछ । 


