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हेटौंडा उपमहानगरपालिका

िेखा सलमलि कार्यसम्पादन कार्यविलि, २०७७
प्रस्िािना
स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को पररच्छे द ५ को दफा (२२) मा ब्र्िस्था बमोजिम िे खा
सलमलिको काम, कियव्र् र दावर्त्ििाई व्र्िजस्थि गनय िाञ्छनीर् भएकोिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,
२०७४ को दफा १०२ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरर हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकािे र्ो
कार्यविलि बनाई िारी गरे को छ ।

पररच्छे द १
प्रारजम्भक

१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स कार्यविलिको नाम हेटौंडा उपमहानगरपालिका िे खा सलमलि
कार्यसम्पादन कार्यविलि, २०७७ रहने छ।

(२) र्ो कार्यविलि रािपत्रमा प्रकाशन भएको लमलिदे जख िागू हुनेछ।
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२.

पररभाषाः विषर् िा प्रसं गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलिमाः

(क) "उप प्रमुख" भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको उप प्रमुख सम्झनु पदयछ।
(ख) "कार्ायिर्" भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्ायिर् र मािहिका महाशाखा एिं िडा
कार्ायिर् समेि सम्झनु पदयछ।

(ग) "प्रमुख" भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पदयछ।
(घ) "प्रमुख प्रशासवकर् अलिकृि" भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासवकर् अलिकृि
सम्झनु पदयछ।

(ङ) “िे खा” भन्नािे कारोिार भएको व्र्होरा दे जखने गरी प्रचलिि कानून बमोजिम राजखने अलभिेख
खािा वकिाि आदी र सो कारोिारिाई प्रमाजिि गने अन्र् कागिाि समेििाई सम्झनु पछय ।

(च) “सदस्र्” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको िेखा सलमलिको सदस्र्िाई सम्झनु पदयछ ।
(छ) “सलमलि” भन्नािे दफा ४ बमोजिम गदिि िेखा सलमलि सम्झनु पदयछ ।
(ि) “सं र्ोिक” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको िेखा सलमलिको सं र्ोिकिाई सं झनु पदयछ ।
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३.

िेखा सलमलिको कार्य िेत्र-

(१)

हेटौंडा

उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको

कार्ायिर्,

िथा

मािहिका

विषर्गि

महाशाखाहरु र िडा सलमलि िथा िडा कार्ायिर्हरुको आलथयक विर्ाकिाप ।

(२)

आन्िररक िथा अजन्िम िेखा पररिि प्रलििेदन ।
पररच्छे द २
िेखा सलमलि सम्िन्िी व्र्िस्था

४.

िेखा सलमलि सम्िन्िी व्र्िस्थाः–
१.

स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को पररच्छे द ५ को दफा २२ मा व्र्िस्था भए
िमोजिम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगर सभािे लिन सदस्र्ीर् एक िे खा सलमलि गिन
गनेछ।

२.

ुँ ा सो विषर्को प्रकृलि हेरी सो विषर्का सम्बन्िमा स्पष्ट
सलमलिमा कुनै विषर्मालथ छिफि हुद
िानकारी लिन िा ददन आिश्र्क दे खेमा सो विषर्सं ग सम्िन्िीि विशेषज्ञिाई िेखा सलमलिको
बैिकमा आमन्त्रि गनय सक्नेछ ।

५.

िेखा सलमलिको काम कियव्र् र दावर्त्र्ःः हेटौंडा उपमहानगरपालिका िेखा सलमलिको काम कियव्र् र
दावर्त्ि दे हार् िमोजिम हुनछ
े ।
१.

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्, मािहिका माहाशाखाहरु र िडा कार्ायिर्हरुको आन्िररक िेखा
पररिि प्रलििेदन माथी छिफि गरी नगरकार्यपालिका मािहिका माहाशाखा र िडा
कार्ायिर्हरुिाई लनदे शन ददने ।

२.

नगरको लनलि िथा कार्यिम, स्रोि पररचािन व्र्िस्थापन र र्स सं ग सम्बजन्िि विर्ाकिापको
मूल्र्ाङ्कन गरी सम्बजन्िि लनकार्िाई आिश्र्क लनदे शन ददने र समुजचि वटप्पिी, लसफाररस र
लनदे शन सवहिको िावषयक प्रलििेदन नगर सभामा पेश गने।

३.

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्, मािहिका माहाशाखाहरु र िडा कार्ायिर्हरुको अजन्िम िेखा
पररिि प्रलििेदन माथी छिफि गरी नगर सभासमि रार् सुझाि पेश गने ।

४.

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्, मािहिका विषर्गि माहाशाखाहरु र िडा कार्ायिर्हरुिे गने
खररद मुल्र्ांकन विवि िस्िा आलथयक विर्ाकिापहरुका सम्बन्िमा आिश्र्क अध्र्र्न
अनुसन्िान िथा छानविन गरी प्रलििेदन िर्ार गरी नगर सभा समि पेश गने ।

५.

नगर कोषको वहनालमना भएको िथा अलनर्लमििा भएको भन्ने उिुरी सलमलिमा प्राप्त भएमा सो
सम्िजन्ि आिश्र्क अनुसन्िानको लसिलसिामा नगर कोषसं ग सम्िजन्िि पदालिकारी िा
ब्र्जिसं ग सलमलििे सोिपुछ गनय सक्नेछ ।
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६.

उपमहानगरपालिकाको आन्िरीक िे खा पररिि र िावषयक िे खा पररििको प्रलििेदनिे
औिाएका विषर्, बेरुिु आदीिाई लनर्लमि गने,बेरुिु फरछ्यौट गनुप
य ने भए सो गनय गराउन र
सुझािहरु कार्ायन्िर् गराउन नगर सभामा पेश गने ।

७.

उपमहानगरपालिकाको साियिलनक सम्पजिको वहनालमना भए, नभएको अध्र्र्न, अनुगमन र
मूल्र्ाङ्कन गरी प्रचलिि ऐन लनर्म अनुरुप सम्िजन्िि लनकार्िाई आिश्र्क रार् सुझाि सवहि
लसफाररश गने ।

८.

नगरकार्यपालिकािे िर्ार गरे को नगरकार्यपालिका कार्ायिर्को चौमालसक प्रलििेदनको सलमिा
गने, आिश्र्क सुझाि िथा लनदे शन ददने र

प्रशासनिाई ििाफदे ही,

पारदशी, र उिरदार्ी

बनाउन सहर्ोग गने।
९.

उल्िे जखि विषर्मा विशेषज्ञ सेिा लिनुपने भएमा आिश्र्किा अनुसार विशेषज्ञको सेिा लिने ।

१०. नगरको िावषयक बिेट लनमायिमा आिश्र्क रार् सुझाि ददने ।
पररच्छे द ३
उिुरी िथा गुनासो सम्बन्िी व्र्िस्था
६.

उिुरी िथा गुनासो सम्बन्िी व्र्िस्थाः
१.

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर् िथा मािहिका लनकार्हरुको काम कारिाहीमा जचि निुझेमा िा
कोषको वहनालमना िथा कानून िमोजिम िाहेक खचय िे जखएको िा खचयिाई प्रभाविि गने गरी
कुनै लनियर् भएको छ भन्ने िागेमा िेखा सलमलिमा लिजखि िथा मौजखक उिुरी िो कोवहिे पलन
दिाय गराउन सक्नेछ ।

२.

सलमलिमा दिाय हुन आएको उिुरी लनिेदनिाई सलमलिको िैिकिाट सलमलिको िेत्रालिकार लभत्र
पने नपने एवकन गररनेछ ।

३.

सलमलिको िेत्रालिकार लभत्र पने उिुरी िथा गुनासो उपर मात्र सलमलििे अध्र्र्न अनुसन्िान
िथा छानविन गरी प्रविर्ा अगाडी िढाउनेछ ।

४.

सलमलिको िेत्रालिकार लभत्र नपरे मा उिुरी िा गुनासो किायिाई सोको िानकारी ददनु पनेछ ।
पररच्छे द ४
बैिक सम्िन्िी व्र्िस्था

७.

सलमलिको बैिकः
१.

िे खा सलमलिको बैिक सलमलिका सं र्ोिकिे आिश्र्किा अनुसार बोिाउन सक्नेछ ।

२.

सलमलिको बैिकको अध्र्ििा सलमलिका सं र्ोिकिे गनेछ।

३.

सलमलिका कुि सदस्र्हरु मध्र्ेबाट ५१ प्रलिशि सदस्र्को उपजस्थलि भएमा गिपुरक भएको
मालननेछ ।
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८.

सलमलिको लनियर्ः
१. सलमलिको बैिकमा उपजस्थि सलमलिका सदस्र्हरुको बहुमिको लनियर् सलमलिको लनियर् मालननेछ
र मिबराबर भएमा सं र्ोिकिको मि लनिायर्क हुनेछ ।
२. सलमलिको बैिकको लनियर् सं र्ोिकबाट प्रमाजिि हुनछ
े ।
पररच्छे द ५
सलमलिको सजचिािर्

९.

सलमलिको खचयको श्रोि व्र्िस्थापनः
१.

सलमलिको िैिक भिा, जचर्ा खािा खचय िथा उिुरी सम्बन्िी अध्र्र्न अनुसन्िान गने
लसिलसिामा स्थिगि अध्र्र्न गनय समेि िानु परे मा र विषर् विज्ञको पारीश्रलमक िथा अध्र्र्न
अनुसन्िानको िममा आिश्र्क पने खचय नगर कार्यपालिकािे िोके िमोजिम हुनछ
े ।

२.

आलथयक ऐन िथा लनर्मको पररलि लभत्र रवह भए गरे का खचयको भुिानीको व्र्िस्था
नगरकार्यपालिकािे गनेछ ।

१०.

सलमलिको सजचिािर्ः सलमलिको सजचिािर् नगरकार्यपालिकािे उपिब्ि गराउनेछ।

११.

िनशजिको व्र्िस्थाः सजचिािर्को लनर्लमि कार्यसम्पादनको िालग उपमहानगरपालिकािे कार्ायिर्को
उपर्ुि
य सिम कमयचारीिाई िेखा सलमलिको सदस्र् सजचिको रुपमा काम गनय िोक्नेछ।
पररच्छे द ६
विलबि

१२.

बािा अड्कन फुकाउ एिं व्र्ाख्र्ा - र्स कार्य विलिको अजन्िम व्र्ाख्र्ा एिं बािा अड्काउ फुकाउने
कार्य हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकािे गनेछ ।

१३.

पररमाियन िथा संशोिनः र्स

कार्यविलििाई आिश्र्किा अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका

नगरकार्यपालिकािे पररमाियन िथा सं शोिन गनय सक्ने छ ।

प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृि

प्रमािीकरि लमलिः-२०७७/०६/१४

नमराि जघलमरे

हेटौंडा उपमहानगरपालिका
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