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उदर्पुरगढी गाउँपाधलका

सञ्चित कोषको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बन्िी कार्यववधि,
२०७९
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उदर्पुरगढी गाउँपाधलका
गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्
उदर्पुरगढी, उदर्पुर
१ नं. प्रदे श, नेपाल
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उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको सञ्चित कोषको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बन्िी
कार्यववधि, २०७९
प्रस्तावनााः स्थानीर् सरकारलाई उपलब्ि श्रोत सािनको पररचालन एवं उपर्ोगिा पारदञ्चशत
य ा,
धितव्र्वर्ता र प्रभावकाररता ल्र्ाई आधथयक सुशासन कार्ि गनय, सरकारी खचयहरू कानूनद्वारा
सीिाबद्ध, सुव्र्बञ्चस्थत एवं प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीर् भएकोले उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको
आधथयक कार्यववधि धनर्धित तथा व्र्वञ्चस्थत गनय बनेको ऐन, २०७९ को दफा ३१ बिोञ्चिि
गाउँपाधलकाले सञ्चित कोषको आन्तररक ले खापरीक्षण सम्बन्िी कार्यववधि, २०७९ तिुि
य ा गरे को छ
।
पररच्छे द १
प्रारञ्चम्भक
१.

सं ञ्चक्षप्त नाि र प्रारम्भाः र्स कार्यववधिको नाि " उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको सञ्चित कोषको

आन्तररक ले खापरीक्षण सम्बन्िी कार्यववधि, २०७९" रहे को छ ।
(२) र्ो कार्यववधि तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः ववषर् वा प्रसं गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यववधििा ु ानी ददन नहुने रकि
(क) “असुल उपर गनुय पने रकि” भन्नाले प्रचधलत कानून बिोञ्चिि भक्त
ु ानी ददएको वा घटी रकि असुल गरे को कारणबाट असुल
भ ुक्तानी ददएको वा बढी हुने गरी भक्त
उपर गनुय पने भनी ले खापरीक्षण हुँदा ठहर्ायइएको बेरुिु रकि सम्झनु पदछय र सो शब्दले वहनाधिना
वा िस्र्ौट गरे को रकि तथा गाउँपाधलकालाई धतनुय बुझाउनु पने अन्र् कुनै रकि कलिलाई सिेत
िनाउँछ ।
(ख) “अञ्चन्ति ले खापरीक्षण” भन्नाले िहाले खा परीक्षकको कार्ायलर्बाट हुने ले खापरीक्षण
सम्झनु पदछय ।
(ग) “आन्तररक ले खापरीक्षण” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको तोवकएको शाखा वा
अधिकृतबाट हुने आन्तररक ले खापरीक्षण सम्झनु पदछय ।
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(घ) “आधथयक वषय” भन्नाले हरे क वषयको साउन िवहनाको एक गते दे ञ्चख अको वषयको आषाढ
िवहनाको िसान्तसम्िको बाहृ िवहनाको अवधि सम्झनु पदछय ।
(ङ) “ऐन” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको आधथयक कार्यववधि धनर्धित तथा व्र्वञ्चस्थत
गनय बनेको ऐन २०७९ सम्झनु पदछय ।
(च) “एक तह िाधथको अधिकारी” भन्नाले वडा सञ्चचव र धबषर्गत शाखा प्रिुखको हकिा
गाउँपाधलकाको प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृत, प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृतको हकिा गाउँपाधलकाको
अध्र्क्ष र अध्र्क्षको हकिा गाउँ कार्यपाधलका सम्झनु पदछय।
(छ) “कार्यक्रि” भन्नाले धनञ्चित उदे श्र् प्राधप्तको लाधग सिालन हुने धनञ्चित अवधिको
कार्यक्रि सम्झनु पदछय सो र शब्दले वावषयक ववकास कार्यक्रिलाई सिेत िनाउँछ ।
(ि) “कारोबार” भन्नाले सरकारी चल, अचल, नगद तथा ञ्चिन्सी िनिाल ञ्चिम्िा धलई प्रचधलत
कानुन बिोञ्चिि धनिायररत काििा खचय वा दाञ्चखला गने सम्बन्िी सम्पूण य काि सम्झनु पदछय ।
(झ) “प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृत” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको प्रिुख प्रशासकीर्
अधिकृत सम्झनु पदछय।
(ञ) “कार्ायलर्” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् सम्झनु पदयछ र सो
शब्दले

उदर्पुरगढी गाउँपाधलका

िातहत

रहे का

ववभाग धबषर्गत

शाखा

वा कार्ायलर्

वा

एकाइहरुलाई सिेत िनाउनेछ ।
(ट) “कार्ायलर् प्रिुख” भन्नाले खण्ड (झ) र (ञ) बिोञ्चििको कार्ायलर्को प्रशासकीर् प्रिुख
भई कािकाि गनय तोवकएको अधिकारी सम्झनु पदछय ।
(ठ) “गाउँपाधलका” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलका सम्झनु पछय ।
(ड) “ञ्चिम्िेवार व्र्ञ्चक्त” भन्नाले ले खा उत्तरदार्ी अधिकृतबाट अधिकार प्रदान गरे बिोञ्चििको
कार्य सं चालन गने, ञ्चिम्िा धलने, खचय गने, ले खा राख्ने, आन्तररक तथा अञ्चन्ति ले खापरीक्षण गराई
बेरुिु फछ्र्र्ौट गने गराउने, सरकारी नगदी ञ्चिन्सी असुल उपर गने गराउने तथा दाञ्चखला गने
गराउने कतयव्र् भएको व्र्ञ्चक्त सम्झनु पदछय र सो शब्दले उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको कािको लाधग
सरकारी नगदी वा ञ्चिन्सी धलई वा नधलई सो काि फस्र्ायउने ञ्चिम्िा धलने िुनसुकै व्र्ञ्चक्त सिेतलाई
िनाउँछ ।
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(ढ) “तालुक कार्ायलर्” भन्नाले वडा कार्ायलर् तथा धबषर्गत कार्ायलर्को हकिा उदर्पुरगढी
. गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् सम्झनु पदछय ।
(ण) “बिेट सं केत” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे को आधथयक सं केत तथा वगीकरणको
अिीनिा रही गाउँपाधलकाको कार्ायलर्, धबषर्गत शाखा, वडा कार्ायलर् वा सो सरहको क्षेत्राधिकार
भएका आर्ोिना, कार्यक्रि आददको कार्य प्रकृधत र सं गठन सिेत छु विने गरी उदर्पुरगढी
गाउँपाधलकाले ददएका सं केतलाई िनाउँछ ।
(त) “बेरुिु” भन्नाले प्रचधलत कानून बिोञ्चिि पुर्ायउनु पने रीत नपुर्ायई कारोबार गरे को वा
राख्नु पने लेखा नराखेको तथा अधनर्धित वा बेिनाधसव तररकाले आधथयक कारोबार गरे को भनी
लेखापरीक्षण गदाय औ ंल्र्ाइएको वा ठहर्ायइएको कारोबार सम्झनु पदछय ।
(थ) “िातहत कार्ायलर्” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलका िातहत रहे का वडा कार्ायलर्
धबषर्गत शाखा वा कार्ायलर् वा एकाइहरु सम्झनु पदछय ।
(द) “ले खा” भन्नाले कारोबार भएको व्र्होरा दे ञ्चखने गरी प्रचधलत कानून बिोञ्चिि राञ्चखने
अधभलेख, खाता, वकताब आदद र सो कारोबारलाई प्रिाञ्चणत गने अन्र् कागिात र प्रधतवेदनका साथै
ववद्युतीर् प्रववधिबाट राञ्चखएको अधभले ख र आधथयक वववरण सिेतलाईय सम्झनु पदछय ।
(ि) “ले खा उत्तरदार्ी अधिकृत” भन्नाले आफ्नो र िातहत कार्ायलर्को आधथयक प्रशासन
सं चालन गने, वावषयक बिेट तर्ार गने र सो बिेट धनकासा प्राप्त गरी खचय गने अधिकार सुम्पने,
बिेट तथा कार्यक्रि अनुसार हुने आधथयक कारोवारको ले खा राख्ने र राख्न लगाउने, ले खा वववरण
तर्ार गने गराउने, ववधनर्ोिन, रािस्व, िरौटी, ञ्चिन्सी

र अन्र् िुनसुकै कारोवारको आन्तररक तथा

अञ्चन्ति लेखापरीक्षण गराउने, बेरुिु धनर्धित गने गराउने, असुल उपर गने गराउने वा धिन्हा गने
गराउने कतयव्र् भएको उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको प्रिुख प्रशासवकर् अधिकृतलाईय सम्झनु पदछय।
(न) “ले खापररक्षण तथा आन्तररक धनर्न्त्रण सधिधत” भन्नाले आधथयक कार्यववधि धनर्धित तथा
व्र्वञ्चस्थत गनय बनेको ऐन, 2079 बिोञ्चििको ले खापररक्षण तथा आन्तररक धनर्न्त्रण सधिधत
सम्झनु पदयछ ।
(प) “ववधनर्ोिन” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलका सभाद्वारा ववधभन्न कार्यका लाधग ववधभन्न
शीषयकिा खचय गनय ववधनर्ोिन भएको रकि सम्झनु पदछय ।
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(फ) “ववत्तीर् वववरण” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे को िापदण्ड बिोञ्चिि कुनै धनञ्चित
अवधििा भएको आधथयक कारोवारको सिविगत ञ्चस्थधत दशायउने उद्देश्र्ले शीषयक सिेत खुल्ने गरी
तर्ार गररएको वववरण सम्झनु पदछय र सो शव्दले कारोवारको ञ्चस्थधत दशायउने गरी उप-शीषयकका
आिारिा वनाइएको बिेट अनुिान, धनकासा, खचय, आम्दानी, दाञ्चखला र बाँकी रकि सिेत
ु ानी वववरण र सोसँग सम्वञ्चन्ित ले खा, वटप्पणी र खुलासा सिेतलाई
खुलाइएको प्राधप्त र भक्त
िनाउँछ ।
(ब) स्थानीर् सञ्चित कोष भन्नाले , स्थानीर् सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९
बिोञ्चिि उदर्पुरगढी गाउँपाधलकाको सञ्चित कोष सम्झनु पदछय ।
(भ) “सभा” भन्नाले उदर्पुरगढी गाँउसभा सम्झनु पदछय ।
(ि) “सं परीक्षण” भन्नाले आन्तररक वा अञ्चन्ति ले खापरीक्षण प्रधतवेदनिा औ ंल्र्ाइएको बेरुिुको
सम्बन्ििा पेश हुन आएका स्पिीकरण वा प्रधतवक्रर्ा साथ सं लग्न प्रिाण तथा कागिातको आिारिा
गररने फस्र्ौट सम्वन्िी कार्यलाई सम्झनु पदछय र सो शब्दले सभाबाट गदठत ले खा सधिधतबाट प्राप्त
सुझाव वा धनदे शनका आिारिा गररने परीक्षण वा अनुगिन कार्य सिेतलाई िनाउँछ ।
(र्) “कार्यपाधलका” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँकार्यपाधलका सम्झनु पदछय ।
(र) “सावयिधनक िवाफदे हीको पद” भन्नाले पाररश्रधिक ठे वकएको वा नठे वकएको िे भए
तापधन कुनै रूपिा धनर्ुक्त हुने वा धनवायञ्चचत हुने वा िनोनर्न हुने कानूनी िान्र्ता प्राप्त सावयिधनक
काि, कतयव्र् र अधिकार भएको पद सम्झनु पदछय ।
(ल) “धबषर्गत शाखा” भन्नाले उदर्पुरगढी गाउँपाधलका अन्तगयत रहे को ववभाग, धबषर्गत
शाखा, कार्ायलर् वा एकाइलाई सम्झनु पदछय ।
पररच्छे द २
आन्तररक धनर्न्त्रण तथा लेखापरीक्षण
३. आन्तररक धनर्न्त्रण सम्बन्िी व्र्बस्था: (१) कार्ायलर्बाट सम्पादन गररने कार्य, प्रदान गररने
सेवा तथा स्वीकृत कार्यक्रि बिोञ्चििको वक्रर्ाकलाप धितव्र्र्ीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र
िोञ्चखिरवहत ढं गबाट सम्पादन गनय, ववत्तीर् प्रधतवेदन प्रणालीलाई ववश्वसनीर् बनाउन तथा प्रचधलत
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कानून बिोञ्चिि कार्यसम्पादन गनय, कािको प्रकृधत अनुसारको आन्तररक धनर्न्त्रण प्रणाली तर्ार गरी
लागू गनुय पनेछ ।
(२) उपधनर्ि (१) बिोञ्चििको आन्तररक धनर्न्त्रण प्रणाली तर्ार गदाय कार्ायलर्को कािको
प्रकृधत अनुसार धनर्न्त्रणको वातावरण, सम्भाववत िोञ्चखि, धनर्न्त्रणको उपार्, सूचना र सिार,
अनुगिन गने धनकार् र ववधि लगार्तका ववषर् सिेट्नु पनेछ ।
(३) आन्तररक धनर्न्त्रण प्रणालीको अनुगिन गनय ञ्चिम्िेवार अधिकृत तोकी अनुगिन गने र
सोको प्रधतवेदन ददने व्र्वस्था धिलाउनु पनेछ ।
(४) उपधनर्ि (३) बिोञ्चििको प्राप्त प्रधतवेदन ले खापरीक्षण तथा आन्तररक धनर्न्त्रण
सधिधतिा पेश गनय लगाउनु पनेछ ।
४. लेखापरीक्षण तथा आन्तररक धनर्न्त्रण सधिधतको बैठक सम्बन्िी कार्यववधि: (१) ले खापरीक्षण
तथा आन्तररक धनर्न्त्रण सधिधतको बैठक आवश्र्कता अनुसार बस्न सक्नेछ ।
(२) उपधनर्ि (१) बिोञ्चििको वैठकिा ले खापरीक्षण तथा आन्तररक धनर्न्त्रण सधिधतले
कार्ायलर्बाट आन्तररक धनर्न्त्रण प्रणालीको पररपालना भए नभएको सम्बन्ििा िूल्र्ांकन गनुय पनेछ
। त्र्सरी िूल्र्ांकन गदाय कुनै ववषर् सुिार गनुय पने दे ञ्चखएिा सो ववषर् खुलाई अववलम्ब सुिार गनय
धनदे शन ददनु पनेछ ।
५.

आन्तररक ले खापरीक्षण सम्बन्िी व्र्बस्था: (१) गाउँपाधलकाले कानून बिोञ्चिि आफ्नो आर् र

व्र्र्को आन्तररक ले खापरीक्षण गराउनु पदयछ ।
(२) ववधनर्ोिन, रािश्व, िरौटी, आम्दानी तथा खचय वा सम्पधत तथा दावर्त्व र प्रचधलत
कानून बिोञ्चिि खडा भएको कार्ायलर् सिालन वा अन्र् सावयिधनक कोषको ले खापरीक्षण आन्तररक
लेखापरीक्षणको लाधग खवटएको आन्तररक ले खापरीक्षकलाई उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
(३) उपधनर्ि (२) बिोञ्चििको ले खापरीक्षणबाट आन्तररक ले खापरीक्षणले औल्र्ाएका
ु न्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनु पनेछ।
कैवफर्त सम्बञ्चन्ित अधिकारीले अञ्चन्ति ले खापरीक्षण हुनभ
(४) आन्तररक ले खापरीक्षणको एक प्रधत अञ्चन्ति ले खापरीक्षणका लाधग खवटने डोर वा
िहालेखापरीक्षकले तोकेको व्र्ञ्चक्त वा धनकार्लाई उपलव्ि गराउनु पनेछ ।
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पररच्छे द ३
आन्तररक लेखापरीक्षक सम्बन्िी व्र्वस्था
६. आन्तररक ले खापरीक्षक तोक्ने: (१) गाउँपाधलकाको आन्तररक ले खापरीक्षण शाखा प्रिुखलाई
सम्बञ्चन्ित स्थानीर् तहको आन्तररक ले खापरीक्षण गनय आन्तररक ले खापरीक्षक तोक्नु पनेछ ।
(२) गाउँपाधलकाले आन्तररक ले खापरीक्षणको लाधग िहाले खा धनर्न्त्रक कार्ायलर् िाफयत
सम्बञ्चन्ित कोष तथा ले खा धनर्न्त्रक कार्ायलर्लाई अनुरोि गनय सक्नेछ ।
(३) अन्तर-सरकारी अञ्चख्तर्ारी अन्तगयत भएको धनकासा खचयको आन्तररक ले खापरीक्षण
सम्बञ्चन्ित अञ्चख्तर्ारी ददने धनकार्को आन्तररक लेखापरीक्षकले गनेछ ।
पररच्छे द ४
आन्तररक लेखापरीक्षणको ववषर्
७. आन्तररक ले खापरीक्षणको ववषर्: (१) आन्तररक ले खापरीक्षण गदाय सावयिधनक स्रोतको प्राधप्त र
उपर्ोगको सम्बन्ििा दे हार्का ववषर्हरूको सुधनञ्चित गरी ले खापरीक्षण गनुय पदयछ ।
(क) आधथयक वववरण तोवकएको ढाँचािा तर्ार भई कारोबारको र्थाथय ञ्चस्थधत ञ्चचत्रण भएको,
ववधनर्ोिन ऐन बिोञ्चिि स्वीकृत सीिाधभत्र रही सोही ऐन बिोञ्चिि धनददयि प्रर्ोिनिा खचय गरे को,
(ख) रािस्व लगार्त सिस्त आम्दानी, िरौटी, असुली र दाञ्चखला गरे को,
(ग) सरकारी सम्पञ्चत्तको अधभलेख, उपर्ोग र सं रक्षणको पर्ायप्त व्र्वस्था गरे को,
(घ) आन्तररक धनर्न्त्रण व्र्वस्था प्रभावकारी रहे को,
(ङ) आधथयक कारोबार गदाय ऐन कानुनको पररपालना गरे को एवं पुष्ट्याई गने र्थेि प्रिाण
राखेको,
(च) बिेट तथा कार्यक्रि अनुसार धनिायररत सिर्धभत्र प्रगधत हाधसल गरे को ।
(छ) खररद कार्य गदाय खररद कानूनको पररपालना भएको ।
(ि) रकिान्तर/श्रोतान्तर गदाय आधथयक कार्यववधिको पालना गरे को ।
(२) आन्तररक ले खापररक्षकले ले खापरीक्षण गदाय दे हार्को कुराको िाँच गनुप
य नेछ ।
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(क) कार्ायलर्िा हुने ववधनर्ोिन, रािश्व, िरौटी, सम्पधत तथा अन्र् सरकारी कोषको आम्दानी
तथा खचय र त्र्सको ले खाङ्कन प्रचधलत कानूनद्वारा धनिायररत प्रवक्रर्ा अनुरूप भए नभएको,
(ख) कार्ायलर्को लाधग आवश्र्क िालसािान, धनिायण कार्य तथा परािशय सेवा खररद गदाय
खररद कानूनको पालना भए नभएको,
(ग) कार्ायलर्को ववत्तीर् सािनको उपर्ोग, धितव्र्र्ी तररकाले दक्षतापूवक
य , प्रभावकारी रूपिा
भए वा नभएको,
(घ) रकिान्तर/श्रोतान्तर गदाय आधथयक कार्यववधिको पालना भए नभएको,
(ङ) तोवकएको सिर्िा पेस्की फस्र्ौट भए नभएको र फस्र्ौट हुन बाँकी रहे नरहे को,
(च) कार्ायलर्को स्वीकृत वावषयक कार्यक्रि अनुरूप लक्ष्र् प्राधप्त गरे वा नगरे को,
(छ) कार्ायलर्को ववत्तीर् प्रधतवेदनले आधथयक कारोवारको सही र र्थाथय ञ्चचत्रण प्रस्तुत गरे वा
नगरे को,
(ि) आन्तररक धनर्न्त्रण प्रणाली पर्ायप्त रहे वा नरहे को,
(झ) प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृतले प्रत्र्ेक िवहना रािस्व उठ्न छु ट भए वा नभएको र रािस्व
लेखा तथा दाञ्चखलाको धनरीक्षण गरी रािस्व वहनाधिना भए वा नभएको र रािस्व तथा हसवली
रािस्वको ले खा रहे वा नरहे को धनरीक्षण गरी सोको अधभलेख अध्र्ावधिक गनय लगाएको वा
नलगाएको,
(३) आन्तररक ले खापरीक्षकले सम्बञ्चन्ित गाउँपाधलकाको आधथयक कार्यववधि धनर्धित तथा
व्र्वञ्चस्थत गनय बनेको ऐन, २०७९ र धनर्िावली बिोञ्चिि ववचार गनुय पने ववषर्हरूको रूिु सूची
(चेकधलि) अनुसूची – १ बिोञ्चिि तर्ार गरी सोको आिारिा आन्तररक ले खापरीक्षण गनुय पनेछ ।
(४) आन्तररक ले खापरीक्षकले ले खापरीक्षण सम्पन्न गरी ले खापरीक्षण वटपोट, चेकधलि र
अन्र् वववरणको आिारिा आन्तररक ले खापरीक्षण प्रधतवेदन तर्ार गरी पेश गनुय पनेछ ।
(५) कार्ायलर्ले उपधनर्ि (४) बिोञ्चिि प्राप्त प्रधतवेदनिा उञ्चल्लञ्चखत सुझाव कार्ायन्वर्न गरे
वा नगरे को र कुनै बेरूिु कार्ि भएकोिा त्र्स्तो बेरूिु सिर्िै फस्र्ौट गरे वा नगरे को सम्बन्ििा
अनुगिन गनुय पनेछ ।
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पररच्छे द ५
बेरूिु फस्र्ौट तथा वववरण अध्र्ावधिक गने
८. आन्तररक ले खापरीक्षणबाट दे ञ्चखएको कैवफर्त तथा बेरूिु फस्र्ौट गने: (१) कार्ायलर्ले
आन्तररक लेखापरीक्षण प्रधतवेदनिा औ ंल्र्ाईएका कैवफर्त सम्बन्ििा त्रैिाधसक प्रधतवेदनको हकिा
अको त्रैिाधसक अवधि धभत्र तथा वावषयक प्रधतवेदनको हकिा अञ्चन्ति ले खापरीक्षण हुन ु अगावै
आवश्र्क प्रिाण सं लग्न गरी धनर्धित गनुय पने भए धनर्धित गराई बेरूिु फस्र्ौट गनुय गराउनु पनेछ
।
(२) प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृतले आफैले धनर्धित गनय नसक्ने बेरूिुलाई धनर्धित गनयको
लाधग आवश्र्क वववरण सवहत अञ्चख्तर्ारी प्राप्त अधिकारी वा धनकार्सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।
(३) उपधनर्ि (३) बिोञ्चिि प्रिाण कागिात प्राप्त भएपधछ अञ्चख्तर्ारी प्राप्त अधिकारी वा
धनकार्ले त्र्स्तो बेरूिु धनर्धित गनुय पने दे ञ्चखएिा धनर्धित गररददनु पनेछ ।
(४) कार्ायलर्ले आन्तररक ले खापरीक्षणबाट दे ञ्चखएको बेरूिुको व्र्होरा, कार्ि भएको बेरूिु
र फस्र्ौट हुन बाँवक रहेको बेरूिुको वववरण अञ्चन्ति ले खापरीक्षक सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।
(५) कार्ायलर्ले अञ्चन्ति ले खापरीक्षण भई प्रधतवेदन प्राप्त भएको पन्र ददन धभत्र आन्तररक
लेखापरीक्षण र अञ्चन्ति ले खापरीक्षण गदाय दे ञ्चखएको बेरूिुको तुलनात्िक वववरण अध्र्ावधिक गरी
अनुसूची – २ बिोञ्चििको ढाँचािा राख्नु पनेछ ।
९. बेरूिु लगत राख्ने: (१) ले खापरीक्षण प्रधतवेदनिा औल्र्ाईएको बेरूिुको लगत अनुसूची -३
बिोञ्चििको ढाँचािा राख्नु पनेछ ।
(२) उपधनर्ि (१) बिोञ्चिि लगत राखेपधछ आन्तररक ले खापरीक्षणको लगत कार्ि हुनेछैन
।
पररच्छे द ६
ववववि
१०. लेखापरीक्षण सहिीकरण सधिधत:

(१) गाउँपाधलकाबाट सम्पादन गररने कार्यहरुिा आन्तररक

धनर्न्त्रण प्रणाली अवलम्वन गरी प्रभावकारी, दक्षतापूण य एवं धितव्र्र्ी रुपिा कार्य सम्पादन गनय,
ववत्तीर् प्रधतवेदनहरुलाई सिर्िै तर्ार गनय तथा ववश्वसनीर् बनाउन, बेरुिु फस्र्ौट गनय गराउन गाउँ
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कार्यपाधलकाले

आफू

िध्र्ेबाट

तोकेको

सदस्र्को

अध्र्क्षतािा,

गाउँपाधलकाको

आन्तररक

लेखापरीक्षण गनय तोवकएको अधिकृत, प्रिुख प्रशासकीर् अधिकृतले तोकेको गाउँपाधलकाको अधिकृत
र प्राववधिक अधिकृतसिेत रहेको एक ले खापरीक्षण सहिीकरण सधिधत गठन गरी सहिीकरण
सम्बन्िी कार्य गराउन सक्नेछ ।
(२) स्थानीर् गाउँपाधलकाको सञ्चित कोषको आन्तररक ले खापररक्षण सम्बन्िी कार्यववधि –
२०७९

कार्ायन्वर्नलाई

सरल

गाउँ

बनाउन

पुञ्चस्तका/कार्यसिालन ववधि बनाई लागू गनय सक्नेछ ।
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कार्यपाधलकाले

आवश्र्क

श्रोत/हाते

अनुसूची -१
धनर्ि (७) को उपधनर्ि (३) सं ग सम्बञ्चन्ित
उदर्पुरगढी गाउँपाधलका
कार्ायलर् कोड नं. ८०१११५०१३००
आन्तररक लेखापरीक्षण िाँचसूची
(Internal audit checklist)

आन्तररक ले खापरीक्षण गदाय सं भाववत िोञ्चखििा आिाररत रहे र ले खापरीक्षण गनय धनम्नानुसार
आन्तररक ले खापरीक्षण िाँचसूची (Internal audit checklist) अनुसरण गनुय पदयछ ।
धस.नं.

परीक्षण गनुप
य ने ववषर्

छ

छै न

वेरूिुको वकधसि
सै द्दाञ्चन्तक

१.

प्रचधलत कानूनी व्र्वस्था

२.

व्र्वस्थापकीर् अभ्र्ासको प्रभावकारीता
स्वीकृत दरवन्दी
पदपूधतयाः

ररक्ताः

सूचना प्रववधिको प्रर्ोग भएको

३.

धितव्र्वर्ता, सेवा प्रवाह र खररदिा
पारदञ्चशत
य ा
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असुलउपर

अधनर्धित

४.

कार्यदक्षता

५.

प्रभावकारीता कार्यको ददगोपना

६.

आन्तररक धनर्न्त्रण प्रणालीको सिग्र
िुल्र्ाङ्कन

७.

श्रे स्ता तथा प्रधतवेदन तफयको परीक्षण
▪

श्रे स्ता /कागिात रीतपूवक
य तर्ार
गरी स्वीकृत गराइ "भुक्तानी भर्ो"
भन्ने छाप

▪

श्रे स्तािा अंकगणीधतर् शुद्दता
कार्ि गनय रूिु र धभडान गरी
एवकन गररएको

▪

खचयको फाँटवारी लगार्त ववधभन्न
प्रधतवेदनहरू तोवकएको सिर्िा
तर्ार गरी पेश गरे को

▪

गोश्वारा भौचर लगार्तका
कागिात र अधभलेख अधिकार
प्राप्त अधिकारीबाट प्रिाञ्चणत गरे को

▪

िवहनाको अन्तिा बैंक नगदी
वकतावको सन्तुलन परीक्षण गरे को

▪

बैंक वहसाव वववरण धभडे को

▪

कोले धनकाको धनकासा र खचय बैंक
नगदी वकतावको कारोवारसं ग
धभडे को

▪

बिेट खचय उप-ञ्चशषयकिा
ववधनर्ोञ्चित रकिको सीिा धभत्र
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रही खचय भएको
▪

भुक्तानी ददन बाँकीको कच्चावारी
कोले धनका बाट प्रिाञ्चणत गराएको

▪

ववगतको भुक्तानी गदाय स्वीकृत
कार्यक्रििा सिावेश गरे को

८.

ववधनर्ोिन तफयको परीक्षणको िाँच सूची
तलव भत्ता
▪

धनिािती वकतावखाना/कोलेधनका
तथा अन्र् सम्बञ्चन्ित धनकार्बाट
तलवी प्रधतवेदन पारीत भएको

▪

हाञ्चिरी अधभले ख सं लग्न भएको

▪

गर्ल गरे को ददनको तलव किा
गरे को

▪

अन्र् कार्ायलर्बाट काििा
आएको कियचारीलाई सोिभनाय
ददने गरी भुक्तानी गररएको तलब
सोिभनाय प्राप्त गरे को

▪

धनर्िले तोकेको भन्दा बढी अवधि
काििा राखेको

▪

अधग्रि पाररश्रिीक कर किी गरी
रािश्व दाञ्चखला भएको

पेश्की
▪

पेश्की ददं दा आवश्र्कता भन्दा
बढी नहुने गरी ददएको
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▪

पेश्की फर्छ्यौटको लागी म्र्ाद
धभत्र श्रे स्ता दताय भएको

▪

म्र्ाद धभत्र पेञ्चश्क फर्छ्यौट
नगरे कोिा व्र्ाि असूली र अन्र्
कारवाही भएको

▪

पेञ्चश्क धलने व्र्ञ्चक्त वा सं स्थाको
वववरणको अधभले ख राखेको

▪

म्र्ाद नाघेको र म्र्ाद ननाघेको
पेञ्चश्कको छु िा छु िै वववरण
राखेको

▪

फिय कम्पनी वा सं स्थालाई पेञ्चस्क
ददं दा बैंक ग्र्ारे ण्टी धलएको

▪

बील भुक्तानी गदाय सम्झौता
बिोञ्चिि कटाउनु पने पेश्की
रकि किा गरे को

▪

आधथयक बषयको अन्तिा फर्छ्यौट
हुन नसकेको पेञ्चश्क रकि अको
आधथयक बषयिा ञ्चिम्िेवारी सारे को

▪

प्रधतत पत्र अधभलेख राखेको

ञ्चिन्सी
▪

प्रत्र्ेक आधथयक बषयिा ञ्चिन्सी
धनररक्षण गने गरे को

▪

प्रर्ोगिा नआउने ञ्चिन्सी सािानको
धललाि / धबक्री गरे को

▪

िियत सं भार हुन सक्ने सािान
धललाि /धबवक्र गरे को
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▪

अधिग्रहण वा खररद गरे को िग्गा
/ भवनको िनीपूिाय कार्ायलर्को
नाििा प्राप्त गरे को

▪

िेञ्चशनरी सािानको िियत सं भारको
अधभलेख राखेको

▪

हेभीईञ्चक्वप्िेन्ट भाडािा धलने ददने
गरे कोिा धनर्िानुसार अधभलेख
राखेको

कर सम्बञ्चन्ि
▪

धनर्ि अनुसार किी गनुय पने
अग्रीि आर्कर किी गरी
सम्बञ्चन्ित कोषिा दाञ्चखला गरे को

▪

िालसािानको खररद गदाय प्र्ान
र िूल्र्अधभबृद्दी करिा दताय भएको
धबक्रेता बाट खररद गरे को

▪

िूल्र्अधभबृद्दी कर सिावेश भएको
बील भुक्तानी गदाय सम्बञ्चन्ित
रािश्व कार्ायलर्लाई िानकारी
ददएको

▪

खररद गरे को बीलको प्र्ान /भ्र्ाट
नम्बर आन्तररक रािश्व
कार्ायलर्को वेभसाइटिा धभडान
गरे को

ताधलि, सेधिनार तथा बैठक भत्ता
▪

ताधलि,सेधिनार बैठक भत्ता तथा
अन्र् खचयहरू स्वीकृत नम्सय
बिोञ्चिि भएको

16

▪

ताधलि, सेधिनार र बैठकको खचय
तोवकएको नम्सय अनुसार बाँडफाँट
गरी स्वीकृत गरे को

▪

वोलपत्र िूल्र्ांन सधिधत बाहेक
एउटै धनकार् अन्तगयतका
कियचारीहरू िात्र बसी वैठक
भत्ता धलएको

▪

वैठक भत्ता भुक्तानी गदाय कार्ायलर्
सिर् अञ्चघ वा पधछ बसेको
बस्तुगत प्रिाण

▪

बैठक भत्ता कानून बिोञ्चििको
सधिधतबाट गदठत उपसधिधतलाई
िात्र भुक्तानी गरे को

▪

बैठकिा आिञ्चन्त्रत वा धबशेषज्ञ
धतन िना भन्दा बवढ राञ्चखएको

खररद सम्बञ्चन्ि
▪

सावयिधनक खररदिा रू दश लाख
भन्दा िाधथको खररद गदाय वावषयक
खररद र्ोिना तर्ार गरे को

▪

दश करोड भन्दा िाधथ वा
बहुववषयर्ा र्ोिनाको खररद गदाय
गुरू खररद र्ोिना तर्ार गरे को

▪

एकै पटक खररद गनय सवकनेिा
बोलपत्र छल्ने उदे श्र्ले पउटै
कािलाई टुक्रा ट्क्रा गराई खररद
गरे को

▪

सावयिधनक खररद (धनिायण,
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िालसािान र सेवा) को लागत
अनुिान तर्ार गदाय प्रचधलत
स्वीकृत दर रे ट बिोञ्चिि गरे को
▪

िालसािान खररद गदाय
आवश्र्कता भन्दा बढी पररिाणिा
खररद गरे को

▪

बोलपत्र वा ञ्चशलबन्दी दरभाउपत्र
बिोञ्चििका सबै िालसािान,
धनिायण सािाग्री र सेवा आपूधतय
गरे को

▪

िालसािान वा सेवा खररद गदाय
एक पटकिा वा एक आधथयक
बषयिा एउटै व्र्ञ्चक्त वा फियबाट
पाँचलाख भन्दा बढीको खररद
गरे को

▪

सरकारी कािको लाधग घर,
िग्गा, गोदाि भाडा वा वहालिा
धलई भुक्तानी ददइएकोिा रे ण्ट
कधिवटले धनणयर् गरे को

▪

धनिायण कार्यको ड्रइङ्, धडिाइन
तथा स्पेधसवफकेशन, नम्सय र दर
ववश्लेषण सावयिधनक खररद
धनर्िावली बिोञ्चिि स्वीकृत
भएको

▪

लागत अनुिान तर्ार गदाय र सो
बिोञ्चििको कार्य गदाय धलड
धलएकोिा सो वास्तववकतािा
आिाररत
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▪

उपभोक्ता सधिधत बाट धनिायण
कार्य गराउन प्राथधिकता ददनु
पनेिा सो अनुसार गरे को

▪

पूव य र्ोग्र्ता धनिायरण प्रकृर्ाबाट
धनिायण कार्य गराएको भए खररद
कानुनको प्रकृर्ा पुरा गरे को

▪

प्राववधिक /परािशय सेवा धलएकोिा
खररद कानुनको प्रकृर्ा पुरा गरे को

▪

परािशय सेवाको लागत अनुिानको
दररे ट वास्तववक बिार िूल्र्
भन्दा िेरै बढी हुने गरी कार्ि
गरे को

▪

प्राववधिक /परािशय सेवा धलएकोिा
सो काि कार्ायलर्को
िनशञ्चक्तबाटै हुन सक्ने अवस्था

▪

धनिायण कार्यको लागत अनुिान,
ड्रइङ,धडिाइन तथा बोलपत्र
सम्बञ्चन्ित कागिातहरू अधिकार
प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत भएको

▪

बोलपत्रको सूचना सावयिधनक
खररद कानूनको प्राविान अनुसार
भएको

▪

बोलपत्रको सूचना बिोञ्चिि धबवक्र
र दाञ्चखला भएका वोलपत्रहरू छु िै
वकताविा दताय गरी अधिकार प्राप्त
अधिकारीबाट प्रिाञ्चणत गरे को

▪

बोलपत्र िूल्र्ाङ्कन सधिधतबाट
प्राववधिक र आधथयक प्रस्ताव
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िूल्र्ाङ्न गरे को
▪

भेररएसन आदे श ददएको भए खररद
कानून बिोञ्चिि गरे को

▪

धनिायण कार्य सम्पन्न भएपधछ
कार्यस्वीकार /कार्य सम्पन्न
प्रधतवेदन तर्ार गरे को

▪

कञ्चन्टन्िेन्सी खचयको खाता राखी,
धनिायण कार्यसंग सम्बञ्चन्ित सीिा
धभत्र रही खचय गरे को

▪

कम्प्र्ुटराइज्ड नापी वकताब तर्ार
गररएकोिा प्रत्र्ेक पानािा पेि
नं.राखी बाइञ्चण्डङ गरी नापी
वकताब धनर्न्त्रण अधभलेख
अध्र्ावधिक राखेको

▪

धनिायण व्र्वशार्ी/आपूधतयकतायले
िूल्र् अधभबृद्दी कर बीिक नं.
हातले ले खेको वा सच्र्ाई िारी
गरे को

▪

डोर हाञ्चिरी धनर्न्त्रण वकताब
धनर्िानुसार अध्र्ावधिक राखेको

सशतय र अन्र् अनुदान
▪

अनुदान खचय गदाय वावषयक
कार्यक्रििा लक्ष र उपलञ्चव्ि
धनिायरण गरे र िात्र गररएको

▪

अनुदान खचय गदाय खररद कानुन
बिोञ्चिि आवश्र्क प्रकृर्ा पुरा
गरे को
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▪

सशतय, सिपुरक र ववशेष अनुदान
सहार्ताको रकि आ.व.को अन्त्र्
सम्ििा खचय नभइ बाँकी रकि
विि गरे को

९.

रािश्व/आम्दानी तफयको परीक्षणको िाँच
सूची
▪

धनिायररत लक्ष बिोञ्चििको सबै
रािश्व रकि उठे को

▪

बाँकी रािश्व भए सो को लगत
राखेको

▪

असुल भएको सबै रकि दाञ्चखला
गरे को

▪

रािश्व आम्दानी प्राप्त गनय प्रर्ोग
गररएका रधसदहरू अपचलन हुन
नपाउने गरी रधसद धनर्न्त्रण
खाताको व्र्वस्था गरे को

▪

नगद बाहेक बैंक भौचरबाट प्राप्त
रािश्व आम्दानीको रधसद ददने
गरे को

▪

आम्दानी रधसदिा धसलधसलेवार
रूपिा रधसद नम्बर छावपएको

▪

नगद प्राप्त रकि सोवह ददन वा
भोधलपल्ट बैंक दाञ्चखला गने
गरे को

▪

रधसद शंकास्पद वकधसिले केरिेट
गरी अंक सच्र्ाएको वा थपघट
गरे को
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▪

काट्न बाँकी आम्दानी रधसद दठक
सं ख्र्ािा िौिुदा रहेको

▪

रद्द गररएको रधसदका सबै प्रधत
ठे लीिा नै िौिुदा रहेको

▪

रािश्व कारोवारका लाधग अधनवार्य
रूपिा गोश्वारा भौचर तर्ार गने
गरे को

▪

आम्दानीको प्रत्र्ेक बैंक भौचरिा
"....धिधतिा आम्दानी िनाइर्ो"
भन्ने छाप लगाएको

▪

एक भन्दा बढी खाता हुने
कार्ायलर्ले खातागत रूपिा
अधभलेख ले िर राखेको

▪

कोषको अवस्थािा बैंक दाञ्चखला र
नगद िौज्दातको िोड िम्िा
धभडे को

▪

कोषको िाधसक प्रधतवेदनहरूको
िम्िा र वावषयक वववरणको अंक
धभडे को

▪

गत बषयको नगद िौज्दात र्स
आ.ब.िा बैंक दाञ्चखला गरे को

▪

रािश्व खाताको श्रे स्ताले दे खाएको
बैंक िौज्दात र बैंक स्टे टिेन्टले
दे खाएको खातागत रकि धभडे को

१०. िरौटी तफयको परीक्षण िाँचसूची
▪

िरौटी रकि आम्दानी खचय
ले खेकोिा धनर्िपूवक
य को प्रकृर्ा र
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पर्ायप्त आिार प्रिाण सं लग्न
गरे को
▪

सदर स्र्ाहा गरे कोिा सो रकि
रािश्विा आम्दानी बाँिेको

▪

धनर्िानुसार म्र्ाद पुगेको िरौटी
वफताय वा सदर स्र्ाहा गरी खाता
बन्द गरे को

▪

िरौटी वफताय गदाय धनददयि िियत
सं भार अबधि धबतेको र कर च ुक्ता
/सिार्ोिन पत्र धलएको

▪

आ.व. को अन्त्र्िा नाि नािेसी
सवहतको व्र्ञ्चक्तगत िरौटीको
वववरण तर्ार गररको

▪

व्र्ञ्चक्तगत नािनािेसी अनुसारको
िरौटी खाता रकि र िरौटी
बाँकीिा दे खाइएको िौज्दात रकि
धभडे को

▪

िरौटी खाताले दे खाएको बाँकी
रकि र बैंक स्टे टिेन्ट अनुसारको
बाँकी धभडेको

▪

सावयिधनक धनिायण र खररदको
लाधग व्र्वशार्ीबाट धलइएको बैंक
ग्र्ारे ण्टीको अधभलेख राखेको

▪

धनिायण व्र्वशार्ी/आपूधतयकतायको
व्र्ञ्चक्तगत िरौटी खाता राखेको

23

अनुसूची -२
धनर्ि (८) को उपधनर्ि (५) सं ग सम्बञ्चन्ित
बेरूिुको तुलनात्िक वववरणको ढाँचा
उदर्पुरगढी गाउँपाधलका
कार्ायलर् कोड नं. ८०१११५०१३००

लेखापरीक्षण

लेखापरीक्षणबाट कार्ि

लगधत/सै द्धाञ्चन्त

हनुभन्दा

भएको बेरुिु अञ्चन्ति

क

अगाधड

लेखापरीक्षण पधतयवेदनिा

फस्र्ौट रु.

सिावेश भई लगत किा
भएको रु.

24

कैवफर्त

वकधसि

छोटकरी व्र्होरा

आन्तररक

बेरुिु दफा र बेरुिुको

अञ्चन्ति

प्रधतवेदनिा सिावेश

बेरुिुको

अञ्चन्ति लेखापरीक्षण

व्र्ञ्चक्त/सं स्थाको नाि

सम्वन्िीत

बेरुिुसँग

छोटकरी व्र्होरा र

आलेप बेरुिुको

आलेप बेरुिु दफा नं.

नम्वर

बिेट उप ञ्चशषयक

आधथयक वषय

आन्तररक लेखापरीक्षण र अञ्चन्ति लेखापरीक्षणको बेरूिुको तुलनात्िक वववरण

असुल
पेश्की

िम्िा
धनर्धित
असुल

१०
११
१२
१३
१४

िम्िा

25

तत्काधलन लेखा प्रिखको नाि

नगद असुली धिधत

नगद असुली भौचर नं .
फर्ौट भएको िध्र्े नगद असुली रु.

कु.चो तथा िा
ि.ले..को कार्ायलर्
िम्िा

१९

२०
२१
२२
२३
२४
२५

फस्र्ौट भई बाँकी रहे को

लाधग पेश भएको

सम्परीक्षणको

लगत किा तथा

बेरुिु रकि रु.

१८

िानकारी पत्रको चलानी नं . र धिधत

छोटकरी व्र्होरा र बेरुिु फस्र्ौट/सम्परीक्षण भएको

ँ सम्वञ्चन्ित व्र्ञ्चक्त/सं स्थाको नाि, बेरुिुको
बैरुिुसग

ञ्चिम्िेवारी सानुप
य ने रु.

१७

िम्िा

धनर्धित

९
र्स आधथयक बषयिा फर्ौट रु

१६

िम्िा

८

शुरुको बाँकी रु.

पेश्की

पेश्की

७

र्स आधथयक बषयको

१५

असुल

शुरु कार्ि बेरुिु रु.

४

६

बेरुिु दफा नम्वर

३

धनर्धित

बिेट उपशीषयक नम्वर

२

५

आधथयक बषय

१

अनुसूची -३

धनर्ि (९) को उपधनर्ि (१) सं ग सम्बञ्चन्ित
बेरूिु लगतको ढाँचा

उदर्पुरगढी गाउँपाधलका

कार्ायलर् कोड नं. ८०१११५०१३००

लेखापरीक्षण प्रधतवेदनिा औल्र्ाइएको बेरूिुको लगत

