स्थानीय राजपत्र
कञ्चन गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित
कञ्चन, खण्ड:५, भाग:२ सं ख्या: १८, लिलत:२०७८/०७/१२ गते
कञ्चन गाउँपालिकाको सशञ्चत कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्धी काययविलध – २०७८
प्रस्तािनााः स्थानीय सरकारिाई उपिब्ध श्रोत साधनको पररचािन एिं उपयोगिा पारदशियता, लितव्यवयता
र प्रभािकाररता ल्याई आलथयक सुिासन कायि गनय, सरकारी खचयहरू कानूनद्वारा सीिािद्ध, सुव्यिशस्थत
एिं प्रभािकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोिे कञ्चन गाउँपालिकाको आलथयक काययविलध लनयलित तथा
व्यिशस्थत गनय बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३१ बिोशजि गाउँपालिकािे सशञ्चत कोषको आन्तररक
िेखापरीक्षण सम्बन्धी काययविलध - २०७८ तजुि
य ा गरे को छ ।
पररच्छे द-१
प्रारशम्भक
१.

सं शक्षप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस काययविलधको नाि " कञ्चन गाउँपालिकाको सशञ्चत कोषको
आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्धी काययविलध २०७८" रहे को छ ।
(२) यो काययविलध तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. पररभाषााः विषय िा प्रसं गिे अको अथय निागेिा यस काययविलधिा -
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ु ानी ददन नहुने रकि
(क) “असुि उपर गनुय पने रकि” भन्नािे प्रचलित कानून बिोशजि भक्त
ु ानी ददएको िा घटी रकि असुि गरे को कारणबाट
भ ुक्तानी ददएको िा बढी हुने गरी भक्त
असुि उपर गनुप
य ने भनी िेखापरीक्षण हुँदा ठहयायइएको बेरुजु रकि सम्झनु पदयछ र सो
िब्दिे वहनालिना िा िस्यौट गरे को रकि तथा गाउँपालिकािाई लतनुय बुझाउनुपने अन्य
कुनै रकि किििाई सिेत जनाउँछ ।
(ख) “अशन्ति िेखापरीक्षण” भन्नािे िहािेखा परीक्षकको कायायियबाट हुने िेखापरीक्षण सम्झनु
पदयछ।
(ग) “आन्तररक िेखापरीक्षण” भन्नािे कञ्चन गाउँपालिकाको तोवकएको िाखा िा अलधकृतबाट
हुने आन्तररक िेखापरीक्षण सम्झनु पदयछ।
(घ) “आलथयक िषय” भन्नािे हरे क िषयको साउन िवहनाको एक गते दे शख अको िषयको आषाढ
िवहनाको िसान्तसम्िको बाहृ िवहनाको अिलध सम्झनु पदयछ ।
(ङ) “ऐन” भन्नािे कञ्चन गाउँपालिकाको आलथयक काययविलध लनयलित तथा व्यिशस्थत गनय बनेको
ऐन २०७४ सम्झनु पदयछ ।
(च) “एक तह िालथको अलधकारी” भन्नािे िडा सशचि र लबषयगत िाखा प्रिुखको हकिा
गाउँपालिकाको

प्रिुख

प्रिासकीय

अलधकृत,

प्रिुख

प्रिासकीय

अलधकृतको

हकिा

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र अध्यक्षको हकिा गाउँ काययपालिका सम्झनु पदयछ ।
(छ) “काययक्रि” भन्नािे लनशित उद्देश्य प्रालप्तको िालग सञ्चािन हुने लनशित अिलधको काययक्रि
सम्झनु पदयछ सो िब्दिे िावषयक विकास काययक्रििाई सिेत जनाउँछ ।
(ज) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगद तथा शजन्सी धनिाि शजम्िा लिई प्रचलित
कानुन बिोशजि लनधायररत काििा खचय िा दाशखिा गने सम्बन्धी सम्पूणय काि सम्झनु
पदयछ ।
(झ) “प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे कञ्चन गाउँपालिकाको प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत
सम्झनु पदयछ ।
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(ञ) “कायायिय” भन्नािे कञ्चन गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झनु पदयछ र सो
िब्दिे कञ्चन गाउँपालिका िातहत रहे का लबषयगत िाखा/उपिाखा िा कायायिय िा
एकाइहरुिाई सिेत जनाउनेछ ।
(ट)“कायायिय प्रिुख” भन्नािे खण्ड (झ) र (ञ) बिोशजिको कायायियको प्रिासकीय प्रिुख भई
कािकाज गनय तोवकएको अलधकारी सम्झनु पदयछ ।
(ठ) “गाउँपालिका” भन्नािे कञ्चन गाउँपालिका सम्झनु पछय ।
(ड) “शजम्िेिार व्यशक्त” भन्नािे िेखा उत्तरदायी अलधकृतबाट अलधकार प्रदान गरे बिोशजिको
कायय सं चािन गने, शजम्िा लिने, खचय गने, िेखा राख्ने, आन्तररक तथा अशन्ति
िेखापरीक्षण गराई बेरुजु फछ्यौट गने गराउने, सरकारी नगदी शजन्सी असुि उपर गने
गराउने तथा दाशखिा गने गराउने कतयव्य भएको व्यशक्त सम्झनु पदयछ र सो िब्दिे कञ्चन
गाउँपालिकाको कािको िालग सरकारी नगदी िा शजन्सी लिई िा नलिई सो काि फस्यायउने
शजम्िा लिने जुनसुकै व्यशक्त सिेतिाई जनाउँछ ।
(ढ) “तािुक कायायिय” भन्नािे िडा कायायिय तथा विषयगत कायायियको हकिा कञ्चन
गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय सम्झनु पदयछ ।
(ण) “बजेट सं केत” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरे को आलथयक सं केत तथा िगीकरणको
अधीनिा रही गाउँपालिकाको कायायिय, लबषयगत िाखा, िडा कायायिय िा सो सरहको
क्षेत्रालधकार भएका आयोजना, काययक्रि आददको कायय प्रकृलत र सं गठन सिेत छु विने गरी
कञ्चन गाउँपालिकािे ददएका सं केतिाई जनाउँछ ।
(थ) “बेरुजु” भन्नािे प्रचलित कानून बिोशजि पुयायउनु पने ररत नपुयायई कारोबार गरे को िा
राख्नुपने िेखा नराखेको तथा अलनयलित िा बेिनालसि तररकािे आलथयक कारोबार गरे को
भनी िेखापरीक्षण गदाय औ ंल्याइएको िा ठहयायइएको कारोबार सम्झनु पदयछ ।
(द) “िातहत कायायिय” भन्नािे कञ्चन गाउँपालिका िातहत रहे का िडा कायायिय लबषयगत
िाखा/उपिाखा िा कायायिय िा एकाइहरु सम्झनु पदयछ ।
(ध) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा दे शखने गरी प्रचलित कानून बिोशजि राशखने
अलभिेख, खाता, वकताब आदद र सो कारोबारिाई प्रिाशणत गने अन्य कागजात र
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प्रलतिेदनका साथै विद्युतीय प्रविलधबाट राशखएको अलभिेख र आलथयक वििरण सिेतिाईय
सम्झनु पदयछ ।
(न) “िेखा उत्तरदायी अलधकृत” भन्नािे आफ्नो र िातहत कायायियको आलथयक प्रिासन सं चािन
गने, िावषयक बजेट तयार गने र सो बजेट लनकासा प्राप्त गरी खचय गने अलधकार सुम्पने,
बजेट तथा काययक्रि अनुसार हुने आलथयक कारोिारको िेखा राख्ने र राख्न िगाउने, िेखा
वििरण तयार गने गराउने, विलनयोजन, राजस्ि, धरौटी, शजन्सी

र अन्य जुनसुकै

कारोिारको आन्तररक तथा अशन्ति िेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु लनयलित गने गराउने,
असुि उपर गने गराउने िा लिन्हा गने गराउने कतयव्य भएको कञ्चन गाउँपालिकाको प्रिुख
प्रिासवकय अलधकृतिाइय सम्झनु पदयछ ।
(प) “िेखापररक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलिलत” भन्नािे आलथयक काययविलध लनयलित तथा
व्यिशस्थत गनय बनेको ऐन, 2074 बिोशजिको िेखापररक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण
सलिलत सम्झनु पदयछ ।
(फ) “विलनयोजन” भन्नािे कञ्चन गाउँपालिकासभाद्वारा विलभन्न काययका िालग विलभन्न िीषयकिा
खचय गनय विलनयोजन भएको रकि सम्झनु पदयछ ।
(ब) “वित्तीय वििरण” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरे को िापदण्ड बिोशजि कुनै लनशित
अिलधिा भएको आलथयक कारोबारको सिविगत शस्थलत दिायउने उद्देश्यिे िीषयक सिेत
खुल्ने गरी तयार गररएको वििरण सम्झनु पदयछ र सो िव्दिे कारोिारको शस्थलत दिायउने
गरी उप-िीषयकका आधारिा बनाइएको बजेट अनुिान, लनकासा, खचय, आम्दानी, दाशखिा
ु ानी वििरण र सोसँग सम्बशन्धत िेखा,
र बाँकी रकि सिेत खुिाइएको प्रालप्त र भक्त
वटप्पणी र खुिासा सिेतिाई जनाउँछ ।
(भ) स्थानीय सशञ्चत कोष भन्नािे, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६९
बिोशजि कञ्चन गाउँपालिकाको सशञ्चत कोष सम्झनु पदयछ ।
(ि) “सभा” भन्नािे कञ्चन गाँउपालिकाको सभा सम्झनु पदयछ ।
(य) “सं परीक्षण” भन्नािे आन्तररक िा अशन्ति िेखापरीक्षण प्रलतिेदनिा औल्ं याइएको बेरुजुको
सम्बन्धिा पेि हुन आएका स्पिीकरण िा प्रलतवक्रया साथ सं िग्न प्रिाण तथा कागजातको
आधारिा गररने फस्यौट सम्िन्धी काययिाई सम्झनु पदयछ र सो िब्दिे सभाबाट गदठत
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िेखा सलिलतबाट प्राप्त सुझाि िा लनदे िनका आधारिा गररने परीक्षण िा अनुगिन कायय
सिेतिाई जनाउँछ ।
(र) “काययपालिका” भन्नािे कञ्चन गाउँपालिका, गाउँ काययपालिका सम्झनु पदयछ ।
(ि) “साियजलनक जिाफदे हीको पद” भन्नािे पाररश्रलिक ठे वकएको िा नठे वकएको जे भए तापलन
कुनै रूपिा लनयुक्त हुने िा लनिायशचत हुने िा िनोनयन हुने कानूनी िान्यता प्राप्त साियजलनक
काि, कतयव्य र अलधकार भएको पद सम्झनु पदयछ ।
(ि) “लबषयगत िाखा” भन्नािे कञ्चन गाउँपालिका अन्तगयत रहे को विभाग, िहािाखा, लबषयगत
िाखा, कायायिय िा एकाइिाई सम्झनु पदयछ ।
पररच्छे द -२
आन्तररक लनयन्त्रण तथा िेखापरीक्षण
३. आन्तररक लनयन्त्रण सम्बन्धी व्यिस्था: (१) कायायियबाट सम्पादन गररने कायय, प्रदान गररने सेिा
तथा

स्िीकृत

काययक्रि

बिोशजिको

वक्रयाकिाप

लितव्ययीता,

काययदक्षता,

प्रभािकारीता

र

जोशखिरवहत ढं गबाट सम्पादन गनय, वित्तीय प्रलतिेदन प्रणािीिाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित
कानून बिोशजि काययसम्पादन गनय, कािको प्रकृलत अनुसारको आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी तयार
गरी िागू गनुप
य नेछ ।
(२) उपलनयि (१) बिोशजिको आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी तयार गदाय कायायियको कािको प्रकृलत
अनुसार लनयन्त्रणको िातािरण, सम्भावित जोशखि, लनयन्त्रणको उपाय, सूचना र सञ्चार,
अनुगिन गने लनकाय र विलध िगायतका विषय सिेट्नु पनेछ ।
(३) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको अनुगिन गनय शजम्िेिार अलधकृत तोकी अनुगिन गने र सोको
प्रलतिेदन ददने व्यिस्था लििाउनु पनेछ ।
(४) उपलनयि (३) बिोशजिको प्राप्त प्रलतिेदन िेखापरीक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलिलतिा पेि
गनय िगाउनु पनेछ ।
४. िेखापरीक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलिलतको बैठक सम्बन्धी काययविलध: (१) िेखापरीक्षण तथा
आन्तररक लनयन्त्रण सलिलतको बैठक आिश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ ।
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(२)

उपलनयि

(१)

बिोशजिको

बैठकिा

िेखापरीक्षण

तथा

आन्तररक

लनयन्त्रण

सलिलतिे

कायायियबाट आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको पररपािना भए नभएको सम्बन्धिा िूल्यांकन
गनुप
य नेछ । त्यसरी िूल्यांकन गदाय कुनै विषय सुधार गनुप
य ने दे शखएिा सो विषय खुिाई
अवििम्ब सुधार गनय लनदे िन ददनु पनेछ ।
५. आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यिस्था: (१) गाउँपालिकािे कानून बिोशजि आफ्नो आय र
व्ययको आन्तररक िेखापरीक्षण गराउनु पदयछ ।
(२) विलनयोजन, राजश्व, धरौटी, आम्दानी तथा खचय िा सम्पलत तथा दावयत्ि र प्रचलित कानून
बिोशजि खडा भएको कायायिय सञ्चािन िा अन्य साियजलनक कोषको िेखापरीक्षण आन्तररक
िेखापरीक्षणको िालग खवटएको आन्तररक िेखापरीक्षकिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपलनयि (२) बिोशजिको िेखापरीक्षणबाट आन्तररक िेखापरीक्षणिे औल्याएका कैवफयत
ु न्दा अगािै सम्परीक्षण गराउनु पनेछ।
सम्बशन्धत अलधकारीिे अशन्ति िेखापरीक्षण हुनभ
(४)

आन्तररक

िेखापरीक्षणको

एक

प्रलत

अशन्ति

िेखापरीक्षणका

िालग

खवटने

डोर

िा

िहािेखापरीक्षकिे तोकेको व्यशक्त िा लनकायिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
पररच्छे द-३
आन्तररक िेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यिस्था
६. आन्तररक िेखापरीक्षक तोक्ने: (१) गाउँपालिकाको आन्तररक िेखापरीक्षण िाखा प्रिुखिाई
सम्बशन्धत स्थानीय तहको आन्तररक िेखापरीक्षण गनय आन्तररक िेखापरीक्षक तोक्नु पनेछ ।
(२) गाउँपालिकािे आन्तररक िेखापरीक्षणको िालग िहािेखा लनयन्त्रक कायायिय िाफयत सम्बशन्धत
कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियिाई अनुरोध गनय सक्नेछ ।
(३) अन्तर-सरकारी अशख्तयारी अन्तगयत भएको लनकासा खचयको आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बशन्धत
अशख्तयारी ददने लनकायको आन्तररक िेखापरीक्षकिे गनेछ ।
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पररच्छे द-४
आन्तररक िेखापरीक्षणको विषय
७. आन्तररक िेखापरीक्षणको विषय: (१) आन्तररक िेखापरीक्षण गदाय साियजलनक स्रोतको प्रालप्त र
उपयोगको सम्बन्धिा दे हायका विषयहरूको सुलनशश्चत गरी िेखापरीक्षण गनुय पदयछ ।
(क) आलथयक वििरण तोवकएको ढाँचािा तयार भई कारोबारको यथाथय शस्थलत शचत्रण
भएको, विलनयोजन ऐन बिोशजि स्िीकृत सीिालभत्र रही सोही ऐन बिोशजि लनददयि
प्रयोजनिा खचय गरे को,
(ख) राजश्ि िगायत सिस्त आम्दानी, धरौटी, असुिी र दाशखिा गरे को,
(ग) सरकारी सम्पशत्तको अलभिेख, उपयोग र सं रक्षणको पयायप्त व्यिस्था गरे को,
(घ) आन्तररक लनयन्त्रण व्यिस्था प्रभािकारी रहे को,
(ङ) आलथयक कारोबार गदाय ऐन कानुनको पररपािना गरे को एिं पुष्ट्याई गने यथेि प्रिाण
राखेको,
(च) बजेट तथा काययक्रि अनुसार लनधायररत सियलभत्र प्रगलत हालसि गरे को ।
(छ) खररद कायय गदाय खररद कानूनको पररपािना भएको ।
(ज) रकिान्तर/श्रोतान्तर गदाय आलथयक काययविलधको पािना गरे को ।
(२) आन्तररक िेखापररक्षकिे िेखापरीक्षण गदाय दे हायको कुराको जाँच गनुप
य नेछ ।
(क) कायायियिा हुने विलनयोजन, राजश्व, धरौटी, सम्पलत तथा अन्य सरकारी कोषको आम्दानी
तथा खचय र त्यसको िेखाङ्कन प्रचलित कानूनद्वारा लनधायररत प्रवक्रया अनुरूप भए नभएको,
(ख) कायायियको िालग आिश्यक िािसािान, लनिायण कायय तथा पराििय सेिा खररद गदाय
खररद कानूनको पािना भए नभएको,
(ग) कायायियको वित्तीय साधनको उपयोग, लितव्ययी तररकािे दक्षतापूिक
य , प्रभािकारी रूपिा
भए िा नभएको,
(घ) रकिान्तर/श्रोतान्तर गदाय आलथयक काययविलधको पािना भए नभएको,
(ङ) तोवकएको सियिा पेस्की फस्यौट भए नभएको र फस्यौट हुन बाँकी रहे नरहे को,
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(च) कायायियको स्िीकृत िावषयक काययक्रि अनुरूप िक्ष्य प्रालप्त गरे िा नगरे को,
(छ) कायायियको वित्तीय प्रलतिेदनिे आलथयक कारोिारको सही र यथाथय शचत्रण प्रस्तुत गरे िा
नगरे को,
(ज) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी पयायप्त रहे िा नरहे को,
(झ) प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतिे प्रत्येक िवहना राजश्ि उठ्न छु ट भए िा नभएको र राजश्ि
िेखा तथा दाशखिाको लनरीक्षण गरी राजश्ि वहनालिना भए िा नभएको र राजश्ि तथा
हसििी राजश्िको िेखा रहे िा नरहे को लनरीक्षण गरी सोको अलभिेख अद्यािलधक

गनय

िगाएको िा निगाएको,
(३) आन्तररक िेखापरीक्षकिे सम्बशन्धत गाउँपालिकाको आलथयक काययविलध लनयलित तथा व्यिशस्थत
गनय बनेको ऐन, 2074 र लनयिाििी बिोशजि विचार गनुय पने विषयहरूको रूजु सूची
(चेकलिि) अनुसूची–१ बिोशजि तयार गरी सोको आधारिा आन्तररक िेखापरीक्षण गनुप
य नेछ
।
(४) आन्तररक िेखापरीक्षकिे िेखापरीक्षण सम्पन्न गरी िेखापरीक्षण वटपोट, चेकलिि र अन्य
वििरणको आधारिा आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतिेदन तयार गरी पेि गनुय पनेछ ।
(५) कायायियिे उपलनयि (४) बिोशजि प्राप्त प्रलतिेदनिा उशल्िशखत सुझाि कायायन्ियन गरे िा
नगरे को र कुनै बेरूजु कायि भएकोिा त्यस्तो बेरूजु सियिै फस्यौट गरे िा नगरे को
सम्बन्धिा अनुगिन गनुय पनेछ ।
पररच्छे द-५
बेरूजु फस्यौट तथा वििरण अद्यािलधक गने
८. आन्तररक िेखापरीक्षणबाट दे शखएको कैवफयत तथा बेरूजु फस्यौट गने: (१) कायायियिे आन्तररक
िेखापरीक्षण प्रलतिेदनिा औल्ं याईएका कैवफयत सम्बन्धिा त्रैिालसक प्रलतिेदनको हकिा अको
त्रैिालसक अिलध लभत्र तथा िावषयक प्रलतिेदनको हकिा अशन्ति िेखापरीक्षण हुन ु अगािै आिश्यक
प्रिाण सं िग्न गरी लनयलित गनुय पने भए लनयलित गराई बेरूजु फस्यौट गनुय गराउनु पनेछ ।
(२) प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतिे आफैिे लनयलित गनय नसक्ने बेरूजुिाई लनयलित गनयको िालग
आिश्यक वििरण सवहत अशख्तयारी प्राप्त अलधकारी िा लनकाय सिक्ष पेि गनुय पनेछ ।
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(३) उपलनयि (३) बिोशजि प्रिाण कागजात प्राप्त भएपलछ अशख्तयारी प्राप्त अलधकारी िा लनकायिे
त्यस्तो बेरूजु लनयलित गनुय पने दे शखएिा लनयलित गररददनु पनेछ ।
(४) कायायियिे आन्तररक िेखापरीक्षणबाट दे शखएको बेरूजुको व्यहोरा, कायि भएको बेरूजु र
फस्यौट हुन बाँकी रहेको बेरूजुको वििरण अशन्ति िेखापरीक्षक सिक्ष पेि गनुय पनेछ ।
(५) कायायियिे अशन्ति िेखापरीक्षण भई प्रलतिेदन प्राप्त भएको पन्र ददन लभत्र आन्तररक
िेखापरीक्षण र अशन्ति िेखापरीक्षण गदाय दे शखएको बेरूजुको तुिनात्िक वििरण अध्यािलधक
गरी अनुसूची – २ बिोशजिको ढाँचािा राख्नु पनेछ ।
९. बेरूजु िगत राख्ने: (१) िेखापरीक्षण प्रलतिेदनिा औल्याईएको बेरूजुको िगत अनुसूची -३
बिोशजिको ढाँचािा राख्नुपनेछ ।
(२) उपलनयि (१) बिोशजि िगत राखेपलछ आन्तररक िेखापरीक्षणको िगत कायि हुनेछैन ।

पररच्छे द ६
विविध
(१) गाउँपालिकाबाट सम्पादन गररने काययहरुिा आन्तररक

१०. िेखापरीक्षण सहजीकरण सलिलत:

लनयन्त्रण प्रणािी अििम्िन गरी प्रभािकारी, दक्षतापूणय एिं लितव्ययी रुपिा कायय सम्पादन गनय,
वित्तीय प्रलतिेदनहरुिाई सियिै तयार गनय तथा विश्वसनीय बनाउन,बेरुजु फस्यौट गनय गराउन
गाउँकाययपालिकािे

आफूिध्येबाट

तोकेको

सदस्यको

अध्यक्षतािा,

गाउँपालिकाको

आन्तररक

िेखापरीक्षण गनय तोवकएको अलधकृत, प्रिुख प्रिासकीय अलधकृतिे तोकेको गाउँपालिकाको अलधकृत
र प्राविलधक अलधकृतसिेत रहेको एक िेखापरीक्षण सहजीकरण सलिलत गठन गरी सहजीकरण
सम्बन्धी कायय गराउन सक्नेछ ।
(२) स्थानीय गाउँपालिकाको सशञ्चत कोषको आन्तररक िेखापररक्षण सम्बन्धी काययविलध,२०७८
कायायन्ियनिाई सरि बनाउन गाउँकाययपालिकािे आिश्यक श्रोत/हाते पुशस्तका/काययसञ्चािन
विलध बनाई िागू गनय सक्नेछ ।
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अनुसूची -१
लनयि (७) को उपलनयि (३) सं ग सम्बशन्धत
कञ्चन गाउँपालिका
कायायिय कोड नं. ….
आन्तररक िेखापरीक्षण जाँचसूची
(Internal audit checklist)
आन्तररक िेखापरीक्षण गदाय सं भावित जोशखििा आधाररत रहे र िेखापरीक्षण गनय लनम्नानुसार
आन्तररक िेखापरीक्षण जाँचसूची (Internal audit checklist) अनुसरण गनुय पदयछ ।
लस.नं.

परीक्षण गनुप
य ने विषय

छ

छै न

िेरूजुको वकलसि
सैद्दाशन्तक

१.

प्रचलित कानूनी व्यिस्था

२.

व्यिस्थापकीय अभ्यासको प्रभािकारीता

असुिउपर

अलनयलित

स्िीकृत दरिन्दी
पदपूलतयाः

ररक्ताः

सूचना प्रविलधको प्रयोग भएको

३.

लितव्यवयता, सेिा प्रिाह र खररदिा
पारदशियता
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४.

काययदक्षता

५.

प्रभािकारीता काययको ददगोपना

६.

आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको सिग्र
िुल्याङ्कन

७.

श्रे स्ता तथा प्रलतिेदन तफयको परीक्षण
▪

श्रे स्ता /कागजात रीतपूिक
य तयार
गरी स्िीकृत गराइ "भुक्तानी भयो"
भन्ने छाप

▪

श्रे स्तािा अंकगणीलतय िुद्दता
कायि गनय रूजु र लभडान गरी
एवकन गररएको

▪

खचयको फाँटिारी िगायत विलभन्न
प्रलतिेदनहरू तोवकएको सियिा
तयार गरी पेि गरे को

▪

गोश्वारा भौचर िगायतका
कागजात र अलभिेख अलधकार
प्राप्त अलधकारीबाट प्रिाशणत गरे को

▪

िवहनाको अन्तिा बैंक नगदी
वकतािको सन्तुिन परीक्षण गरे को

▪

बैंक वहसाि वििरण लभडेको

▪

कोिेलनकाको लनकासा र खचय बैंक
नगदी वकतािको कारोिारसं ग
लभडेको

▪

बजेट खचय उप-शिषयकिा
विलनयोशजत रकिको सीिा लभत्र
रही खचय भएको

▪

भुक्तानी ददन बाँकीको कच्चािारी
कोिेलनका बाट प्रिाशणत गराएको
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▪

विगतको भुक्तानी गदाय स्िीकृत
काययक्रििा सिािेि गरे को

८.

विलनयोजन तफयको परीक्षणको जाँच सूची
तिि भत्ता
▪

लनजािती वकतािखाना/कोिेलनका
तथा अन्य सम्बशन्धत लनकायबाट
तििी प्रलतिेदन पारीत भएको

▪

हाशजरी अलभिेख सं िग्न भएको

▪

गयि गरे को ददनको तिि किा
गरे को

▪

अन्य कायायियबाट काजिा
आएको कियचारीिाई सोधभनाय
ददने गरी भुक्तानी गररएको तिब
सोधभनाय प्राप्त गरे को

▪

लनयििे तोकेको भन्दा बढी अिलध
काजिा राखेको

▪

अलग्रि पाररश्रिीक कर किी गरी
राजश्व दाशखिा भएको

पेश्की
▪

पेश्की ददं दा आिश्यकता भन्दा
बढी नहुने गरी ददएको

▪

पेश्की फछ्यौटको िागी म्याद
लभत्र श्रे स्ता दताय भएको

▪

म्याद लभत्र पेशश्क फछ्यौट
नगरे कोिा व्याज असूिी र अन्य
कारिाही भएको

▪

पेशश्क लिने व्यशक्त िा सं स्थाको
वििरणको अलभिेख राखेको

▪

म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको
पेशश्कको छु िा छु िै वििरण
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राखेको
▪

फिय कम्पनी िा सं स्थािाई पेशस्क
ददं दा बैंक ग्यारे ण्टी लिएको

▪

बीि भुक्तानी गदाय सम्झौता
बिोशजि कटाउनु पने पेश्की
रकि किा गरे को

▪

आलथयक बषयको अन्तिा फछ्यौट
हुन नसकेको पेशश्क रकि अको
आलथयक बषयिा शजम्िेिारी सारे को

▪

प्रलतत पत्र अलभिेख राखेको

शजन्सी
▪

प्रत्येक आलथयक बषयिा शजन्सी
लनररक्षण गने गरे को

▪

प्रयोगिा नआउने शजन्सी सािानको
लििाि / लबक्री गरे को

▪

िियत सं भार हुन सक्ने सािान
लििाि /लबवक्र गरे को

▪

अलधग्रहण िा खररद गरे को जग्गा
/ भिनको धनीपूजाय कायायियको
नाििा प्राप्त गरे को

▪

िेशिनरी सािानको िियत सं भारको
अलभिेख राखेको

▪

हे भीईशक्िप्िेन्ट भाडािा लिने ददने
गरे कोिा लनयिानुसार अलभिेख
राखेको

कर सम्बन्धी
▪

लनयि अनुसार किी गनुय पने
अग्रीि आयकर किी गरी
सम्बशन्धत कोषिा दाशखिा गरे को

▪

िािसािानको खररद गदाय प्यान
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र िूल्यअलभबृद्दी करिा दताय भएको
लबक्रेता बाट खररद गरे को
▪

िूल्यअलभबृद्दी कर सिािेि भएको
बीि भुक्तानी गदाय सम्बशन्धत
राजश्व कायायियिाई जानकारी
ददएको

▪

खररद गरे को बीिको प्यान /भ्याट
नम्बर आन्तररक राजश्व
कायायियको िेभसाइटिा लभडान
गरे को

तालिि, सेलिनार तथा बैठक भत्ता
▪

तालिि,सेलिनार बैठक भत्ता तथा
अन्य खचयहरू स्िीकृत नम्सय
बिोशजि भएको

▪

तालिि, सेलिनार र बैठकको खचय
तोवकएको नम्सय अनुसार बाँडफाँट
गरी स्िीकृत गरे को

▪

िोिपत्र िूल्यांन सलिलत बाहे क
एउटै लनकाय अन्तगयतका
कियचारीहरू िात्र बसी िैठक
भत्ता लिएको

▪

िैठक भत्ता भुक्तानी गदाय कायायिय
सिय अशघ िा पलछ बसेको
बस्तुगत प्रिाण

▪

बैठक भत्ता कानून बिोशजिको
सलिलतबाट गदठत उपसलिलतिाई
िात्र भुक्तानी गरे को

▪

बैठकिा आिशन्त्रत िा लबिेषज्ञ
लतन जना भन्दा बवढ राशखएको

खररद सम्बशन्ध
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▪

साियजलनक खररदिा रू दि िाख
भन्दा िालथको खररद गदाय िावषयक
खररद योजना तयार गरे को

▪

दि करोड भन्दा िालथ िा
बहुिवषयया योजनाको खररद गदाय
गुरू खररद योजना तयार गरे को

▪

एकै पटक खररद गनय सवकनेिा
बोिपत्र छल्ने उदे श्यिे पउटै
काििाई टुक्रा ट्क्रा गराई खररद
गरे को

▪

साियजलनक खररद (लनिायण,
िािसािान र सेिा) को िागत
अनुिान तयार गदाय प्रचलित
स्िीकृत दर रे ट बिोशजि गरे को

▪

िािसािान खररद गदाय
आिश्यकता भन्दा बढी पररिाणिा
खररद गरे को

▪

बोिपत्र िा शििबन्दी दरभाउपत्र
बिोशजिका सबै िािसािान,
लनिायण सािाग्री र सेिा आपूलतय
गरे को

▪

िािसािान िा सेिा खररद गदाय
एक पटकिा िा एक आलथयक
बषयिा एउटै व्यशक्त िा फियबाट
पाँचिाख भन्दा बढीको खररद
गरे को

▪

सरकारी कािको िालग घर,
जग्गा, गोदाि भाडा िा िहाििा
लिई भुक्तानी ददइएकोिा रे ण्ट
कलिवटिे लनणयय गरे को
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▪

लनिायण काययको ड्रइङ्, लडजाइन
तथा स्पेलसवफकेिन, नम्सय र दर
विश्लेषण साियजलनक खररद
लनयिाििी बिोशजि स्िीकृत
भएको

▪

िागत अनुिान तयार गदाय र सो
बिोशजिको कायय गदाय लिड
लिएकोिा सो िास्तविकतािा
आधाररत

▪

उपभोक्ता सलिलत बाट लनिायण
कायय गराउन प्राथलिकता ददनु
पनेिा सो अनुसार गरे को

▪

पूि य योग्यता लनधायरण प्रकृयाबाट
लनिायण कायय गराएको भए खररद
कानुनको प्रकृया पुरा गरे को

▪

प्राविलधक /पराििय सेिा लिएकोिा
खररद कानुनको प्रकृया पुरा गरे को

▪

पराििय सेिाको िागत अनुिानको
दररे ट िास्तविक बजार िूल्य
भन्दा धेरै बढी हुने गरी कायि
गरे को

▪

प्राविलधक /पराििय सेिा लिएकोिा
सो काि कायायियको
जनिशक्तबाटै हुन सक्ने अिस्था

▪

लनिायण काययको िागत अनुिान,
ड्रइङ,लडजाइन तथा बोिपत्र
सम्बशन्धत कागजातहरू अलधकार
प्राप्त अलधकारीबाट स्िीकृत भएको

▪

बोिपत्रको सूचना साियजलनक
खररद कानूनको प्रािधान अनुसार
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भएको
▪

बोिपत्रको सूचना बिोशजि लबवक्र
र दाशखिा भएका िोिपत्रहरू छु िै
वकताििा दताय गरी अलधकार प्राप्त
अलधकारीबाट प्रिाशणत गरे को

▪

बोिपत्र िूल्याङ्कन सलिलतबाट
प्राविलधक र आलथयक प्रस्ताि
िूल्याङ्न गरे को

▪

भेररएसन आदे ि ददएको भए खररद
कानून बिोशजि गरे को

▪

लनिायण कायय सम्पन्न भएपलछ
काययस्िीकार /कायय सम्पन्न
प्रलतिेदन तयार गरे को

▪

कशन्टन्जेन्सी खचयको खाता राखी,
लनिायण काययसंग सम्बशन्धत सीिा
लभत्र रही खचय गरे को

▪

कम्प्युटराइज्ड नापी वकताब तयार
गररएकोिा प्रत्येक पानािा पेज
नं.राखी बाइशण्डङ गरी नापी
वकताब लनयन्त्रण अलभिेख
अध्यािलधक राखेको

▪

लनिायण व्यििायी/आपूलतयकतायिे
िूल्य अलभबृद्दी कर बीजक नं.
हातिे िेखेको िा सच्याई जारी
गरे को

▪

डोर हाशजरी लनयन्त्रण वकताब
लनयिानुसार अध्यािलधक राखेको

सितय र अन्य अनुदान
▪

अनुदान खचय गदाय िावषयक
काययक्रििा िक्ष र उपिशव्ध
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लनधायरण गरे र िात्र गररएको
▪

अनुदान खचय गदाय खररद कानुन
बिोशजि आिश्यक प्रकृया पुरा
गरे को

▪

सितय, सिपुरक र वििेष अनुदान
सहायताको रकि आ.ि.को अन्त्य
सम्ििा खचय नभइ बाँकी रकि
विज गरे को

९.

राजश्व/आम्दानी तफयको परीक्षणको जाँच
सूची
▪

लनधायररत िक्ष बिोशजिको सबै
राजश्व रकि उठे को

▪

बाँकी राजश्व भए सो को िगत
राखेको

▪

असुि भएको सबै रकि दाशखिा
गरे को

▪

राजश्व आम्दानी प्राप्त गनय प्रयोग
गररएका रलसदहरू अपचिन हुन
नपाउने गरी रलसद लनयन्त्रण
खाताको व्यिस्था गरे को

▪

नगद बाहे क बैंक भौचरबाट प्राप्त
राजश्व आम्दानीको रलसद ददने
गरे को

▪

आम्दानी रलसदिा लसिलसिेिार
रूपिा रलसद नम्बर छावपएको

▪

नगद प्राप्त रकि सोवह ददन िा
भोलिपल्ट बैंक दाशखिा गने
गरे को

▪

रलसद िंकास्पद वकलसििे केरिेट
गरी अंक सच्याएको िा थपघट
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गरे को
▪

काट्न बाँकी आम्दानी रलसद दठक
सं ख्यािा िौजुदा रहे को

▪

रद्द गररएको रलसदका सबै प्रलत
ठे िीिा नै िौजुदा रहे को

▪

राजश्व कारोिारका िालग अलनिायय
रूपिा गोश्वारा भौचर तयार गने
गरे को

▪

आम्दानीको प्रत्येक बैंक भौचरिा
"....लिलतिा आम्दानी जनाइयो"
भन्ने छाप िगाएको

▪

एक भन्दा बढी खाता हुने
कायायियिे खातागत रूपिा
अलभिेख िेजर राखेको

▪

कोषको अिस्थािा बैंक दाशखिा र
नगद िौज्दातको जोड जम्िा
लभडेको

▪

कोषको िालसक प्रलतिेदनहरूको
जम्िा र िावषयक वििरणको अंक
लभडेको

▪

गत बषयको नगद िौज्दात यस
आ.ब.िा बैंक दाशखिा गरे को

▪

राजश्व खाताको श्रे स्तािे दे खाएको
बैंक िौज्दात र बैंक स्टे टिेन्टिे
दे खाएको खातागत रकि लभडेको

१०.

धरौटी तफयको परीक्षण जाँचसूची
▪

धरौटी रकि आम्दानी खचय
िेखेकोिा लनयिपूिक
य को प्रकृया र
पयायप्त आधार प्रिाण सं िग्न
गरे को
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▪

सदर स्याहा गरे कोिा सो रकि
राजश्विा आम्दानी बाँधेको

▪

लनयिानुसार म्याद पुगेको धरौटी
वफताय िा सदर स्याहा गरी खाता
बन्द गरे को

▪

धरौटी वफताय गदाय लनददयि िियत
सं भार अबलध लबतेको र कर च ुक्ता
/सिायोजन पत्र लिएको

▪

आ.ि. को अन्त्यिा नाि नािेसी
सवहतको व्यशक्तगत धरौटीको
वििरण तयार गररको

▪

व्यशक्तगत नािनािेसी अनुसारको
धरौटी खाता रकि र धरौटी
बाँकीिा दे खाइएको िौज्दात रकि
लभडेको

▪

धरौटी खातािे दे खाएको बाँकी
रकि र बैंक स्टे टिेन्ट अनुसारको
बाँकी लभडेको

▪

साियजलनक लनिायण र खररदको
िालग व्यििायीबाट लिइएको बैंक
ग्यारे ण्टीको अलभिेख राखेको

▪

लनिायण व्यििायी/आपूलतयकतायको
व्यशक्तगत धरौटी खाता राखेको
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अनुसूची -२
लनयि (८) को उपलनयि (५) सं ग सम्बशन्धत
बेरूजुको तुिनात्िक वििरणको ढाँचा
कञ्चन गाउँपालिका
कायायिय कोड नं. ….
आन्तररक िेखापरीक्षण र अशन्ति िेखापरीक्षणको बेरूजुको तुिनात्िक वििरण

िेखापरीक्षण

िेखापरीक्षणबाट कायि

िगलत/सै द्धाशन्त

हनुभन्दा

भएको बेरुजु अशन्ति

क

अगालड

िेखापरीक्षण पलतयिेदनिा

फस्यौट रु.

सिािेि भई िगत किा
भएको रु.
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कैवफयत

वकलसि

छोटकरी व्यहोरा

आन्तररक

बेरुजु दफा र बेरुजुको

अशन्ति

प्रलतिेदनिा सिािेि

बेरुजुको

अशन्ति िेखापरीक्षण

व्यशक्त/सं स्थाको नाि

सम्िन्धीत

बेरुजुसँग

छोटकरी व्यहोरा र

आिेप बेरुजुको

आिेप बेरुजु दफा नं.

नम्िर

बजेट उप शिषयक

आलथयक िषय

कायायिय संकेत नाः

बेरुजु दफा नम्िर
िुरु कायि बेरुजु रु.

३
४

पेश्की

जम्िा
लनयलित
असुि
पेश्की
जम्िा

१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

िुरुको बाँकी रु.
शजम्िेिारी सानुप
य ने रु.

ि.िे..को कायायिय
जम्िा

२५

फयौट भएको िध्ये नगद असुिी रु.

२२

२४

नगद असुिी भौचर नं.

२१

जम्िा
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िालग पेि भएको

सम्परीक्षणको

िगत किा तथा

नगद असुिी लिलत

२०

कु.चो तथा िा

तत्कालिन िेखा प्रिखको नाि

१९

फस्यौट भई बाँकी रहेको

२३

बेरुजु रकि रु.

१८

जानकारी पत्रको चिानी नं. र लिलत

छोटकरी व्यहोरा र बेरुजु फस्यौट/सम्परीक्षण भएको

यस आलथयक बषयिा फयौट रु

बैरुजुसँग सम्िशन्धत व्यशक्त/सं स्थाको नाि, बेरुजुको

असुि

९

यस आलथयक बषयको

१७

जम्िा
लनयलित

७
८

असुि
पेश्की

६

लनयलित

बजेट उपिीषयक नम्िर

२

५

आलथयक बषय

१
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अनुसूची -३

लनयि (९) को उपलनयि (१) सं ग सम्बशन्धत
बेरूजु िगतको ढाँचा
कञ्चन गाउँपालिका

कायायिय कोड नं. ….

िे खापरीक्षण प्रलतिेदनिा औल्याइएको बेरूजुको िगत
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प्रिाणीकरण लिलत: २०७8/0७/०८

आज्ञािे,
िेख बहादुर बस्नेत
प्रिुख प्रिासकीय अलधकृत
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