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सानीभेरी गाउँपालिका, 

लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                     संख्या :१७                          लमलि: २०७८/१०/२६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको 
िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं.१3 

सानीभेरी गाउँपाधलकाको सजित कोषको आन्तररक 
लेिापरीक्षण सम्बन्धी काययविधध ०७८ 

प्रस्तािनााः स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध श्रोत साधनको पररचालन एिं 
उपयोगमा पारदजशयता, धमतव्यवयता र प्रभािकाररता ल्याई आधथयक 
सशुासन कायम गनय, सरकारी िचयहरू कानूनद्वारा सीमाबद्ध, सवु्यबजस्थत 
एिं प्रभािकारी बनाउन िाञ्छनीय भएकोले सानीभेरी गाउँपाधलकाको 
आधथयक काययविधध धनयधमत तथा व्यिजस्थत गनय बनेको ऐन ७४ को 
दफा ३१ बमोजिम गाउँपाधलकाले सजित कोषको आन्तररक 
लेिापरीक्षण सम्बन्धी काययविधध - २०७८ लाई स्िीकृत गरेको छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक  

१.  संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः यस काययविधधको नाम " सानीभेरी 
गाउँपाधलकाको सजित कोषको आन्तररक लेिापरीक्षण सम्बन्धी 
काययविधध २०७८" रहेको छ । (२) यो काययविधध तरुन्त प्रारम्भ 
हनुेछ ।  

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा- 

(क) “असलु उपर गनुय पने रकम” भन्नाले प्रचधलत कानून बमोजिम 
भकु्तानी ददन नहनु े रकम भकु्तानी ददएको िा बढी हनु े गरी 
भकु्तानी ददएको िा घटी रकम असलु गरेको कारणबाट असलु 
उपर गनुय पने भनी लेिापरीक्षण हुँदा ठहयायइएको बेरुि ुरकम 
सम्झन ुपदछय र सो शब्दले वहनाधमना िा मस्यौट गरेको रकम 
तथा गाउँपाधलकालाई धतनुय बझुाउन ु पने अन्य कुनै रकम 
कलमलाई समेत िनाउँछ । 

(ि) “अजन्तम लेिापरीक्षण” भन्नाले महालेिा परीक्षकको कायायलयबाट 
हनुे लेिापरीक्षण सम्झन ुपदछय । 

(ग) “आन्तररक लेिापरीक्षण” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको 
तोवकएको शािा िा अधधकृतबाट हनु ेआन्तररक लेिापरीक्षण 
सम्झन ुपदछय । 

(घ) “आधथयक िषय” भन्नाले हरेक िषयको साउन मवहनाको एक गते देजि 
अको िषयको आषाढ मवहनाको मसान्तसम्मको बाहृ मवहनाको 
अिधध सम्झन ुपदछय । 

(ङ) “ऐन” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको आधथयक काययविधध धनयधमत 
तथा व्यिजस्थत गनय बनेको ऐन २०७४ सम्झन ुपदछय ।  
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(च) “एक तह माधथको अधधकारी” भन्नाले िडा सजचि र धबषयगत 
शािा प्रमिुको हकमा गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत, 
प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतको हकमा गाउँपाधलकाको अध्यक्ष र 
अध्यक्षको हकमा गाउँकाययपाधलका सम्झन ुपदछय।  

(छ) “काययक्रम” भन्नाले धनजित उदेश्य प्राधप्तको लाधग सिालन हनु े
धनजित अिधधको काययक्रम सम्झन ुपदछय सो र शब्दले िावषयक 
विकास काययक्रमलाई समेत िनाउँछ ।  

(ि) “कारोबार” भन्नाले सरकारी चल, अचल, नगद तथा जिन्सी धनमाल 
जिम्मा धलई प्रचधलत काननु बमोजिम धनधायररत काममा िचय िा 
दाजिला गने सम्बन्धी सम्पूणय काम सम्झन ुपदछय । 

(झ) “प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको 
प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत सम्झन ुपदछय। 

(ञ) “कायायलय” भन्नाले सानीभेरी गाउँकाययपाधलकाको कायायलय सम्झन ु
पदयछ र सो शब्दले सानीभेरी गाउँपाधलका मातहत रहेका विभाग 
िा शािा िा धबषयगत शािा/उपशािा िा कायायलय िा 
एकाइहरुलाई समेत िनाउनेछ ।  

(ट)“कायायलय प्रमिु” भन्नाले िण्ड (झ) र (ञ) बमोजिमको 
कायायलयको प्रशासकीय प्रमिु भई कामकाि गनय तोवकएको 
अधधकारी सम्झन ुपदछय । 

(ठ) “गाउँपाधलका” भन्नाले सानीभेरी  गाउँपाधलका सम्झन ुपछय । 

(ड) “जिम्मेिार व्यजक्त” भन्नाले लेिा उत्तरदायी अधधकृतबाट अधधकार 
प्रदान गरे बमोजिमको कायय संचालन गने, जिम्मा धलने, िचय 
गने, लेिा राख्न,े आन्तररक तथा अजन्तम लेिापरीक्षण गराई 
बेरुि ुफछ्र्यौट गने गराउने, सरकारी नगदी जिन्सी असलु उपर 
गने गराउने तथा दाजिला गने गराउन ेकतयव्य भएको व्यजक्त 
सम्झन ुपदछय र सो शब्दले सानीभेरी गाउँपाधलकाको कामको 
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लाधग सरकारी नगदी िा जिन्सी धलई िा नधलई सो काम 
फस्यायउने जिम्मा धलने िनुसकैु व्यजक्त समेतलाई िनाउँछ । 

(ढ) “तालकु कायायलय” भन्नाले िडा कायायलय तथा धबषयगत 
कायायलयको हकमा सानीभेरी गाउँकाययपाधलकाको कायायलय 
सम्झन ुपदछय । 

(ण) “अध्यक्ष” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका सरकार प्रमिुलाई सम्झन ु
पदछय । 

(त) “बिेट संकेत” भन्नाले नेपाल सरकारले स्िीकृत गरेको आधथयक 
संकेत तथा िगीकरणको अधीनमा रही गाउँपाधलकाको कायायलय, 
धबषयगत शािा, िडा कायायलय िा सो सरहको क्षेत्राधधकार 
भएका आयोिना, काययक्रम आददको कायय प्रकृधत र संगठन समेत 
छुविने गरी सानीभेरी गाउँपाधलकाले ददएका संकेतलाई िनाउँछ 
। 

(थ) “बेरुि”ु भन्नाले प्रचधलत कानून बमोजिम पयुायउन ुपने रीत नपयुायई 
कारोबार गरेको िा राख्न ुपने लेिा नरािेको तथा अधनयधमत िा 
बेमनाधसि तररकाले आधथयक कारोबार गरेको भनी लेिापरीक्षण 
गदाय औलं्याइएको िा ठहयायइएको कारोबार सम्झन ुपदछय । 

 

(द) “मातहत कायायलय” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका मातहत रहेका 
िडा कायायलय िा विभाग िा शािा िा धबषयगत शािा/उपशािा 
िा कायायलय िा एकाइहरु सम्झन ुपदछय । 

(ध) “लेिा” भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देजिने गरी प्रचधलत कानून 
बमोजिम राजिने अधभलेि, िाता, वकताब आदद र सो 
कारोबारलाई प्रमाजणत गने अन्य कागिात र प्रधतिेदनका साथै 
विद्यतुीय प्रविधधबाट राजिएको अधभलेि र आधथयक वििरण 
समेतलाईय सम्झन ुपदछय । 
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(न) “लेिा उत्तरदायी अधधकृत” भन्नाले आफ्नो र मातहत कायायलयको 
आधथयक प्रशासन संचालन गने, िावषयक बिेट तयार गने र सो 
बिेट धनकासा प्राप्त गरी िचय गने अधधकार समु्पन,े बिेट तथा 
काययक्रम अनसुार हनु ेआधथयक कारोिारको लेिा राख्न ेर राख्न 
लगाउने, लेिा वििरण तयार गने गराउन,े विधनयोिन, रािस्ि, 
धरौटी, जिन्सी  र अन्य िनुसकैु कारोिारको आन्तररक तथा 
अजन्तम लेिापरीक्षण गराउने, बेरुि ुधनयधमत गने गराउने, असलु 
उपर गने गराउने िा धमन्हा गने गराउने कतयव्य भएको सानीभेरी 
गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासवकय अधधकृतलाईय सम्झन ुपदछय। 

(प) “लेिापररक्षण तथा आन्तररक धनयन्त्रण सधमधत” भन्नाले आधथयक 
काययविधध धनयधमत तथा व्यिजस्थत गनय बनेको ऐन २०७५ 
बमोजिमको लेिापररक्षण तथा आन्तररक धनयन्त्रण सधमधत सम्झन ु
पदयछ ।  

(फ) “विधनयोिन” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका सभाद्वारा विधभन्न 
काययका लाधग विधभन्न शीषयकमा िचय गनय विधनयोिन भएको रकम 
सम्झन ुपदछय ।   

(ब) “वित्तीय वििरण” भन्नाले नेपाल सरकारले स्िीकृत गरेको मापदण्ड 
बमोजिम कुनै धनजित अिधधमा भएको आधथयक कारोिारको 
समविगत जस्थधत दशायउन ेउदे्दश्यले शीषयक समेत िलु्ने गरी तयार 
गररएको वििरण सम्झन ुपदछय र सो शव्दले कारोिारको जस्थधत 
दशायउने गरी उप-शीषयकका आधारमा िनाइएको बिेट अनमुान, 
धनकासा, िचय, आम्दानी, दाजिला र बाँकी रकम समेत 
िलुाइएको प्राधप्त र भकु्तानी वििरण र सोसँग सम्िजन्धत लेिा, 
वटप्पणी र िलुासा समेतलाई िनाउँछ । 

(भ) स्थानीय सजित कोष भन्नाले, स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन 
२०७४ को दफा ६९ बमोजिम सानीभेरी गाउँपाधलकाको सजित 
कोष सम्झन ुपदछय । 
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(म) “सभा” भन्नाले सानीभेरी गाँउसभा सम्झन ुपदछय । 

(य) “संपरीक्षण” भन्नाले आन्तररक िा अजन्तम लेिापरीक्षण प्रधतिेदनमा 
औलं्याइएको बेरुिकुो सम्बन्धमा पेश हनु आएका स्पिीकरण 
िा प्रधतवक्रया साथ संलग्न प्रमाण तथा कागिातको आधारमा 
गररने फस्यौट सम्िन्धी काययलाई सम्झन ुपदछय र सो शब्दले 
सभाबाट गदठत लेिा सधमधतबाट प्राप्त सझुाि िा धनदेशनका 
आधारमा गररने परीक्षण िा अनगुमन कायय समेतलाई िनाउँछ। 

(र) “काययपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँ काययपाधलका सम्झन ुपदछय। 

(ल) “साियिधनक ििाफदेहीको पद” भन्नाले पाररश्रधमक ठेवकएको िा 
नठेवकएको िे भए तापधन कुनै रूपमा धनयकु्त हनुे िा धनिायजचत 
हनुे िा मनोनयन हनु ेकानूनी मान्यता प्राप्त साियिधनक काम, 
कतयव्य र अधधकार भएको पद सम्झन ुपदछय । 

(ि) “धबषयगत शािा” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका अन्तगयत रहेको 
विभाग, शािा, धबषयगत शािा, कायायलय िा एकाइलाई सम्झन ु
पदछय ।  

पररच्छेद २ 

आन्तररक धनयन्त्रण तथा लेिापरीक्षण  

३. आन्तररक धनयन्त्रण सम्बन्धी व्यबस्था: (१) कायायलयबाट सम्पादन 
गररने कायय, प्रदान गररने सेिा तथा स्िीकृत काययक्रम बमोजिमको 
वक्रयाकलाप धमतव्ययीता, काययदक्षता, प्रभािकारीता र िोजिमरवहत 
ढंगबाट सम्पादन गनय, वित्तीय प्रधतिेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन 
तथा प्रचधलत कानून बमोजिम काययसम्पादन गनय, कामको प्रकृधत 
अनसुारको आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गनुय पनेछ ।  

(२) उपधनयम (१) बमोजिमको आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली 
तयार गदाय कायायलयको कामको प्रकृधत अनसुार धनयन्त्रणको िातािरण, 
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सम्भावित िोजिम, धनयन्त्रणको उपाय, सूचना र सिार, अनगुमन गने 
धनकाय र विधध लगायतका विषय समेट्न ुपनेछ ।  

(३) आन्तररक धनयन्त्रण प्रणालीको अनगुमन गनय जिम्मेिार 
अधधकृत तोकी अनगुमन गने र सोको प्रधतिेदन ददने व्यिस्था धमलाउन ु
पनेछ ।  

(४) उपधनयम (३) बमोजिमको प्राप्त प्रधतिेदन लेिापरीक्षण 
तथा आन्तररक धनयन्त्रण सधमधतमा पेश गनय लगाउन ुपनेछ ।  

४. लेिापरीक्षण तथा आन्तररक धनयन्त्रण सधमधतको बैठक सम्बन्धी 
काययविधध:  

(१) लेिापरीक्षण तथा आन्तररक धनयन्त्रण सधमधतको बैठक 
आिश्यकता अनसुार बस्न सक्नेछ ।  

(२) उपधनयम (१) बमोजिमको िैठकमा लेिापरीक्षण तथा आन्तररक 
धनयन्त्रण सधमधतले कायायलयबाट आन्तररक धनयन्त्रण प्रणालीको 
पररपालना भए नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन गनुय पनेछ । त्यसरी 
मूल्यांकन गदाय कुन ै विषय सधुार गनुय पने देजिएमा सो विषय 
िलुाई अविलम्ब सधुार गनय धनदेशन ददन ुपनेछ ।  

५.  आन्तररक लेिापरीक्षण सम्बन्धी व्यबस्था:  

(१) गाउँपाधलकाले कानून बमोजिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तररक 
लेिापरीक्षण गराउन ुपदयछ ।  

(२) विधनयोिन, रािश्व, धरौटी, आम्दानी तथा िचय िा सम्पधत तथा 
दावयत्ि र प्रचधलत कानून बमोजिम िडा भएको कायायलय 
सिालन िा अन्य साियिधनक कोषको लेिापरीक्षण आन्तररक 
लेिापरीक्षणको लाधग िवटएको आन्तररक लेिापरीक्षकलाई 
उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 
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(३) उपधनयम (२) बमोजिमको लेिापरीक्षणबाट आन्तररक 
लेिापरीक्षणले औल्याएका कैवफयत सम्बजन्धत अधधकारीले 
अजन्तम लेिापरीक्षण हनुभुन्दा अगािै सम्परीक्षण गराउन ुपनेछ।  

(४) आन्तररक लेिापरीक्षणको एक प्रधत अजन्तम लेिापरीक्षणका लाधग 
िवटने डोर िा लेिापरीक्षकले तोकेको व्यजक्त िा धनकायलाई 
उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

 

पररच्छेद ३ 

आन्तररक लेिापरीक्षक सम्बन्धी व्यिस्था  

६. आन्तररक लेिापरीक्षक तोक्ने: (१) गाउँपाधलकाको आन्तररक 
लेिापरीक्षण शािा प्रमिुलाई सम्बजन्धत स्थानीय तहको आन्तररक 
लेिापरीक्षण गनय आन्तररक लेिापरीक्षक तोक्न ुपनेछ ।  

(२) गाउँपाधलकाले आन्तररक लेिापरीक्षणको लाधग महालेिा 
धनयन्त्रक कायायलय माफय त सम्बजन्धत कोष तथा लेिा धनयन्त्रक 
कायायलयलाई अनरुोध गनय सक्नेछ ।  

(३) अन्तर-सरकारी अजततयारी अन्तगयत भएको धनकासा िचयको 
आन्तररक लेिापरीक्षण सम्बजन्धत अजततयारी ददन ेधनकायको आन्तररक 
लेिापरीक्षकले गनेछ ।  
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पररच्छेद ४ 

आन्तररक लेिापरीक्षणको विषय   

७. आन्तररक लेिापरीक्षणको विषय: (१) आन्तररक लेिापरीक्षण गदाय 
साियिधनक स्रोतको प्राधप्त र उपयोगको सम्बन्धमा देहायका 
विषयहरूको सधुनजित गरी लेिापरीक्षण गनुय पदयछ ।  

(क) आधथयक वििरण तोवकएको ढाँचामा तयार भई कारोबारको यथाथय 
जस्थधत जचत्रण भएको, विधनयोिन ऐन बमोजिम स्िीकृत सीमाधभत्र 
रही सोही ऐन बमोजिम धनददयि प्रयोिनमा िचय गरेको,  

(ि) रािस्ि लगायत समस्त आम्दाधन, धरौटी, असलुी र दाजिला 
गरेको,  

(ग) सरकारी सम्पजत्तको अधभलेि, उपयोग र संरक्षणको पयायप्त 
व्यिस्था गरेको, 

(घ) आन्तररक धनयन्त्रण व्यिस्था प्रभािकारी रहेको,  

(ङ) आधथयक कारोबार गदाय ऐन काननुको पररपालना गरेको एिं 
पषु्ट्याई गने यथेि प्रमाण रािेको,  

(च) बिेट तथा काययक्रम अनसुार धनधायररत समयधभत्र प्रगधत हाधसल 
गरेको । 

(छ) िररद कायय गदाय िररद कानूनको पररपालना भएको ।  
(ि) रकमान्तर/श्रोतान्तर गदाय आधथयक काययविधधको पालना गरेको ।  
(२) आन्तररक लेिापररक्षकले लेिापरीक्षण गदाय देहायको कुराको िाँच 
गनुयपनेछ ।  

(क) कायायलयमा हनुे विधनयोिन, रािश्व, धरौटी, सम्पधत तथा अन्य 
सरकारी कोषको आम्दानी तथा िचय र त्यसको लेिाङ्कन प्रचधलत 
कानूनद्वारा धनधायररत प्रवक्रया अनरुूप भए नभएको, 
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(ि) कायायलयको लाधग आिश्यक मालसामान, धनमायण कायय तथा 
परामशय सेिा िररद गदाय िररद कानूनको पालना भए नभएको, 

(ग) कायायलयको वित्तीय साधनको उपयोग, धमतव्ययी तररकाले 
दक्षतापूियक, प्रभािकारी रूपमा भए िा नभएको, 

(घ) रकमान्तर/श्रोतान्तर गदाय आधथयक काययविधधको पालना भए 
नभएको, 

(ङ) तोवकएको समयमा पसे्की फस्यौट भए नभएको र फस्यौट हनु 
बाँकी रहे नरहेको, 

(च) कायायलयको स्िीकृत िावषयक काययक्रम अनरुूप लक्ष्य प्राधप्त गरे 
िा नगरेको, 

(छ) कायायलयको वित्तीय प्रधतिेदनले आधथयक कारोिारको सही र यथाथय 
जचत्रण प्रस्ततु गरे िा नगरेको, 

(ि) आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली पयायप्त रहे िा नरहेको, 

(झ) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले प्रत्येक मवहना रािस्ि उठ्न छुट 
भए िा नभएको र रािस्ि लेिा तथा दाजिलाको धनरीक्षण गरी 
रािस्ि वहनाधमना भए िा नभएको र रािस्ि तथा हसिली 
रािस्िको लेिा रहे िा नरहेको धनरीक्षण गरी सोको अधभलेि 
अध्यािधधक गनय लगाएको िा नलगाएको, 

(३) आन्तररक लेिापरीक्षकले सम्बजन्धत गाउँपाधलकाको आधथयक 
काययविधध धनयधमत तथा व्यिजस्थत गनय बनेको ऐन, २०७५ र 
धनयमािली बमोजिम विचार गनुय पने विषयहरूको रूि ु सूची 
(चेकधलि) अनसूुची – १ बमोजिम तयार गरी सोको आधारमा 
आन्तररक लेिापरीक्षण गनुय पनेछ ।  

(४) आन्तररक लेिापरीक्षकले लेिापरीक्षण सम्पन्न गरी लेिापरीक्षण 
वटपोट, चेकधलि र अन्य वििरणको आधारमा आन्तररक 
लेिापरीक्षण प्रधतिेदन तयार गरी पेश गनुय पनेछ ।  
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(५) कायायलयले उपधनयम (४) बमोजिम प्राप्त प्रधतिेदनमा उजल्लजित 
सझुाि कायायन्ियन गरे िा नगरेको र कुनै बेरूि ुकायम भएकोमा 
त्यस्तो बेरूि ु समयमै फस्यौट गरे िा नगरेको सम्बन्धमा 
अनगुमन गनुय पनेछ ।  

पररच्छेद ५ 

बेरूि ुफस्यौट तथा वििरण अध्यािधधक गने 

८. आन्तररक लेिापरीक्षणबाट देजिएको कैवफयत तथा बेरूि ुफस्यौट 
गने: 

 (१) कायायलयले आन्तररक लेिापरीक्षण प्रधतिेदनमा औलं्याईएका 
कैवफयत सम्बन्धमा तै्रमाधसक प्रधतिेदनको हकमा अको तै्रमाधसक 
अिधध धभत्र तथा िावषयक प्रधतिेदनको हकमा अजन्तम लेिापरीक्षण 
हनु ुअगािै आिश्यक प्रमाण संलग्न गरी धनयधमत गनुय पने भए 
धनयधमत गराई बेरूि ुफस्यौट गनुय गराउन ुपनेछ ।  

(२) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले आफैले धनयधमत गनय नसक्न े
बेरूिलुाई धनयधमत गनयको लाधग आिश्यक वििरण सवहत 
अजततयारी प्राप्त अधधकारी िा धनकायसमक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपधनयम (३) बमोजिम प्रमाण कागिात प्राप्त भएपधछ अजततयारी 
प्राप्त अधधकारी िा धनकायले त्यस्तो बेरूि ु धनयधमत गनुय पने 
देजिएमा धनयधमत गररददन ुपनेछ । 

(४) कायायलयले आन्तररक लेिापरीक्षणबाट देजिएको बेरूिकुो व्यहोरा, 
कायम भएको बेरूि ुर फस्यौट हनु बाँवक रहेको बेरूिकुो वििरण 
अजन्तम लेिापरीक्षक समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(५) कायायलयले अजन्तम लेिापरीक्षण भई प्रधतिेदन प्राप्त भएको पन्र 
ददन धभत्र आन्तररक लेिापरीक्षण र अजन्तम लेिापरीक्षण गदाय 
देजिएको बेरूिकुो तलुनात्मक वििरण अध्यािधधक गरी अनसूुची 
– २ बमोजिमको ढाँचामा राख्न ुपनेछ । 
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९. बेरूि ुलगत राख्न:े  

(१) लेिापरीक्षण प्रधतिेदनमा औल्याईएको बेरूिकुो लगत अनसूुची 
-३ बमोजिमको ढाँचामा राख्न ुपनेछ ।  

(२) उपधनयम (१) बमोजिम लगत रािेपधछ आन्तररक 
लेिापरीक्षणको लगत कायम हनुेछैन । 

पररच्छेद ६ 

विविध  

१०. लेिापरीक्षण सहिीकरण सधमधत:  (१) गाउँपाधलकाबाट सम्पादन 
गररने काययहरुमा आन्तररक धनयन्त्रण प्रणाली अिलम्िन गरी 
प्रभािकारी, दक्षतापणूय एिं धमतव्ययी रुपमा कायय सम्पादन गनय, वित्तीय 
प्रधतिेदनहरुलाई समयमै तयार गनय तथा विश्वसनीय बनाउन,बेरुि ु
फस्यौट गनय गराउन गाउँकाययपाधलकाले आफूमध्येबाट तोकेको 
सदस्यको अध्यक्षतामा, गाउँपाधलकाको आन्तररक लेिापरीक्षण गनय 
तोवकएको अधधकृत, प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले तोकेको 
गाउँपाधलकाको अधधकृत र प्राविधधक अधधकृत समेत रहेको एक 
लेिापरीक्षण सहिीकरण सधमधत गठन गरी सहिीकरण सम्बन्धी कायय 
गराउन सक्नेछ ।  

 (२) स्थानीय गाउँपाधलकाको सजित कोषको आन्तररक 
लेिापररक्षण सम्बन्धी काययविधध – २०७८ कायायन्ियनलाई सरल 
बनाउन गाउँकाययपाधलकाले आिश्यक श्रोत/हाते पजुस्तका/काययसिालन 
विधध बनाई लागू गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची -१ 

धनयम (७) को उपधनयम (३) संग सम्बजन्धत 

सानीभेरी गाउँपाधलका 

कायायलय कोड नं. …. 

आन्तररक लेिापरीक्षण िाँचसूची 
(Internal audit checklist) 

धस.
नं. 

परीक्षण गनुयपने विषय छ छैन िेरूिकुो वकधसम 

सैद्दाजन्तक असलुउपर अधनयधमत 

१.  प्रचधलत कानूनी व्यिस्था      

२. व्यिस्थापकीय अभ्यासको प्रभािकारीता 

स्िीकृत दरिन्दी 

पदपूधतयाः ररक्ताः 

 

सूचना प्रविधधको प्रयोग भएको 

 

 

 

    

३. धमतव्यवयता, सेिा प्रिाह र िररदमा पारदजशयता      

४. काययदक्षता      

५. प्रभािकारीता काययको ददगोपना      

६. आन्तररक धनयन्त्रण प्रणालीको समग्र मलु्याङ्कन      

७. शे्रस्ता तथा प्रधतिदेन तफय को परीक्षण 

▪ शे्रस्ता /कागिात रीतपूियक तयार गरी स्िीकृत गराइ 
"भकु्तानी भयो" भने्न छाप 
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▪ शे्रस्तामा अंकगणीधतय शदु्दता कायम गनय रूि ुर धभडान 
गरी एवकन गररएको 
▪ िचयको फाँटिारी लगायत विधभन्न प्रधतिेदनहरू तोवकएको 
समयमा तयार गरी पेश गरेको 
▪ गोश्वारा भौचर लगायतका कागिात र अधभलेि अधधकार 
प्राप्त अधधकारीबाट प्रमाजणत गरेको 
▪ मवहनाको अन्तमा बैंक नगदी वकतािको सन्तलुन 
परीक्षण गरेको 
▪ बैंक वहसाि वििरण धभडेको 
▪ कोलेधनकाको धनकासा र िचय बैंक नगदी वकतािको 
कारोिारसंग धभडेको 
▪ बिेट िचय उप-जशषयकमा विधनयोजित रकमको सीमा धभत्र 
रही िचय भएको 
▪ भकु्तानी ददन बाँकीको कच्चािारी कोलेधनका बाट 
प्रमाजणत गराएको 
▪ विगतको भकु्तानी गदाय स्िीकृत काययक्रममा समािेश 
गरेको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८. विधनयोिन तफय को परीक्षणको िाँच सूची 

तलि भत्ता 

▪ धनिामती वकताििाना/कोलेधनका तथा अन्य सम्बजन्धत 
धनकायबाट तलिी प्रधतिदेन पारीत भएको  

▪ हाजिरी अधभलेि संलग्न भएको  
▪ गयल गरेको ददनको तलि किा गरेको 
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▪ अन्य कायायलयबाट कािमा आएको कमयचारीलाई सोधभनाय 
ददने गरी भकु्तानी गररएको तलब सोधभनाय प्राप्त गरेको  

▪ धनयमले तोकेको भन्दा बढी अिधध कािमा रािेको 
▪ अधग्रम पाररश्रमीक कर किी गरी रािश्व दाजिला भएको 
पेश्की 

▪ पेश्की ददंदा आिश्यकता भन्दा बढी नहनु ेगरी ददएको  
▪ पेश्की फर्छ्यौटको लागी म्याद धभत्र शे्रस्ता दताय भएको 
▪ म्याद धभत्र पेजश्क फर्छ्यौट नगरेकोमा व्याि असूली र 
अन्य कारिाही भएको 

▪ पेजश्क धलने व्यजक्त िा संस्थाको वििरणको अधभलेि 
रािेको  

▪ म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको पेजश्कको छुिा छुिै 
वििरण रािेको 

▪ फमय कम्पनी िा संस्थालाई पेजस्क ददंदा बैंक ग्यारेण्टी 
धलएको  

▪ बील भकु्तानी गदाय सम्झौता बमोजिम कटाउन ुपने पेश्की 
रकम किा गरेको 

▪ आधथयक बषयको अन्तमा फर्छ्यौट हनु नसकेको पेजश्क 
रकम अको आधथयक बषयमा जिम्मेिारी सारेको 

▪ प्रधतत पत्र अधभलेि रािेको 
जिन्सी 

▪ प्रत्येक आधथयक बषयमा जिन्सी धनररक्षण गने गरेको 
▪ प्रयोगमा नआउन ेजिन्सी सामानको धललाम / धबक्री 
गरेको 

▪ ममयत संभार हनु सक्ने सामान धललाम /धबवक्र गरेको 
▪ अधधग्रहण िा िररद गरेको िग्गा / भिनको धनीपूिाय 
कायायलयको नाममा प्राप्त गरेको 

▪ मेजशनरी सामानको ममयत संभारको अधभलेि रािेको 
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▪ हेभीईजक्िप्मने्ट भाडामा धलन ेददने गरेकोमा धनयमानसुार 
अधभलेि रािेको 

कर सम्बजन्ध 

▪ धनयम अनसुार किी गनुय पने अग्रीम आयकर किी गरी 
सम्बजन्धत कोषमा दाजिला गरेको 

▪ मालसामानको िररद गदाय  प्यान र मूल्यअधभबदृ्दी करमा 
दताय भएको धबके्रता बाट िररद गरेको 

▪ मूल्यअधभबदृ्दी कर समािेश भएको बील भकु्तानी गदाय 
सम्बजन्धत रािश्व कायायलयलाई िानकारी ददएको 

▪ िररद गरेको बीलको प्यान /भ्याट नम्बर आन्तररक 
रािश्व कायायलयको िेभसाइटमा धभडान गरेको 

ताधलम, सेधमनार तथा बैठक भत्ता 

▪ ताधलम,सेधमनार बैठक भत्ता तथा अन्य िचयहरू स्िीकृत 
नम्सय बमोजिम भएको  

▪ ताधलम, सेधमनार र बैठकको िचय तोवकएको नम्सय 
अनसुार बाँडफाँट गरी स्िीकृत गरेको 

▪ िोलपत्र मूल्यांन सधमधत बाहेक एउटै धनकाय अन्तगयतका 
कमयचारीहरू मात्र बसी िैठक भत्ता धलएको 

▪ िैठक भत्ता भकु्तानी गदाय कायायलय समय अजघ िा पधछ 
बसेको बस्तगुत प्रमाण  

▪ बैठक भत्ता कानून बमोजिमको सधमधतबाट गदठत 
उपसधमधतलाई मात्र भकु्तानी गरेको 

▪ बैठकमा आमजन्त्रत िा धबशषेज्ञ धतन िना भन्दा बवढ 
राजिएको  

िररद सम्बजन्ध 

▪ साियिधनक िररदमा रू दश लाि भन्दा माधथको िररद 
गदाय िावषयक िररद योिना तयार गरेको 

▪ दश करोड भन्दा माधथ िा बहिुवषयया योिनाको िररद 
गदाय गरुू िररद योिना तयार गरेको 

 



 

17  

▪ एकै पटक िररद गनय सवकनमेा बोलपत्र छल्ने उदेश्यले 
पउटै कामलाई टुक्रा ट्क्रा गराई िररद गरेको  

▪ साियिधनक िररद (धनमायण, मालसामान र सेिा) को 
लागत अनमुान तयार गदाय प्रचधलत स्िीकृत दर रेट 
बमोजिम गरेको 

▪ मालसामान िररद गदाय आिश्यकता भन्दा बढी पररमाणमा 
िररद गरेको 

▪ बोलपत्र िा जशलबन्दी दरभाउपत्र बमोजिमका सबै 
मालसामान, धनमायण सामाग्री र सेिा आपूधतय गरेको  

▪ मालसामान िा सेिा िररद गदाय एक पटकमा िा एक 
आधथयक बषयमा एउटै व्यजक्त िा फमयबाट पाँचलाि भन्दा 
बढीको िररद गरेको 

▪ सरकारी कामको लाधग घर, िग्गा, गोदाम भाडा िा 
िहालमा धलई भकु्तानी ददइएकोमा रेण्ट कधमवटले धनणयय 
गरेको  

▪ धनमायण काययको ड्रइङ्, धडिाइन तथा स्पेधसवफकेशन, नम्सय 
र दर विश्लषेण साियिधनक िररद धनयमािली बमोजिम 
स्िीकृत भएको 

▪ लागत अनमुान तयार गदाय र सो बमोजिमको कायय गदाय 
धलड धलएकोमा सो िास्तविकतामा आधाररत  

▪ उपभोक्ता सधमधत बाट धनमायण कायय गराउन प्राथधमकता 
ददन ुपनेमा सो अनसुार गरेको 

▪ पूिय योग्यता धनधायरण प्रकृयाबाट धनमायण कायय गराएको 
भए िररद काननुको प्रकृया परुा गरेको 

▪ प्राविधधक /परामशय सेिा धलएकोमा िररद काननुको 
प्रकृया परुा गरेको 

▪ परामशय सेिाको लागत अनमुानको दररेट िास्तविक 
बिार मूल्य भन्दा धेरै बढी हनु ेगरी कायम गरेको 

▪ प्राविधधक /परामशय सेिा धलएकोमा सो काम कायायलयको 
िनशजक्तबाटै हनु सक्न ेअिस्था 
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▪ धनमायण काययको लागत अनमुान, ड्रइङ,धडिाइन तथा 
बोलपत्र सम्बजन्धत कागिातहरू अधधकार प्राप्त 
अधधकारीबाट स्िीकृत भएको  

▪ बोलपत्रको सूचना साियिधनक िररद कानूनको प्रािधान 
अनसुार भएको 

▪ बोलपत्रको सूचना बमोजिम धबवक्र र दाजिला भएका 
िोलपत्रहरू छुिै वकतािमा दताय गरी अधधकार प्राप्त 
अधधकारीबाट प्रमाजणत गरेको  

▪ बोलपत्र मूल्याङ्कन सधमधतबाट प्राविधधक र आधथयक प्रस्ताि 
मूल्याङ्न गरेको 

▪ भेररएसन आदेश ददएको भए िररद कानून बमोजिम 
गरेको 

▪ धनमायण कायय सम्पन्न भएपधछ काययस्िीकार /कायय सम्पन्न 
प्रधतिदेन तयार गरेको 

▪ कजन्टन्िेन्सी िचयको िाता रािी, धनमायण काययसंग 
सम्बजन्धत सीमा धभत्र रही िचय गरेको  

▪ कम्प्यटुराइज्ड नापी वकताब तयार गररएकोमा प्रत्येक 
पानामा पेि नं.रािी बाइजण्डङ गरी नापी वकताब धनयन्त्रण 
अधभलेि अध्यािधधक रािेको 

▪ धनमायण व्यिशायी/आपूधतयकतायले मूल्य अधभबदृ्दी कर 
बीिक नं. हातले लेिेको िा सच्याई िारी गरेको 

▪ डोर हाजिरी धनयन्त्रण वकताब धनयमानसुार अध्यािधधक 
रािेको 

सशतय र अन्य अनदुान 

▪ अनदुान िचय गदाय िावषयक काययक्रममा लक्ष र उपलजव्ध 
धनधायरण गरेर मात्र गररएको  

▪ अनदुान िचय गदाय िररद काननु बमोजिम आिश्यक 
प्रकृया परुा गरेको 
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▪ सशतय, समपरुक र विशषे अनदुान सहायताको रकम 
आ.ि.को अन्त्य सम्ममा िचय नभइ बाँकी रकम विि 
गरेको  

९. रािश्व/आम्दानी तफय को परीक्षणको िाँच सूची 

▪ धनधायररत लक्ष बमोजिमको सबै रािश्व रकम उठेको  
▪ बाँकी रािश्व भए सो को लगत रािेको 
▪ असलु भएको सबै रकम  दाजिला गरेको 
▪ रािश्व आम्दानी प्राप्त गनय प्रयोग गररएका रधसदहरू 
अपचलन हनु नपाउने गरी रधसद धनयन्त्रण िाताको 
व्यिस्था गरेको 

▪ नगद बाहेक बैंक भौचरबाट प्राप्त रािश्व आम्दानीको 
रधसद ददन ेगरेको 

▪ आम्दानी रधसदमा धसलधसलेिार रूपमा रधसद नम्बर 
छावपएको  

▪ नगद प्राप्त रकम सोवह ददन िा भोधलपल्ट बैंक दाजिला 
गने गरेको  

▪ रधसद शंकास्पद वकधसमले केरमेट गरी अंक सच्याएको 
िा थपघट गरेको 

▪ काट्न बाँकी आम्दानी रधसद दठक संतयामा मौिदुा रहेको 
▪ रद्द गररएको रधसदका सबै प्रधत ठेलीमा नै मौिदुा रहेको 
▪ रािश्व कारोिारका लाधग अधनिायय रूपमा गोश्वारा भौचर 
तयार गने गरेको 

▪ आम्दानीको प्रत्येक बैंक भौचरमा "....धमधतमा आम्दानी 
िनाइयो" भने्न छाप लगाएको 

▪ एक भन्दा बढी िाता हनुे कायायलयले िातागत रूपमा 
अधभलेि लेिर रािेको 

▪ कोषको अिस्थामा बैंक दाजिला र नगद मौज्दातको िोड 
िम्मा धभडेको 

▪ कोषको माधसक प्रधतिदेनहरूको िम्मा र िावषयक 
वििरणको अंक धभडेको 

     



 

20  

आन्तररक लेिापरीक्षण गदाय संभावित िोजिममा आधाररत रहेर 
लेिापरीक्षण गनय धनम्नानसुार आन्तररक लेिापरीक्षण िाँचसूची 
(Internal audit checklist) अनसुरण गनुय पदयछ । 

 

 

▪ गत बषयको नगद मौज्दात यस आ.ब.मा बैंक दाजिला 
गरेको 

▪ रािश्व िाताको शे्रस्ताले देिाएको  बैंक मौज्दात र बैंक 
स्टेटमेन्टले देिाएको  िातागत रकम धभडेको 

१०
. 

धरौटी तफय को परीक्षण िाँचसूची 

▪ धरौटी रकम आम्दानी िचय लेिेकोमा धनयमपूियकको 
प्रकृया र पयायप्त आधार प्रमाण संलग्न गरेको 

▪ सदर स्याहा गरेकोमा सो रकम रािश्वमा आम्दानी 
बाँधेको 

▪ धनयमानसुार म्याद पगेुको धरौटी वफताय िा सदर स्याहा 
गरी िाता बन्द गरेको 

▪ धरौटी वफताय गदाय धनददयि ममयत संभार अबधध धबतेको र 
कर चकु्ता /समायोिन पत्र धलएको  

▪ आ.ि. को अन्त्यमा नाम नामेसी सवहतको व्यजक्तगत 
धरौटीको वििरण तयार गररको  

▪ व्यजक्तगत नामनामसेी अनसुारको धरौटी िाता रकम र 
धरौटी बाँकीमा देिाइएको मौज्दात रकम धभडेको  

▪ धरौटी िाताले देिाएको बाकँी रकम र बैंक स्टेटमेन्ट 
अनसुारको बाँकी धभडेको 

▪ साियिधनक धनमायण र िररदको लाधग व्यिशायीबाट 
धलइएको बैंक ग्यारेण्टीको अधभलेि रािेको 

▪ धनमायण व्यिशायी/आपूधतयकतायको व्यजक्तगत धरौटी िाता 
रािेको 
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अनसूुची -२ 

धनयम (८) को उपधनयम (५) संग सम्बजन्धत 

बेरूिकुो तलुनात्मक वििरणको ढाचँा 

सानीभेरी पाधलका 

कायायलय कोड नं. …. 

आन्तररक लेिापरीक्षण र अजन्तम लेिापरीक्षणको बेरूिकुो 
तलुनात्मक वििरण 

 

कायायलय संकेत नाः 
आधथयक 
िषय  

बिेट 
उप 

जशषयक 
नम्िर 

आलेप 
बेरुि ु
दफा 
नं. 

आलेप बेरुिकुो 
छोटकरी व्यहोरा 

र बेरुिसुँग  
सम्िन्धीत 

व्यजक्त/संस्थाको 
नाम 

बेरुिकुो 
वकधसम 
लगधत/ 

सैद्धाजन्तक 

अजन्तम 
लेिापरीक्षण 
हनभुन्दा 
अगाधड 

फस्यौट रु. 

आन्तररक 
लेिापरीक्षणबाट 

कायम भएको बेरुि ु
अजन्तम लेिापरीक्षण 
पधतयिेदनमा समािेश 
भई लगत किा 

भएको रु. 

अजन्तम 
लेिापरीक्षण 
प्रधतिेदनमा 

समािेश बेरुि ु
दफा र बेरुिकुो 
छोटकरी व्यहोरा 

कैवफयत 
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अनसूुची -३ 
धनयम (९) को उपधनयम (१) संग सम्बजन्धत 

बेरूि ुलगतको ढाचँा 
गाउँ पाधलका 

कायायलय कोड नं. …. 
लेिापरीक्षण प्रधतिेदनमा औल्याइएको बेरूिकुो लगत 

 
 

 

 
 

आ
धथ
यक
 ब

षय 

बिे
ट 

उप
शी
षयक

 न
म्ि

र 

बेरु
ि ु

दफ
ा न

म्ि
र 

शरु
 क

ाय
म 

बेरु
ि ु

रु.
 

यस आधथयक बषयको 
शरुुको बाँकी रु. 

यस आधथयक बषयमा फयौट रु फस्यौट भई बाँकी रहेको 
जिम्मेिारी सानुयपने रु. 

बैरु
िसु

ँ ग 
सम्

िजन्
धत

 
व्य

जक्त
/सं

स्थ
ाक

ो न
ाम
, 

बेरु
िकु

ो छ
ोट
कर

ी व्
यह

ोरा
 र
 

बेरु
ि ु

फ
स्य

ौट
/स

म्प
रीक्ष

ण 
भए

क
ो ि

ान
क
ारी
 प

त्रक
ो 

चल
ान
ी नं

. र
 धम

धत 
बेरु

ि ु
रक

म 
रु.

 

तत्
का

धल
न 

लेि
ा प्र

मि
क
ो न

ाम
 

नग
द 

अस
लुी
 धम

धत
 

नग
द 

अस
लुी
 भ

ौच
र 
नं.
 

फ
यौ
ट 

भए
क
ो म

ध्य
े न

गद
 

अस
लुी
 रु

. 

लग
त 

क
िा तथ
ा 

सम्
पर

ी
क्षण

क
ो 

ला
धग
 

पेश
 

भए
क
ो  

धनय
धम
त 

अस
लु 

पेश्
की

 

िम्
मा
 

धनय
धम
त 

अस
लु 

पेश्
की

 

िम्
मा
 

धनय
धम
त 

अस
लु 

पेश्
की

 

िम्
मा
 

कु.
चो
 त

था
 म

ा  

म.
ले.

.क
ो 

क
ाय
ायल
य 

िम्
मा
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                                     भपूाल धसं विि 

                               प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

 


