-दफा

४ तथा अनुसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित_

स्थानीय राजपत्र
खण्डः-५ सङ्खयाः-६ मिमतः-२०७८/०९/१२

भाग-२

पौवादुङिा गाउँपामिका

गाउँ काययपामिकाको कायायिय
च्याङ्रे ,भोजपुर

प्रस्तावनाः

स्थानीय सरकारिाई उपिब्ि श्रोत सािनको पररचािन एवं उपयोगिा पारदन्शयता, मितव्यययता र
प्रभावकाररता ल्याई आमथयक सुशासन कायि गनय, सरकारी खचयहरू कानूनद्वारा सीिाबद्ध, सुव्यबन्स्थत
एवं प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे पौवादुङिा गाउँपामिकाको आमथयक कायययवमि मनयमित तथा

व्यवन्स्थत गनय बनेको ऐन,, २०७४ को दफा ३१ तथा पौवादुङिा गाउँपामिकाको प्रशासनीक कायययवमि

(मनयमित गने) ऐन,,२०७५ को दफा ४ बिोन्जि गाउँपामिकािे सन्ित कोषको आधतररक िेखापरीक्षण
सम्बधिी कायययवमि, २०७८ तजुि
य ा गरे को छ ।

पररच्छे द-१
प्रारन्म्भक

१. संन्क्षप्त नाि, यवस्तार र प्रारम्भः

(१) यस कायययवमिको नाि “पौवादुङिा गाउँपामिकाको सन्ित कोषको आधतररक िेखापरीक्षण
सम्बधिी कायययवमि, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो कायययवमि तुरधत प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः यवषय वा प्रसं गिे अको अथय निागेिा यस कायययवमििा ु ानी ददन नहुने रकि भ ुक्तानी
(क) “असुि उपर गनुय पने रकि” भन्नािे प्रचमित कानून बिोन्जि भक्त
ु ानी ददएको वा घटी रकि असुि गरे को कारणबाट असुि उपर
ददएको वा बढी हुने गरी भक्त
गनुय पने भनी िे खापरीक्षण हुँदा ठहयायइएको बेरुजु रकि सम्झनु पदछय र सो शब्दिे यहनामिना
वा िस्यौट गरे को रकि तथा गाउँपामिकािाई मतनुय बुझाउनु पने अधय कुनै रकि किििाई
सिेत जनाउँछ ।
(ख) “अन्धति िे खापरीक्षण” भन्नािे िहािे खा परीक्षकको कायायियबाट हुने िे खापरीक्षण सम्झनु पदछय
।
(ग) “आधतररक िे खापरीक्षण” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिकाको तोयकएको शाखा वा अमिकृतबाट
हुने आधतररक िे खापरीक्षण सम्झनु पदछय ।
(घ) “आमथयक वषय” भन्नािे हरे क वषयको साउन ियहनाको एक गते दे न्ख अको वषयको आषाढ ियहनाको
िसाधतसम्िको बाहृ ियहनाको अवमि सम्झनु पदछय ।
(ङ) “ऐन,” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिकाको आमथयक कायययवमि मनयमित तथा व्यवन्स्थत गनय बनेको
ऐन,, २०७४ सम्झनु पदछय ।
(च) “एक तह िामथको अमिकारी” भन्नािे वडा सन्चव र मबषयगत शाखा प्रिुखको हकिा
गाउँ/नगरपामिकाको

प्रिुख

प्रशासकीय

अमिकृत,

प्रिुख

प्रशासकीय

अमिकृतको

हकिा

गाउँपामिकाको अध्यक्ष र अध्यक्षको हकिा गाउँ काययपामिका सम्झनु पदछय।
(छ) “काययक्रि” भन्नािे मनन्ित उदे श्य प्रामप्तको िामग सिािन हुने मनन्ित अवमिको काययक्रि सम्झनु
पदछय सो र शब्दिे वायषयक यवकास काययक्रििाई सिेत जनाउँछ ।
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(ज) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगद तथा न्जधसी िनिाि न्जम्िा मिई प्रचमित कानुन
बिोन्जि मनिायररत काििा खचय वा दान्खिा गने सम्बधिी सम्पूण य काि सम्झनु पदछय ।
(झ) “प्रिुख प्रशासकीय अमिकृत” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिकाको प्रिुख प्रशासकीय अमिकृत सम्झनु
पदछय।
(ञ) “कायायिय” भन्नािे पौवादुङिा गाउँ काययपामिकाको कायायिय सम्झनु पदयछ र सो शब्दिे
पौवादुङिा गाउँपामिका िातहत रहे का मबषयगत शाखा/उपशाखा वा कायायिय वा एकाइहरुिाई
सिेत जनाउनेछ ।
(ट) “कायायिय प्रिुख” भन्नािे खण्ड (झ) र (ञ) बिोन्जिको कायायियको प्रशासकीय प्रिुख भई
कािकाज गनय तोयकएको अमिकारी सम्झनु पदछय ।
(ठ) “गाउँपामिका” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिका सम्झनु पछय ।
(ड) “न्जम्िेवार व्यन्क्त” भन्नािे िे खा उत्तरदायी अमिकृतबाट अमिकार प्रदान गरे बिोन्जिको कायय
सं चािन गने, न्जम्िा मिने, खचय गने, िे खा राख्ने, आधतररक तथा अन्धति िे खापरीक्षण गराई
बेरुजु फर्छ्यौट गने गराउने, सरकारी नगदी न्जधसी असुि उपर गने गराउने तथा दान्खिा गने
गराउने कतयव्य भएको व्यन्क्त सम्झनु पदछय र सो शब्दिे पौवादुङिा गाउँपामिकाको कािको
िामग सरकारी नगदी वा न्जधसी मिई वा नमिई सो काि फस्यायउने न्जम्िा मिने जुनसुकै व्यन्क्त
सिेतिाई जनाउँछ ।
(ढ) “तािुक कायायिय” भन्नािे वडा कायायिय तथा मबषयगत कायायियको हकिा पौवादुङिा गाउँ
काययपामिकाको कायायिय सम्झनु पदछय ।
(ण) “बजेट सं केत” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे को आमथयक सं केत तथा वगीकरणको अिीनिा
रही गाउँ/नगर पामिकाको कायायिय, मबषयगत शाखा, वडा कायायिय वा सो सरहको क्षेत्रामिकार
भएका आयोजना, काययक्रि आददको कायय प्रकृमत र सं गठन सिेत छु यिने गरी पौवादुङिा
गाउँपामिकािे ददएका सं केतिाई जनाउँछ ।
(त) “बेरुजु” भन्नािे प्रचमित कानून बिोन्जि पुयायउनु पने रीत नपुयायई कारोबार गरे को वा राख्नु पने
िेखा नराखेको तथा अमनयमित वा बेिनामसव तररकािे आमथयक कारोबार गरे को भनी िे खापरीक्षण
गदाय औ ंल्याइएको वा ठहयायइएको कारोबार सम्झनु पदछय ।
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(थ) “िातहत कायायिय” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिकापामिका िातहत रहे का वडा कायायिय वा
यवभाग वा िहाशाखा वा मबषयगत शाखा/उपशाखा वा कायायिय वा एकाइहरु सम्झनु पदछय ।
(द) “िेखा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा दे न्खने गरी प्रचमित कानून बिोन्जि रान्खने अमभिे ख,
खाता, यकताब आदद र सो कारोबारिाई प्रिान्णत गने अधय कागजात र प्रमतवेदनका साथै
यवद्युतीय प्रयवमिबाट रान्खएको अमभिे ख र आमथयक यववरण सिेतिाईय सम्झनु पदछय ।
(ि) “िेखा उत्तरदायी अमिकृत” भन्नािे आफ्नो र िातहत कायायियको आमथयक प्रशासन सं चािन गने,
वायषयक बजेट तयार गने र सो बजेट मनकासा प्राप्त गरी खचय गने अमिकार सुम्पने, बजेट तथा
काययक्रि अनुसार हुने आमथयक कारोवारको िे खा राख्ने र राख्न िगाउने, िे खा यववरण तयार गने
गराउने, यवमनयोजन, राजस्व, िरौटी, न्जधसी

र अधय जुनसुकै कारोवारको आधतररक तथा

अन्धति िे खापरीक्षण गराउने, बेरुजु मनयमित गने गराउने, असुि उपर गने गराउने वा मिधहा
गने गराउने कतयव्य भएको पौवादुङिा गाउँपामिकाको प्रिुख प्रशासयकय अमिकृतिाईय सम्झनु
पदछय।
(न) “िेखापररक्षण तथा आधतररक मनयधत्रण समिमत” भन्नािे आमथयक कायययवमि मनयमित तथा व्यवन्स्थत
गनय बनेको ऐन,, २0७४ बिोन्जिको िे खापररक्षण तथा आधतररक मनयधत्रण समिमत सम्झनु
पदयछ ।
(प) “यवमनयोजन” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिकाको सभाद्वारा यवमभन्न काययका िामग यवमभन्न शीषयकिा
खचय गनय यवमनयोजन भएको रकि सम्झनु पदछय ।
(फ) “यवत्तीय यववरण” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे को िापदण्ड बिोन्जि कुनै मनन्ित अवमििा
भएको आमथयक कारोवारको सियिगत न्स्थमत दशायउने उद्देश्यिे शीषयक सिेत खुल्ने गरी तयार
गररएको यववरण सम्झनु पदछय र सो शव्दिे कारोवारको न्स्थमत दशायउने गरी उप-शीषयकका
आिारिा वनाइएको बजेट अनुिान, मनकासा, खचय, आम्दानी, दान्खिा र बाँकी रकि सिेत
ु ानी यववरण र सोसँग सम्वन्धित िे खा, यटप्पणी र खुिासा सिेतिाई
खुिाइएको प्रामप्त र भक्त
जनाउँछ ।
(ब) स्थानीय सन्ित कोष भन्नािे, स्थानीय सरकार सधचािन ऐन, २०७४ को दफा ६९ बिोन्जि
पौवादुङिा गाउँपामिकाको सन्ित कोष सम्झनु पदछय ।
(भ) “सभा” भन्नािे पौवादुङिा गाँउ सभा सम्झनु पदछय ।
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(ि) “सं परीक्षण” भन्नािे आधतररक वा अन्धति िे खापरीक्षण प्रमतवेदनिा औ ंल्याइएको बेरुजुको
सम्बधििा पेश हुन आएका स्पिीकरण वा प्रमतयक्रया साथ सं िग्न प्रिाण तथा कागजातको
आिारिा गररने फस्यौट सम्वधिी काययिाई सम्झनु पदछय र सो शब्दिे सभाबाट गदठत िे खा
समिमतबाट प्राप्त सुझाव वा मनदे शनका आिारिा गररने परीक्षण वा अनुगिन कायय सिेतिाई
जनाउँछ ।
(य) “काययपामिका” भन्नािे पौवादुङिा गाउँ काययपामिका सम्झनु पदछय ।
(र) “सावयजमनक जवाफदे हीको पद” भन्नािे पाररश्रमिक ठे यकएको वा नठे यकएको जे भए तापमन कुनै
रूपिा मनयुक्त हुने वा मनवायन्चत हुने वा िनोनयन हुने कानूनी िाधयता प्राप्त सावयजमनक काि,
कतयव्य र अमिकार भएको पद सम्झनु पदछय ।
(ि) “मबषयगत शाखा” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिका अधतगयत रहे को मबषयगत शाखा, कायायिय वा
एकाइिाई सम्झनु पदछय ।

पररच्छे द-२
आधतररक मनयधत्रण तथा िेखापरीक्षण

३. आधतररक मनयधत्रण सम्बधिी व्यबस्था: (१) कायायियबाट सम्पादन गररने कायय, प्रदान गररने सेवा
तथा स्वीकृत काययक्रि बिोन्जिको यक्रयाकिाप मितव्ययीता, काययदक्षता, प्रभावकारीता र

जोन्खिरयहत ढं गबाट सम्पादन गनय, यवत्तीय प्रमतवेदन प्रणािीिाई यवश्वसनीय बनाउन तथा प्रचमित
कानून बिोन्जि काययसम्पादन गनय, कािको प्रकृमत अनुसारको आधतररक मनयधत्रण प्रणािी तयार
गरी िागू गनुय पनेछ ।

(२) उपमनयि (१) बिोन्जिको आधतररक मनयधत्रण प्रणािी तयार गदाय कायायियको कािको प्रकृमत
अनुसार मनयधत्रणको वातावरण, सम्भायवत जोन्खि, मनयधत्रणको उपाय, सूचना र सिार, अनुगिन
गने मनकाय र यवमि िगायतका यवषय सिेट्नु पनेछ ।

(३) आधतररक मनयधत्रण प्रणािीको अनुगिन गनय न्जम्िेवार अमिकृत तोकी अनुगिन गने र सोको
प्रमतवेदन ददने व्यवस्था मििाउनु पनेछ ।

(४) उपमनयि (३) बिोन्जिको प्राप्त प्रमतवेदन िे खापरीक्षण तथा आधतररक मनयधत्रण समिमतिा पेश
गनय िगाउनु पनेछ ।

४. िेखापरीक्षण तथा आधतररक मनयधत्रण समिमतको बैठक सम्बधिी कायययवमि: (१) िे खापरीक्षण तथा
आधतररक मनयधत्रण समिमतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ ।

(२) उपमनयि (१) बिोन्जिको वैठकिा िे खापरीक्षण तथा आधतररक मनयधत्रण समिमतिे कायायियबाट
आधतररक मनयधत्रण प्रणािीको पररपािना भए नभएको सम्बधििा िूल्यांकन गनुय पनेछ । त्यसरी
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िूल्यांकन गदाय कुनै यवषय सुिार गनुय पने दे न्खएिा सो यवषय खुिाई अयविम्ब सुिार गनय मनदे शन
ददनु पनेछ ।

५. आधतररक िेखापरीक्षण सम्बधिी व्यबस्था: (१) गाउँपामिकािे कानून बिोन्जि आफ्नो आय र व्ययको
आधतररक िे खापरीक्षण गराउनु पदयछ ।

(२) यवमनयोजन, राजश्व, िरौटी, आम्दानी तथा खचय वा सम्पमत तथा दाययत्व र प्रचमित कानून
बिोन्जि खडा भएको कायायिय सिािन वा अधय सावयजमनक कोषको िे खापरीक्षण आधतररक
िेखापरीक्षणको िामग खयटएको आधतररक िे खापरीक्षकिाई उपिव्ि गराउनु पनेछ ।

(३) उपमनयि (२) बिोन्जिको िेखापरीक्षणबाट आधतररक िे खापरीक्षणिे औल्याएका कैयफयत
(४)

ु धदा अगावै सम्परीक्षण गराउनु पनेछ।
सम्बन्धित अमिकारीिे अन्धति िे खापरीक्षण हुनभ
आधतररक

िे खापरीक्षणको

एक

प्रमत

अन्धति

िे खापरीक्षणका

िामग

खयटने

डोर

वा

िहािे खापरीक्षकिे तोकेको व्यन्क्त वा मनकायिाई उपिव्ि गराउनु पनेछ ।

पररच्छे द ३
आधतररक िेखापरीक्षक सम्बधिी व्यवस्था

६. आधतररक िेखापरीक्षक तोक्ने: (१) गाउँपामिकाको आधतररक िे खापरीक्षण शाखा प्रिुखिाई सम्बन्धित
स्थानीय तहको आधतररक िे खापरीक्षण गनय आधतररक िे खापरीक्षक तोक्नु पनेछ ।
(२) गाउँपामिकािे आधतररक िे खापरीक्षणको िामग िहािे खा मनयधत्रक कायायिय िाफयत सम्बन्धित
कोष तथा िे खा मनयधत्रक कायायियिाई अनुरोि गनय सक्नेछ ।

(३) अधतर-सरकारी अन्खतयारी अधतगयत भएको मनकासा खचयको आधतररक िे खापरीक्षण सम्बन्धित
अन्खतयारी ददने मनकायको आधतररक िे खापरीक्षकिे गनेछ ।

पररच्छे द ४
आधतररक िेखापरीक्षणको यवषय

७. आधतररक िेखापरीक्षणको यवषय: (१) आधतररक िे खापरीक्षण गदाय सावयजमनक स्रोतको प्रामप्त र
उपयोगको सम्बधििा दे हायका यवषयहरूको सुमनन्ित गरी िे खापरीक्षण गनुय पदयछ ।
(क) आमथयक यववरण तोयकएको ढाँचािा तयार भई कारोबारको यथाथय न्स्थमत न्चत्रण भएको,
यवमनयोजन ऐन, बिोन्जि स्वीकृत सीिामभत्र रही सोही ऐन, बिोन्जि मनददयि प्रयोजनिा खचय
गरे को,
(ख) राजस्व िगायत सिस्त आम्दामन, िरौटी, असुिी र दान्खिा गरे को,
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(ग) सरकारी सम्पन्त्तको अमभिेख, उपयोग र सं रक्षणको पयायप्त व्यवस्था गरे को,
(घ) आधतररक मनयधत्रण व्यवस्था प्रभावकारी रहे को,
(ङ) आमथयक कारोबार गदाय ऐन, कानुनको पररपािना गरे को एवं पुष्ट्याई गने यथेि प्रिाण
राखेको,
(च) बजेट तथा काययक्रि अनुसार मनिायररत सियमभत्र प्रगमत हामसि गरे को ।
(छ) खररद कायय गदाय खररद कानूनको पररपािना भएको ।
(ज) रकिाधतर/श्रोताधतर गदाय आमथयक कायययवमिको पािना गरे को ।
(२) आधतररक िे खापररक्षकिे िे खापरीक्षण गदाय दे हायको कुराको जाँच गनुप
य नेछ ।
(क) कायायियिा हुने यवमनयोजन, राजश्व, िरौटी, सम्पमत तथा अधय सरकारी कोषको आम्दानी तथा
खचय र त्यसको िे खाङ्कन प्रचमित कानूनद्वारा मनिायररत प्रयक्रया अनुरूप भए नभएको,
(ख) कायायियको िामग आवश्यक िािसािान, मनिायण कायय तथा परािशय सेवा खररद गदाय खररद
कानूनको पािना भए नभएको,
(ग) कायायियको यवत्तीय सािनको उपयोग, मितव्ययी तररकािे दक्षतापूवक
य , प्रभावकारी रूपिा भए
वा नभएको,
(घ) रकिाधतर/श्रोताधतर गदाय आमथयक कायययवमिको पािना भए नभएको,
(ङ) तोयकएको सियिा पेस्की फस्यौट भए नभएको र फस्यौट हुन बाँकी रहे नरहे को,
(च) कायायियको स्वीकृत वायषयक काययक्रि अनुरूप िक्ष्य प्रामप्त गरे वा नगरे को,
(छ) कायायियको यवत्तीय प्रमतवेदनिे आमथयक कारोवारको सही र यथाथय न्चत्रण प्रस्तुत गरे वा
नगरे को,
(ज) आधतररक मनयधत्रण प्रणािी पयायप्त रहे वा नरहे को,
(झ) प्रिुख प्रशासकीय अमिकृतिे प्रत्येक ियहना राजस्व उठ्न छु ट भए वा नभएको र राजस्व िे खा
तथा दान्खिाको मनरीक्षण गरी राजस्व यहनामिना भए वा नभएको र राजस्व तथा हसविी
राजस्वको िे खा रहे वा नरहे को मनरीक्षण गरी सोको अमभिे ख अध्यावमिक गनय िगाएको वा
निगाएको,
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(३) आधतररक िे खापरीक्षकिे सम्बन्धित गाउँपामिकाको आमथयक कायययवमि मनयमित तथा व्यवन्स्थत गनय
बनेको ऐन,, २०७४ बिोन्जि यवचार गनुय पने यवषयहरूको रूजु सूची (चेकमिि) अनुसूची – १
बिोन्जि तयार गरी सोको आिारिा आधतररक िे खापरीक्षण गनुय पनेछ ।

(४) आधतररक िे खापरीक्षकिे िे खापरीक्षण सम्पन्न गरी िे खापरीक्षण यटपोट, चेकमिि र अधय यववरणको
आिारिा आधतररक िे खापरीक्षण प्रमतवेदन तयार गरी पेश गनुय पनेछ ।

(५) कायायियिे उपमनयि (४) बिोन्जि प्राप्त प्रमतवेदनिा उन्ल्िन्खत सुझाव कायायधवयन गरे वा नगरे को
र कुनै बेरूजु कायि भएकोिा त्यस्तो बेरूजु सियिै फर्छ्यौट गरे वा नगरे को सम्बधििा अनुगिन
गनुय पनेछ ।
पररच्छे द ५
बेरूजु फस्यौट तथा यववरण अध्यावमिक गने

८. आधतररक िेखापरीक्षणबाट दे न्खएको कैयफयत तथा बेरूजु फस्यौट गने: (१) कायायियिे आधतररक
िेखापरीक्षण प्रमतवेदनिा औ ंल्याईएका कैयफयत सम्बधििा त्रैिामसक प्रमतवेदनको हकिा अको
त्रैिामसक अवमि मभत्र तथा वायषयक प्रमतवेदनको हकिा अन्धति िे खापरीक्षण हुन ु अगावै आवश्यक
प्रिाण सं िग्न गरी मनयमित गनुय पने भए मनयमित गराई बेरूजु फस्यौट गनुय गराउनु पनेछ ।

(२) प्रिुख प्रशासकीय अमिकृतिे आफैिे मनयमित गनय नसक्ने बेरूजुिाई मनयमित गनयको िामग
आवश्यक यववरण सयहत अन्खतयारी प्राप्त अमिकारी वा मनकायसिक्ष पेश गनुय पनेछ ।

(३) उपमनयि (३) बिोन्जि प्रिाण कागजात प्राप्त भएपमछ अन्खतयारी प्राप्त अमिकारी वा मनकायिे
त्यस्तो बेरूजु मनयमित गनुय पने दे न्खएिा मनयमित गररददनु पनेछ ।

(४) कायायियिे आधतररक िे खापरीक्षणबाट दे न्खएको बेरूजुको व्यहोरा, कायि भएको बेरूजु र
फस्यौट हुन बाँयक रहेको बेरूजुको यववरण अन्धति िे खापरीक्षक सिक्ष पेश गनुय पनेछ ।

(५) कायायियिे अन्धति िे खापरीक्षण भई प्रमतवेदन प्राप्त भएको पधर ददन मभत्र आधतररक
िेखापरीक्षण र अन्धति िेखापरीक्षण गदाय दे न्खएको बेरूजुको तुिनात्िक यववरण अध्यावमिक
गरी अनुसूची – २ बिोन्जिको ढाँचािा राख्नु पनेछ ।

९. बेरूजु िगत राख्ने: (१) िे खापरीक्षण प्रमतवेदनिा औल्याईएको बेरूजुको िगत अनुसूची -३ बिोन्जिको
ढाँचािा राख्नु पनेछ ।

(२) उपमनयि (१) बिोन्जि िगत राखेपमछ आधतररक िे खापरीक्षणको िगत कायि हुनेछैन ।

पररच्छे द ६
यवयवि

१०. िेखापरीक्षण सहजीकरण समिमत: (१) गाउँपामिकाबाट सम्पादन गररने काययहरुिा आधतररक मनयधत्रण
प्रणािी अविम्वन गरी प्रभावकारी, दक्षतापूण य एवं मितव्ययी रुपिा कायय सम्पादन गनय, यवत्तीय
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प्रमतवेदनहरुिाई सियिै तयार गनय तथा यवश्वसनीय बनाउन,बेरुजु फस्यौट गनय गराउन गाउँ
काययपामिकािे

आफूिध्येबाट

तोकेको

सदस्यको

अध्यक्षतािा,

गाउँपामिकाको

आधतररक

िेखापरीक्षण गनय तोयकएको अमिकृत, प्रिुख प्रशासकीय अमिकृतिे तोकेको गाउँपामिकाको अमिकृत
र प्रायवमिक अमिकृतसिेत रहेको एक िे खापरीक्षण सहजीकरण समिमत गठन गरी सहजीकरण
सम्बधिी कायय गराउन सक्नेछ ।
(२) स्थानीय गाउँपामिकाको सन्ित कोषको आधतररक िे खापररक्षण सम्बधिी कायययवमि – २०७८

कायायधवयनिाई सरि बनाउन गाउँ काययपामिकािे आवश्यक श्रोत/हाते पुन्स्तका/काययसिािन यवमि
बनाई िागू गनय सक्नेछ ।

अनुसूची -१
मनयि (७) को उपमनयि (३) सं ग सम्बन्धित
पौवादुङिा गाउँपामिका

कायायिय कोड नं. ८०१०१०७०६
आधतररक िे खापरीक्षण जाँचसूची
(Internal audit checklist)

आधतररक िे खापरीक्षण गदाय सं भायवत जोन्खििा आिाररत रहे र िे खापरीक्षण गनय मनम्नानुसार
आधतररक िे खापरीक्षण जाँचसूची (Internal audit checklist) अनुसरण गनुय पदयछ ।
मस.नं.

परीक्षण गनुप
य ने यवषय

छ

छै न

वेरूजुको यकमसि
सै द्दान्धतक

१.

प्रचमित कानूनी व्यवस्था

२.

व्यवस्थापकीय अभ्यासको प्रभावकारीता
स्वीकृत दरवधदी
पदपूमतयः

ररक्तः

सूचना प्रयवमिको प्रयोग भएको
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असुिउपर

अमनयमित

३.

मितव्यययता, सेवा प्रवाह र खररदिा
पारदन्शयता

४.

काययदक्षता

५.

प्रभावकारीता काययको ददगोपना

६.

आधतररक मनयधत्रण प्रणािीको सिग्र
िुल्याङ्कन

७.

श्रे स्ता तथा प्रमतवेदन तफयको परीक्षण
▪

श्रे स्ता /कागजात रीतपूवक
य
तयार गरी स्वीकृत गराइ
"भुक्तानी भयो" भन्ने छाप

▪

श्रे स्तािा अंकगणीमतय शुद्दता
कायि गनय रूजु र मभडान गरी
एयकन गररएको

▪

खचयको फाँटवारी िगायत
यवमभन्न प्रमतवेदनहरू तोयकएको
सियिा तयार गरी पेश गरे को

▪

गोश्वारा भौचर िगायतका
कागजात र अमभिेख अमिकार
प्राप्त अमिकारीबाट प्रिान्णत
गरे को

▪

ियहनाको अधतिा बैंक नगदी
यकतावको सधतुिन परीक्षण
गरे को

▪

बैंक यहसाव यववरण मभडे को
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▪

कोिे मनकाको मनकासा र खचय
बैंक नगदी यकतावको
कारोवारसं ग मभडे को

▪

बजेट खचय उप-न्शषयकिा
यवमनयोन्जत रकिको सीिा मभत्र
रही खचय भएको

▪

भुक्तानी ददन बाँकीको
कच्चावारी कोिे मनका बाट
प्रिान्णत गराएको

▪

यवगतको भुक्तानी गदाय स्वीकृत
काययक्रििा सिावेश गरे को

८.

यवमनयोजन तफयको परीक्षणको जाँच सूची
तिव भत्ता
▪

मनजािती
यकतावखाना/कोिे मनका तथा
अधय सम्बन्धित मनकायबाट
तिवी प्रमतवेदन पारीत भएको

▪

हान्जरी अमभिे ख सं िग्न भएको

▪

गयि गरे को ददनको तिव
किा गरे को

▪

अधय कायायियबाट काजिा
आएको कियचारीिाई सोिभनाय
ददने गरी भुक्तानी गररएको
तिब सोिभनाय प्राप्त गरे को

▪

मनयििे तोकेको भधदा बढी
अवमि काजिा राखेको

▪

अमग्रि पाररश्रिीक कर किी
गरी राजश्व दान्खिा भएको
10

पेश्की
▪

पेश्की ददं दा आवश्यकता भधदा
बढी नहुने गरी ददएको

▪

पेश्की फर्छ्यौटको िागी म्याद
मभत्र श्रे स्ता दताय भएको

▪

म्याद मभत्र पेन्श्क फर्छ्यौट
नगरे कोिा व्याज असूिी र
अधय कारवाही भएको

▪

पेन्श्क मिने व्यन्क्त वा सं स्थाको
यववरणको अमभिे ख राखेको

▪

म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको
पेन्श्कको छु िा छु िै यववरण
राखेको

▪

फिय कम्पनी वा सं स्थािाई
पेन्स्क ददं दा बैंक ग्यारे ण्टी
मिएको

▪

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

▪

आमथयक बषयको अधतिा फर्छ्यौट
हुन नसकेको पेन्श्क रकि
अको आमथयक बषयिा न्जम्िेवारी
सारे को

▪

प्रमतत पत्र अमभिेख राखेको

न्जधसी
▪

प्रत्येक आमथयक बषयिा न्जधसी
मनररक्षण गने गरे को
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▪

प्रयोगिा नआउने न्जधसी
सािानको मििाि / मबक्री
गरे को

▪

िियत सं भार हुन सक्ने सािान
मििाि /मबयक्र गरे को

▪

अमिग्रहण वा खररद गरे को
जग्गा / भवनको िनीपूजाय
कायायियको नाििा प्राप्त गरे को

▪

िेन्शनरी सािानको िियत
सं भारको अमभिेख राखेको

▪

हेभीईन्क्वप्िेधट भाडािा मिने
ददने गरे कोिा मनयिानुसार
अमभिेख राखेको

कर सम्बन्धि
▪

मनयि अनुसार किी गनुय पने
अग्रीि आयकर किी गरी
सम्बन्धित कोषिा दान्खिा
गरे को

▪

िािसािानको खररद गदाय
प्यान र िूल्यअमभबृद्दी करिा
दताय भएको मबक्रेता बाट खररद
गरे को

▪

िूल्यअमभबृद्दी कर सिावेश
भएको बीि भुक्तानी गदाय
सम्बन्धित राजश्व कायायियिाई
जानकारी ददएको

▪

खररद गरे को बीिको प्यान
/भ्याट नम्बर आधतररक राजश्व
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कायायियको वेभसाइटिा मभडान
गरे को
तामिि, सेमिनार तथा बैठक भत्ता
▪

तामिि,सेमिनार बैठक भत्ता
तथा अधय खचयहरू स्वीकृत
नम्सय बिोन्जि भएको

▪

तामिि, सेमिनार र बैठकको
खचय तोयकएको नम्सय अनुसार
बाँडफाँट गरी स्वीकृत गरे को

▪

वोिपत्र िूल्यांन समिमत बाहे क
एउटै मनकाय अधतगयतका
कियचारीहरू िात्र बसी वैठक
भत्ता मिएको

▪

वैठक भत्ता भुक्तानी गदाय
कायायिय सिय अन्घ वा पमछ
बसेको बस्तुगत प्रिाण

▪

बैठक भत्ता कानून बिोन्जिको
समिमतबाट गदठत उपसमिमतिाई
िात्र भुक्तानी गरे को

▪

बैठकिा आिन्धत्रत वा मबशेषज्ञ
मतन जना भधदा बयढ रान्खएको

खररद सम्बन्धि
▪

सावयजमनक खररदिा रू दश
िाख भधदा िामथको खररद गदाय
वायषयक खररद योजना तयार
गरे को
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▪

दश करोड भधदा िामथ वा
बहुवयषयया योजनाको खररद गदाय
गुरू खररद योजना तयार गरे को

▪

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

▪

सावयजमनक खररद (मनिायण,
िािसािान र सेवा) को िागत
अनुिान तयार गदाय प्रचमित
स्वीकृत दर रे ट बिोन्जि
गरे को

▪

िािसािान खररद गदाय
आवश्यकता भधदा बढी
पररिाणिा खररद गरे को

▪

बोिपत्र वा न्शिबधदी
दरभाउपत्र बिोन्जिका सबै
िािसािान, मनिायण सािाग्री र
सेवा आपूमतय गरे को

▪

िािसािान वा सेवा खररद गदाय
एक पटकिा वा एक आमथयक
बषयिा एउटै व्यन्क्त वा फियबाट
पाँचिाख भधदा बढीको खररद
गरे को

▪

सरकारी कािको िामग घर,
जग्गा, गोदाि भाडा वा
वहाििा मिई भुक्तानी
ददइएकोिा रे ण्ट कमियटिे
मनणयय गरे को
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▪

मनिायण काययको ड्रइङ्, मडजाइन
तथा स्पेमसयफकेशन, नम्सय र
दर यवश्लेषण सावयजमनक खररद
मनयिाविी बिोन्जि स्वीकृत
भएको

▪

िागत अनुिान तयार गदाय र
सो बिोन्जिको कायय गदाय मिड
मिएकोिा सो वास्तयवकतािा
आिाररत

▪

उपभोक्ता समिमत बाट मनिायण
कायय गराउन प्राथमिकता ददनु
पनेिा सो अनुसार गरे को

▪

पूव य योग्यता मनिायरण प्रकृयाबाट
मनिायण कायय गराएको भए
खररद कानुनको प्रकृया पुरा
गरे को

▪

प्रायवमिक /परािशय सेवा
मिएकोिा खररद कानुनको
प्रकृया पुरा गरे को

▪

परािशय सेवाको िागत
अनुिानको दररे ट वास्तयवक
बजार िूल्य भधदा िेरै बढी हुने
गरी कायि गरे को

▪

प्रायवमिक /परािशय सेवा
मिएकोिा सो काि कायायियको
जनशन्क्तबाटै हुन सक्ने अवस्था

▪

मनिायण काययको िागत अनुिान,
ड्रइङ,मडजाइन तथा बोिपत्र
सम्बन्धित कागजातहरू
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अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट
स्वीकृत भएको
▪

बोिपत्रको सूचना सावयजमनक
खररद कानूनको प्राविान
अनुसार भएको

▪

बोिपत्रको सूचना बिोन्जि
मबयक्र र दान्खिा भएका
वोिपत्रहरू छु िै यकताविा दताय
गरी अमिकार प्राप्त
अमिकारीबाट प्रिान्णत गरे को

▪

बोिपत्र िूल्याङ्कन समिमतबाट
प्रायवमिक र आमथयक प्रस्ताव
िूल्याङ्न गरे को

▪

भेररएसन आदे श ददएको भए
खररद कानून बिोन्जि गरे को

▪

मनिायण कायय सम्पन्न भएपमछ
काययस्वीकार /कायय सम्पन्न
प्रमतवेदन तयार गरे को

▪

कन्धटधजेधसी खचयको खाता
राखी, मनिायण काययसंग
सम्बन्धित सीिा मभत्र रही खचय
गरे को

▪

कम्प्युटराइज्ड नापी यकताब
तयार गररएकोिा प्रत्येक
पानािा पेज नं.राखी बाइन्ण्डङ
गरी नापी यकताब मनयधत्रण
अमभिेख अध्यावमिक राखेको

▪

मनिायण व्यवशायी/आपूमतयकतायिे
िूल्य अमभबृद्दी कर बीजक नं.
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हातिे िे खेको वा सच्याई जारी
गरे को
▪

डोर हान्जरी मनयधत्रण यकताब
मनयिानुसार अध्यावमिक
राखेको

सशतय र अधय अनुदान
▪

अनुदान खचय गदाय वायषयक
काययक्रििा िक्ष र उपिन्व्ि
मनिायरण गरे र िात्र गररएको

▪

अनुदान खचय गदाय खररद कानुन
बिोन्जि आवश्यक प्रकृया पुरा
गरे को

▪

सशतय, सिपुरक र यवशेष
अनुदान सहायताको रकि
आ.व.को अधत्य सम्ििा खचय
नभइ बाँकी रकि यिज गरे को

९.

राजश्व/आम्दानी तफयको परीक्षणको जाँच
सूची
▪

मनिायररत िक्ष बिोन्जिको सबै
राजश्व रकि उठे को

▪

बाँकी राजश्व भए सो को िगत
राखेको

▪

असुि भएको सबै रकि
दान्खिा गरे को

▪

राजश्व आम्दानी प्राप्त गनय प्रयोग
गररएका रमसदहरू अपचिन हुन
नपाउने गरी रमसद मनयधत्रण
खाताको व्यवस्था गरे को
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▪

नगद बाहेक बैंक भौचरबाट
प्राप्त राजश्व आम्दानीको रमसद
ददने गरे को

▪

आम्दानी रमसदिा मसिमसिेवार
रूपिा रमसद नम्बर छायपएको

▪

नगद प्राप्त रकि सोयह ददन वा
भोमिपल्ट बैंक दान्खिा गने
गरे को

▪

रमसद शंकास्पद यकमसििे
केरिेट गरी अंक सच्याएको वा
थपघट गरे को

▪

काट्न बाँकी आम्दानी रमसद
दठक सं खयािा िौजुदा रहेको

▪

रद्द गररएको रमसदका सबै प्रमत
ठे िीिा नै िौजुदा रहेको

▪

राजश्व कारोवारका िामग
अमनवायय रूपिा गोश्वारा भौचर
तयार गने गरे को

▪

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

▪

एक भधदा बढी खाता हुने
कायायियिे खातागत रूपिा
अमभिेख िे जर राखेको

▪

कोषको अवस्थािा बैंक दान्खिा
र नगद िौज्दातको जोड जम्िा
मभडे को
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▪

कोषको िामसक प्रमतवेदनहरूको
जम्िा र वायषयक यववरणको
अंक मभडे को

▪

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

▪

राजश्व खाताको श्रे स्तािे
दे खाएको बैंक िौज्दात र बैंक
स्टे टिेधटिे दे खाएको खातागत
रकि मभडे को

१०.

िरौटी तफयको परीक्षण जाँचसूची
▪

िरौटी रकि आम्दानी खचय
िे खेकोिा मनयिपूवक
य को प्रकृया
र पयायप्त आिार प्रिाण सं िग्न
गरे को

▪

सदर स्याहा गरे कोिा सो रकि
राजश्विा आम्दानी बाँिेको

▪

मनयिानुसार म्याद पुगेको
िरौटी यफताय वा सदर स्याहा
गरी खाता बधद गरे को

▪

िरौटी यफताय गदाय मनददयि िियत
सं भार अबमि मबतेको र कर
च ुक्ता /सिायोजन पत्र मिएको

▪

आ.व. को अधत्यिा नाि
नािेसी सयहतको व्यन्क्तगत
िरौटीको यववरण तयार गररको

▪

व्यन्क्तगत नािनािेसी
अनुसारको िरौटी खाता रकि
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र िरौटी बाँकीिा दे खाइएको
िौज्दात रकि मभडे को
▪

िरौटी खातािे दे खाएको बाँकी
रकि र बैंक स्टे टिेधट
अनुसारको बाँकी मभडेको

▪

सावयजमनक मनिायण र खररदको
िामग व्यवशायीबाट मिइएको
बैंक ग्यारे ण्टीको अमभिेख
राखेको

▪

मनिायण व्यवशायी/आपूमतयकतायको
व्यन्क्तगत िरौटी खाता राखेको

अनुसूची -२
मनयि (८) को उपमनयि (५) सं ग सम्बन्धित
बेरूजुको तुिनात्िक यववरणको ढाँचा
पौवादुङिा गाउँपामिका

कायायिय कोड नं. 801010706
आधतररक िे खापरीक्षण र अन्धति िे खापरीक्षणको बेरूजुको तुिनात्िक यववरण

िेखापरीक्षण

िेखापरीक्षणबाट

हनुभधदा

कायि भएको बेरुजु

अगामड

अन्धति िेखापरीक्षण

फस्यौट रु.

पमतयवेदनिा सिावेश
भई िगत किा
भएको रु.
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व्यहोरा
क
ै यफयत

िगमत/सै द्धान्धतक

दफा र बेरुजुको छोटकरी

आधतररक

प्रमतवेदनिा सिावेश बेरुजु

अन्धति

अन्धति िेखापरीक्षण

बेरुजुको यकमसि

नाि

सम्वधिीत व्यन्क्त/सं स्थाको

व्यहोरा र बेरुजुसँग

आिेप बेरुजुको छोटकरी

आिेप बेरुजु दफा नं.

बजेट उप न्शषयक नम्वर

आमथयक वषय

कायायिय सं केत नः

पेश्की
जम्िा
मनयमित
असुि
पेश्की
जम्िा
मनयमित

७
८
९
१०
११
१२
१३

न्जम्िेवारी सानुप
य ने रु.

जम्िा
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ि.िे..को कायायिय
जम्िा

२५

फयौट भएको िध्ये नगद असुिी रु.

२२

२४

नगद असुिी भौचर नं.

२१

पेश भएको

को िामग

सम्परीक्षण

तथा

िगत किा

नगद असुिी मिमत

२०

कु.चो तथा िा

तत्कामिन िेखा प्रिखको नाि

१९

२३

बेरुजु रकि रु.

१८

जानकारी पत्रको चिानी नं. र मिमत

बेरुजु फस्यौट/सम्परीक्षण भएको

नाि, बेरुजुको छोटकरी व्यहोरा र

ँ सम्वन्धित व्यन्क्त/सं स्थाको
बैरुजुसग

फस्यौट भई बाँकी रहेको
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मनयमित
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पेश्की

शुरु कायि बेरुजु रु.

४

यस आमथयक बषयिा फयौट रु
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बेरुजु दफा नम्वर
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बाँकी रु.

असुि

बजेट उपशीषयक नम्वर
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यस आमथयक बषयको शुरुको
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आमथयक बषय
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अनुसूची -३

मनयि (९) को उपमनयि (१) सं ग सम्बन्धित
बेरूजु िगतको ढाँचा
पौवादुङिा पामिका
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िे खापरीक्षण प्रमतवेदनिा औल्याइएको बेरूजुको िगत

बेरुजु दफा नम्वर
शुरु कायि बेरुजु रु.
मनयमित
असुि
पेश्की
जम्िा
मनयमित
असुि
पेश्की
जम्िा
मनयमित
असुि
पेश्की
जम्िा
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१२
१३
१४
१५
१६

यस आमथयक बषयिा फयौट रु
फस्यौट भई बाँकी रहेको
न्जम्िेवारी सानुप
य ने रु.

जम्िा
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फयौट भएको िध्ये नगद असुिी रु.
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२४

नगद असुिी भौचर नं.

२१

पेश भएको

को िामग

सम्परीक्षण

तथा

िगत किा

नगद असुिी मिमत
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कु.चो तथा िा

तत्कामिन िेखा प्रिखको नाि

१९
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बेरुजु रकि रु.

१८

पत्रको चिानी नं. र मिमत
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बेरुजुको छोटकरी व्यहोरा र बेरुजु

ँ सम्वन्धित व्यन्क्त/सं स्थाको नाि,
बैरुजुसग

बजेट उपशीषयक नम्वर

२

बाँकी रु.

१७

आमथयक बषय

१

यस आमथयक बषयको शुरुको
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