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भयग-२ 
सरुमयरयनी गयउँपयललकयको सञ्चित कोषको आन्तररक लेखयपरीक्षण सम्बन्धी 

कय्यविलध– २०७८  
स्िीकृत लमलतः २०७८/१०/०३  

प्रमयञ्चणकरण लमलत २०७८/१०/०५ 

प्रस्तयिनयः स्थयनी् सरकयरलयई उपलब्ध श्रोत सयधनको पररचयलन एिं उप्ोगमय पयरदञ्चशयतय, 
लमतव््व्तय र प्रभयिकयररतय ल््यई आलथयक सशुयसन कय्म गनय, सरकयरी खचयहरू कयनूनद्वयरय सीमयबद्ध, 
सवु््बञ्चस्थत एिं प्रभयिकयरी बनयउन ियञ्छनी् भएकोले स्थयनी् सरकयर संचयलन ऐनको दफय ६९ र 
दफय ७७ लयई कय्ययन्ि्न गनय सरुमयरयनी गयउँपयललकयले सञ्चित कोषको आन्तररक लेखयपरीक्षण 
सम्बन्धी कय्यविलध -२०७८ तर्ुयमय गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रयरञ्चम्भक  

१. संञ्चक्षप्त नयम र प्रयरम्भः 
१) ्स कय्यविलधको नयम " सरुमयरयनी गयउँपयललकयको सञ्चित कोषको आन्तररक 

लेखयपरीक्षण सम्बन्धी कय्यविलध २०७८" रहेको छ ।  

(२) ्ो कय्यविलध तरुन्त प्रयरम्भ हनुेछ ।  

२. पररभयषयः विष् िय प्रसंगले अको अथय नलयगेमय ्स कय्यविलधमय - 
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(क) “असलु उपर गनुय पने रकम” भन्नयले प्रचललत कयनून बमोञ्चर्म भकु्तयनी ददन नहनु ेरकम भकु्तयनी 
ददएको िय बढी हनु ेगरी भकु्तयनी ददएको िय घटी रकम असलु गरेको कयरणबयट असलु उपर गनुय पने 
भनी लेखयपरीक्षण हुँदय ठह्ययइएको बेरुर् ुरकम सम्झन ुपदछय र सो शब्दले वहनयलमनय िय मस््ौट 
गरेको रकम तथय गयउँपयललकयलयई लतनुय बझुयउन ुपने अन्् कुनै रकम कलमलयई समेत र्नयउँछ  

(ख) “अञ्चन्तम लेखयपरीक्षण” भन्नयले महयलेखय परीक्षकको कय्ययल्बयट हनुे लेखयपरीक्षण सम्झन ुपदछय  

(ग) “आन्तररक लेखयपरीक्षण” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकयको तोवकएको आन्तररक लेखय पररक्षण 
शयखय िय कमयचयरीबयट हनुे आन्तररक लेखयपरीक्षण सम्झन ुपदछय । 

(घ) “आलथयक िषय” भन्नयले हरेक िषयको सयउन मवहनयको एक गते देञ्चख अको िषयको आषयढ मवहनयको 
मसयन्तसम्मको बयहृ मवहनयको अिलध सम्झन ुपदछय । 

(ङ) “ऐन” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकयको आलथयक कय्यविलध लन्लमत तथय व््िञ्चस्थत गनय बनेको 
ऐन सम्झन ुपदछय ।  

(च) “एक तह मयलथको अलधकयरी” भन्नयले िडय सञ्चचि र लबष्गत शयखय प्रमखुको हकमय गयउँपयललकयको 
प्रमखु प्रशयसकी् अलधकृत, प्रमखु प्रशयसकी् अलधकृतको हकमय सरुमयरयनी गयउँपयललकयको अध््क्ष र 
अध््क्षको हकमय गयउँकय्यपयललकय सम्झन ुपदछय।  

(छ) “कय्यक्रम” भन्नयले लनञ्चित उदेश्् प्रयलप्तको लयलग सियलन हनुे लनञ्चित अिलधको कय्यक्रम सम्झन ु
पदछय सो र शब्दले ियवषयक विकयस कय्यक्रमलयई समेत र्नयउँछ ।  

(र्) “कयरोबयर” भन्नयले सरकयरी चल, अचल, नगद तथय ञ्चर्न्सी धनमयल ञ्चर्म्मय ललई प्रचललत कयननु 
बमोञ्चर्म लनधययररत कयममय खचय िय दयञ्चखलय गने सम्बन्धी सम्पूणय कयम सम्झन ुपदछय । 

(झ) “प्रमखु प्रशयसकी् अलधकृत” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकयको प्रमखु प्रशयसकी् अलधकृत सम्झन ु
पदछय। 

(ञ) “कय्ययल्” भन्नयले सरुमयरयनी कय्यपयललकयको कय्ययल् सम्झन ुपदयछ र सो शब्दले सरुमयरयनी 
गयउँपयललकयमय मयतहत रहेकय लबष्गत शयखय/उपशयखय िय कय्ययल् िय एकयइहरुलयई समेत र्नयउनेछ  

(ट)“कय्ययल् प्रमखु” भन्नयले खण्ड (झ) र (ञ) बमोञ्चर्मको कय्ययल्को प्रशयसकी् प्रमखु भई कयमकयर् 
गनय तोवकएको अलधकयरी सम्झन ुपदछय । 

(ठ) “गयउँपयललकय” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकय सम्झन ुपछय । 
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(ड) “ञ्चर्म्मेियर व््ञ्चक्त” भन्नयले लेखय उत्तरदय्ी अलधकृतबयट अलधकयर प्रदयन गरे बमोञ्चर्मको कय्य 
संचयलन गने, ञ्चर्म्मय ललन,े खचय गने, लेखय रयख्न,े आन्तररक तथय अञ्चन्तम लेखयपरीक्षण गरयई बेरुर् ु
फछ्र््ौट गने गरयउने, सरकयरी नगदी ञ्चर्न्सी असलु उपर गने गरयउने तथय दयञ्चखलय गने गरयउने 
कतयव्् भएको व््ञ्चक्त सम्झन ुपदछय र सो शब्दले सरुमयरयनी गयउँपयललकयको कयमको लयलग सरकयरी 
नगदी िय ञ्चर्न्सी ललई िय नललई सो कयम फस््ययउन ेञ्चर्म्मय ललन ेर्नुसकैु व््ञ्चक्त समेतलयई र्नयउँछ 
। 

(ढ) “तयलकु कय्ययल्” भन्नयले िडय कय्ययल् तथय लबष्गत कय्ययल्को हकमय सरुमयरयनी 
गयउँपयललकयको कय्ययल् सम्झन ुपदछय । 

 (ण) “बरे्ट संकेत” भन्नयले नेपयल सरकयरले स्िीकृत गरेको आलथयक संकेत तथय िगीकरणको अधीनमय 
रही गयउँपयललकयको कय्ययल्, लबष्गत शयखय, िडय कय्ययल् िय सो सरहको क्षेत्रयलधकयर भएकय 
आ्ोर्नय, कय्यक्रम आददको कय्य प्रकृलत र संगठन समेत छुविने गरी सरुमयरयनी गयउँपयललकयले ददएकय 
संकेतलयई र्नयउँछ । 

(त) “बेरुर्”ु भन्नयले प्रचललत कयनून बमोञ्चर्म पु् ययउन ुपने रीत नपु् ययई कयरोबयर गरेको िय रयख्न ुपने 
लेखय नरयखेको तथय अलन्लमत िय बेमनयलसि तररकयले आलथयक कयरोबयर गरेको भनी लेखयपरीक्षण गदयय 
औलं््यइएको िय ठह्ययइएको कयरोबयर सम्झन ुपदछय । 

(थ) “मयतहत कय्ययल्” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकयको मयतहत रहेकय िडय कय्ययल् लबष्गत 
शयखय/उपशयखय िय कय्ययल् िय एकयइहरु सम्झन ुपदछय । 

(द) “लेखय” भन्नयले कयरोबयर भएको व््होरय देञ्चखने गरी प्रचललत कयनून बमोञ्चर्म रयञ्चखन ेअलभलेख, 
खयतय, वकतयब आदद र सो कयरोबयरलयई प्रमयञ्चणत गने अन्् कयगर्यत र प्रलतिेदनकय सयथै विद्यतुी् 
प्रविलधबयट रयञ्चखएको अलभलेख र आलथयक वििरण समेतलयईय सम्झन ुपदछय । 

(ध) “लेखय उत्तरदय्ी अलधकृत” भन्नयले आफ्नो र मयतहत कय्ययल्को आलथयक प्रशयसन संचयलन गने, 
ियवषयक बरे्ट त्यर गने र सो बरे्ट लनकयसय प्रयप्त गरी खचय गने अलधकयर समु्पन,े बरे्ट तथय कय्यक्रम 
अनसुयर हनुे आलथयक कयरोियरको लेखय रयख्न े र रयख्न लगयउने, लेखय वििरण त्यर गने गरयउने, 
विलन्ोर्न, रयर्स्ि, धरौटी, ञ्चर्न्सी  र अन्् र्नुसकैु कयरोियरको आन्तररक तथय अञ्चन्तम लेखयपरीक्षण 
गरयउने, बेरुर् ुलन्लमत गने गरयउने, असलु उपर गने गरयउने िय लमन्हय गने गरयउने कतयव्् भएको 
सरुमयरयनी गयउँपयललकयको प्रमखु प्रशयसवक् अलधकृतलयईय सम्झन ुपदछय। 
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(न) “लेखयपररक्षण तथय आन्तररक लन्न्त्रण सलमलत” भन्नयले आलथयक कय्यविलध लन्लमत तथय व््िञ्चस्थत 
गनय बनेको ऐन बमोञ्चर्मको लेखयपररक्षण तथय आन्तररक लन्न्त्रण सलमलत सम्झन ुपदयछ ।  

(प) “विलन्ोर्न” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकय सभयद्वयरय विलभन्न कय्यकय लयलग विलभन्न शीषयकमय खचय 
गनय विलन्ोर्न भएको रकम सम्झन ुपदछय ।   

(फ) “वित्ती् वििरण” भन्नयले नेपयल सरकयरले स्िीकृत गरेको मयपदण्ड बमोञ्चर्म कुनै लनञ्चित अिलधमय 
भएको आलथयक कयरोियरको समविगत ञ्चस्थलत दशययउने उदे्दश््ले शीषयक समेत खलु्ने गरी त्यर गररएको 
वििरण सम्झन ुपदछय र सो शव्दले कयरोियरको ञ्चस्थलत दशययउने गरी उप-शीषयककय आधयरमय िनयइएको 
बरे्ट अनमुयन, लनकयसय, खचय, आम्दयनी, दयञ्चखलय र बयँकी रकम समेत खलुयइएको प्रयलप्त र भकु्तयनी 
वििरण र सोसँग सम्िञ्चन्धत लेखय, वटप्पणी र खलुयसय समेतलयई र्नयउँछ । 

(ब) स्थयनी् सञ्चित कोष भन्नयले, स्थयनी् सरकयर सन्चयलन ऐन २०७४ को दफय ६९ बमोञ्चर्म 
सरुमयरयनी गयउँपयललकयको सञ्चित कोष सम्झन ुपदछय । 

(भ) “सभय” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकय सभय सम्झन ुपदछय । 

(म) “संपरीक्षण” भन्नयले आन्तररक िय अञ्चन्तम लेखयपरीक्षण प्रलतिेदनमय औलं््यइएको बेरुर्कुो सम्बन्धमय 
पेश हनु आएकय स्पिीकरण िय प्रलतवक्र्य सयथ संलग्न प्रमयण तथय कयगर्यतको आधयरमय गररने फस््ौट 
सम्िन्धी कय्यलयई सम्झन ु पदछय र सो शब्दले सभयबयट गदठत लेखय सलमलतबयट प्रयप्त सझुयि िय 
लनदेशनकय आधयरमय गररने परीक्षण िय अनगुमन कय्य समेतलयई र्नयउँछ । 

(्) “कय्यपयललकय” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँकय्यपयललकय सम्झन ुपदछय । 

(र) “सयियर्लनक र्ियफदेहीको पद” भन्नयले पयररश्रलमक ठेवकएको िय नठेवकएको रे् भए तयपलन कुनै 
रूपमय लन्कु्त हनु ेिय लनिययञ्चचत हनुे िय मनोन्न हनुे कयनूनी मयन््तय प्रयप्त सयियर्लनक कयम, कतयव्् 
र अलधकयर भएको पद सम्झन ुपदछय । 

(ल) “लबष्गत शयखय” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकयको अन्तगयत रहेको, लबष्गत शयखय, कय्ययल् 
िय एकयइलयई सम्झन ुपदछय ।  

पररच्छेद २ 

आन्तररक लन्न्त्रण तथय लेखयपरीक्षण  
 

३. आन्तररक लन्न्त्रण सम्बन्धी व््बस्थय: 
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 (१) कय्ययल्बयट सम्पयदन गररने कय्य, प्रदयन गररन े सेिय तथय स्िीकृत कय्यक्रम बमोञ्चर्मको 
वक्र्यकलयप लमतव्््ीतय, कय्यदक्षतय, प्रभयिकयरीतय र र्ोञ्चखमरवहत ढंगबयट सम्पयदन गनय, वित्ती् 
प्रलतिेदन प्रणयलीलयई विश्वसनी् बनयउन तथय प्रचललत कयनून बमोञ्चर्म कय्यसम्पयदन गनय, कयमको 
प्रकृलत अनसुयरको आन्तररक लन्न्त्रण प्रणयली त्यर गरी लयगू गनुय पनेछ ।  

(२) उपलन्म (१) बमोञ्चर्मको आन्तररक लन्न्त्रण प्रणयली त्यर गदयय कय्ययल्को कयमको प्रकृलत 
अनसुयर लन्न्त्रणको ियतयिरण, सम्भयवित र्ोञ्चखम, लन्न्त्रणको उपय्, सूचनय र सियर, अनगुमन गने 
लनकय् र विलध लगय्तकय विष् समेट्न ुपनेछ ।  

(३) आन्तररक लन्न्त्रण प्रणयलीको अनगुमन गनय ञ्चर्म्मेियर अलधकृत तोकी अनगुमन गने र सोको 
प्रलतिेदन ददने व््िस्थय लमलयउन ुपनेछ ।  

(४) उपलन्म (३) बमोञ्चर्मको प्रयप्त प्रलतिेदन लेखयपरीक्षण तथय आन्तररक लन्न्त्रण सलमलतमय पेश 
गनय लगयउन ुपनेछ ।  

४. लेखयपरीक्षण तथय आन्तररक लन्न्त्रण सलमलतको बैठक सम्बन्धी कय्यविलध:  

(१) लेखयपरीक्षण तथय आन्तररक लन्न्त्रण सलमलतको बैठक आिश््कतय अनसुयर बस्न सक्नेछ ।  

(२) उपलन्म (१) बमोञ्चर्मको िैठकमय लेखयपरीक्षण तथय आन्तररक लन्न्त्रण सलमलतले कय्ययल्बयट 
आन्तररक लन्न्त्रण प्रणयलीको पररपयलनय भए नभएको सम्बन्धमय मूल््यंकन गनुय पनेछ । त््सरी 
मूल््यंकन गदयय कुनै विष् सधुयर गनुय पने देञ्चखएमय सो विष् खलुयई अविलम्ब सधुयर गनय लनदेशन ददन ु
पनेछ ।  

५.  आन्तररक लेखयपरीक्षण सम्बन्धी व््बस्थय:  

(१) गयउँपयललकयले कयनून बमोञ्चर्म आफ्नो आ् र व्््को आन्तररक लेखयपरीक्षण गरयउन ुपदयछ ।  

(२) विलन्ोर्न, रयर्श्व, धरौटी, आम्दयनी तथय खचय िय सम्पलत तथय दयव्त्ि र प्रचललत कयनून बमोञ्चर्म 
खडय भएको कय्ययल् सियलन िय अन्् सयियर्लनक कोषको लेखयपरीक्षण आन्तररक लेखयपरीक्षणको 
लयलग खवटएको आन्तररक लेखयपरीक्षकलयई उपलव्ध गरयउन ुपनेछ । 

(३) उपलन्म (२) बमोञ्चर्मको लेखयपरीक्षणबयट आन्तररक लेखयपरीक्षणले औल््यएकय कैवफ्त 
सम्बञ्चन्धत अलधकयरीले अञ्चन्तम लेखयपरीक्षण हनुभुन्दय अगयिै सम्परीक्षण गरयउन ुपनेछ।  



खण्डः ५, संख्यः८, मयघ ५ गते, २०७८ सयल 

 
pg. 6 

 

(४) आन्तररक लेखयपरीक्षणको एक प्रलत अञ्चन्तम लेखयपरीक्षणकय लयलग खवटने डोर िय 
महयलेखयपरीक्षकले तोकेको व््ञ्चक्त िय लनकय्लयई उपलव्ध गरयउन ुपनेछ ।  

पररच्छेद ३ 

आन्तररक लेखयपरीक्षक सम्बन्धी व््िस्थय  
६. आन्तररक लेखयपरीक्षक तोक्न:े  

(१) सरुमयरयनी गयउँपयललकयको आन्तररक लेखयपरीक्षण शयखय प्रमखुलयई सम्बञ्चन्धत स्थयनी् तहको 
आन्तररक लेखयपरीक्षण गनय आन्तररक लेखयपरीक्षक तोक्न ुपनेछ ।  

२) सरुमयरयनी गयउँपयललकयले आन्तररक लेखयपरीक्षक नभएको अबस्थयमय आन्तररक लेखयपरीक्षणको 
लयलग महयलेखय लन्न्त्रक कय्ययल् मयफय त सम्बञ्चन्धत कोष तथय लेखय लन्न्त्रक कय्ययल्लयई अनरुोध 
गनय सक्नेछ ।  

(३) अन्तर-सरकयरी अञ्चखत्यरी अन्तगयत भएको लनकयसय खचयको आन्तररक लेखयपरीक्षण सम्बञ्चन्धत 
अञ्चखत्यरी ददने लनकय्को आन्तररक लेखयपरीक्षकले गनेछ ।  

पररच्छेद ४ 

आन्तररक लेखयपरीक्षणको विष्   
७. आन्तररक लेखयपरीक्षणको विष्:  

(१) आन्तररक लेखयपरीक्षण गदयय सयियर्लनक स्रोतको प्रयलप्त र उप्ोगको सम्बन्धमय देहय्कय 
विष्हरूको सलुनञ्चित गरी लेखयपरीक्षण गनुय पदयछ ।  

(क) आलथयक वििरण तोवकएको ढयँचयमय त्यर भई कयरोबयरको ्थयथय ञ्चस्थलत ञ्चचत्रण भएको, 
विलन्ोर्न ऐन बमोञ्चर्म स्िीकृत सीमयलभत्र रही सोही ऐन बमोञ्चर्म लनददयि प्र्ोर्नमय खचय गरेको,  

(ख) रयर्स्ि लगय्त समस्त आम्दयलन, धरौटी, असलुी र दयञ्चखलय गरेको,  

(ग) सरकयरी सम्पञ्चत्तको अलभलेख, उप्ोग र संरक्षणको प्ययप्त व््िस्थय गरेको, 

(घ) आन्तररक लन्न्त्रण व््िस्थय प्रभयिकयरी रहेको,  

(ङ) आलथयक कयरोबयर गदयय ऐन कयननुको पररपयलनय गरेको एिं पषु्ट्ययई गने ्थेि प्रमयण  
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रयखेको,  
(च) बरे्ट तथय कय्यक्रम अनसुयर लनधययररत सम्लभत्र प्रगलत हयलसल गरेको । 
(छ) खररद कय्य गदयय खररद कयनूनको पररपयलनय भएको ।  
(र्) रकमयन्तर/श्रोतयन्तर गदयय आलथयक कय्यविलधको पयलनय गरेको ।  

(२) आन्तररक लेखयपररक्षकले लेखयपरीक्षण गदयय देहय्को कुरयको र्यँच गनुयपनेछ ।  

(क) कय्ययल्मय हनुे विलन्ोर्न, रयर्श्व, धरौटी, सम्पलत तथय अन्् सरकयरी कोषको आम्दयनी तथय 
खचय र त््सको लेखयङ्कन प्रचललत कयनूनद्वयरय लनधययररत प्रवक्र्य अनरुूप भए नभएको, 

(ख) कय्ययल्को लयलग आिश््क मयलसयमयन, लनमययण कय्य तथय परयमशय सेिय खररद गदयय खररद 
कयनूनको पयलनय भए नभएको, 

(ग) कय्ययल्को वित्ती् सयधनको उप्ोग, लमतव्््ी तररकयले दक्षतयपूियक, प्रभयिकयरी रूपमय भए िय 
नभएको, 

(घ) रकमयन्तर/श्रोतयन्तर गदयय आलथयक कय्यविलधको पयलनय भए नभएको, 

(ङ) तोवकएको सम्मय पेस्की फस््ौट भए नभएको र फस््ौट हनु बयँकी रहे नरहेको, 

(च) कय्ययल्को स्िीकृत ियवषयक कय्यक्रम अनरुूप लक्ष्् प्रयलप्त गरे िय नगरेको, 

(छ) कय्ययल्को वित्ती् प्रलतिेदनले आलथयक कयरोियरको सही र ्थयथय ञ्चचत्रण प्रस्ततु गरे िय नगरेको, 

(र्) आन्तररक लन्न्त्रण प्रणयली प्ययप्त रहे िय नरहेको, 

(झ) प्रमखु प्रशयसकी् अलधकृतले प्रत््ेक मवहनय रयर्स्ि उठ्न छुट भए िय नभएको र रयर्स्ि लेखय 
तथय दयञ्चखलयको लनरीक्षण गरी रयर्स्ि वहनयलमनय भए िय नभएको र रयर्स्ि तथय हसिली रयर्स्िको 
लेखय रहे िय नरहेको लनरीक्षण गरी सोको अलभलेख अध््यिलधक गनय लगयएको िय नलगयएको, 

(३) आन्तररक लेखयपरीक्षकले सम्बञ्चन्धत सरुमयरयनी गयउँपयललकयको आलथयक कय्यविलध लन्लमत तथय 
व््िञ्चस्थत गनय बनेको ऐन, र लन्मयिली बमोञ्चर्म विचयर गनुय पने विष्हरूको रूर् ुसूची (चेकललि) 
अनसूुची -१ बमोञ्चर्म त्यर गरी सोको आधयरमय आन्तररक लेखयपरीक्षण गनुय पनेछ ।  

(४) आन्तररक लेखयपरीक्षकले लेखयपरीक्षण सम्पन्न गरी लेखयपरीक्षण वटपोट, चेकललि र अन्् 
वििरणको आधयरमय आन्तररक लेखयपरीक्षण प्रलतिेदन त्यर गरी पेश गनुय पनेछ ।  
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(५) कय्ययल्ले उपलन्म (४) बमोञ्चर्म प्रयप्त प्रलतिेदनमय उञ्चल्लञ्चखत सझुयि कय्ययन्ि्न गरे िय नगरेको 
र कुनै बेरूर् ुकय्म भएकोमय त््स्तो बेरूर् ुसम्मै फस््ौट गरे िय नगरेको सम्बन्धमय अनगुमन गनुय 
पनेछ ।  

पररच्छेद ५ 

बेरूर् ुफस््ौट तथय वििरण अध््यिलधक गने 
 

८. आन्तररक लेखयपरीक्षणबयट देञ्चखएको कैवफ्त तथय बेरूर् ुफस््ौट गने:  

(१) कय्ययल्ले आन्तररक लेखयपरीक्षण प्रलतिेदनमय औलं््यईएकय कैवफ्त सम्बन्धमय चैमयलसक 
प्रलतिेदनको हकमय अको चैमयलसक अिलध लभत्र तथय ियवषयक प्रलतिेदनको हकमय अञ्चन्तम लेखयपरीक्षण 
हनु ुअगयिै आिश््क प्रमयण संलग्न गरी लन्लमत गनुय पने भए लन्लमत गरयई बेरूर् ुफस््ौट गनुय 
गरयउन ुपनेछ ।  

(२) प्रमखु प्रशयसकी् अलधकृतले आफैले लन्लमत गनय नसक्न े बेरूर्लुयई लन्लमत गनयको लयलग 
आिश््क वििरण सवहत अञ्चखत्यरी प्रयप्त अलधकयरी िय लनकय्समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(३) उपलन्म (३) बमोञ्चर्म प्रमयण कयगर्यत प्रयप्त भएपलछ अञ्चखत्यरी प्रयप्त अलधकयरी िय लनकय्ले 
त््स्तो बेरूर् ुलन्लमत गनुय पने देञ्चखएमय लन्लमत गररददन ुपनेछ । 

(४) कय्ययल्ले आन्तररक लेखयपरीक्षणबयट देञ्चखएको बेरूर्कुो व््होरय, कय्म भएको बेरूर् ुर फस््ौट 
हनु बयँवक रहेको बेरूर्कुो वििरण अञ्चन्तम लेखयपरीक्षक समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(५) कय्ययल्ले अञ्चन्तम लेखयपरीक्षण भई प्रलतिेदन प्रयप्त भएको पन्र ददन लभत्र आन्तररक लेखयपरीक्षण 
र अञ्चन्तम लेखयपरीक्षण गदयय देञ्चखएको बेरूर्कुो तलुनयत्मक वििरण अध््यिलधक गरी अनसूुची – २ 
बमोञ्चर्मको ढयँचयमय रयख्न ुपनेछ । 

९. बेरूर् ुलगत रयख्न:े  

(१) लेखयपरीक्षण प्रलतिेदनमय औल््यईएको बेरूर्कुो लगत अनसूुची -३ बमोञ्चर्मको ढयँचयमय रयख्न ु
पनेछ ।  

(२) उपलन्म (१) बमोञ्चर्म लगत रयखेपलछ आन्तररक लेखयपरीक्षणको लगत कय्म हनुेछैन । 
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पररच्छेद ६ 
विविध  

१०. लेखयपरीक्षण सहर्ीकरण सलमलत:  

 (१) गयउँ पयललकयबयट सम्पयदन गररने कय्यहरुमय आन्तररक लन्न्त्रण प्रणयली अिलम्िन गरी 
प्रभयिकयरी, दक्षतयपूणय एिं लमतव्््ी रुपमय कय्य सम्पयदन गनय, वित्ती् प्रलतिेदनहरुलयई सम्मै त्यर 
गनय तथय विश्वसनी् बनयउन,बेरुर् ुफस््ौट गनय गरयउन गयउँकय्यपयललकयले आफूमध््ेबयट तोकेको 
सदस््को अध््क्षतयमय, गयउँपयललकयको आन्तररक लेखयपरीक्षण गनय तोवकएको अलधकृत/कमयचयरी, प्रमखु 
प्रशयसकी् अलधकृतले तोकेको गयउँपयललकयको अलधकृत र प्रयविलधक अलधकृतसमेत रहेको एक 
लेखयपरीक्षण सहर्ीकरण सलमलत गठन गरी सहर्ीकरण सम्बन्धी कय्य गरयउन सक्नेछ ।  

२) स्थयनी् गयउँपयललकयको सञ्चित कोषको आन्तररक लेखयपररक्षण सम्बन्धी कय्यविलध-२०७८ 
कय्ययन्ि्नलयई सरल बनयउन गयउँकय्यपयललकयले आिश््क श्रोत/हयते पञु्चस्तकय/कय्यसियलन विलध 
बनयई लयगू गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची -१ 

लन्म (७) को उपलन्म (३) संग सम्बञ्चन्धत 

…………गयउँपयललकय 

कय्ययल् कोड नं. …. 

आन्तररक लेखयपरीक्षण र्यँचसूची 
(Internal audit checklist) 

आन्तररक लेखयपरीक्षण गदयय संभयवित र्ोञ्चखममय आधयररत रहेर लेखयपरीक्षण गनय लनम्नयनसुयर 
आन्तररक लेखयपरीक्षण र्यँचसूची (Internal audit checklist) अनसुरण गनुय पदयछ । 

लस.नं. परीक्षण गनुयपने विष् छ छैन िेरूर्कुो वकलसम 

सैद्दयञ्चन्तक असलुउपर अलन्लमत 

१.  प्रचललत कयनूनी व््िस्थय      

२. व््िस्थयपकी् अभ््यसको प्रभयिकयरीतय 

स्िीकृत दरिन्दी 

पदपूलतयः ररक्तः 

 

सूचनय प्रविलधको प्र्ोग भएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

३. लमतव््व्तय, सेिय प्रियह र खररदमय 
पयरदञ्चशयतय 
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४. कय्यदक्षतय      

५. प्रभयिकयरीतय कय्यको ददगोपनय      

६. आन्तररक लन्न्त्रण प्रणयलीको समग्र 
मलु््यङ्कन 

     

७. शे्रस्तय तथय प्रलतिेदन तफय को परीक्षण 

▪ शे्रस्तय /कयगर्यत रीतपिूयक त्यर 
गरी स्िीकृत गरयइ "भकु्तयनी 
भ्ो" भने्न छयप 

▪ शे्रस्तयमय अंकगणीलत् शदु्दतय 
कय्म गनय रूर् ुर लभडयन गरी 
एवकन गररएको 

▪ खचयको फयँटियरी लगय्त विलभन्न 
प्रलतिेदनहरू तोवकएको सम्मय 
त्यर गरी पेश गरेको  

▪ गोश्वयरय भौचर लगय्तकय 
कयगर्यत र अलभलेख अलधकयर 
प्रयप्त अलधकयरीबयट प्रमयञ्चणत गरेको  

▪ मवहनयको अन्तमय बैंक नगदी 
वकतयिको सन्तलुन परीक्षण गरेको 

▪ बैंक वहसयि वििरण लभडेको 

▪ कोलेलनकयको लनकयसय र खचय बैंक 
नगदी वकतयिको कयरोियरसंग 
लभडेको  
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▪ बरे्ट खचय उप-ञ्चशषयकमय 
विलन्ोञ्चर्त रकमको सीमय लभत्र 
रही खचय भएको 

▪ भकु्तयनी ददन बयँकीको कच्चयियरी 
कोलेलनकय बयट प्रमयञ्चणत गरयएको 

▪ विगतको भकु्तयनी गदयय स्िीकृत 
कय्यक्रममय समयिेश गरेको 

 

 

 

 

 

 

८. विलन्ोर्न तफय को परीक्षणको र्यँच सूची 

तलि भत्तय 

▪ लनर्यमती वकतयिखयनय/कोलेलनकय 
तथय अन्् सम्बञ्चन्धत लनकय्बयट 
तलिी प्रलतिेदन पयरीत भएको  

▪ हयञ्चर्री अलभलेख संलग्न भएको  

▪ ग्ल गरेको ददनको तलि किय 
गरेको 

▪ अन्् कय्ययल्बयट कयर्मय 
आएको कमयचयरीलयई सोधभनयय 
ददने गरी भकु्तयनी गररएको तलब 
सोधभनयय प्रयप्त गरेको  

▪ लन्मले तोकेको भन्दय बढी अिलध 
कयर्मय रयखेको 

▪ अलग्रम पयररश्रमीक कर किी गरी 
रयर्श्व दयञ्चखलय भएको 

पेश्की 

▪ पेश्की ददंदय आिश््कतय भन्दय 
बढी नहनेु गरी ददएको  
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▪ पेश्की फर्छ्यौटको लयगी म््यद 
लभत्र शे्रस्तय दतयय भएको 

▪ म््यद लभत्र पेञ्चश्क फर्छ्यौट 
नगरेकोमय व््यर् असूली र अन्् 
कयरियही भएको 

▪ पेञ्चश्क ललने व््ञ्चक्त िय संस्थयको 
वििरणको अलभलेख रयखेको  

▪ म््यद नयघेको र म््यद ननयघेको 
पेञ्चश्कको छुिय छुिै वििरण 
रयखेको 

▪ फमय कम्पनी िय संस्थयलयई पेञ्चस्क 
ददंदय बैंक ग््यरेण्टी ललएको  

▪ बील भकु्तयनी गदयय सम्झौतय 
बमोञ्चर्म कटयउन ुपने पेश्की 
रकम किय गरेको 

▪ आलथयक बषयको अन्तमय फर्छ्यौट 
हनु नसकेको पेञ्चश्क रकम अको 
आलथयक बषयमय ञ्चर्म्मेियरी सयरेको 

▪ प्रलतत पत्र अलभलेख रयखेको 

ञ्चर्न्सी 

▪ प्रत््ेक आलथयक बषयमय ञ्चर्न्सी 
लनररक्षण गने गरेको 

▪ प्र्ोगमय नआउने ञ्चर्न्सी सयमयनको 
लललयम / लबक्री गरेको 

▪ ममयत संभयर हनु सक्ने सयमयन 
लललयम /लबवक्र गरेको 
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▪ अलधग्रहण िय खररद गरेको र्ग्गय 
/ भिनको धनीपरू्यय कय्ययल्को 
नयममय प्रयप्त गरेको 

▪ मेञ्चशनरी सयमयनको ममयत संभयरको 
अलभलेख रयखेको 

▪ हेभीईञ्चक्िप्मेन्ट भयडयमय ललने ददने 
गरेकोमय लन्मयनसुयर अलभलेख 
रयखेको 

कर सम्बञ्चन्ध 

▪ लन्म अनसुयर किी गनुय पने 
अग्रीम आ्कर किी गरी 
सम्बञ्चन्धत कोषमय दयञ्चखलय गरेको 

▪ मयलसयमयनको खररद गदयय  प््यन 
र मूल््अलभबदृ्दी करमय दतयय भएको 
लबके्रतय बयट खररद गरेको 

▪ मूल््अलभबदृ्दी कर समयिेश भएको 
बील भकु्तयनी गदयय सम्बञ्चन्धत 
रयर्श्व कय्ययल्लयई र्यनकयरी 
ददएको 

▪ खररद गरेको बीलको प््यन 
/भ््यट नम्बर आन्तररक रयर्श्व 
कय्ययल्को िेभसयइटमय लभडयन 
गरेको 

तयललम, सेलमनयर तथय बैठक भत्तय 

▪ तयललम,सेलमनयर बैठक भत्तय तथय 
अन्् खचयहरू स्िीकृत नम्सय 
बमोञ्चर्म भएको  
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▪ तयललम, सेलमनयर र बैठकको खचय 
तोवकएको नम्सय अनसुयर बयँडफयँट 
गरी स्िीकृत गरेको 

▪ िोलपत्र मूल््यंन सलमलत बयहेक 
एउटै लनकय् अन्तगयतकय 
कमयचयरीहरू मयत्र बसी िैठक 
भत्तय ललएको 

▪ िैठक भत्तय भकु्तयनी गदयय कय्ययल् 
सम् अञ्चघ िय पलछ बसेको 
बस्तगुत प्रमयण  

▪ बैठक भत्तय कयनून बमोञ्चर्मको 
सलमलतबयट गदठत उपसलमलतलयई 
मयत्र भकु्तयनी गरेको 

▪ बैठकमय आमञ्चन्त्रत िय लबशेषज्ञ 
लतन र्नय भन्दय बवढ रयञ्चखएको  

खररद सम्बञ्चन्ध 

▪ सयियर्लनक खररदमय रू दश लयख 
भन्दय मयलथको खररद गदयय ियवषयक 
खररद ्ोर्नय त्यर गरेको 

▪ दश करोड भन्दय मयलथ िय 
बहिुवषय् य ्ोर्नयको खररद गदयय 
गरुू खररद ्ोर्नय त्यर गरेको 

▪ एकै पटक खररद गनय सवकनेमय 
बोलपत्र छल्ने उदेश््ले पउटै 
कयमलयई टुक्रय ट्क्रय गरयई खररद 
गरेको  
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▪ सयियर्लनक खररद (लनमययण, 
मयलसयमयन र सेिय) को लयगत 
अनमुयन त्यर गदयय प्रचललत 
स्िीकृत दर रेट बमोञ्चर्म गरेको 

▪ मयलसयमयन खररद गदयय 
आिश््कतय भन्दय बढी पररमयणमय 
खररद गरेको 

▪ बोलपत्र िय ञ्चशलबन्दी दरभयउपत्र 
बमोञ्चर्मकय सबै मयलसयमयन, 
लनमययण सयमयग्री र सेिय आपलूतय 
गरेको  

▪ मयलसयमयन िय सेिय खररद गदयय 
एक पटकमय िय एक आलथयक 
बषयमय एउटै व््ञ्चक्त िय फमयबयट 
पयँचलयख भन्दय बढीको खररद 
गरेको 

▪ सरकयरी कयमको लयलग घर, 
र्ग्गय, गोदयम भयडय िय िहयलमय 
ललई भकु्तयनी ददइएकोमय रेण्ट 
कलमवटले लनणय्  गरेको  

▪ लनमययण कय्यको ड्रइङ्, लडर्यइन 
तथय स्पेलसवफकेशन, नम्सय र दर 
विश्लषेण सयियर्लनक खररद 
लन्मयिली बमोञ्चर्म स्िीकृत 
भएको 

▪ लयगत अनमुयन त्यर गदयय र सो 
बमोञ्चर्मको कय्य गदयय ललड 
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ललएकोमय सो ियस्तविकतयमय 
आधयररत  

▪ उपभोक्तय सलमलत बयट लनमययण 
कय्य गरयउन प्रयथलमकतय ददन ु
पनेमय सो अनसुयर गरेको 

▪ पिूय ्ोग््तय लनधययरण प्रकृ्यबयट 
लनमययण कय्य गरयएको भए खररद 
कयननुको प्रकृ्य परुय गरेको 

▪ प्रयविलधक /परयमशय सेिय ललएकोमय 
खररद कयननुको प्रकृ्य परुय गरेको 

▪ परयमशय सेियको लयगत अनमुयनको 
दररेट ियस्तविक बर्यर मूल्् 
भन्दय धेरै बढी हनेु गरी कय्म 
गरेको 

▪ प्रयविलधक /परयमशय सेिय ललएकोमय 
सो कयम कय्ययल्को 
र्नशञ्चक्तबयटै हनु सक्ने अिस्थय 

▪ लनमययण कय्यको लयगत अनमुयन, 
ड्रइङ,लडर्यइन तथय बोलपत्र 
सम्बञ्चन्धत कयगर्यतहरू अलधकयर 
प्रयप्त अलधकयरीबयट स्िीकृत भएको  

▪ बोलपत्रको सूचनय सयियर्लनक 
खररद कयनूनको प्रयिधयन अनसुयर 
भएको 

▪ बोलपत्रको सूचनय बमोञ्चर्म लबवक्र 
र दयञ्चखलय भएकय िोलपत्रहरू छुिै 
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वकतयिमय दतयय गरी अलधकयर प्रयप्त 
अलधकयरीबयट प्रमयञ्चणत गरेको  

▪ बोलपत्र मूल््यङ्कन सलमलतबयट 
प्रयविलधक र आलथयक प्रस्तयि 
मूल््यङ्न गरेको 

▪ भेररएसन आदेश ददएको भए खररद 
कयनून बमोञ्चर्म गरेको 

▪ लनमययण कय्य सम्पन्न भएपलछ 
कय्यस्िीकयर /कय्य सम्पन्न 
प्रलतिेदन त्यर गरेको 

▪ कञ्चन्टन्रे्न्सी खचयको खयतय रयखी, 
लनमययण कय्यसंग सम्बञ्चन्धत सीमय 
लभत्र रही खचय गरेको  

▪ कम्प््टुरयइज्ड नयपी वकतयब त्यर 
गररएकोमय प्रत््ेक पयनयमय पेर् 
नं.रयखी बयइञ्चण्डङ गरी नयपी 
वकतयब लन्न्त्रण अलभलेख 
अध््यिलधक रयखेको 

▪ लनमययण व््िशय्ी/आपलूतयकतययले 
मूल्् अलभबदृ्दी कर बीर्क नं. 
हयतले लेखेको िय सच््यई र्यरी 
गरेको 

▪ डोर हयञ्चर्री लन्न्त्रण वकतयब 
लन्मयनसुयर अध््यिलधक रयखेको 

सशतय र अन्् अनदुयन 
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▪ अनदुयन खचय गदयय ियवषयक 
कय्यक्रममय लक्ष र उपलञ्चव्ध 
लनधययरण गरेर मयत्र गररएको  

▪ अनदुयन खचय गदयय खररद कयननु 
बमोञ्चर्म आिश््क प्रकृ्य परुय 
गरेको 

▪ सशतय, समपरुक र विशेष अनदुयन 
सहय्तयको रकम आ.ि.को अन्त्् 
सम्ममय खचय नभइ बयँकी रकम 
विर् गरेको  

९. रयर्श्व/आम्दयनी तफय को परीक्षणको र्यँच 
सूची 

▪ लनधययररत लक्ष बमोञ्चर्मको सबै 
रयर्श्व रकम उठेको  

▪ बयँकी रयर्श्व भए सो को लगत 
रयखेको 

▪ असलु भएको सबै रकम  दयञ्चखलय 
गरेको 

▪ रयर्श्व आम्दयनी प्रयप्त गनय प्र्ोग 
गररएकय रलसदहरू अपचलन हनु 
नपयउने गरी रलसद लन्न्त्रण 
खयतयको व््िस्थय गरेको 

▪ नगद बयहेक बैंक भौचरबयट प्रयप्त 
रयर्श्व आम्दयनीको रलसद ददने 
गरेको 
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▪ आम्दयनी रलसदमय लसललसलेियर 
रूपमय रलसद नम्बर छयवपएको  

▪ नगद प्रयप्त रकम सोवह ददन िय 
भोललपल्ट बैंक दयञ्चखलय गने 
गरेको  

▪ रलसद शंकयस्पद वकलसमले केरमेट 
गरी अंक सच््यएको िय थपघट 
गरेको 

▪ कयट्न बयँकी आम्दयनी रलसद दठक 
संख्यमय मौर्दुय रहेको 

▪ रद्द गररएको रलसदकय सबै प्रलत 
ठेलीमय नै मौर्दुय रहेको 

▪ रयर्श्व कयरोियरकय लयलग अलनिय्य 
रूपमय गोश्वयरय भौचर त्यर गने 
गरेको 

▪ आम्दयनीको प्रत््ेक बैंक भौचरमय 
"....लमलतमय आम्दयनी र्नयइ्ो" 
भने्न छयप लगयएको 

▪ एक भन्दय बढी खयतय हनेु 
कय्ययल्ले खयतयगत रूपमय 
अलभलेख लेर्र रयखेको 

▪ कोषको अिस्थयमय बैंक दयञ्चखलय र 
नगद मौज्दयतको र्ोड र्म्मय 
लभडेको 

▪ कोषको मयलसक प्रलतिेदनहरूको 
र्म्मय र ियवषयक वििरणको अंक 
लभडेको 
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▪ गत बषयको नगद मौज्दयत ्स 
आ.ब.मय बैंक दयञ्चखलय गरेको 

▪ रयर्श्व खयतयको शे्रस्तयले देखयएको  
बैंक मौज्दयत र बैंक स्टेटमेन्टले 
देखयएको  खयतयगत रकम लभडेको 

१०. धरौटी तफय को परीक्षण र्यँचसूची 

▪ धरौटी रकम आम्दयनी खचय 
लेखेकोमय लन्मपिूयकको प्रकृ्य र 
प्ययप्त आधयर प्रमयण संलग्न 
गरेको 

▪ सदर स््यहय गरेकोमय सो रकम 
रयर्श्वमय आम्दयनी बयँधेको 

▪ लन्मयनसुयर म््यद पगेुको धरौटी 
वफतयय िय सदर स््यहय गरी खयतय 
बन्द गरेको 

▪ धरौटी वफतयय गदयय लनददयि ममयत 
संभयर अबलध लबतेको र कर चकु्तय 
/समय्ोर्न पत्र ललएको  

▪ आ.ि. को अन्त््मय नयम नयमेसी 
सवहतको व््ञ्चक्तगत धरौटीको 
वििरण त्यर गररको  

▪ व््ञ्चक्तगत नयमनयमेसी अनसुयरको 
धरौटी खयतय रकम र धरौटी 
बयँकीमय देखयइएको मौज्दयत रकम 
लभडेको  
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▪ धरौटी खयतयले देखयएको बयँकी 
रकम र बैंक स्टेटमेन्ट अनसुयरको 
बयँकी लभडेको 

▪ सयियर्लनक लनमययण र खररदको 
लयलग व््िशय्ीबयट ललइएको बैंक 
ग््यरेण्टीको अलभलेख रयखेको 

▪ लनमययण व््िशय्ी/आपलूतयकतययको 
व््ञ्चक्तगत धरौटी खयतय रयखेको 

 

अनसूुची -२ 
लन्म (८) को उपलन्म (५) संग सम्बञ्चन्धत 

बेरूर्कुो तलुनयत्मक वििरणको ढयँचय 
………… पयललकय 

कय्ययल् कोड नं. …. 
आन्तररक लेखयपरीक्षण र अञ्चन्तम लेखयपरीक्षणको बेरूर्कुो तलुनयत्मक वििरण 

 

कय्ययल् संकेत नः 

आ
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लगलत/सैद्धयञ्चन्त

क 

अञ्चन्तम 
लेखयपरीक्षण 
हनभुन्दय 
अगयलड 

फस््ौट रु. 

आन्तररक 
लेखयपरीक्षणबयट कय्म 
भएको बेरुर् ुअञ्चन्तम 

लेखयपरीक्षण पलतयिेदनमय 
समयिेश भई लगत किय 

भएको रु. अञ्च
न्त
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लेख

यपर
ीक्ष
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प्रलत

िेद
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अनसूुची -३ 
लन्म (९) को उपलन्म (१) संग सम्बञ्चन्धत 

बेरूर् ुलगतको ढयँचय 
………… पयललकय 

कय्ययल् कोड नं. …. 
लेखयपरीक्षण प्रलतिेदनमय औल््यइएको बेरूर्कुो लगत 

आ
लथ
यक
 ब

षय 

बर्
ट 

उप
शी

षयक
 न

म्ि
र 

बेरु
र् ु
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य न
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र 

शरु
 क

य्
म 

बेरु
र् ु

रु.
 

्स आलथयक 
बषयको शरुुको 
बयँकी रु. 

्स आलथयक बषयमय फ्ौट रु फस््ौट भई बयँकी रहेको 
ञ्चर्म्मेियरी सयनुयपने रु. 

बैरु
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ँ ग 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
 

११
 

१२
 

१३
 

१४
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