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माधव नारायण माधव नारायण नगरपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण
सम्बन्धी काययववलध – २०७८

माधव नारायण नगरपालिका
माधोपुर, रौतहट
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माधव नारायण नगरपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण सम्बन्धी काययववलध –
२०७८
काययपलिकाबाट स्वीकृत लमलत – २०७८/०६/१९

प्रस्तावनााः स्थानीय सरकारिाई उपिब्ध श्रोत साधनको पररचािन एवं उपयोगमा पारदञ्चशत
य ा,
लमतव्यवयता र प्रभावकाररता ल्याई आलथयक सुशासन कायम गनय, सरकारी खचयहरू कानूनद्वारा
सीमाबद्ध, सुव्यबञ्चस्थत एवं प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे माधव नारायण नगरपालिकाको
आलथयक काययववलध लनयलमत तथा व्यवञ्चस्थत गनय बनेको ऐन, २०७४ को दफा ३१ बमोञ्चिम माधव
नारायण नगरपालिकािे सञ्चित कोषको आन्तररक िे खापरीक्षण सम्बन्धी काययववलध - २०७८
तिुम
य ा गरे को छ ।
पररच्छे द १
प्रारञ्चम्भक
१.

सं ञ्चक्षप्त नाम र प्रारम्भाः यस काययववलधको नाम " माधव नारायण नगरपालिकाको सञ्चित

कोषको आन्तररक िे खापरीक्षण सम्बन्धी काययववलध २०७८" रहे को छ ।
(२) यो काययववलध तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसं गिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमा ु ानी ददन नहुने
(क) “असुि उपर गनुय पने रकम” भन्नािे प्रचलित कानून बमोञ्चिम भक्त
ु ानी ददएको वा घटी रकम असुि गरे को कारणबाट
रकम भ ुक्तानी ददएको वा बढी हुने गरी भक्त
असुि उपर गनुय पने भनी िे खापरीक्षण हुुँदा ठहयायइएको बेरुिु रकम सम्झनु पदछय र सो शब्दिे
वहनालमना वा मस्यौट गरे को रकम तथा माधव नारायण नगरपालिकािाई लतनुय बुझाउनु पने अन्य
कुनै रकम किमिाई समेत िनाउुँछ ।
(ख) “अञ्चन्तम िे खापरीक्षण” भन्नािे महािे खा परीक्षकको कायायियबाट हुने िे खापरीक्षण
सम्झनु पदछय ।
(ग) “आन्तररक िे खापरीक्षण” भन्नािे माधव नारायण नगरपालिकाको तोवकएको शाखा
वा अलधकृतबाट हुने आन्तररक िे खापरीक्षण सम्झनु पदछय ।
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(घ) “आलथयक वषय” भन्नािे हरे क वषयको साउन मवहनाको एक गते दे ञ्चख अको वषयको
आषाढ मवहनाको मसान्तसम्मको बाहृ मवहनाको अवलध सम्झनु पदछय ।
(ङ) “ऐन” भन्नािे माधव नारायण नगरपालिकाको आलथयक काययववलध लनयलमत तथा
व्यवञ्चस्थत गनय बनेको ऐन २०७४ सम्झनु पदछय ।
(च) “एक तह मालथको अलधकारी” भन्नािे वडा सञ्चचव र लबषयगत शाखा प्रमुखको
हकमा माधव नारायण नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतको
हकमा माधव नारायण नगरपालिकाको प्रमुख र प्रमुखको हकमा माधव नारायण नगर काययपालिका
सम्झनु पदछय।
(छ) “काययक्रम” भन्नािे लनञ्चित उदे श्य प्रालप्तको िालग सिािन हुने लनञ्चित अवलधको
काययक्रम सम्झनु पदछय सो र शब्दिे वावषयक ववकास काययक्रमिाई समेत िनाउुँछ ।
(ि) “कारोबार” भन्नािे सरकारी चि, अचि, नगद तथा ञ्चिन्सी धनमाि ञ्चिम्मा लिई
प्रचलित कानुन बमोञ्चिम लनधायररत काममा खचय वा दाञ्चखिा गने सम्बन्धी सम्पूण य काम सम्झनु
पदछय ।
(झ)

“प्रमुख

प्रशासकीय

अलधकृत”

भन्नािे

माधव

नारायण

नगरपालिकाको

प्रमुख

प्रशासकीय अलधकृत सम्झनु पदछय।
(ञ) “कायायिय” भन्नािे माधव नारायण नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झनु पदयछ र
सो शब्दिे माधव नारायण नगरपालिका मातहत रहे का ववभाग वा महाशाखा वा लबषयगत
शाखा/उपशाखा वा कायायिय वा एकाइहरुिाई समेत िनाउनेछ ।
(ट)“कायायिय प्रमुख” भन्नािे खण्ड (झ) र (ञ) बमोञ्चिमको कायायियको प्रशासकीय
प्रमुख भई कामकाि गनय तोवकएको अलधकारी सम्झनु पदछय ।
(ठ) “नगरपालिका” भन्नािे माधव नारायण नगरपालिका सम्झनु पछय ।
(ड) “ञ्चिम्मेवार व्यञ्चक्त” भन्नािे

िे खा उत्तरदायी अलधकृतबाट अलधकार प्रदान गरे

बमोञ्चिमको कायय सं चािन गने , ञ्चिम्मा लिने, खचय गने, िे खा राख्ने, आन्तररक तथा अञ्चन्तम
िेखापरीक्षण गराई बेरुिु फछ्र्यौट गने गराउने, सरकारी नगदी ञ्चिन्सी असुि उपर गने गराउने
तथा दाञ्चखिा गने गराउने कतयव्य भएको व्यञ्चक्त सम्झनु पदछय र सो शब्दिे माधव नारायण
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नगरपालिकाको कामको िालग सरकारी नगदी वा ञ्चिन्सी लिई वा नलिई सो काम फस्यायउने
ञ्चिम्मा लिने िुनसुकै व्यञ्चक्त समेतिाई िनाउुँछ ।
(ढ) “तािुक कायायिय” भन्नािे वडा कायायिय तथा लबषयगत कायायियको हकमा माधव
नारायण नगर काययपालिकाको कायायिय सम्झनु पदछय ।
(ण) “नगरपालिका” भन्नािे माधव नारायण नगरपालिका सम्झनु पदछय ।
(त) “बिेट सं केत” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे को आलथयक सं केत तथा
वगीकरणको अधीनमा रही माधव नारायण नगर पालिकाको कायायिय, लबषयगत शाखा, वडा
कायायिय वा सो सरहको क्षेत्रालधकार भएका आयोिना, काययक्रम आददको कायय प्रकृलत र सं गठन
समेत छु विने गरी माधव नारायण नगरपालिकािे ददएका सं केतिाई िनाउुँछ ।
(थ) “बेरुिु” भन्नािे प्रचलित कानून बमोञ्चिम पुयायउनु पने रीत नपुयायई कारोबार गरे को
वा राख्नु पने िे खा नराखेको तथा अलनयलमत वा बेमनालसव तररकािे आलथयक कारोबार गरे को भनी
िेखापरीक्षण गदाय औ ंल्याइएको वा ठहयायइएको कारोबार सम्झनु पदछय ।
(द) “मातहत कायायिय” भन्नािे माधव नारायण नगर पालिका मातहत रहे का वडा
कायायिय वा ववभाग वा महाशाखा वा लबषयगत शाखा/उपशाखा वा कायायिय वा एकाइहरु सम्झनु
पदछय ।
(ध) “िे खा” भन्नािे कारोबार भएको व्यहोरा दे ञ्चखने गरी प्रचलित कानून बमोञ्चिम
राञ्चखने अलभिे ख, खाता, वकताब आदद र सो कारोबारिाई प्रमाञ्चणत गने अन्य कागिात र
प्रलतवेदनका साथै ववद्युतीय प्रववलधबाट राञ्चखएको अलभिे ख र आलथयक वववरण समेतिाईय सम्झनु
पदछय ।
(न) “िे खा उत्तरदायी अलधकृत” भन्नािे आफ्नो र मातहत कायायियको आलथयक प्रशासन
सं चािन गने, वावषयक बिेट तयार गने र सो बिेट लनकासा प्राप्त गरी खचय गने अलधकार
सुम्पने, बिेट तथा काययक्रम अनुसार हुने आलथयक कारोवारको िे खा राख्ने र राख्न िगाउने,
िेखा वववरण तयार गने गराउने, ववलनयोिन, रािस्व, धरौटी, ञ्चिन्सी

र अन्य िुनसुकै

कारोवारको आन्तररक तथा अञ्चन्तम िेखापरीक्षण गराउने, बेरुिु लनयलमत गने गराउने, असुि
उपर गने गराउने वा लमन्हा गने गराउने कतयव्य भएको माधव नारायण नगरपालिकाको प्रमुख
प्रशासवकय अलधकृतिाईय सम्झनु पदछय।
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(प) “िे खापररक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलमलत” भन्नािे आलथयक काययववलध लनयलमत
तथा व्यवञ्चस्थत गनय बनेको ऐन २०७४ बमोञ्चिमको िे खापररक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलमलत
सम्झनु पदयछ ।
(फ) “ववलनयोिन” भन्नािे .माधव नारायण नगरपालिका सभाद्वारा ववलभन्न काययका िालग
ववलभन्न शीषयकमा खचय गनय ववलनयोिन भएको रकम सम्झनु पदछय ।
(ब) “ववत्तीय वववरण” भन्नािे नेपाि सरकारिे स्वीकृत गरे को मापदण्ड बमोञ्चिम कुनै
लनञ्चित अवलधमा भएको आलथयक कारोवारको समविगत ञ्चस्थलत दशायउने उद्देश्यिे शीषयक समेत
खुल्ने गरी तयार गररएको वववरण सम्झनु पदछय र सो शव्दिे कारोवारको ञ्चस्थलत दशायउने गरी
उप-शीषयकका आधारमा वनाइएको बिेट अनुमान, लनकासा, खचय, आम्दानी, दाञ्चखिा र बाुँकी
ु ानी वववरण र सोसुँग सम्वञ्चन्धत िे खा, वटप्पणी र खुिासा
रकम समेत खुिाइएको प्रालप्त र भक्त
समेतिाई िनाउुँछ ।
(भ) स्थानीय सञ्चित कोष भन्नािे, स्थानीय सरकार सन्चािन ऐन २०७४ को दफा ६९
बमोञ्चिम माधव नारायण नगरपालिकाको सञ्चित कोष सम्झनु पदछय ।
(म) “सभा” भन्नािे माधव नारायण नगर सभा सम्झनु पदछय ।
(य) “सं परीक्षण” भन्नािे आन्तररक वा अञ्चन्तम िे खापरीक्षण प्रलतवेदनमा औ ंल्याइएको
बेरुिुको सम्बन्धमा

पेश हुन

आएका स्पिीकरण

वा प्रलतवक्रया साथ

सं िग्न प्रमाण तथा

कागिातको आधारमा गररने फस्यौट सम्वन्धी काययिाई सम्झनु पदछय र सो शब्दिे सभाबाट
गदठत िेखा सलमलतबाट प्राप्त सुझाव वा लनदे शनका आधारमा गररने परीक्षण वा अनुगमन कायय
समेतिाई िनाउुँछ ।
(र) “काययपालिका” भन्नािे माधव नारायण नगर काययपालिका सम्झनु पदछय ।
(ि) “सावयिलनक िवाफदे हीको पद” भन्नािे पाररश्रलमक ठे वकएको वा नठे वकएको िे भए
तापलन कुनै रूपमा लनयुक्त हुने वा लनवायञ्चचत हुने वा मनोनयन हुने कानूनी मान्यता प्राप्त
सावयिलनक काम, कतयव्य र अलधकार भएको पद सम्झनु पदछय ।
(व) “लबषयगत शाखा” भन्नािे माधव नारायण नगरपालिका अन्तगयत रहे को ववभाग,
महाशाखा, लबषयगत शाखा, कायायिय वा एकाइिाई सम्झनु पदछय ।
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पररच्छे द २
आन्तररक लनयन्त्रण तथा िे खापरीक्षण
३. आन्तररक लनयन्त्रण सम्बन्धी व्यबस्था: (१) कायायियबाट सम्पादन गररने कायय, प्रदान
गररने

सेवा

तथा

स्वीकृत

काययक्रम

बमोञ्चिमको

वक्रयाकिाप

लमतव्ययीता,

काययदक्षता,

प्रभावकारीता र िोञ्चखमरवहत ढं गबाट सम्पादन गनय, ववत्तीय प्रलतवेदन प्रणािीिाई ववश्वसनीय
बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोञ्चिम काययसम्पादन गनय, कामको प्रकृलत अनुसारको आन्तररक
लनयन्त्रण प्रणािी तयार गरी िागू गनुय पनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोञ्चिमको आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी तयार गदाय कायायियको
कामको प्रकृलत अनुसार लनयन्त्रणको वातावरण, सम्भाववत िोञ्चखम, लनयन्त्रणको उपाय, सूचना र
सिार, अनुगमन गने लनकाय र ववलध िगायतका ववषय समेट्नु पनेछ ।
(३) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको अनुगमन गनय ञ्चिम्मेवार अलधकृत तोकी अनुगमन गने
र सोको प्रलतवेदन ददने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।
(४) उपलनयम (३) बमोञ्चिमको प्राप्त प्रलतवेदन िे खापरीक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण
सलमलतमा पेश गनय िगाउनु पनेछ ।
४.

िेखापरीक्षण

तथा

आन्तररक

लनयन्त्रण

सलमलतको

बैठक

सम्बन्धी

काययववलध:

(१)

िेखापरीक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलमलतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोञ्चिमको वैठकमा िे खापरीक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण सलमलतिे
कायायियबाट आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको पररपािना भए नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन गनुय
पनेछ । त्यसरी मूल्यांकन गदाय कुनै ववषय सुधार गनुय पने दे ञ्चखएमा सो ववषय खुिाई अवविम्ब
सुधार गनय लनदे शन ददनु पनेछ ।
५.

आन्तररक िे खापरीक्षण सम्बन्धी व्यबस्था: (१) माधव नारायण नगरपालिकािे कानून

बमोञ्चिम आफ्नो आय र व्ययको आन्तररक िे खापरीक्षण गराउनु पदयछ ।
(२) ववलनयोिन, रािश्व, धरौटी, आम्दानी तथा खचय वा सम्पलत तथा दावयत्व र
प्रचलित कानून बमोञ्चिम खडा भएको कायायिय सिािन वा अन्य सावयिलनक कोषको िे खापरीक्षण
आन्तररक िेखापरीक्षणको िालग खवटएको आन्तररक िे खापरीक्षकिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
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(३) उपलनयम (२) बमोञ्चिमको िे खापरीक्षणबाट आन्तररक िे खापरीक्षणिे औल्याएका
ु न्दा अगावै सम्परीक्षण गराउनु पनेछ।
कैवफयत सम्बञ्चन्धत अलधकारीिे अञ्चन्तम िे खापरीक्षण हुनभ
(४) आन्तररक िे खापरीक्षणको एक प्रलत अञ्चन्तम िे खापरीक्षणका िालग खवटने डोर वा
महािेखापरीक्षकिे तोकेको व्यञ्चक्त वा लनकायिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
पररच्छे द ३
आन्तररक िे खापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था
६. आन्तररक िे खापरीक्षक तोक्ने: (१) माधव नारायण नगरपालिकाको आन्तररक िे खापरीक्षण
शाखा प्रमुखिाई सम्बञ्चन्धत स्थानीय तहको आन्तररक िे खापरीक्षण गनय आन्तररक िे खापरीक्षक
तोक्नु पनेछ ।
(२) माधव नारायण नगरपालिकािे आन्तररक िे खापरीक्षणको िालग महािे खा लनयन्त्रक
कायायिय माफयत सम्बञ्चन्धत कोष तथा िे खा लनयन्त्रक कायायियिाई अनुरोध गनय सक्नेछ ।
(३) अन्तर-सरकारी अञ्चततयारी अन्तगयत भएको लनकासा खचयको आन्तररक िे खापरीक्षण
सम्बञ्चन्धत अञ्चततयारी ददने लनकायको आन्तररक िे खापरीक्षकिे गनेछ ।
पररच्छे द ४
आन्तररक िे खापरीक्षणको ववषय
७. आन्तररक िे खापरीक्षणको ववषय: (१) आन्तररक िे खापरीक्षण गदाय सावयिलनक स्रोतको
प्रालप्त र उपयोगको सम्बन्धमा दे हायका ववषयहरूको सुलनञ्चित गरी िे खापरीक्षण गनुय पदयछ ।
(क) आलथयक वववरण तोवकएको ढाुँचामा तयार भई कारोबारको यथाथय ञ्चस्थलत ञ्चचत्रण भएको,
ववलनयोिन ऐन बमोञ्चिम स्वीकृत सीमालभत्र रही सोही ऐन बमोञ्चिम लनददयि प्रयोिनमा खचय गरे को,
(ख) रािस्व िगायत समस्त आम्दालन, धरौटी, असुिी र दाञ्चखिा गरे को,
(ग) सरकारी सम्पञ्चत्तको अलभिेख, उपयोग र सं रक्षणको पयायप्त व्यवस्था गरे को,
(घ) आन्तररक लनयन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी रहे को,
(ङ) आलथयक कारोबार गदाय ऐन कानुनको पररपािना गरे को एवं पुष्ट्याई गने यथेि प्रमाण
राखेको,
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(च) बिेट तथा काययक्रम अनुसार लनधायररत समयलभत्र प्रगलत हालसि गरे को ।
(छ) खररद कायय गदाय खररद कानूनको पररपािना भएको ।
(ि) रकमान्तर/श्रोतान्तर गदाय आलथयक काययववलधको पािना गरे को ।
(२) आन्तररक िे खापररक्षकिे िे खापरीक्षण गदाय दे हायको कुराको िाुँच गनुप
य नेछ ।
(क) कायायियमा हुने ववलनयोिन, रािश्व, धरौटी, सम्पलत तथा अन्य सरकारी कोषको
आम्दानी तथा खचय र त्यसको िे खाङ्कन प्रचलित कानूनद्वारा लनधायररत प्रवक्रया अनुरूप भए
नभएको,
(ख) कायायियको िालग आवश्यक मािसामान, लनमायण कायय तथा परामशय सेवा खररद गदाय
खररद कानूनको पािना भए नभएको,
(ग) कायायियको ववत्तीय साधनको उपयोग, लमतव्ययी तररकािे दक्षतापूवक
य , प्रभावकारी
रूपमा भए वा नभएको,
(घ) रकमान्तर/श्रोतान्तर गदाय आलथयक काययववलधको पािना भए नभएको,
(ङ) तोवकएको समयमा पेस्की फस्यौट भए नभएको र फस्यौट हुन बाुँकी रहे नरहे को,
(च) कायायियको स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनुरूप िक्ष्य प्रालप्त गरे वा नगरे को,
(छ) कायायियको ववत्तीय प्रलतवेदनिे आलथयक कारोवारको सही र यथाथय ञ्चचत्रण प्रस्तुत गरे
वा नगरे को,
(ि) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी पयायप्त रहे वा नरहे को,
(झ) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतिे प्रत्येक मवहना रािस्व उठ्न छु ट भए वा नभएको र
रािस्व िेखा तथा दाञ्चखिाको लनरीक्षण गरी रािस्व वहनालमना भए वा नभएको र रािस्व तथा
हसविी रािस्वको िे खा रहे वा नरहे को लनरीक्षण गरी सोको अलभिेख अध्यावलधक गनय िगाएको
वा निगाएको,
(३)

आन्तररक

िे खापरीक्षकिे

सम्बञ्चन्धत

माधव

नारायण

नगरपालिकाको

आलथयक

काययववलध लनयलमत तथा व्यवञ्चस्थत गनय बनेको ऐन, २०७४ र लनयमाविी बमोञ्चिम ववचार गनुय पने
ववषयहरूको रूिु सूची (चेकलिि) अनुसूची – १ बमोञ्चिम तयार गरी सोको आधारमा आन्तररक
िेखापरीक्षण गनुय पनेछ ।
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(४) आन्तररक िे खापरीक्षकिे िे खापरीक्षण सम्पन्न गरी िे खापरीक्षण वटपोट, चेकलिि र
अन्य वववरणको आधारमा आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेदन तयार गरी पेश गनुय पनेछ ।
(५) कायायियिे उपलनयम (४) बमोञ्चिम प्राप्त प्रलतवेदनमा उञ्चल्िञ्चखत सुझाव कायायन्वयन
गरे वा नगरे को र कुनै बेरूिु कायम भएकोमा त्यस्तो बेरूिु समयमै फस्यौट गरे वा नगरे को
सम्बन्धमा अनुगमन गनुय पनेछ ।
पररच्छे द ५
बेरूिु फस्यौट तथा वववरण अध्यावलधक गने
८. आन्तररक िे खापरीक्षणबाट दे ञ्चखएको कैवफयत तथा बेरूिु फस्यौट गने: (१) कायायियिे
आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेदनमा औ ंल्याईएका कैवफयत सम्बन्धमा त्रैमालसक प्रलतवेदनको हकमा
अको त्रैमालसक अवलध लभत्र तथा वावषयक प्रलतवेदनको हकमा अञ्चन्तम िे खापरीक्षण हुन ु अगावै
आवश्यक प्रमाण सं िग्न गरी लनयलमत गनुय पने भए लनयलमत गराई बेरूिु फस्यौट गनुय गराउनु
पनेछ ।
(२) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतिे आफैिे लनयलमत गनय नसक्ने बेरूिुिाई लनयलमत गनयको
िालग आवश्यक वववरण सवहत अञ्चततयारी प्राप्त अलधकारी वा लनकायसमक्ष पेश गनुय पनेछ ।
(३) उपलनयम (३) बमोञ्चिम प्रमाण कागिात प्राप्त भएपलछ अञ्चततयारी प्राप्त अलधकारी
वा लनकायिे त्यस्तो बेरूिु लनयलमत गनुय पने दे ञ्चखएमा लनयलमत गररददनु पनेछ ।
(४) कायायियिे आन्तररक िे खापरीक्षणबाट दे ञ्चखएको बेरूिुको व्यहोरा, कायम भएको
बेरूिु र फस्यौट हुन बाुँवक रहेको बेरूिुको वववरण अञ्चन्तम िे खापरीक्षक समक्ष पेश गनुय पनेछ
।
(५)

कायायियिे

अञ्चन्तम

िेखापरीक्षण

भई

प्रलतवेदन

प्राप्त

भएको

पन्र

ददन

लभत्र

आन्तररक िे खापरीक्षण र अञ्चन्तम िे खापरीक्षण गदाय दे ञ्चखएको बेरूिुको तुिनात्मक वववरण
अध्यावलधक गरी अनुसूची – २ बमोञ्चिमको ढाुँचामा राख्नु पनेछ ।
९. बेरूिु िगत राख्ने: (१) िे खापरीक्षण प्रलतवेदनमा औल्याईएको बेरूिुको िगत अनुसूची -३
बमोञ्चिमको ढाुँचामा राख्नु पनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोञ्चिम िगत राखेपलछ आन्तररक िे खापरीक्षणको िगत कायम
हुनेछैन ।
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पररच्छे द ६
ववववध
१०. िेखापरीक्षण सहिीकरण सलमलत:

(१) माधव नारायण नगर पालिकाबाट सम्पादन गररने

काययहरुमा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी अविम्वन गरी प्रभावकारी, दक्षतापूण य एवं लमतव्ययी
रुपमा

कायय सम्पादन

गनय,

ववत्तीय

प्रलतवेदनहरुिाई

समयमै

तयार

गनय

तथा

ववश्वसनीय

बनाउन,बेरुिु फस्यौट गनय गराउन माधव नारायण नगरकाययपालिकािे आफूमध्येबाट तोकेको
सदस्यको अध्यक्षतामा, माधव नारायण नगरपालिकाको आन्तररक िे खापरीक्षण गनय तोवकएको
अलधकृत, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतिे तोकेको माधव नारायण नगरपालिकाको अलधकृत र
प्राववलधक अलधकृतसमेत रहेको एक िे खापरीक्षण सहिीकरण सलमलत गठन गरी सहिीकरण
सम्बन्धी कायय गराउन सक्नेछ ।
(२) स्थानीय माधव नारायण नगरपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तररक िे खापररक्षण
सम्बन्धी काययववलध – २०७८ कायायन्वयनिाई सरि बनाउन माधव नारायण नगरकाययपालिकािे
आवश्यक श्रोत/हाते पुञ्चस्तका/काययसिािन ववलध बनाई िागू गनय सक्नेछ ।
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अनुसूची -१
लनयम (७) को उपलनयम (३) सं ग सम्बञ्चन्धत
माधव नारायण नगरपालिका
कायायिय कोड नं. ….
आन्तररक िे खापरीक्षण िाुँचसूची
(Internal audit checklist)
आन्तररक िे खापरीक्षण गदाय सं भाववत िोञ्चखममा आधाररत रहे र िे खापरीक्षण गनय लनम्नानुसार
आन्तररक िे खापरीक्षण िाुँचसूची (Internal audit checklist) अनुसरण गनुय
पदयछ ।
लस.नं.

परीक्षण गनुप
य ने ववषय

छ

छै न

वेरूिुको वकलसम
सै द्दाञ्चन्तक

१.

प्रचलित कानूनी व्यवस्था

२.

व्यवस्थापकीय अभ्यासको प्रभावकारीता

असुिउपर

अलनयलमत

स्वीकृत दरवन्दी
पदपूलतयाः

ररक्ताः

सूचना प्रववलधको प्रयोग भएको

३.

लमतव्यवयता, सेवा प्रवाह र खररदमा
पारदञ्चशत
य ा

४.

काययदक्षता

५.

प्रभावकारीता काययको ददगोपना
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६.

आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको समग्र
मुल्याङ्कन

७.

श्रे स्ता तथा प्रलतवेदन तफयको परीक्षण
▪

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

▪

श्रे स्तामा अंकगणीलतय शुद्दता
कायम गनय रूिु र लभडान गरी
एवकन गररएको

▪

खचयको फाुँटवारी िगायत ववलभन्न
प्रलतवेदनहरू तोवकएको समयमा
तयार गरी पेश गरे को

▪

गोश्वारा भौचर िगायतका
कागिात र अलभिेख अलधकार
प्राप्त अलधकारीबाट प्रमाञ्चणत
गरे को

▪

मवहनाको अन्तमा बैंक नगदी
वकतावको सन्तुिन परीक्षण
गरे को

▪

बैंक वहसाव वववरण लभडेको

▪

कोिे लनकाको लनकासा र खचय
बैंक नगदी वकतावको
कारोवारसं ग लभडे को

▪

बिेट खचय उप-ञ्चशषयकमा
ववलनयोञ्चित रकमको सीमा लभत्र
रही खचय भएको
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▪

भुक्तानी ददन बाुँकीको कच्चावारी
कोिे लनका बाट प्रमाञ्चणत गराएको

▪

ववगतको भुक्तानी गदाय स्वीकृत
काययक्रममा समावेश गरे को

८.

ववलनयोिन तफयको परीक्षणको िाुँच सूची
तिव भत्ता
▪

लनिामती वकतावखाना/कोिे लनका
तथा अन्य सम्बञ्चन्धत लनकायबाट
तिवी प्रलतवेदन पारीत भएको

▪

हाञ्चिरी अलभिेख सं िग्न भएको

▪

गयि गरे को ददनको तिव किा
गरे को

▪

अन्य कायायियबाट कािमा
आएको कमयचारीिाई सोधभनाय
ददने गरी भुक्तानी गररएको तिब
सोधभनाय प्राप्त गरे को

▪

लनयमिे तोकेको भन्दा बढी
अवलध कािमा राखेको

▪

अलग्रम पाररश्रमीक कर किी गरी
रािश्व दाञ्चखिा भएको

पेश्की
▪

पेश्की ददं दा आवश्यकता भन्दा
बढी नहुने गरी ददएको

▪

पेश्की फर्छ्यौटको िागी म्याद
लभत्र श्रे स्ता दताय भएको

▪

म्याद लभत्र पेञ्चश्क फर्छ्यौट
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नगरे कोमा व्याि असूिी र अन्य
कारवाही भएको
▪

पेञ्चश्क लिने व्यञ्चक्त वा सं स्थाको
वववरणको अलभिे ख राखेको

▪

म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको
पेञ्चश्कको छु िा छु िै वववरण
राखेको

▪

फमय कम्पनी वा सं स्थािाई पेञ्चस्क
ददं दा बैंक ग्यारे ण्टी लिएको

▪

बीि भुक्तानी गदाय सम्झौता
बमोञ्चिम कटाउनु पने पेश्की
रकम किा गरे को

▪

आलथयक बषयको अन्तमा फर्छ्यौट
हुन नसकेको पेञ्चश्क रकम अको
आलथयक बषयमा ञ्चिम्मेवारी सारे को

▪

प्रलतत पत्र अलभिे ख राखेको

ञ्चिन्सी
▪

प्रत्येक आलथयक बषयमा ञ्चिन्सी
लनररक्षण गने गरे को

▪

प्रयोगमा नआउने ञ्चिन्सी
सामानको लििाम / लबक्री
गरे को

▪

ममयत सं भार हुन सक्ने सामान
लििाम /लबवक्र गरे को

▪

अलधग्रहण वा खररद गरे को िग्गा
/ भवनको धनीपूिाय कायायियको
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नाममा प्राप्त गरे को
▪

मेञ्चशनरी सामानको ममयत
सं भारको अलभिेख राखेको

▪

हेभीईञ्चक्वप्मेन्ट भाडामा लिने ददने
गरे कोमा लनयमानुसार अलभिेख
राखेको

कर सम्बञ्चन्ध
▪

लनयम अनुसार किी गनुय पने
अग्रीम आयकर किी गरी
सम्बञ्चन्धत कोषमा दाञ्चखिा गरे को

▪

मािसामानको खररद गदाय

प्यान

र मूल्यअलभबृद्दी करमा दताय
भएको लबक्रेता बाट खररद गरे को
▪

मूल्यअलभबृद्दी कर समावेश भएको
बीि भुक्तानी गदाय सम्बञ्चन्धत
रािश्व कायायियिाई िानकारी
ददएको

▪

खररद गरे को बीिको प्यान
/भ्याट नम्बर आन्तररक रािश्व

कायायियको वेभसाइटमा लभडान
गरे को
तालिम, सेलमनार तथा बैठक भत्ता
▪

तालिम,सेलमनार बैठक भत्ता तथा
अन्य खचयहरू स्वीकृत नम्सय
बमोञ्चिम भएको

▪

तालिम, सेलमनार र बैठकको
खचय तोवकएको नम्सय अनुसार
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बाुँडफाुँट गरी स्वीकृत गरे को
▪

वोिपत्र मूल्यांन सलमलत बाहेक
एउटै लनकाय अन्तगयतका
कमयचारीहरू मात्र बसी वैठक
भत्ता लिएको

▪

वैठक भत्ता भुक्तानी गदाय
कायायिय समय अञ्चघ वा पलछ
बसेको बस्तुगत प्रमाण

▪

बैठक भत्ता कानून बमोञ्चिमको
सलमलतबाट गदठत उपसलमलतिाई
मात्र भुक्तानी गरे को

▪

बैठकमा आमञ्चन्त्रत वा लबशेषज्ञ
लतन िना भन्दा बवढ राञ्चखएको

खररद सम्बञ्चन्ध
▪

सावयिलनक खररदमा रू दश िाख
भन्दा मालथको खररद गदाय वावषयक
खररद योिना तयार गरे को

▪

दश करोड भन्दा मालथ वा
बहुववषयया योिनाको खररद गदाय
गुरू खररद योिना तयार गरे को

▪

एकै पटक खररद गनय सवकनेमा
बोिपत्र छल्ने उदे श्यिे पउटै
कामिाई टुक्रा ट्क्रा गराई
खररद गरे को

▪

सावयिलनक खररद (लनमायण,
मािसामान र सेवा) को िागत
अनुमान तयार गदाय प्रचलित
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स्वीकृत दर रे ट बमोञ्चिम गरे को
▪

मािसामान खररद गदाय
आवश्यकता भन्दा बढी
पररमाणमा खररद गरे को

▪

बोिपत्र वा ञ्चशिबन्दी दरभाउपत्र
बमोञ्चिमका सबै मािसामान,
लनमायण सामाग्री र सेवा आपूलतय
गरे को

▪

मािसामान वा सेवा खररद गदाय
एक पटकमा वा एक आलथयक
बषयमा एउटै व्यञ्चक्त वा फमयबाट
पाुँचिाख भन्दा बढीको खररद
गरे को

▪

सरकारी कामको िालग घर,
िग्गा, गोदाम भाडा वा वहािमा
लिई भुक्तानी ददइएकोमा रे ण्ट
कलमवटिे लनणयय गरे को

▪

लनमायण काययको ड्रइङ्, लडिाइन
तथा स्पेलसवफकेशन, नम्सय र दर
ववश्लेषण सावयिलनक खररद
लनयमाविी बमोञ्चिम स्वीकृत
भएको

▪

िागत अनुमान तयार गदाय र सो
बमोञ्चिमको कायय गदाय लिड
लिएकोमा सो वास्तववकतामा
आधाररत

▪

उपभोक्ता सलमलत बाट लनमायण
कायय गराउन प्राथलमकता ददनु
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पनेमा सो अनुसार गरे को
▪

पूव य योग्यता लनधायरण प्रकृयाबाट
लनमायण कायय गराएको भए खररद
कानुनको प्रकृया पुरा गरे को

▪

प्राववलधक /परामशय सेवा
लिएकोमा खररद कानुनको प्रकृया
पुरा गरे को

▪

परामशय सेवाको िागत अनुमानको
दररे ट वास्तववक बिार मूल्य
भन्दा धेरै बढी हुने गरी कायम
गरे को

▪

प्राववलधक /परामशय सेवा
लिएकोमा सो काम कायायियको
िनशञ्चक्तबाटै हुन सक्ने अवस्था

▪

लनमायण काययको िागत अनुमान,
ड्रइङ,लडिाइन तथा बोिपत्र
सम्बञ्चन्धत कागिातहरू अलधकार
प्राप्त अलधकारीबाट स्वीकृत भएको

▪

बोिपत्रको सूचना सावयिलनक
खररद कानूनको प्रावधान अनुसार
भएको

▪

बोिपत्रको सूचना बमोञ्चिम लबवक्र
र दाञ्चखिा भएका वोिपत्रहरू
छु िै वकतावमा दताय गरी अलधकार
प्राप्त अलधकारीबाट प्रमाञ्चणत
गरे को

▪

बोिपत्र मूल्याङ्कन सलमलतबाट
प्राववलधक र आलथयक प्रस्ताव
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मूल्याङ्न गरे को
▪

भेररएसन आदे श ददएको भए
खररद कानून बमोञ्चिम गरे को

▪

लनमायण कायय सम्पन्न भएपलछ
काययस्वीकार /कायय सम्पन्न
प्रलतवेदन तयार गरे को

▪

कञ्चन्टन्िेन्सी खचयको खाता राखी,
लनमायण काययसंग सम्बञ्चन्धत सीमा
लभत्र रही खचय गरे को

▪

कम्प्युटराइज्ड नापी वकताब
तयार गररएकोमा प्रत्येक पानामा
पेि नं.राखी बाइञ्चण्डङ गरी नापी
वकताब लनयन्त्रण अलभिे ख
अध्यावलधक राखेको

▪

लनमायण व्यवशायी/आपूलतयकतायिे
मूल्य अलभबृद्दी कर बीिक नं.
हातिे िे खेको वा सच्याई िारी
गरे को

▪

डोर हाञ्चिरी लनयन्त्रण वकताब
लनयमानुसार अध्यावलधक राखेको

सशतय र अन्य अनुदान
▪

अनुदान खचय गदाय वावषयक
काययक्रममा िक्ष र उपिञ्चव्ध
लनधायरण गरे र मात्र गररएको

▪

अनुदान खचय गदाय खररद कानुन
बमोञ्चिम आवश्यक प्रकृया पुरा
गरे को
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▪

सशतय, समपुरक र ववशेष
अनुदान सहायताको रकम
आ.व.को अन्त्य सम्ममा खचय
नभइ बाुँकी रकम विि गरे को

९.

रािश्व/आम्दानी तफयको परीक्षणको िाुँच
सूची
▪

लनधायररत िक्ष बमोञ्चिमको सबै
रािश्व रकम उठे को

▪

बाुँकी रािश्व भए सो को िगत
राखेको

▪

असुि भएको सबै रकम
दाञ्चखिा गरे को

▪

रािश्व आम्दानी प्राप्त गनय प्रयोग
गररएका रलसदहरू अपचिन हुन
नपाउने गरी रलसद लनयन्त्रण
खाताको व्यवस्था गरे को

▪

नगद बाहेक बैंक भौचरबाट प्राप्त
रािश्व आम्दानीको रलसद ददने
गरे को

▪

आम्दानी रलसदमा लसिलसिे वार
रूपमा रलसद नम्बर छावपएको

▪

नगद प्राप्त रकम सोवह ददन वा
भोलिपल्ट बैंक दाञ्चखिा गने
गरे को

▪

रलसद शंकास्पद वकलसमिे केरमेट
गरी अंक सच्याएको वा थपघट
गरे को
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▪

काट्न बाुँकी आम्दानी रलसद
दठक सं तयामा मौिुदा रहेको

▪

रद्द गररएको रलसदका सबै प्रलत
ठे िीमा नै मौिुदा रहेको

▪

रािश्व कारोवारका िालग अलनवायय
रूपमा गोश्वारा भौचर तयार गने
गरे को

▪

आम्दानीको प्रत्येक बैंक भौचरमा
"....लमलतमा आम्दानी

िनाइयो" भन्ने छाप िगाएको
▪

एक भन्दा बढी खाता हुने
कायायियिे खातागत रूपमा
अलभिेख िे िर राखेको

▪

कोषको अवस्थामा बैंक दाञ्चखिा
र नगद मौज्दातको िोड िम्मा
लभडे को

▪

कोषको मालसक प्रलतवेदनहरूको
िम्मा र वावषयक वववरणको अंक
लभडे को

▪

गत बषयको नगद मौज्दात यस
आ.ब.मा बैंक दाञ्चखिा गरे को

▪

रािश्व खाताको श्रे स्तािे दे खाएको
बैंक मौज्दात र बैंक स्टे टमेन्टिे
दे खाएको

खातागत रकम

लभडे को
१०. धरौटी तफयको परीक्षण िाुँचसूची
▪

धरौटी रकम आम्दानी खचय
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िे खेकोमा लनयमपूवक
य को प्रकृया
र पयायप्त आधार प्रमाण सं िग्न
गरे को
▪

सदर स्याहा गरे कोमा सो रकम
रािश्वमा आम्दानी बाुँधेको

▪

लनयमानुसार म्याद पुगेको धरौटी
वफताय वा सदर स्याहा गरी खाता
बन्द गरे को

▪

धरौटी वफताय गदाय लनददयि ममयत
सं भार अबलध लबतेको र कर
च ुक्ता /समायोिन पत्र लिएको

▪

आ.व. को अन्त्यमा नाम
नामेसी सवहतको व्यञ्चक्तगत
धरौटीको वववरण तयार गररको

▪

व्यञ्चक्तगत नामनामेसी अनुसारको
धरौटी खाता रकम र धरौटी
बाुँकीमा दे खाइएको मौज्दात
रकम लभडे को

▪

धरौटी खातािे दे खाएको बाुँकी
रकम र बैंक स्टे टमेन्ट
अनुसारको बाुँकी लभडे को

▪

सावयिलनक लनमायण र खररदको
िालग व्यवशायीबाट लिइएको
बैंक ग्यारे ण्टीको अलभिेख राखेको

▪

लनमायण व्यवशायी/आपूलतयकतायको
व्यञ्चक्तगत धरौटी खाता राखेको
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अनुसूची -२
लनयम (८) को उपलनयम (५) सं ग सम्बञ्चन्धत
बेरूिुको तुिनात्मक वववरणको ढाुँचा
माधव नारायण नगरपालिका
कायायिय कोड नं. ….
आन्तररक िे खापरीक्षण र अञ्चन्तम िे खापरीक्षणको बेरूिुको तुिनात्मक वववरण

िेखापरीक्षण

िेखापरीक्षणबाट कायम

िगलत/सै द्धाञ्चन्त

हनुभन्दा

भएको बेरुिु अञ्चन्तम

क

अगालड

िेखापरीक्षण पलतयवेदनमा

फस्यौट रु.

समावेश भई िगत किा
भएको रु.
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कैवफयत

वकलसम

छोटकरी व्यहोरा

आन्तररक

बेरुिु दफा र बेरुिुको

अञ्चन्तम

प्रलतवेदनमा समावेश

बेरुिुको

अञ्चन्तम िेखापरीक्षण

व्यञ्चक्त/सं स्थाको नाम

सम्वन्धीत

बेरुिुसुँग

छोटकरी व्यहोरा र

आिेप बेरुिुको

आिेप बेरुिु दफा नं.

नम्वर

बिेट उप ञ्चशषयक

आलथयक वषय

कायायिय सं केत नाः

िम्मा
लनयलमत
असुि
पेश्की

िम्मा
लनयलमत
असुि
पेश्की
िम्मा

८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

शुरुको बाुँकी रु.
ञ्चिम्मेवारी सानुप
य ने रु.

तत्कालिन िेखा प्रमखको नाम

नगद असुिी लमलत

नगद असुिी भौचर नं .
फयौट भएको मध्ये नगद असुिी रु.

कु.चो तथा मा
म.िे..को कायायिय
िम्मा

१९

२०
२१
२२
२३
२४
२५

फस्यौट भई बाुँकी रहे को

िम्मा
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िालग पेश भएको

सम्परीक्षणको

िगत किा तथा

बेरुिु रकम रु.

१८

िानकारी पत्रको चिानी नं . र लमलत

छोटकरी व्यहोरा र बेरुिु फस्यौट/सम्परीक्षण भएको

यस आलथयक बषयमा फयौट रु

ुँ सम्वञ्चन्धत व्यञ्चक्त/सं स्थाको नाम, बेरुिुको
बैरुिुसग

पेश्की

७

यस आलथयक बषयको

१७

असुि

शुरु कायम बेरुिु रु.

४

६

बेरुिु दफा नम्वर

३

लनयलमत

बिेट उपशीषयक नम्वर

२

५

आलथयक बषय

१

अनुसूची -३

लनयम (९) को उपलनयम (१) सं ग सम्बञ्चन्धत
बेरूिु िगतको ढाुँचा

माधव नारायण नगरपालिका
कायायिय कोड नं. ….

िे खापरीक्षण प्रलतवेदनमा औल्याइएको बेरूिुको िगत

cf1fn],
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