फये ङ गाउॉऩालरकाको सञ्चित कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामयविलध –
२०७८

फये ङ गाउॉऩालरका
हुञ्चददञ्चिय, फागरुङ

फये ङ गाउॉऩालरकाको सञ्चित कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामयविलध – २०७८
प्रस्तािना् स्थानीम सयकायराई उऩरब्ध श्रोत साधनको ऩरयचारन एिॊ उऩमोगभा ऩायदञ्चित
य ा,
लभतव्मवमता य प्रबािकारयता ल्माई आलथयक सुिासन कामभ गनय, सयकायी खचयहरू कानूनद्वाया
सीभाफद्ध, सुव्मफञ्चस्थत एिॊ प्रबािकायी फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे फये ङ गाउॉऩालरकाको आलथयक
कामयविलध लनमलभत तथा व्मिञ्चस्थत गनय फनेको ऐन,२०७५को दपा ४फभोञ्चजभ गाउॉऩालरकारे सञ्चित
कोषको आन्तरयक रे खाऩयीऺण सम्फन्धी कामयविलध,२०७८ तजुभ
य ा गये को छ ।
ऩरयच्छे द १
प्रायञ्चम्बक
१.

सॊ ञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब् मस कामयविलधको नाभ " फये ङ गाउॉऩालरकाको सञ्चित कोषको

आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामयविलध २०७८" यहे को छ ।
(२) मो कामयविलध तुयन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा ु ानी ददन नहुने
(क) “असुर उऩय गनुय ऩने यकभ” बन्नारे प्रचलरत कानून फभोञ्चजभ बक्त
ु ानी ददएको िा घटी यकभ असुर गये को कायणफाट
यकभ ब ुक्तानी ददएको िा फढी हुने गयी बक्त
असुर उऩय गनुय ऩने बनी रे खाऩयीऺण हुॉदा ठहमायइएको फेरुजु यकभ सम्झनु ऩदछय य सो िब्दरे
वहनालभना िा भस्मौट गये को यकभ तथा गाउॉऩालरकाराई लतनुय फुझाउनु ऩने अन्म कुनै यकभ
करभराई सभेत जनाउॉछ ।
(ख) “अञ्चन्तभ रे खाऩयीऺण” बन्नारे भहारे खा ऩयीऺकको कामायरमफाट हुने रे खाऩयीऺण
सम्झनु ऩदछय ।
(ग)

“आन्तरयक

रे खाऩयीऺण”

बन्नारे

फये ङ गाउॉऩालरकाको

तोवकएको

िाखा

िा

अलधकृतफाट हुने आन्तरयक रे खाऩयीऺण सम्झनु ऩदछय । सो िब्दरे फये ङ गाउॉऩालरका अन्तगयत
यहेका विद्यारमहरुको रे खाऩयीऺणराई सभेत जनाउॉछ ।
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(घ) “आलथयक िषय” बन्नारे हये क िषयको साउन भवहनाको एक गते दे ञ्चख अको िषयको
आषाढ भवहनाको भसान्तसम्भको फारृ भवहनाको अिलध सम्झनु ऩदछय ।
(ङ) “ऐन” बन्नारे फये ङ गाउॉऩालरकाको आलथयक कामयविलध लनमलभत तथा व्मिञ्चस्थत गनय
फनेको ऐन २०७५सम्झनु ऩदछय ।
(च) “एक तह भालथको अलधकायी” बन्नारे िडा सञ्चचि य विषमगत िाखा प्रभुखको
गाउॉऩालरकाको

हकभा

प्रभुख

प्रिासकीम

अलधकृत,

प्रभुख

प्रिासकीम

अलधकृतको

हकभा

गाउॉऩालरकाको अध्मऺ य अध्मऺ हकभा गाउॉ कामयऩालरका सम्झनु ऩदयछ।
(छ) “कामयक्रभ” बन्नारे लनञ्चित उदे श्म प्रालप्तको रालग सिारन हुने लनञ्चित अिलधको
कामयक्रभ सम्झनु ऩदछय सो य िब्दरे िावषयक विकास कामयक्रभराई सभेत जनाउॉछ ।
(ज) “कायोफाय” बन्नारे सयकायी चर, अचर, नगद तथा ञ्चजन्सी धनभार ञ्चजम्भा लरई
प्रचलरत कानुन फभोञ्चजभ लनधायरयत काभभा खचय िा दाञ्चखरा गने सम्फन्धी सम्ऩूण य काभ सम्झनु
ऩदछय ।
(झ) “प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत” बन्नारे गाउॉऩालरकाको प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत
सम्झनु ऩदछय।
(ञ) “कामायरम” बन्नारे फये ङ गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम सम्झनु ऩदयछ य सो िब्दरे
फये ङ गाउॉऩालरका भातहत यहेका विबाग िा भहािाखा िा लफषमगत िाखा/उऩिाखा िा कामायरम
िा एकाइहरुराई सभेत जनाउनेछ ।
(ट) “कामायरम प्रभुख” बन्नारे खण्ड (झ) य (ञ) फभोञ्चजभको कामायरमको प्रिासकीम
प्रभुख बई काभकाज गनय तोवकएको अलधकायी सम्झनु ऩदछय ।
(ठ) “गाउॉऩालरका” बन्नारे फये ङ गाउॉऩालरका सम्झनु ऩछय ।
(ड) “ञ्चजम्भेिाय व्मञ्चक्त” बन्नारे

रे खा उत्तयदामी अलधकृतफाट अलधकाय प्रदान गये

फभोञ्चजभको कामय सॊ चारन गने , ञ्चजम्भा लरने, खचय गने, रे खा याख्ने, आन्तरयक तथा अञ्चन्तभ
रेखाऩयीऺण गयाई फेरुजु पछ्र्मौट गने गयाउने, सयकायी नगदी ञ्चजन्सी असुर उऩय गने गयाउने
तथा दाञ्चखरा गने गयाउने कतयव्म बएको व्मञ्चक्त सम्झनु ऩदछय य सो िब्दरे फये ङ गाउॉऩालरकाको
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काभको रालग सयकायी नगदी िा ञ्चजन्सी लरई िा नलरई सो काभ पस्मायउने ञ्चजम्भा लरने जुनसुकै
व्मञ्चक्त सभेतराई जनाउॉछ ।
(ढ) “तारुक कामायरम” बन्नारे िडा कामायरम तथा विषमगत कामायरमको हकभा गाउॉ
कामयऩालरकाको कामायरम सम्झनु ऩदछय ।
(ण) “फजेट सॊ केत” बन्नारे नेऩार सयकायरे स्िीकृत गये को आलथयक सॊ केत तथा
िगीकयणको अधीनभा यही गाउॉऩालरकाको कामायरम, लफषमगत िाखा, िडा कामायरम िा सो
सयहको ऺेत्रालधकाय बएका आमोजना, कामयक्रभ आददको कामय प्रकृलत य सॊ गठन सभेत छु विने गयी
फये ङ गाउॉऩालरकारे ददएका सॊ केतराई जनाउॉछ ।
(थ) “फेरुजु” बन्नारे प्रचलरत कानून फभोञ्चजभ ऩुमायउनु ऩने यीत नऩुमायई कायोफाय गये को
िा याख्नु ऩने रे खा नयाखेको तथा अलनमलभत िा फेभनालसि तरयकारे आलथयक कायोफाय गये को बनी
रेखाऩयीऺण गदाय औ ॊल्माइएको िा ठहमायइएको कायोफाय सम्झनु ऩदछय ।
(द) “भातहत कामायरम” बन्नारे गाउॉऩालरका भातहत यहे का िडा कामायरम िा विबाग
िा भहािाखा िा विषमगत िाखा/उऩिाखा िा कामायरम िा एकाइहरु सम्झनु ऩदछय ।
(ध) “रे खा” बन्नारे कायोफाय बएको व्महोया दे ञ्चखने गयी प्रचलरत कानून फभोञ्चजभ
याञ्चखने अलबरे ख, खाता, वकताफ आदद य सो कायोफायराई प्रभाञ्चणत गने अन्म कागजात य
प्रलतिेदनका साथै विद्युतीम प्रविलधफाट याञ्चखएको अलबरे ख य आलथयक विियण सभेतराईय सम्झनु
ऩदछय ।
(न) “रे खा उत्तयदामी अलधकृत” बन्नारे आफ्नो य भातहत कामायरमको आलथयक प्रिासन
सॊ चारन गने, िावषयक फजेट तमाय गने य सो फजेट लनकासा प्राप्त गयी खचय गने अलधकाय
सुम्ऩने, फजेट तथा कामयक्रभ अनुसाय हुने आलथयक कायोिायको रे खा याख्ने य याख्न रगाउने,
रेखा विियण तमाय गने गयाउने, विलनमोजन, याजस्ि, धयौटी, ञ्चजन्सी

य अन्म जुनसुकै

कायोिायको आन्तरयक तथा अञ्चन्तभ रेखाऩयीऺण गयाउने, फेरुजु लनमलभत गने गयाउने, असुर
उऩय गने गयाउने िा लभन्हा गने गयाउने कतयव्म बएको फये ङ गाउॉऩालरकाको प्रभुख प्रिासवकम
अलधकृतराईय सम्झनु ऩदछय।
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(ऩ) “रे खाऩरयऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण सलभलत” बन्नारे आलथयक कामयविलध लनमलभत
तथा व्मिञ्चस्थत गनय फनेको ऐन,२०७५ फभोञ्चजभको रे खाऩरयऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण सलभलत
सम्झनु ऩदयछ ।
(प) “विलनमोजन” बन्नारे फये ङ गाउॉऩालरका सबाद्वाया विलबन्न कामयका रालग विलबन्न
िीषयकभा खचय गनय विलनमोजन बएको यकभ सम्झनु ऩदछय ।
(फ) “वित्तीम विियण” बन्नारे नेऩार सयकायरे स्िीकृत गये को भाऩदण्ड फभोञ्चजभ कुनै
लनञ्चित अिलधभा बएको आलथयक कायोिायको सभविगत ञ्चस्थलत दिायउने उद्देश्मरे िीषयक सभेत
खुल्ने गयी तमाय गरयएको विियण सम्झनु ऩदछय य सो िब्दरे कायोिायको ञ्चस्थलत दिायउने गयी
उऩ-िीषयकका आधायभा फनाइएको फजेट अनुभान, लनकासा, खचय, आम्दानी, दाञ्चखरा य फाॉकी
ु ानी विियण य सोसॉग सम्िञ्चन्धत रे खा, वटप्ऩणी य खुरासा
यकभ सभेत खुराइएको प्रालप्त य बक्त
सभेतराई जनाउॉछ ।
(ब) स्थानीम सञ्चित कोष बन्नारे, स्थानीम सयकाय सन्चारन ऐन २०७४ को दपा ६९
फभोञ्चजभ फये ङ गाउॉऩालरकाको सञ्चित कोष सम्झनु ऩदछय ।
(भ) “सबा” बन्नारे फये ङ गाउॉ सबा सम्झनु ऩदछय ।
(म) “सॊ ऩयीऺण” बन्नारे आन्तरयक िा अञ्चन्तभ रे खाऩयीऺण प्रलतिेदनभा औ ॊल्माइएको
फेरुजुको सम्फन्धभा

ऩेि हुन

आएका स्ऩिीकयण

िा प्रलतवक्रमा साथ

सॊ रदन प्रभाण तथा

कागजातको आधायभा गरयने पस्मौट सम्फन्धी कामयराई सम्झनु ऩदयछ य सो िब्दरे सबाफाट
गदठत रेखा सलभलतफाट प्राप्त सुझाि िा लनदे िनका आधायभा गरयने ऩयीऺण िा अनुगभन कामय
सभेतराई जनाउॉछ ।
(य) “कामयऩालरका” बन्नारे फये ङ गाउॉ कामयऩालरका सम्झनु ऩदछय ।
(र) “साियजलनक जिापदे हीको ऩद” बन्नारे ऩारयश्रलभक तोवकएको िा नतोवकएको जे बए
ताऩलन कुनै रूऩभा लनमुक्त हुने िा लनिायञ्चचत हुने िा भनोनमन हुने कानूनी भान्मता प्राप्त
साियजलनक काभ, कतयव्म य अलधकाय बएको ऩद सम्झनु ऩदछय ।
(ि) “विषमगत िाखा” बन्नारे फये ङ गाउॉऩालरका अन्तगयत यहे को विबाग, भहािाखा,
लफषमगत िाखा, कामायरम िा एकाइराई सम्झनु ऩदछय ।
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(ि) “खरयद” बन्नारे साियजलनक लनकामरे साियजलनक खरयद ऐन, २०६३ को दपा २
(क) फभोञ्चजभ कुनै भारसाभान, ऩयाभिय सेिा िा अन्म सेिा प्राप्त गने िा कुनै लनभायण कामय गने िा
गयाउने कामय सम्झनुऩछय ।
(ष) “लनमलभतता” बन्नारे प्रचलरत कानून, भाऩदण्ड य कामयविलधहरुको ऩारना गनुर
य ाई
जनाउॉछ ।
(स) “लभतव्मवमता” बन्नारे ठीक सभमभा, उऩमुक्त गुणस्तय तथा ऩरयभाणका नलतजा
न्मूनतभ रागतभा प्राप्त गनुर
य ाई जनाउॉछ ।

ऩरयच्छे द २
आन्तरयक लनमन्त्रण तथा रे खाऩयीऺण
३. आन्तरयक लनमन्त्रण सम्फन्धी व्मिस्था: (१) कामायरमफाट सम्ऩादन गरयने कामय, प्रदान
गरयने

सेिा

तथा

स्िीकृत

कामयक्रभ

फभोञ्चजभको

वक्रमाकराऩ

लभतव्ममीता,

कामयदऺता,

प्रबािकायीता य जोञ्चखभयवहत ढॊ गफाट सम्ऩादन गनय, वित्तीम प्रलतिेदन प्रणारीराई विश्वसनीम
फनाउन तथा प्रचलरत कानून फभोञ्चजभ कामयसम्ऩादन गनय, काभको प्रकृलत अनुसायको आन्तरयक
लनमन्त्रण प्रणारी तमाय गयी रागू गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩलनमभ (१) फभोञ्चजभको आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी तमाय गदाय कामायरमको
काभको प्रकृलत अनुसाय लनमन्त्रणको िाताियण, सम्बावित जोञ्चखभ, लनमन्त्रणको उऩाम, सूचना य
सिाय, अनुगभन गने लनकाम य विलध रगामतका विषम सभेट्नु ऩनेछ ।
(३) आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीको अनुगभन गनय ञ्चजम्भेिाय अलधकृत तोकी अनुगभन गने
य सोको प्रलतिेदन ददने व्मिस्था लभराउनु ऩनेछ ।
(४) उऩलनमभ (३) फभोञ्चजभको प्राप्त प्रलतिेदन रे खाऩयीऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण
सलभलतभा ऩेि गनय रगाउनु ऩनेछ ।
४.

रेखाऩयीऺण

तथा

आन्तरयक

लनमन्त्रण

सलभलतको

फैठक

सम्फन्धी

कामयविलध:

(१)

रेखाऩयीऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण सलभलतको फैठक आिश्मकता अनुसाय फस्न सक्नेछ ।
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(२) उऩलनमभ (१) फभोञ्चजभको फैठकभा रे खाऩयीऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण सलभलतरे
कामायरमफाट आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीको ऩरयऩारना बए नबएको सम्फन्धभा भूल्माॊकन गनुय
ऩनेछ । त्मसयी भूल्माॊकन गदाय कुनै विषम सुधाय गनुय ऩने दे ञ्चखएभा सो विषम खुराई अविरम्फ
सुधाय गनय लनदे िन ददनु ऩनेछ ।
५. आन्तरयक रे खाऩयीऺण सम्फन्धी व्मिस्था: (१) गाउॉऩालरकारे कानून फभोञ्चजभ आफ्नो आम
य व्ममको आन्तरयक रे खाऩयीऺण गयाउनु ऩदयछ ।
(२) विलनमोजन, याजश्व, धयौटी, आम्दानी तथा खचय िा सम्ऩलत तथा दावमत्ि य
प्रचलरत कानून फभोञ्चजभ खडा बएको कामायरम सिारन िा अन्म साियजलनक कोषको रे खाऩयीऺण
आन्तरयक रेखाऩयीऺणको रालग खवटएको आन्तरयक रे खाऩयीऺकराई उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(३) उऩलनमभ (२) फभोञ्चजभको रे खाऩयीऺणफाट आन्तरयक रे खाऩयीऺकरे औल्माएका
ु न्दा अगािै सम्ऩयीऺण गयाउनु ऩनेछ।
कैवपमत सम्फञ्चन्धत अलधकायीरे अञ्चन्तभ रे खाऩयीऺण हुनब
(४) आन्तरयक रे खाऩयीऺणको एक प्रलत अञ्चन्तभ रे खाऩयीऺणका रालग खवटने डोय िा
भहारेखाऩयीऺकरे तोकेको व्मञ्चक्त िा लनकामराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द ३
आन्तरयक रे खाऩयीऺक सम्फन्धी व्मिस्था
६.

आन्तरयक

रे खाऩयीऺक

तोक्ने:

(१)

गाउॉऩालरकाको

आन्तरयक

रे खाऩयीऺण

िाखा

प्रभुखराई सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहको आन्तरयक रे खाऩयीऺण गनय आन्तरयक रे खाऩयीऺक तोक्नु
ऩनेछ ।
(२) गाउॉऩालरकारे आन्तरयक रे खाऩयीऺणको रालग भहारे खा लनमन्त्रक कामायरम भापयत
सम्फञ्चन्धत कोष तथा रे खा लनमन्त्रक कामायरमराई अनुयोध गनय सक्नेछ ।
(३) अन्तय-सयकायी अञ्चततमायी अन्तगयत बएको लनकासा खचयको आन्तरयक रे खाऩयीऺण
सम्फञ्चन्धत अञ्चततमायी ददने लनकामको आन्तरयक रे खाऩयीऺकरे गनेछ ।
ऩरयच्छे द ४
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आन्तरयक रे खाऩयीऺणको विषम
७. आन्तरयक रे खाऩयीऺणको विषम: (१) आन्तरयक रे खाऩयीऺण गदाय साियजलनक स्रोतको
प्रालप्त य उऩमोगको सम्फन्धभा दे हामका विषमहरूको सुलनञ्चित गयी रे खाऩयीऺण गनुय ऩदयछ ।
(क) आलथयक विियण तोवकएको ढाॉचाभा तमाय बई कायोफायको मथाथय ञ्चस्थलत ञ्चचत्रण बएको,
विलनमोजन ऐन फभोञ्चजभ स्िीकृत सीभालबत्र यही सोही ऐन फभोञ्चजभ लनददयि प्रमोजनभा खचय गये को,
(ख) याजस्ि रगामत सभस्त आम्दानी, धयौटी, असुरी य दाञ्चखरा गये को,
(ग) सयकायी सम्ऩञ्चत्तको अलबरेख, उऩमोग य सॊ यऺणको ऩमायप्त व्मिस्था गये को,
(घ) आन्तरयक लनमन्त्रण व्मिस्था प्रबािकायी यहे को,
(ङ) आलथयक कायोफाय गदाय ऐन कानुनको ऩरयऩारना गये को एिॊ ऩुष्ट्याई गने मथेि प्रभाण
याखेको,
(च) फजेट तथा कामयक्रभ अनुसाय लनधायरयत सभमलबत्र प्रगलत हालसर गये को ।
(छ) खरयद कामय गदाय खरयद कानूनको ऩरयऩारना बएको ।
(ज) यकभान्तय/श्रोतान्तय गदाय आलथयक कामयविलधको ऩारना गये को ।
(२) आन्तरयक रे खाऩरयऺकरे रे खाऩयीऺण गदाय दे हामको कुयाको जाॉच गनुऩ
य नेछ ।
(क) कामायरमभा हुने विलनमोजन, याजश्व, धयौटी, सम्ऩलत तथा अन्म सयकायी कोषको
आम्दानी तथा खचय य त्मसको रे खाङ्कन प्रचलरत कानूनद्वाया लनधायरयत प्रवक्रमा अनुरूऩ बए
नबएको,
(ख) कामायरमको रालग आिश्मक भारसाभान, लनभायण कामय तथा ऩयाभिय सेिा खरयद गदाय
खरयद कानूनको ऩारना बए नबएको,
(ग) कामायरमको वित्तीम साधनको उऩमोग, लभतव्ममी तरयकारे दऺताऩूिक
य , प्रबािकायी
रूऩभा बए िा नबएको,
(घ) यकभान्तय/श्रोतान्तय गदाय आलथयक कामयविलधको ऩारना बए नबएको,
(ङ) तोवकएको सभमभा ऩेस्की पस्मौट बए नबएको य पस्मौट हुन फाॉकी यहे नयहे को,
(च) कामायरमको स्िीकृत िावषयक कामयक्रभ अनुरूऩ रक्ष्म प्रालप्त गये िा नगये को,
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(छ) कामायरमको वित्तीम प्रलतिेदनरे आलथयक कायोिायको सही य मथाथय ञ्चचत्रण प्रस्तुत गये
िा नगये को,
(ज) आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी ऩमायप्त यहे िा नयहे को,
(झ) प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतरे प्रत्मेक भवहना याजस्ि उठ्न छु ट बए िा नबएको य
याजस्ि रेखा तथा दाञ्चखराको लनयीऺण गयी याजस्ि वहनालभना बए िा नबएको य याजस्ि तथा
हसिरी याजस्िको रे खा यहे िा नयहे को लनयीऺण गयी सोको अलबरेख अध्मािलधक गनय रगाएको
िा नरगाएको,
(३) आन्तरयक रे खाऩयीऺकरे सम्फञ्चन्धत गाउॉऩालरकाको आलथयक कामयविलध लनमलभत तथा
व्मिञ्चस्थत गनय फनेको ऐन,२०७५ य लनमभािरी फभोञ्चजभ विचाय गनुय ऩने विषमहरूको रूजु सूची
(चेकलरि) अनुसूची – १ फभोञ्चजभ तमाय गयी सोको आधायभा आन्तरयक रे खाऩयीऺण गनुय ऩनेछ
।
(४) आन्तरयक रे खाऩयीऺकरे रे खाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी रे खाऩयीऺण वटऩोट, चेकलरि य
अन्म विियणको आधायभा आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रलतिेदन तमाय गयी ऩेि गनुय ऩनेछ ।
(५) कामायरमरे उऩलनमभ (४) फभोञ्चजभ प्राप्त प्रलतिेदनभा उञ्चल्रञ्चखत सुझाि कामायन्िमन
गये िा नगये को य कुनै फेरूजु कामभ बएकोभा त्मस्तो फेरूजु सभमभै पस्मौट गये िा नगये को
सम्फन्धभा अनुगभन गनुय ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द ५
फेरूजु पस्मौट तथा विियण अध्मािलधक गने
८. आन्तरयक रे खाऩयीऺणफाट दे ञ्चखएको कैवपमत तथा फेरूजु पस्मौट गने: (१) कामायरमरे
आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रलतिेदनभा औ ॊल्माईएका कैवपमत सम्फन्धभा त्रैभालसक प्रलतिेदनको हकभा
अको त्रैभालसक अिलध लबत्र तथा िावषयक प्रलतिेदनको हकभा अञ्चन्तभ रे खाऩयीऺण हुन ु अगािै
आिश्मक प्रभाण सॊ रदन गयी लनमलभत गनुय ऩने बए लनमलभत गयाई फेरूजु पस्मौट गनुय गयाउनु
ऩनेछ ।
(२) प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतरे आपैरे लनमलभत गनय नसक्ने फेरूजुराई लनमलभत गनयको
रालग आिश्मक विियण सवहत अञ्चततमायी प्राप्त अलधकायी िा लनकामसभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ ।
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(३) उऩलनमभ (३) फभोञ्चजभ प्रभाण कागजात प्राप्त बएऩलछ अञ्चततमायी प्राप्त अलधकायी
िा लनकामरे त्मस्तो फेरूजु लनमलभत गनुय ऩने दे ञ्चखएभा लनमलभत गरयददनु ऩनेछ ।
(४) कामायरमरे आन्तरयक रे खाऩयीऺणफाट दे ञ्चखएको फेरूजुको व्महोया, कामभ बएको
फेरूजु य पस्मौट हुन फाॉवक यहेको फेरूजुको विियण अञ्चन्तभ रे खाऩयीऺक सभऺ ऩेि गनुय ऩनेछ
।
(५)

कामायरमरे

अञ्चन्तभ

रेखाऩयीऺण

बई

प्रलतिेदन

प्राप्त

बएको

ऩन्र

ददन

लबत्र

आन्तरयक रे खाऩयीऺण य अञ्चन्तभ रे खाऩयीऺण गदाय दे ञ्चखएको फेरूजुको तुरनात्भक विियण
अध्मािलधक गयी अनुसूची – २ फभोञ्चजभको ढाॉचाभा याख्नु ऩनेछ ।
९. फेरूजु रगत याख्ने: (१) रे खाऩयीऺण प्रलतिेदनभा औल्माईएको फेरूजुको रगत अनुसूची -३
फभोञ्चजभको ढाॉचाभा याख्नु ऩनेछ ।
(२) उऩलनमभ (१) फभोञ्चजभ रगत याखेऩलछ आन्तरयक रे खाऩयीऺणको रगत कामभ
हुनेछैन।

ऩरयच्छे द ६
विविध
(१) गाउॉऩालरकाफाट सम्ऩादन गरयने कामयहरुभा

१०. रेखाऩयीऺण सहजीकयण सलभलत:

आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी अिरम्फन गयी प्रबािकायी, दऺताऩूण य एिॊ लभतव्ममी रुऩभा कामय
सम्ऩादन गनय, वित्तीम प्रलतिेदनहरुराई सभमभै तमाय गनय तथा विश्वसनीम फनाउन, फेरुजु
पस्मौट

गनय

गयाउन

गाउॉ

कामयऩालरकारे

आपूभध्मेफाट

तोकेको

सदस्मको

अध्मऺताभा,

गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रे खाऩयीऺण गनय तोवकएको अलधकृत, प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतरे
तोकेको गाउॉऩालरकाको अलधकृत य प्राविलधक अलधकृतसभेत यहे को एक रे खाऩयीऺण सहजीकयण
सलभलत गठन गयी सहजीकयण सम्फन्धी कामय गयाउन सक्नेछ ।
(२) स्थानीम गाउॉऩालरकाको सञ्चित कोषको आन्तरयक रे खाऩरयऺण सम्फन्धी कामयविलध
–

२०७८

कामायन्िमनराई

सयर

फनाउन

गाउॉकामयऩालरकारे

आिश्मक

श्रोत/हाते

ऩुञ्चस्तका/कामयसिारन विलध फनाई रागू गनय सक्नेछ ।
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११. सॊ िोधन् मस कामयविलधभा आिश्मकतानुसाय कामयऩालरकारे सॊ िोधन गनय सक्नेछ ।
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अनुसूची -१
लनमभ (७) को उऩलनमभ (३) सॊ ग सम्फञ्चन्धत
फये ङ गाउॉऩालरका
कामायरम कोड नॊ. ….
आन्तरयक रे खाऩयीऺण जाॉचसूची
(Internal audit checklist)
आन्तरयक रे खाऩयीऺण गदाय सॊ बावित जोञ्चखभभा आधारयत यहे य रे खाऩयीऺण गनय लनम्नानुसाय
आन्तरयक रे खाऩयीऺण जाॉचसूची (Internal audit checklist) अनुसयण गनुय
ऩदयछ ।
लस.नॊ.

ऩयीऺण गनुऩ
य ने विषम

छ

छै न

िेरूजुको वकलसभ
सै द्दाञ्चन्तक

१.

प्रचलरत कानूनी व्मिस्था

२.

व्मिस्थाऩकीम अभ्मासको प्रबािकायीता

असुरउऩय

अलनमलभत

स्िीकृत दयिन्दी
ऩदऩूलतय्

रयक्त्

सूचना प्रविलधको प्रमोग बएको

३.

लभतव्मवमता, सेिा प्रिाह य खरयदभा
ऩायदञ्चित
य ा

४.

कामयदऺता

५.

प्रबािकायीता कामयको ददगोऩना
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६.

आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीको सभग्र
भुल्माङ्कन

७.

श्रे स्ता तथा प्रलतिेदन तपयको ऩयीऺण
▪

श्रे स्ता /कागजात यीतऩूिक
य तमाय
गयी स्िीकृत गयाइ "बुक्तानी
बमो" बन्ने छाऩ

▪

श्रे स्ताभा अॊकगणीलतम िुद्दता
कामभ गनय रूजु य लबडान गयी
एवकन गरयएको

▪

खचयको पाॉटिायी रगामत विलबन्न
प्रलतिेदनहरू तोवकएको सभमभा
तमाय गयी ऩेि गये को

▪

गोश्वाया बौचय रगामतका
कागजात य अलबरेख अलधकाय
प्राप्त अलधकायीफाट प्रभाञ्चणत
गये को

▪

भवहनाको अन्तभा फैंक नगदी
वकतािको सन्तुरन ऩयीऺण
गये को

▪

फैंक वहसाि विियण लबडेको

▪

कोरे लनकाको लनकासा य खचय
फैंक नगदी वकतािको
कायोिायसॊ ग लबडे को

▪

फजेट खचय उऩ-ञ्चिषयकभा
विलनमोञ्चजत यकभको सीभा लबत्र
यही खचय बएको
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▪

बुक्तानी ददन फाॉकीको कच्चािायी
कोरे लनका फाट प्रभाञ्चणत गयाएको

▪

विगतको बुक्तानी गदाय स्िीकृत
कामयक्रभभा सभािेि गये को

८.

विलनमोजन तपयको ऩयीऺणको जाॉच सूची
तरि बत्ता
▪

लनजाभती वकतािखाना/कोरे लनका
तथा अन्म सम्फञ्चन्धत लनकामफाट
तरिी प्रलतिेदन ऩायीत बएको

▪

हाञ्चजयी अलबरेख सॊ रदन बएको

▪

गमर गये को ददनको तरि किा
गये को

▪

अन्म कामायरमफाट काजभा
आएको कभयचायीराई सोधबनाय
ददने गयी बुक्तानी गरयएको तरफ
सोधबनाय प्राप्त गये को

▪

लनमभरे तोकेको बन्दा फढी
अिलध काजभा याखेको

▪

अलग्रभ ऩारयश्रभीक कय किी गयी
याजश्व दाञ्चखरा बएको

ऩेश्की
▪

ऩेश्की ददॊ दा आिश्मकता बन्दा
फढी नहुने गयी ददएको

▪

ऩेश्की पर्छ्यौटको रागी म्माद
लबत्र श्रे स्ता दताय बएको

▪

म्माद लबत्र ऩेञ्चश्क पर्छ्यौट
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नगये कोभा व्माज असूरी य अन्म
कायिाही बएको
▪

ऩेञ्चश्क लरने व्मञ्चक्त िा सॊ स्थाको
विियणको अलबरे ख याखेको

▪

म्माद नाघेको य म्माद ननाघेको
ऩेञ्चश्कको छु िा छु िै विियण
याखेको

▪

पभय कम्ऩनी िा सॊ स्थाराई ऩेञ्चस्क
ददॊ दा फैंक दमाये ण्टी लरएको

▪

फीर बुक्तानी गदाय सम्झौता
फभोञ्चजभ कटाउनु ऩने ऩेश्की
यकभ किा गये को

▪

आलथयक फषयको अन्तभा पर्छ्यौट
हुन नसकेको ऩेञ्चश्क यकभ अको
आलथयक फषयभा ञ्चजम्भेिायी साये को

▪

प्रलतत ऩत्र अलबरे ख याखेको

ञ्चजन्सी
▪

प्रत्मेक आलथयक फषयभा ञ्चजन्सी
लनरयऺण गने गये को

▪

प्रमोगभा नआउने ञ्चजन्सी
साभानको लरराभ / लफक्री
गये को

▪

भभयत सॊ बाय हुन सक्ने साभान
लरराभ /लफवक्र गये को

▪

अलधग्रहण िा खरयद गये को जदगा
/ बिनको धनीऩूजाय कामायरमको
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नाभभा प्राप्त गये को
▪

भेञ्चिनयी साभानको भभयत
सॊ बायको अलबरेख याखेको

▪

हेबीईञ्चक्िप्भेन्ट बाडाभा लरने ददने
गये कोभा लनमभानुसाय अलबरेख
याखेको

कय सम्फञ्चन्ध
▪

लनमभ अनुसाय किी गनुय ऩने
अग्रीभ आमकय किी गयी
सम्फञ्चन्धत कोषभा दाञ्चखरा गये को

▪

भारसाभानको खरयद गदाय

प्मान

य भूल्मअलबफृद्दी कयभा दताय
बएको लफक्रेता फाट खरयद गये को
▪

भूल्मअलबफृद्दी कय सभािेि बएको
फीर बुक्तानी गदाय सम्फञ्चन्धत
याजश्व कामायरमराई जानकायी
ददएको

▪

खरयद गये को फीरको प्मान
/भ्माट नम्फय आन्तरयक याजश्व

कामायरमको िेबसाइटभा लबडान
गये को
तालरभ, सेलभनाय तथा फैठक बत्ता
▪

तालरभ,सेलभनाय फैठक बत्ता तथा
अन्म खचयहरू स्िीकृत नम्सय
फभोञ्चजभ बएको

▪

तालरभ, सेलभनाय य फैठकको
खचय तोवकएको नम्सय अनुसाय
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फाॉडपाॉट गयी स्िीकृत गये को
▪

िोरऩत्र भूल्माॊन सलभलत फाहेक
एउटै लनकाम अन्तगयतका
कभयचायीहरू भात्र फसी िैठक
बत्ता लरएको

▪

िैठक बत्ता बुक्तानी गदाय
कामायरम सभम अञ्चघ िा ऩलछ
फसेको फस्तुगत प्रभाण

▪

फैठक बत्ता कानून फभोञ्चजभको
सलभलतफाट गदठत उऩसलभलतराई
भात्र बुक्तानी गये को

▪

फैठकभा आभञ्चन्त्रत िा लफिेषऻ
लतन जना बन्दा फवढ याञ्चखएको

खरयद सम्फञ्चन्ध
▪

साियजलनक खरयदभा रू दि राख
बन्दा भालथको खरयद गदाय िावषयक
खरयद मोजना तमाय गये को

▪

दि कयोड बन्दा भालथ िा
फहुिवषयमा मोजनाको खरयद गदाय
गुरू खरयद मोजना तमाय गये को

▪

एकै ऩटक खरयद गनय सवकनेभा
फोरऩत्र छल्ने उदे श्मरे ऩउटै
काभराई टुक्रा ट्क्रा गयाई
खरयद गये को

▪

साियजलनक खरयद (लनभायण,
भारसाभान य सेिा) को रागत
अनुभान तमाय गदाय प्रचलरत
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स्िीकृत दय ये ट फभोञ्चजभ गये को
▪

भारसाभान खरयद गदाय
आिश्मकता बन्दा फढी
ऩरयभाणभा खरयद गये को

▪

फोरऩत्र िा ञ्चिरफन्दी दयबाउऩत्र
फभोञ्चजभका सफै भारसाभान,
लनभायण साभाग्री य सेिा आऩूलतय
गये को

▪

भारसाभान िा सेिा खरयद गदाय
एक ऩटकभा िा एक आलथयक
फषयभा एउटै व्मञ्चक्त िा पभयफाट
ऩाॉचराख बन्दा फढीको खरयद
गये को

▪

सयकायी काभको रालग घय,
जदगा, गोदाभ बाडा िा िहारभा
लरई बुक्तानी ददइएकोभा ये ण्ट
कलभवटरे लनणयम गये को

▪

लनभायण कामयको ड्रइङ्, लडजाइन
तथा स्ऩेलसवपकेिन, नम्सय य दय
विश्लेषण साियजलनक खरयद
लनमभािरी फभोञ्चजभ स्िीकृत
बएको

▪

रागत अनुभान तमाय गदाय य सो
फभोञ्चजभको कामय गदाय लरड
लरएकोभा सो िास्तविकताभा
आधारयत

▪

उऩबोक्ता सलभलत फाट लनभायण
कामय गयाउन प्राथलभकता ददनु
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ऩनेभा सो अनुसाय गये को
▪

ऩूि य मोदमता लनधाययण प्रकृमाफाट
लनभायण कामय गयाएको बए खरयद
कानुनको प्रकृमा ऩुया गये को

▪

प्राविलधक /ऩयाभिय सेिा
लरएकोभा खरयद कानुनको प्रकृमा
ऩुया गये को

▪

ऩयाभिय सेिाको रागत अनुभानको
दयये ट िास्तविक फजाय भूल्म
बन्दा धेयै फढी हुने गयी कामभ
गये को

▪

प्राविलधक /ऩयाभिय सेिा
लरएकोभा सो काभ कामायरमको
जनिञ्चक्तफाटै हुन सक्ने अिस्था

▪

लनभायण कामयको रागत अनुभान,
ड्रइङ,लडजाइन तथा फोरऩत्र
सम्फञ्चन्धत कागजातहरू अलधकाय
प्राप्त अलधकायीफाट स्िीकृत बएको

▪

फोरऩत्रको सूचना साियजलनक
खरयद कानूनको प्रािधान अनुसाय
बएको

▪

फोरऩत्रको सूचना फभोञ्चजभ लफवक्र
य दाञ्चखरा बएका िोरऩत्रहरू
छु िै वकतािभा दताय गयी अलधकाय
प्राप्त अलधकायीफाट प्रभाञ्चणत
गये को

▪

फोरऩत्र भूल्माङ्कन सलभलतफाट
प्राविलधक य आलथयक प्रस्ताि
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भूल्माङ्न गये को
▪

बेरयएसन आदे ि ददएको बए
खरयद कानून फभोञ्चजभ गये को

▪

लनभायण कामय सम्ऩन्न बएऩलछ
कामयस्िीकाय /कामय सम्ऩन्न
प्रलतिेदन तमाय गये को

▪

कञ्चन्टन्जेन्सी खचयको खाता याखी,
लनभायण कामयसॊग सम्फञ्चन्धत सीभा
लबत्र यही खचय गये को

▪

कम्प्मुटयाइज्ड नाऩी वकताफ
तमाय गरयएकोभा प्रत्मेक ऩानाभा
ऩेज नॊ.याखी फाइञ्चण्डङ गयी नाऩी
वकताफ लनमन्त्रण अलबरे ख
अध्मािलधक याखेको

▪

लनभायण व्मििामी/आऩूलतयकतायरे
भूल्म अलबफृद्दी कय फीजक नॊ.
हातरे रे खेको िा सच्माई जायी
गये को

▪

डोय हाञ्चजयी लनमन्त्रण वकताफ
लनमभानुसाय अध्मािलधक याखेको

सितय य अन्म अनुदान
▪

अनुदान खचय गदाय िावषयक
कामयक्रभभा रऺ य उऩरञ्चव्ध
लनधाययण गये य भात्र गरयएको

▪

अनुदान खचय गदाय खरयद कानुन
फभोञ्चजभ आिश्मक प्रकृमा ऩुया
गये को
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▪

सितय, सभऩुयक य वििेष
अनुदान सहामताको यकभ
आ.ि.को अन्त्म सम्भभा खचय
नबइ फाॉकी यकभ विज गये को

९.

याजश्व/आम्दानी तपयको ऩयीऺणको जाॉच
सूची
▪

लनधायरयत रक्ष्म फभोञ्चजभको सफै
याजश्व यकभ उठे को

▪

फाॉकी याजश्व बए सो को रगत
याखेको

▪

असुर बएको सफै यकभ
दाञ्चखरा गये को

▪

याजश्व आम्दानी प्राप्त गनय प्रमोग
गरयएका यलसदहरू अऩचरन हुन
नऩाउने गयी यलसद लनमन्त्रण
खाताको व्मिस्था गये को

▪

नगद फाहेक फैंक बौचयफाट प्राप्त
याजश्व आम्दानीको यलसद ददने
गये को

▪

आम्दानी यलसदभा लसरलसरे िाय
रूऩभा यलसद नम्फय छावऩएको

▪

नगद प्राप्त यकभ सोवह ददन िा
बोलरऩल्ट फैंक दाञ्चखरा गने
गये को

▪

यलसद िॊकास्ऩद वकलसभरे केयभेट
गयी अॊक सच्माएको िा थऩघट
गये को
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▪

काट्न फाॉकी आम्दानी यलसद
दठक सॊ तमाभा भौजुदा यहेको

▪

यद्द गरयएको यलसदका सफै प्रलत
ठे रीभा नै भौजुदा यहेको

▪

याजश्व कायोिायका रालग अलनिामय
रूऩभा गोश्वाया बौचय तमाय गने
गये को

▪

आम्दानीको प्रत्मेक फैंक बौचयभा
"....लभलतभा आम्दानी

जनाइमो" बन्ने छाऩ रगाएको
▪

एक बन्दा फढी खाता हुने
कामायरमरे खातागत रूऩभा
अलबरेख रे जय याखेको

▪

कोषको अिस्थाभा फैंक दाञ्चखरा
य नगद भौज्दातको जोड जम्भा
लबडे को

▪

कोषको भालसक प्रलतिेदनहरूको
जम्भा य िावषयक विियणको अॊक
लबडे को

▪

गत फषयको नगद भौज्दात मस
आ.फ.भा फैंक दाञ्चखरा गये को

▪

याजश्व खाताको श्रे स्तारे दे खाएको
फैंक भौज्दात य फैंक स्टे टभेन्टरे
दे खाएको

खातागत यकभ

लबडे को
१०. धयौटी तपयको ऩयीऺण जाॉचसूची
▪

धयौटी यकभ आम्दानी खचय
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रे खेकोभा लनमभऩूिक
य को प्रकृमा
य ऩमायप्त आधाय प्रभाण सॊ रदन
गये को
▪

सदय स्माहा गये कोभा सो यकभ
याजश्वभा आम्दानी फाॉधेको

▪

लनमभानुसाय म्माद ऩुगेको धयौटी
वपताय िा सदय स्माहा गयी खाता
फन्द गये को

▪

धयौटी वपताय गदाय लनददयि भभयत
सॊ बाय अफलध लफतेको य कय
च ुक्ता /सभामोजन ऩत्र लरएको

▪

आ.ि. को अन्त्मभा नाभ
नाभेसी सवहतको व्मञ्चक्तगत
धयौटीको विियण तमाय गरयको

▪

व्मञ्चक्तगत नाभनाभेसी अनुसायको
धयौटी खाता यकभ य धयौटी
फाॉकीभा दे खाइएको भौज्दात
यकभ लबडे को

▪

धयौटी खातारे दे खाएको फाॉकी
यकभ य फैंक स्टे टभेन्ट
अनुसायको फाॉकी लबडे को

▪

साियजलनक लनभायण य खरयदको
रालग व्मििामीफाट लरइएको
फैंक दमाये ण्टीको अलबरेख याखेको

▪

लनभायण व्मििामी/आऩूलतयकतायको
व्मञ्चक्तगत धयौटी खाता याखेको
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अनुसूची -२
लनमभ (८) को उऩलनमभ (५) सॊ ग सम्फञ्चन्धत
फेरूजुको तुरनात्भक विियणको ढाॉचा
फये ङ गाउॉऩालरका
कामायरम कोड नॊ. ….
आन्तरयक रे खाऩयीऺण य अञ्चन्तभ रे खाऩयीऺणको फेरूजुको तुरनात्भक विियण

रेखाऩयीऺण

रेखाऩयीऺणफाट कामभ

रगलत/सै द्धाञ्चन्त

हनुबन्दा

बएको फेरुजु अञ्चन्तभ

क

अगालड

रेखाऩयीऺण ऩलतयिेदनभा

पस्मौट रु.

सभािेि बई रगत किा
बएको रु.
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कैवपमत

वकलसभ

छोटकयी व्महोया

आन्तरयक

फेरुजु दपा य फेरुजुको

अञ्चन्तभ

प्रलतिेदनभा सभािेि

फेरुजुको

अञ्चन्तभ रेखाऩयीऺण

व्मञ्चक्त/सॊ स्थाको नाभ

सम्िन्धीत

फेरुजुसॉग

छोटकयी व्महोया य

आरेऩ फेरुजुको

आरेऩ फेरुजु दपा नॊ.

नम्िय

फजेट उऩ ञ्चिषयक

आलथयक िषय

कामायरम सॊ केत न्

जम्भा
लनमलभत
असुर
ऩेश्की

जम्भा
लनमलभत
असुर
ऩेश्की
जम्भा

८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

िुरुको फाॉकी रु.
ञ्चजम्भेिायी सानुऩ
य ने रु.

तत्कालरन रेखा प्रभखको नाभ

नगद असुरी लभलत

नगद असुरी बौचय नॊ .
पमौट बएको भध्मे नगद असुरी रु.

कु.चो तथा भा
भ.रे..को कामायरम
जम्भा

१९

२०
२१
२२
२३
२४
२५

पस्मौट बई फाॉकी यहे को

जम्भा
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रालग ऩेि बएको

सम्ऩयीऺणको

रगत किा तथा

फेरुजु यकभ रु.

१८

जानकायी ऩत्रको चरानी नॊ . य लभलत

छोटकयी व्महोया य फेरुजु पस्मौट/सम्ऩयीऺण बएको

मस आलथयक फषयभा पमौट रु

फैरुजुसॉग सम्िञ्चन्धत व्मञ्चक्त/सॊ स्थाको नाभ, फेरुजुको

ऩेश्की

७

मस आलथयक फषयको

१७

असुर

िुरु कामभ फेरुजु रु.

४

६

फेरुजु दपा नम्िय

३

लनमलभत

फजेट उऩिीषयक नम्िय

२

५

आलथयक फषय

१

अनुसूची -३

लनमभ (९) को उऩलनमभ (१) सॊ ग सम्फञ्चन्धत
फेरूजु रगतको ढाॉचा
फये ङ गाउॉऩालरका

कामायरम कोड नॊ. ….

रे खाऩयीऺण प्रलतिेदनभा औल्माइएको फेरूजुको रगत
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