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आन्तरिक लेखा पिीक्षण कार्यलवलि,  २०७८ 

प्रस्तावनाःअन्तररक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मलुकुको तथा मैवाखोला गाईँपाललकाको प्रचललत 

काननूी व्यवस्था एवं काययलवलधहरु पालना गरी\गराइ लवलिय ऄनशुासन कायम राख्न स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन २०७४, को दफा ७७ को ईपदफा २ बमोलजम तजुयमा गनय वाञ्छलनय भएकाले, 

मैवाखोला गाईँपाललका गाईँकाययपाललकाले यो काययलवलध बनाएको छ ।  

परिच्छेद -१ प्रिलभिक  

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो ऐनको नाम “अन्तररक लेखा परीक्षण काययलवलध, २०७८” रहकेो 

छ  । 

(२)   यो ऐन तरुुन्त लाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषाःलवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययलवलधमा, 

(क) “लेखा” भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा दलेखने गरी प्रचललत काननू बमोलजम रालखने 

ऄलभलेख, खाता, लकताब अलद र कारोबारलाइ प्रमालणत गने ऄन्य कागजात समेतलाइ 

जनाईँछ ।  

(ख) “परीक्षण” भन्नाले लेखाको जाँच र त्यसको अधारमा गररने मलु्याङ्कन तथा लवशे्लषण 

समेतलाइ जनाईँछ ।  

(ग) “अन्तररक लेखापरीक्षण” भन्नाले मैवाखोला गाईँ काययपाललकाको कायायलयको अन्तररक 

लेखा परीक्षकबाट हुने लेखापरीक्षणलाइ जनाईँछ ।  

(घ) “बेरुज”ु भन्नाले प्रचललत काननु बमोलजम पयुायखईनपुने रीत नपयुायअइ कारोबार गरेको वा राख्नपुने 

लेखा नराखेको तथा ऄलनयलमत वा बेमनालशव तररकाले अलथयक कारोबार गरेको भलन लेखा 

पररक्षण गदाय औल्याएका  कारोबारलाइ जनाईँछ ।  

(ङ) “खररद” भन्नाले सावयजलनक लनकायले प्रचललत काननू बमोलजम खररद गररएका मालसामान, 

परामशय सेवा वा ऄन्य सेवा प्राप्त गने कुनै लनमायण कायय गने वा गराईने काययलाइ जनाईछ ।  

(च) “लनयलमतता” भन्नाले  प्रचललत काननु, मापदण्ड र कययलवलधहरुको पालना गनुयलाइ जनाईँछ ।  
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(छ) “लमतव्यलयता” भन्नाले ठीक समयमा, ईपयकु्त गणुस्तर तथा पररमाणका नलतजा न्यनुतम 

लागतमा प्राप्त गनुयलाइ जनाईँछ ।  

(ज) “काययदक्षता भन्नाल”े लनलित, मानवीय, लवलिय, भौलतक साधन र सचूनाको प्रयोगबाट 

ऄलधकतम ईपललधध हालसल गने वा लनश्वलचत पररमाण र गणुस्तरको ईपललधध हालसल गनयका 

लालग त्यलतनै साधनबाट बलढ प्रलतफल प्राप्त गनुयलाइ जनाईँछ ।  

(झ) “प्रभावकाररता” भन्नाले ऄपेलक्षत ईद्दशे्य हालसल गनुय वा सम्पालदत लियाकलापहरुबाट ऄपेलक्षत 

प्रभाव एवं नलतजा प्राप्त गनुयलाइ जनाईँछ ।  

(ञ) “काययमलुक लेखापरीक्षण” भन्नाले लेखा परीक्षण गराईने लनकायले अफ्नो दालयत्व परुा गनयका 

लालग ईपलधध स्रोत साधनलाइ लमतव्ययी र प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरेको छ वा छैन भलन 

पररक्षण गने काययलाइ जनाईँछ ।  

(ट) “अचार” भन्नाले अन्तररक लेखापरीक्षकले पालना गनुयपने पेशागत व्यवहार, 

लियाकलाप,चररत्र, स्वभाव र चालचलनलाइ जनाईँछ ।  

(ठ) “अन्तरीक लेखापररक्षक”  भन्नाले यस प्रयोजनको लालग मैवाखोला गाईँपाललकामा काययरत 

अ.ले.प सहायक पाँचौ वा लेखा समहुका कमयचारीहरुबाट अन्तररक लेखापरीक्षण कायय वा सो 

सँग सम्बलन्धत ऄन्य कुनै कायय गने तोलकएको ऄलधकारी समेतलाइ जनाईँछ ।  

परिच्छेद – २ उदे्दश्र्  

३. अन्तररक लेखापरीक्षणका ईद्दशे्यः दहेायका ईद्दशे्य पररपलुतय गनेगरी अन्तररक लेखापरीक्षण गनुय 

गराईन ु पदयछः – 

(क) गाईँपाललका वा ऄन्तगयतका शाखा लनलदयष्ट ईद्दशे्य हालसल गनय गररएको लगानी लनयलमत, 

लमतव्ययी, काययदक्ष र प्रभावकारी भए नभएको परीक्षण गरी सझुाव प्रदान गने,  

(ख) गाईँपाललका वा ऄन्तगयतका शाखाहरुबाट गररने अम्दानी तथा खचय र त्यसको लेखांकन 

प्रचललत काननुद्वारा लनलदयष्ट प्रलिया ऄनरुुप भए वा नभएको परीक्षण गरी लवलिय पारदलशयता र 

जवाफदलेहता कायम गनय सहयोग पयुायएईन,ु 

(ग) लेखापरीक्षण प्रलतवेदन समयमा नै सलह र भरपदो रुपमा ईपलधध गराइ लवलिय ऄनशुासन कायम 

गनय व्यवस्थापनलाइ सहयोग पयुायईन,ु 

(घ) अन्तररक लेखापरीक्षण सम्बलन्ध सधुारका लबषयवस्तहुरुलाइ प्रभावकारी पानय नीलतगत 

पषृ्ठपोषण गने, 
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(ङ) ऄलन्तम लेखापररक्षण काययलाइ सहयोग पयुाय ईने,  

(च) अन्तररक लनयन्त्रण प्रणाली प्रयोगको ऄवस्था सम्बन्धमा जाँच गने ।  

४. अन्तररक लेखापरीक्षणका क्षेत्रहरुः 

(क) मैवाखोला गाईँपाललका  कायायलय र मातहतका शाखा\ आकाआहरु, वडाकायायलयहरु,  

(ख) मैवाखोला गाईँपाललकाबाट बजेट लनकाशा हुने लवद्यालय तथा सामदुालयक ऄध्ययन केन्र ( 

गाईँपाललकाबाट लनकासा हुने रकम मात्र) 

(ग) गाईँपाललका ऄन्तगयतका एम्बलेुन्स तथा ऄन्य यन्त्र ईपकरणका व्यवस्थापन सलमलतहरु,  

५. अन्तररक लेखापरीक्षणका काययहरुः  

(क) लवलिय कारोबारको गलणलतय शदु्धताको परीक्षण गने,  

(ख) प्रचललत काननुको पालना भए नभएको परीक्षण,  

(ग) लविीय साधनको ईपयोग लमतव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी रुपमा भए नभएको परीक्षण गने,  

(घ) स्वीकृत वालषयक काययिमबाट लनधायररत लक्ष्य प्राप्त भए नभएको परीक्षण गने,  

(ङ) लवलिय प्रलतवेदनहरुले अलथयक कारोबारको सही र यथाथय लचत्रण प्रस्ततु गरे नगरेको परीक्षण 

गने, 

(च) संगठनले ऄपनाएको अन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारीताको मलु्यांकन तथा 

लवशे्लषण गन,े 

(छ) लेखाङ्कन तथा प्रलतवेदनको स्वीकृत ढाँचा तथा मापदण्ड पालना भए नभएको परीक्षण गने, 

(ज) सावयजलनक  खचयका जोलखम लवशे्लषण गने, 

(झ) लेखा प्रणालीमा सधुार गनय सझुाव लदने, 

 

परिच्छेद-३ कार्यर्ोजना ि पुवयतर्ािी  

६. अन्तररक लेखापरीक्षणको वालषयक कायययोजनाः (१) प्रत्येक अलथयक वषयको भार मसान्तसम्ममा 

अन्तरीक लेखापरीक्षकले अफुले गने अन्तरीक लेखा परीक्षणको वालषयक कायय योजना 

ऄनसुलुच-१ बमोलजम तयार गनुय पनेछ । यस्ता कायययोजना सम्बलन्धत अलथयक वषयको श्रावण 

मसान्त लभत्र प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत माफय त काययपाललकामा पेशगनुय पनेछ । अन्तररक 

लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको १५ लदनलभत्र प्रलतवेदन तयार गरर गाईँकाययपाललका समक्ष पेश गनुय 

पनेछ ।  
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(२) बालषयक कायययोजना तयार गदाय चौमालसक ऄवलध समाप्त भएको पन्र लदनलभत्र अन्तररक 

लेखापरीक्षण सक्ने गरी तयार गनुय पनेछ ।  

(३) अलथयक प्रशासन शाखा प्रमखुले चौमालसक ऄवलध व्यलतत भएको पाँच लदनलभत्र अन्तरीक 

लेखा पररक्षण एकाइ समक्ष सम्पणुय स्रेस्ता पेश गनुयपनेछ । 

 

७. अन्तररक लेखापरीक्षणको पवुय तयारीः 

(क) अन्तरीक लेखा परीक्षकले अन्तररक लेखापरीक्षण गनुय पवूय कायायलय प्रमखु,लेखा प्रमखुसँग र 

कायायन्वयनमा संलग्न कमयचारी वा ईपभोक्तासँग अवश्यकता ऄनसुार प्रत्यक्ष सम्पकय  रालख कायय 

सम्पादनका सम्बन्धमा लनलम्न लललखत पक्षहरुको जानकारी ललनपुदयछ ।  

 कायायलयको ईद्वशे्य, 

 कायायलयले सम्पादन गनुयपने लियाकलापहरु, 

 कायायलयका अन्तरीक लनयन्त्रण प्रणाली  

 काययिमहरुको लक्ष्य र प्रगलत लववरण,  

 काययिम कायायन्वयन योजना, 

 सम्भालवत जोलखमको न्यलुनकरणका लालग ऄपनाआएको प्रणाली,  

 अन्तररक लेखा पररक्षण लवलध र सम्पन्न गनय लाग्ने समय, 

(ख) अन्तररक लेखापरीक्षण गनुय पलहले लेखापरीक्षकले लनम्न लललखत मलुभतु दस्तावेजहरुको 

लवलभन्न पक्षहरुको जानकारी राख्न ुपदयछ ।  

 अलथयक काययलवधी तथा लविीय ईिरदालयत्व सम्बलन्ध संघीय ऐन तथा लनयमावली,  

 सावयजालनक खररद ऐन तथा लनयमावली, 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

 सम्बलन्धत अलथयक वषयको अलथयक ऐन, लवलनयोजन ऐन, 

 लनजामती सेवा ऐन, लनयमावली तथा स्थानीय सेवा ऐन, 

 स्वास््य सेवा ऐन तथा लनयमावली, 
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 भ्रष्टाचार लनवारण ऐन तथा लनयमावली, 

 सरकारी खचय लमतव्ययीता कायम गने लनदलेशकाहरु, 

 बजेट खचय गने ऄलख्तयारी तथा लनदशेनहरु, 

 सम्बन्धीत अ.वको बजेट वक्तव्य माफय त जारी भएका राजश्व तथा खचय सम्बन्धी नीलतहरु,  

 स्वीकृत काययिम र कामका प्रकृलतहरु, 

 ऄलघल्लो ऄवलधको अन्तरीक लेखापरीक्षण प्रलतवेदन तथा सझुावहरुको कायायन्वयनको 

लस्थलत,  

 ऄलघल्लो वषयको महालेखापररक्षकको प्रलतवेदन र सझुाव कायायन्वयनको लस्थलत,  

 संलघय सरकारका ऐन, लनयम, नीलत लनदशेन, पररपत्र, लनदलेशका तथा काययलवधीहरु,  

 नेपाल सरकारको अलथयक संकेत तथा वगीकरण,  

 ऄन्य सान्दभीक ऐन, लनयम लनदलेशका एवं पररपत्रहरु, 

 लेखा परीक्षण गररने लनकायको सम्बन्धमा ऄन्य लनकायबाट भएका छानलवन /लनरीक्षण ऄनगुमन 

प्रलतवेदन,  

 कुनै सावयजलनक लनकायको काम कारवाहीको बारेमा सावयजलनक संचार माध्यममा अएका 

जानकारीको लवषय,  

 सावयजलनक खररद ऄनगुमन कायायलयबाट खररद सम्बन्धमा जारी भएका मापदण्ड तथा  

लनणययहरु, 

८. संभालवत जोलखमको पवुायनमुान र ऄलभलेख: 

(क) अन्तररक लेखापरीक्षण गने ऄलधकाररले प्रत्येक वषय अफ्नो काययक्षेत्र लभत्रका  र अलथयक 

प्रशासनसँग सम्बलन्धत कमयचारीहरुको लगत ऄद्यावलधक गरी राख्न ुपनेछ ।  

(ख) अन्तररक लेखापरीक्षण गने ऄलधकारीले अफ्नो काययक्षेत्र लभत्रका कायायलयहरुको लगत राख्दा 

ती कायायलयहरुको ईद्दशे्य, गनुयपने प्रमखु काययहरु, खचय गने प्रलियाहरु र खचय हुने के्षत्रका बारेमा 

जानकारी ललआराख्न ुपनेछ साथै ती कायायलयहरुमा हुन सक्ने सावयजलनक श्रोत साधन तथा 
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सम्पलतको लहनालमना, मस्यौट, दरुुपयोग तथा चहुावटका सम्भालवत के्षत्र तथा जोलखमहरुका 

बारेमा पवुायनमुान गरी लेखापरीक्षकले सो वारेमा जानकारी ललन ुपदयछ ।  

(ग) यस्ता जोलखमहरुको पवूायनमुान गररएको कागजात एवं प्रमाणहरुलाइ ऄलभलेलखकृत गरी 

अन्तरीक लेखापरीक्षण शाखामा राख्न ुपदयछ ।  

९. अन्तरीक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गदाय अ.ले.प कायययोजना ऄनरुुप दहेाय ऄनसुार गनुय 

पनेछः 

(क) सम्बलन्धत कागजात एवं ऄलभलेखको ऄवलोकन गने, 

(ख) लजम्मेवार पदालधकारीसँग ऄन्तरलिया गरी सो को प्रमाण फाइल साथ राख्न,  

(ग) शे्रस्ता तथा ऄलभलेख जाँच, लभडान, तथा परीक्षण गने,  

(घ) प्रस्ततु कागजात तथा लववरणहरुका यथाथयता र अलधकाररकताको परीक्षण गने, 

(ङ) सम्पालदत कामको अवश्यकता ऄनसुार नमनुाका रुपमा स्थलगत ऄवलोकन गने, अवश्यक 

भएमा सोधपछु समेत गने,  

(च) अवश्यकताका ऄनसुार लजन्सी मालसामानको भौलतक परीक्षण गने,  

(छ) ईपलधध सचूनाको लवशे्लषण गने, 

(ज) परीक्षणबाट दलेखएका कैलफयतको ऄलभलेलखकरण गरी राख्ने, 

(झ) बेरुजकुो मस्यौदा प्रलतवेदन व्यवस्थापनसँग छलफल गरी सम्बलन्धत कायायलयमा ऄलभलेख 

समेत राख्ने, 

(ञ) प्रचललत म.ले.प फारमको ढाँचामा लेखापरीक्षण प्रलतवेदन राख्ने, 

(ट)  प्रचललत काननु बमोलजम अलथयक ऄलनयलमतता भएको दलेखएमा लेखापरीक्षणले तरुुन्तै सोको 

जानकारी कायायलय प्रमखु माफय त काययपाललकालाइ लदनपुनेछ । काययपाललकाले सो बारेमा 

तत्कालै सम्बलन्धत लनकायलाइ जानकारी गराईन ुपनेछ, 

(ठ) ऄलिम अन्तरीक लेखा परीक्षण गनुय पदाय कायायलय प्रमखुको तोक अदशेमा ठेक्का, अपलुतय 

सम्झौता, योजनाका तथा काययिमहरुका लवल, भपायआहरु अ.ले.प गने ऄलधकारीबाट अ.ले.प 

सम्पन्न गरी भकु्तालनका लालग पेश गनुय पनेछ ।  

१०. अन्तररक लेखा पररक्षण गदाय ध्यान लदनपुने मखु्य बदुाहरुः 

(क) लवलनर्ोजन तर्य ः 

(१) बजेट ऄलख्तयारी तथा काययिम समयमा प्राप्त भएको छ/ छैन, 
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(२) काययिम संशोधन गदाय गाईँकाययपाललकाको लनणयय/गाईँसभाबाट 

स्वीकृत ललएको छ/छैन, 

(३) गोश्वरा भौचरको नम्बर लसललसलेवार लमल्ने गरी िमैसंग राखेको 

छ/छैन, 

(४) गोश्वरा भौचर अलद कागजात तथा ऄलभलेख ऄलधकार प्राप्त 

ऄलधकारीबाट प्रमालणत गरेको छ/छैन, 

(५) मलहनाको ऄन्तमा बैंक नगदी लकतावको सन्तलुन परीक्षण लठक छ/ छैन,  

(६) बैंक लहसाबको लववरण लभडेको छ/ छैन, 

(७) को.ले.लन.काको लनकाशा खचय र बैंक नगदी लकतावको कारोवार 

लभड्छ/लभड्दनै, 

(८) को.ले.लन.का र बैंकमा कारोवार दलेखएको तर शे्रस्तामा नदलेखएका 

कारोवार भए चेकको संख्या र रकम खलुाईने गरेको छ/ छैन, 

(९) खचयको फाँटवारी मलहना भकु्तान भएको ७ लदन लभत्र तयार गरर पठाएको 

छ/छैन, 

(१०) बजेट खचय लशषयकमा लवलनयोलजत रकमको सीमालभत्र रलह खचय भएको 

छ/छैन, 

(११) लनजामती लकतावखाना / को.ले.लन.का तथा ऄलभलेख राख्ने ऄन्य 

संबलन्धत लनकायबाट तलबी प्रलतवेदन पाररत भएको छ/छैन,  

(१२) हालजरी रेकडय संलग्न छ/छैन र गयल भएका लदनको तलव कट्टी गरेको 

छ/छैन, 

(१३) ऄन्यत्र कायायलयबाट काजमा अएकालाइ सोधभनाय लदनेगरर भकु्तानी 

गररएको तलव सोधभनाय प्राप्त गरेको छ/ छैन, 

(१४) लनयमले तोकेको भन्दा बढी ऄवलध काजमा राखेको छ/छैन,  

(१५) सरुवा वढुवा भआ अईने कमयचाररलाइ हालको कायायलयमा हालजरी 

भएको लमलतदलेख मात्र स्थानीय भिा लदनपुनेमा रमना भएको लमलतदलेखको 

स्थानीय भिा लदएको छ/छैन, 
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(१६) करयोग्य अय भएका कमयचाररको पाररश्रलमक कर ऄलिम रुपमा कट्टी 

गरर राजश्व दालखला वा अन्तररक राजश्व कायायलयमा पठाईने गरेको 

छ/छैन, 

(१७) म्याद लभत्र पेश्की फछ्यौट नभएकोमा कारवाही भएको छ/ छैन, 

(१८) पेश्की ललने व्यलक्त वा संस्थाको अलथयक काययलवलध तथा लवलिय 

ईतरदालयत्व लनयमावली-२०७७ को लनयमानसुारको पणुय लववरण खलुाइ 

राख्ने गररएको छ/छैन, 

(१९) म्याद नाघेको र ननाघेको पेश्की प्रस्टसंग छुलटने गरर ऄलभलेख राख्ने 

गरेको छ/ छैन, 

(२०)  व्यलक्त, फमय,कम्पनी वा संस्थालाइ पेश्की लददा बैंक ग्यारेन्टी ललएको छ 

/ छैन, र सोको ऄलभलेख रालखएको छ/ छैन, 

(२१) लबल भकु्तानी गदाय संम्झौता ऄनसुार कटाईन ुपने पेश्की कट्टी गरेर मात्र 

भकु्तानी भएको छ छैन, 

(२२) धारा लवजलुी तथा टेललफोन जडान गदाय धरौटी राख्नपुने भएमा त्यसरी 

धरौलट वापत राखेको पेश्की रकमको लववरण को.ले.लन.कामा पठाएको छ/ 

छैन, 

(२३) पेश्की ललएकै प्रयोजनमा खचय भएको छ/ छैन, 

(२४) अलथयक वषयको ऄन्तमा फछ्यौट हुन नसकेको पेश्की ऄको अ.वमा 

लजम्वेवारी सारेको छ/ छैन, 

(२५) प्रलतत पत्र ऄलभलेख खाता राखेको छ/ छैन, 

(२६) अलथयक काययलवलध तथा लवलिय ईतरदालयत्व लनयमावली-२०७७ 

बमोलजम प्रत्येेेक वषय लजन्सी लनररक्ष गने गरेको छ/ छैन, 

(२७) ममयत संभार हुन नसक्ने सामानहरु लललाम लबिी गररएको छ/ छैन, 

(२८) सबै प्रकारका भकु्तानी वा लनयमानसुार कट्टी गनुय पने ऄिीम अयकर 

कट्टी गरर सम्बलन्धत कोषमा दालखला गरेको छ/छैन, 
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(२९) जेनेटर,सवारी साधन तथा ऄन्य ईपिरण प्रयोग गररएको लगबकु 

संलग्न गररएको छ/ छैन, 

(३०) लवलवध खचय लशषयकमा एक पटकमा खचय लेख्न तोकीएको हदभन्दा बढी 

खचय लेखेको छ/ छैन, 

(३१) ऄलधिहण वा खररद गररएको जग्गा /भवनको धनीपजुाय कायायलयको 

नाममा प्राप्त भएको छ/ छैन, 

(३२) लबई लबजन औषधी अदी लजन्सी सामानको भण्डारण धयवस्था ईलचत 

तररकाले गरेको छ/ छैन, 

(३३) ताललम खचय भिा तथा ऄन्य खचयहरु स्वीकृत नम्स ऄनसुार भएको छ/ 

छैन, 

(३४) सबै प्रकारको खररद गदाय एकै पटक खररद गनय सलकनेमा बोलपत्र वा 

दरभाई पत्र छल्ने ईद्दशे्यले एईटै कामलाइ टुिा-टुिा गराइ खररद गरेको 

छ/छैन, 

(३५) सरकारी कामको लागी घर जग्गा गोदाम भाडा वा बहालमा ललआ 

भकु्तानी लदआएकोमा रेन्ट कलमटीको लनणयय छ/छैन, 

(३६) लनमायण काययको ड्रआङ लडजाआन तथा लागत ऄनमुान तयार गरेको 

छ/छैन, 

(३७) तयार गररएको ड्रआङ लडजाआन तथा स्पेलसलफकेशन,नम्श र दर लवशे्लशण 

सावयजलनक खररद लनयमावली २०६४ बमोलजम स्वीकृत भआको छ/छैन, 

(३८) बोलपत्र वा दरभाई पत्र छल्ने ईद्दशे्यले एईटै कामलाइ टुिा-टुिा गरर 

कम गररएको छ/ छैन, 

(३९) वातायबाट लनमायण सम्बलन्ध काम गराईदा एक अ.वमा एईटै व्यलक्त वा 

फमयलाइ एक पटक भन्दा बलढ काम लदएको छ/छैन, 

(४०) ऄमानतद्वारा लनमायण कायय गराएको छ/ छैन, 



10 
 

(४१) ऄमानतद्वारा लनमायण काम गराईदा सावयजलनक खररद लनयमावली-

२०६४ को लनयम ९८ बमोलजम एक तह मालथको ऄलधकाररको स्वीकृत 

ललएको छ/छैन, 

(४२) अलथयक काययलवलध तथा लवलिय ईिरदालयत्व लनयमावली,२०७७ 

ऄनसुार स्थानीय ईपभोक्ता सलमलतद्वारा लनमायण कायय गराईन प्राथलमकिा 

लदनपुनेमा सो ऄनसुार गररएको छ/छैन, 

(४३) पवुय योग्यता लनधायरण (Per-qualification) प्रकृयाबाट लनमायण कायय 

गराएको भए सावयजलनक खररद ऐन,२०६३ को प्रकृया परुा भएको छ/छैन, 

(४४) प्रलवलधक/परामशय सेवा ललएकोमा सावयजलनक खररद ऐन,२०६३ को 

प्रकृया परुा भएको छ/छैन, 

(४५)  लनमायण काययको लालग लागत ऄनमुान,ड्रआङ लडजाआन तथा बोलपत्र 

सम्बन्धी कागजात ऄलधकारप्राप्त ऄलधकारीबाट स्वीकृत भएको छ/ छैन,  

(४६) बोलपत्र सचूना सावयजलनक खररद ऐन,२०६३ तथा लनयमावली,२०६४ 

को प्रावधान ऄनसुार प्रकालशत गररएको छ/छैन, 

(४७)  बोलपत्र सचूनामा ईल्लेख भएको म्याद लभत्र लबलि भआ दालखला हुन 

अएका बोलपत्रहरु छुटै लकताबमा दताय गरर दताय लकताब ऄलधकार प्राप्त 

ऄलधकारीबाट प्रमालणत गरर राखेको छ/छैन, 

(४८)  सावयजलनक खररद लनयमावली,२०६४ ले तोकेका प्रलतलनधीहरुको 

रोहवरमा बोलपत्र खोली मजुलु्का गररएको छ/छैन, 

(४९) सावयजलनक खररद लनयमावली,२०६४ ऄनसुार गलठत बोलपत्र 

मलु्याङकन सलमलतबाट प्रालवलधक र अलथयक प्रस्ताव मलु्याङकन भएको 

छ/छैन, 

(५०) कुनै काययको ठेक्का संझौता भइ काम सरुु गररसकेपलछ भेररएसन अदशे 

लदएको भए सावयजलनक खररद लनयमावली,२०६४ को लनयम ११८ 

ऄनसुार छ/छैन, 
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(५१) सावयजलनक लनमायण खररदको लालग ठेकेदारबाट ललएको बैंक ग्यारेन्टीको 

ऄलभलेख राखेको छ/ छैन, 

(५२) लनमायण कायय सम्पन्न भएपलछ काययसम्पन्न प्रलतवेदन (म.ले.प.फा.नं-

५१०) तयार गनुय पनेमा सो गरेको छ/ छैन, 

(५३) कलन्टन्जेन्सी खचयको खाता राखेको छ/ छैन, र भएको खचय सम्बलन्धत 

लनमायण काययसंग सम्बलन्धत छ/छैन, 

(५४) लनमायण काययको ऄलभलेख खाता राखेको छ/ छैन, 

(५५) कायायलयमा अआटमवाआज कायय ऄलभलेख खाता रालखएको छ/ छैन, 

(५६) नापी लकताब लनयन्त्रण ऄलभलेख ऄद्यावलधक रुपमा राखेको छ/ छैन,  

(५७) ठेकेदारले म.ुऄ.कर लबजक जारर गरेको छ/छैन, 

(५८) म.ुऄ.कर समाबेश भएको लवल भकु्तानी गदाय सोको जानकारी सम्बलन्धत 

राजश्व कायायलयलाइ लदएको छ/छैन। 

(५९) ठेकेदारले व्यलक्तगत धरौटी खाता रालखएको छ/छैन। 

(६०) डोर हालजरी लनयन्त्रण लकताव ऄद्यावलधक रुपमा राखेको छ / छैन। 

(६१)  भकु्तानी लदन बाँकी कच्चावरी म.ले.प.फा.नं २२१  को.ले.लन.काबाट 

प्रमालणत गराएको छ / छैन । 

(६२) अलथयक कायायलवलध तथा लविीय ईिरदालयत्व लनयमावली,२०७७ को 

लनयम ७६ ऄनसुार अलथयक कारोवारको वालषयक प्रलतवेदन तोलकएको 

समयमा पेश गररएको छ / छैन। 

(ख) िाजस्वतर्य ः  

(१) राजस्व दरवन्दी ऄनसुार वा ईठ्नपुने भनी लनधायरण भएको राजश्व रकम 

सबै ऄसलु भएको छ/ छैन। 

(२) ऄसलु हुन बाँकी भएको भए लगत कसी राखेको छ / छैन । 

(३) ऄसलु भएको सबै रकम राजश्व खातामा दालखला गरेको छ  / छैन । 

(४) रलसद लनयन्त्रण खाता रालखएको छ /  छैन ईक्त खातामा छपाइ भएर 

अएका सबै रलसदहरु अम्दानी जनाआएको छ / छैन सो रलसदहरु जारी 
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गरेको लववरण,बलुझललने कमयचारीको लववरण र अलथयक वषयको ऄन्तमा 

बाँकी रलसदहरु लफताय प्राप्त गरी पनुः ऄको अ.व मा लगत रालख जारी गने 

गररएको छ / छैन । 

(५) नगद वा बैंक भौचरको रुपमा राजस्व प्राप्त गरेपलछ ऄलनवायय रुपमा 

अम्दानी रलसद लदने गरेको छ / छैन । 

(६) अम्दानी रलसदमा लसललसलेवार रुपमा नदोहोररने गरी रलसद नम्बर 

छालपएको छ / छैन । 

(७) राजस्व ऄसलु गनय प्रयोग गररएका रलसदहरु रलसद ऄपचलन हुन नपाईने 

गरी लनयन्त्रणको व्यवस्था गररएको छ / छैन । 

(८) राजस्व प्राप्त रकम सोको भोललपल्ट वा तोकीएको ऄवधी लभत्र राजस्व 

खातामा बैंक दालखला गने गरेको छ / छैन । 

(९) रलसदमा शंकास्पद लकलसमले केरमेट गरी ऄंक सच्याईने वा थपघट 

गरेको छ / छैन । 

(१०) काट्न बाँकी अम्दानी रलसद ठीक संख्यामा मौजदुा छ / छैन । 

(११) रद्द गररएका रलसदका सबै प्रलत ठेललमा नै मौजदुा छ / छैन । 

(१२) राजस्व कारोवारको लागी ऄलनवायय रुपमा गोश्वरा भौचर तयार गरेको छ / 

छैन । 

(१३) गोश्वरा भौचरमा चढाएको लववरण लठक छ / छैन । 

(१४) गोश्वरा भौचर साथ कारोवारलाइ प्रमालणत गने कागजात (बैंक भौचर, 

अम्दानी रलसद अलद) संलग्न छ / छैन । 

(१५) अम्दानी बाँधेको प्रत्येक बैंक भौचरमा  “....................लमलतमा 

अम्दानी जनाआयो” भन्ने छाप लागाएको छ / छैन । 

(१६) राजस्व प्राप्त हुदँा कालटएका प्रत्येक अम्दानी रलसद १०६ र १०७ को 

अधारमा दलैनक गोश्वरा भौचर तयार गरी सबै गोश्वरा भौचर म.ले.प फा नं 

१०५ र १०८ खातामा प्रलवस्ट गरेको छ / छैन । 
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(१७) म.ले.प.फा.नं १०६ र म.ले.प.फा नं १०७ को अधारमा दलैनक गोश्वरा 

भौचर तयार गरी सबै गोश्वरा भौचर म.ले.प फा.नं १०५ र १०८ खातामा 

प्रलवस्ट गरेको छ / छैन । 

(१८) म.ले.प.फा.नं १०६ र म.ले.प.फा.नं १०७ खाताहरुको शीषयकगत 

राजस्वको जोड जम्मासँग १०५ खाताको जम्मा रकम लभडेको छ / छैन । 

(१९) एक भन्दा बढी बैंक खाता हुने कायायलयले खातागत रुपमा ऄलग १०७ 

राखेको छ / छैन । 

(२०) राजस्वको मास्केबारीमा गत मलहना सम्मको अम्दानी र यो मलहनाको 

अम्दानी दखेाइएको रकम राजस्व वगीकरण ऄनसुारका शीषयकमा ठीक 

छ / छैन  

(२१) यस मलहनाको अम्दानी महलमा चढाएको रकमसँग म.ले.प.फा नं १०६ 

र १०८ मा चढाएको छ /छैन । 

(२२) कोषको ऄवस्था बैंक दालखला र नगद मौज्दातको जोड जम्मा ठीक छ / 

छैन । 

(२३) ऄलघल्लो मलहनाको प्रलतवेदनमा दखेाआएको नगद मौज्दात यो मलहना 

बैंक दालखला गरेको छ / छैन । 

(२४) राजस्वको वालषयक अ.लव. (म.ले.प.फा.नं ११३) मा लगत, 

ऄसलुी,दालखला र बाँकी दखेाएको रकम म.ले.प.फा.नं १०५ र  १०८ 

मा दखेाएको रकमसंग लभडेको छ / छैन । 

(२५) मालसक प्रलतवेदनहरुको जम्मा र वालषयक लववरणको ऄंक लभडेको छ / 

छैन । 

(२६) गत वषयको नगद मौज्दात यस अ.व मा बैंक दालखला गरेको छ / छैन । 

(२७) राजस्व खाताको शे्रस्ताले दखेाएको बैंक मौज्दातसँग बैंक स्टेटमेन्टले 

दखेाएको खातागत रकम बराबर छ / छैन । बराबर नभएमा फरक 

रकमको कच्चावारी म.ले.प.फा.नं -२१२ लववरण तयार गरेको ठीक छ / 

छैन । 

(२८) खाताहरुको प्रलवलष्टमा सम्बलन्धत कमयचारीले प्रमालणत गरेको छ / छैन ।  
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(ग) ििौटीतर्य ः 

(१) धरौटी रकम अम्दानी खचय लेखेकोमा लनयमापवूयकको प्रकृया र पयायप्त 

अधार प्रमाण संलग्न गररएको छ / छैन । 

(२) सदरस्याहा गरेको सो रकम राजस्वमा अम्दानी बाँधेको छ / छैन । 

(३) लनयमानसुार म्याद पगेुको धरौटी लफताय वा सदरस्याहा गरी खाताबन्द 

गरेको छ / छैन । 

(४) व्यलिगत धरौटी खाताको अधारमा अ.व को ऄन्त्यमा नामनामेसी 

सलहतको लववरण तयार गरेको छ / छैन । 

(५) व्यलिगत नामनामेसी ऄनसुारको धरौटी खाता (म.ले.प-११०) को धरौटी 

बाँकीमा दखेाआएको मौज्दात रकम लभडेको छ / छैन । 

(६) धरौटी खाताले दखेाएको बैंक बाँकी र बैंक स्टेटमेन्ट ऄनसुारको बाँकी 

लभडेको छ / छैन, नलभडेको भए सोको कारण खलुाइएको छ / छैन । 

(७) गत अ.व सम्मको मौज्दात रकम यस अ.व.मा लजम्बेवारी सारेको लठक 

छ / छैन 

(८) धरौटी वाहकेका ऄन्य प्रयोजनमा वा ऄन्यत्र सापटी लगी खचय गरेको छ 

/ छैन।, सापटी लगी खचय गरेको भए लफताय वा सोधभनाय गरेको छ / छैन ।  

(९) धरौटी वाहकेका ऄन्य रकमहरु धरौटी खाता प्रयोग गरी अलथयक 

कारोवार गने गरेको छ / छैन । 

११. अन्तरीक लेखापरीक्षण प्रलतवेदनः अन्तरीक लेखापरीक्षण गदाय लेखापरीक्षकले दहेायका लवषय 

समावेश गनुय पनेछ । 

(क) अन्तररक लेखापरीक्षकले अ.ले.प सकेको पन्र लदन लभत्र प्रमखु प्रशासकीय ऄधीकृत 

समक्ष तोलकएको ढाँचामा लेखापरीक्षण प्रलतवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

(ख) अन्तरीक लेखपरीक्षण गदाय दलेखएका कैलफयतहरुको सम्बन्धमा कायायलय प्रमखु र 

लेखाप्रमखुसँग छलफल गरी तत्काल फछ्यौट हुन सक्ने कैलफयतहरु तत्कालै फछ्यौट गरी 

गराइ स्रेस्ता दरुुस्त राख्न लगाईन ुपनेछ । 
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(ग) ऄलघल्लो चौमालसकको  अन्तररक लेखापरीक्षण गदाय दलेखएका कैलफयतहरु मध्ये   

फछ्यौट भएका कैलफयतहरु अन्तररक लेखापरीक्षकले लनस्सा लगाइ  लगतबाट हटाईन ु 

पनेछ । 

(घ) अन्तरीक लेखापररक्षकले अफ्नो कायय के्षत्र लभत्रका कायायलयहरुको बेरुजकुो एलककृत 

वालषयक लगत अलथयक वषय समाप्त भएको दइु मलहनालभत्र एक /एक प्रलत काययपाललका र 

महालेखा परीक्षणको डोर समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

(ङ) लेखापरीक्षण गदाय गलम्भर प्रकृलतको बेरुजहुरुः (जस्तैः मस्यौट, लहनालमना, सरकारी हालन 

नोक्सालन, सरकारी सम्पलतको दरुुपयोग भएको दलेखएमा लेखापरीक्षकले तरुुन्त  कायायलय 

प्रमखु र काययपाललकालाइ   जानकारी लदनपुनेछ । यस्ता लहनालमना वा मस्यौट गने व्यलक्त फरार 

हुने ऄवस्था दलेखएमा तरुुन्तै लछटो साधनबाट स्थानीय प्रशासनलाइ जानकारी लदनपुनेछ ।  

(च) अन्तरीक लेखापरीक्षणको वालषयक प्रलतवेदन तयार भएपछी पेश गनुय पवूय सम्बलन्धत 

कायायलयका प्रमखु, लेखा प्रमखु र ऄन्य सम्बलन्धत कमयचारीहरुबीच प्रलतवेदन ईपर छलफल 

गरी गराइ कायम भएका बेरुजकुा व्यहोराहरु राखी माआन्यटु गनुय पनेछ ।  

१२. अन्तरीक लेखापरीक्षण काययको ऄनगुमनः अन्तररक लेखा परीक्षण काययको ऄनगुमन दहेाय 

बमोलजम हुनेछ ।  

(क) गाईँकाययपाललकाले तोकेको पदालधकारी  प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत वा तोलकएको ऄन्य कुनै 

ऄलधकृत कमयचारीले लेखापरीक्षणको िममा अवश्यकता ऄनसुार स्थलगत रुपमा गइ ऄनगुमन 

गनय सक्नेछन ्।  

(ख) ऄनगुमन गनय तोलकएको ऄधीकारीबाट ऄनगुमन गदाय अन्तररक लेखापरीक्षणको ईद्दशे्य तथा 

काययके्षत्र ऄनरुुप प्रभावकारी रुपमा कायय सम्पादन भए नभएको, अन्तररक लेखा परीक्षण 

काययमा ऄपनाइएको प्रकृया, प्रयोग भएका ऄलडट नोट, परीक्षण सचुी र कायायलयगत लववरण 

फारमलाइ मखु्य अधारका रुपमा ललन ुपनेछ । 

१३. अन्तररक लेखापरीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचाः  अन्तरीक लेखा परीक्षण प्रलतवेदनको ढाँचा संघीय 

सरकारले स्वीकृत गरेका म.ले.प फारम ऄनसुार हुनेछ ।  
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परिच्छेद -४ आचािसंलिता  

१४. अन्तररक लेखापरीक्षकका लालग अचारसंलहताः अन्तररक लेखापरीक्षण गने ऄलधकारीको 

अचरण दहेाय बमोलजम हुनेछ । र सोको पालना गनुय अन्तररक लेखापरीक्षकको कतयव्य हुनेछ ।  

१. सदाचाररताः  

(क) अफ्नो काम इमान्दारी, लनष्ठा र लजम्मेवारीपवूयक सम्पादन गनुयपनेछ ।  

(ख) काययसम्पादन गदाय प्रचललत काननुको पालना गनुयपनेछ ,  

(ग)  कुनै पलन गैरकाननूी लियाकलापमा संलग्न हुन पाआने छैन, अन्तररक लेखापरीक्षण गदाय 

संगठनको ऄलहत हुने कुनैपलन कायय गनुय हुने छैन । 

(घ) संगठनको वैधालनक एवं नैलतक ईद्दशे्यको सम्मान गद ैईक्त ईद्दशे्य प्रालप्तमा तलल्लन हुन ु   

पनेछ । 

(ङ) सरोकारवालाको दृलष्टमा अचरण मालथ प्रश्न नईठ्ने गरी अफ्नो व्यवहार, सीप र काम 

ऄलभव्यक्त गनुय पनेछ ।  

(च) अन्तरीक लेखापरीक्षण पेशाप्रलत आमान्दार भइ स्वाथयगत लवचारबाट मकु्त भएर पेशागत 

लवश्वासलनयता कायम गनुयपनेछ ।  

(छ) काननुी व्यवस्था ऄनरुुप काम, कतयव्य र ऄलधकार तथा अन्तरीक लेखापरीक्षण लनलत एवं 

सम्बलन्धत काययलवलधको पणुय जानकारी राखी तदनसुार अफ्नो कतयव्यको पररपालनामा 

प्रलतबद्ध रहन ुपनेछ ।  

(ज) अन्तररक लेखापरीक्षण गने लनकायालाइ काननु बमलजम बाहके कुनै पलन लकलसमको 

ईपहार, दान दातव्य र गैर-काननुी लाभ प्राप्त गनुय गराईन ुहुदँनै ।  

२.  वस्ततुताः अन्तररक लेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणको िममा सचुना संकलन मलू्यांकन र 

संचार गदाय ईच्चतम पेशागत लनष्पक्षता प्रदान गनुय पनेछ । अन्तररक लेखापरीक्षक व्यलक्तगत 

स्वाथय र ऄन्य कुराहरुबाट प्रभालवत हुन ुहुदँनै । 

३. गोपलनयताः अन्तररक लेखापरीक्षकले अफूले प्राप्त गरेको सचूनाको मलु्य र स्वालमत्वलाइ 

सम्मान गनुयपनेछ र काननुी वा पेशागत दालयत्वको ऄवस्थामा वाहके परीक्षणका िममा प्राप्त 

सचूनाको ऄनालधकृत रुपमा   खलुासा गनुय हुदँनै ।  
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४. सक्षमताः अन्तररक लेखापरीक्षकले अफुले प्राप्त गरेको सचुनाको मलु्य र स्वालमत्वलाइ 

सम्मान गनुय पनेछ ।  

१५. अन्तररक लेखा लेखापरीक्षकले पालना गनुय पने अचरणहरुः प्रचललत काननुमा भएको व्यवस्था 

समेत अन्तररक लेखापरीक्षकले काययलवलधमा व्यवस्था भएका  अचरणहरु पालना गनुय  

अन्तररक लेखापरीक्षकको  कतयव्य हुनेछ ।  

१६. ऄन्य लवषयः यस काययलवलधले समेट्न नसकेको लबषयमा प्रचललत काननु, गाईँसभा तथा 

काययपाललकाको लनणयय र लनदशेन तथा महालेखा लनयन्त्रकको कायायलयबाट जारी भएको 

अन्तरीक लेखा परीक्षण सम्बलन्ध काययलवलध तथा लनदलेशकालाइ अधार ललन ुपनेछ ।  

परिच्छेद- ५ लवलवि  

१७. यो काययलवलधमा जारी हुन भन्दा ऄगालड गररएका अन्तररक लेखापरीक्षण यसै कायायलवलध  

बमोलजम गररएको मालननेछ ।  

१८. संशोधनः यो कायायलवलधमा कुनै दफा/ ईपदफा संशोधन गनय अवश्यक परेमा गाईँ 

काययपाललकाले तत्काल कायम रहकेो सदस्य संख्याको दइुलतहाइ मतद्वारा संशोधन गनय सक्नेछ ।  
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ऄनसलुच १ 

 दफा ६ को ईपदफा (१) सँग सम्बलन्धत 

मैवाखोला गाईँपाललका 

अन्तररक लेखापरीक्षण कायययोजना 

 

लस.नं.  कायायलयको नाम  बजेट ईपलशषयक कारोबारको 

ऄवलध 

अ.ले.प सम्पन्न गने कायय योजना अ.ले. प गने 

तोलकएको 

कमयचारीको 

नाम,थर र पद 

कैलफयत 

प्रथम चौमालसक लद्वलतय चौमालसक तलृतय चौमालसक 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

         

         

         

         

 

 अज्ञाले 

दवेी तमु्बापो 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 


