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बगवालतभाई गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

दैरेख 

    कणायरी प्रदेश  
 

 

गाउॉ कामयऩालरकाफाट ऩारयत लभलत् २०७८/१२/०६ 

प्रभाचणकयण लभलत् २०७८/१२/०६ 

याजऩत्रभा प्रकाचशत लभलत् २०७८/१२/०६ 

 

सम्वत  २०७८ सारको कामयववलध नॊ. १६ 



बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको सचित कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामयववलध – 
२०७८  

प्रस्तावना् स्थानीम सयकायराई उऩरब्ध श्रोत साधनको ऩरयचारन एवॊ उऩमोगभा ऩायदचशयता, 
लभतव्मवमता य प्रबावकारयता ल्माई आलथयक सशुासन कामभ गनय, सयकायी खचयहरू कानूनद्वाया 
सीभाफद्ध, सवु्मफचस्थत एवॊ प्रबावकायी फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको 
आलथयक कामयववलध लनमलभत तथा व्मवचस्थत गनय फनेको ऐन, २०७८ को दपा ४ फभोचजभ 
गाउॉऩालरकारे सचित कोषको आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामयववलध - २०७८ तजुयभा गयेको छ 
। 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायचम्बक  

१.  सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब् मस कामयववलधको नाभ " बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको सचित कोषको 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामयववलध २०७८" यहेको छ ।  

(२) मो कामयववलध तयुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा - 

(क) “असरु उऩय गनुय ऩने यकभ” बन्नारे प्रचलरत कानून फभोचजभ बकु्तानी ददन नहनु ेयकभ बकु्तानी 
ददएको वा फढी हनुे गयी बकु्तानी ददएको वा घटी यकभ असरु गयेको कायणफाट असरु उऩय गनुय 
ऩने बनी रेखाऩयीऺण हुॉदा ठहमायइएको फेरुज ु यकभ सम्झन ु ऩदछय य सो शब्दरे वहनालभना वा 
भस्मौट गयेको यकभ तथा गाउॉऩालरकाराई लतनुय फझुाउन ु ऩने अन्म कुनै यकभ करभराई सभेत 
जनाउॉछ । 

(ख) “अचन्तभ रेखाऩयीऺण” बन्नारे भहारेखा ऩयीऺकको कामायरमफाट हनुे रेखाऩयीऺण सम्झन ु
ऩदछय । 

(ग) “आन्तरयक रेखाऩयीऺण” बन्नारे बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको तोवकएको शाखा वा अलधकृतफाट 
हनुे आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्झन ुऩदछय । 

(घ) “आलथयक वषय” बन्नारे हयेक वषयको साउन भवहनाको एक गते देचख अको वषयको आषाढ 
भवहनाको भसान्तसम्भको फारृ भवहनाको अवलध सम्झन ुऩदछय । 
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(ङ) “ऐन” बन्नारे बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको आलथयक कामयववलध लनमलभत तथा व्मवचस्थत गनय फनेको 
ऐन २०७६ सम्झन ुऩदछय ।  

(च) “एक तह भालथको अलधकायी” बन्नारे वडा सचचव य लफषमगत शाखा प्रभखुको हकभा 
गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको हकभा गाउॉऩालरकाको 
अध्मऺ य अध्मऺको हकभा गाउॉ कामयऩालरका सम्झन ुऩदछय।  

(छ) “कामयक्रभ” बन्नारे लनचित उदेश्म प्रालप्तको रालग सिारन हनुे लनचित अवलधको कामयक्रभ 
सम्झन ुऩदछय सो य शब्दरे वावषयक ववकास कामयक्रभराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ज) “कायोफाय” बन्नारे सयकायी चर, अचर, नगद तथा चजन्सी धनभार चजम्भा लरई प्रचलरत काननु 
फभोचजभ लनधायरयत काभभा खचय वा दाचखरा गने सम्फन्धी सम्ऩूणय काभ सम्झन ुऩदछय । 

(झ) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
सम्झन ुऩदछय। 

(ञ) “कामायरम” बन्नारे बगवतीभाई गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम सम्झन ु ऩदयछ य सो शब्दरे 
बगवतीभाई गाउॉऩालरका भातहत यहेका ववबाग वा भहाशाखा वा लफषमगत शाखा/उऩशाखा वा 
कामायरम वा एकाइहरुराई सभेत जनाउनेछ ।  

(ट)“कामायरम प्रभखु” बन्नारे खण्ड (झ) य (ञ) फभोचजभको कामायरमको प्रशासकीम प्रभखु बई 
काभकाज गनय तोवकएको अलधकायी सम्झन ुऩदछय । 

(ठ) “गाउॉऩालरका” बन्नारे बगवतीभाई  गाउॉऩालरका सम्झन ुऩछय । 

(ड) “चजम्भेवाय व्मचक्त” बन्नारे रेखा उत्तयदामी अलधकृतफाट अलधकाय प्रदान गये फभोचजभको कामय 
सॊचारन गने, चजम्भा लरन,े खचय गने, रेखा याख्न,े आन्तरयक तथा अचन्तभ रेखाऩयीऺण गयाई फेरुज ु
पछ्र्मौट गने गयाउने, सयकायी नगदी चजन्सी असरु उऩय गने गयाउने तथा दाचखरा गने गयाउने 
कतयव्म बएको व्मचक्त सम्झन ु ऩदछय य सो शब्दरे बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको काभको रालग 
सयकायी नगदी वा चजन्सी लरई वा नलरई सो काभ पस्मायउन ेचजम्भा लरन ेजनुसकैु व्मचक्त सभेतराई 
जनाउॉछ । 

(ढ) “तारकु कामायरम” बन्नारे वडा कामायरम तथा लफषमगत कामायरमको हकभा बगवतीभाई गाउॉ 
कामयऩालरकाको कामायरम सम्झन ुऩदछय । 
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(ण) “फजेट सॊकेत” बन्नारे नेऩार सयकायरे स्वीकृत गयेको आलथयक सॊकेत तथा वगीकयणको 
अधीनभा यही गाउॉऩालरकाको कामायरम, लफषमगत शाखा, वडा कामायरम वा सो सयहको ऺेत्रालधकाय 
बएका आमोजना, कामयक्रभ आददको कामय प्रकृलत य सॊगठन सभेत छुविन े गयी बगवतीभाई 
गाउॉऩालरकारे ददएका सॊकेतराई जनाउॉछ । 

(थ) “फेरुज”ु बन्नारे प्रचलरत कानून फभोचजभ ऩमुायउन ुऩने यीत नऩमुायई कायोफाय गयेको वा याख्न ुऩने 
रेखा नयाखेको तथा अलनमलभत वा फेभनालसव तरयकारे आलथयक कायोफाय गयेको बनी रेखाऩयीऺण 
गदाय औॊल्माइएको वा ठहमायइएको कायोफाय सम्झन ुऩदछय । 

(द) “भातहत कामायरम” बन्नारे बगवतीभाई गाउॉऩालरका भातहत यहेका वडा कामायरम वा लफषमगत 
शाखा/उऩशाखा वा कामायरम वा एकाइहरु सम्झन ुऩदछय । 

(ध) “रेखा” बन्नारे कायोफाय बएको व्महोया देचखन ेगयी प्रचलरत कानून फभोचजभ याचखने अलबरेख, 
खाता, वकताफ आदद य सो कायोफायराई प्रभाचणत गने अन्म कागजात य प्रलतवेदनका साथै ववद्यतुीम 
प्रववलधफाट याचखएको अलबरेख य आलथयक वववयण सभेतराईय सम्झन ुऩदछय । 

(न) “रेखा उत्तयदामी अलधकृत” बन्नारे आफ्नो य भातहत कामायरमको आलथयक प्रशासन सॊचारन गने, 
वावषयक फजेट तमाय गने य सो फजेट लनकासा प्राप्त गयी खचय गने अलधकाय समु्ऩन,े फजेट तथा 
कामयक्रभ अनसुाय हनुे आलथयक कायोवायको रेखा याख्न े य याख्न रगाउन,े रेखा वववयण तमाय गने 
गयाउने, ववलनमोजन, याजस्व, धयौटी, चजन्सी  य अन्म जनुसकैु कायोवायको आन्तरयक तथा अचन्तभ 
रेखाऩयीऺण गयाउने, फेरुज ु लनमलभत गने गयाउने, असरु उऩय गने गयाउने वा लभन्हा गने गयाउने 
कतयव्म बएको बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतराईय सम्झन ुऩदछय। 

(ऩ) “रेखाऩरयऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण सलभलत” बन्नारे आलथयक कामयववलध लनमलभत तथा 
व्मवचस्थत गनय फनेको ऐन २०७८ फभोचजभको रेखाऩरयऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण सलभलत सम्झन ु
ऩदयछ ।  

(प) “ववलनमोजन” बन्नारे बगवतीभाई गाउॉऩालरका सबाद्वाया ववलबन्न कामयका रालग ववलबन्न शीषयकभा 
खचय गनय ववलनमोजन बएको यकभ सम्झन ुऩदछय ।   

(फ) “ववत्तीम वववयण” बन्नारे नेऩार सयकायरे स्वीकृत गयेको भाऩदण्ड फभोचजभ कुनै लनचित 
अवलधभा बएको आलथयक कायोवायको सभविगत चस्थलत दशायउने उदे्दश्मरे शीषयक सभेत खलु्न ेगयी 
तमाय गरयएको वववयण सम्झन ुऩदछय य सो शव्दरे कायोवायको चस्थलत दशायउने गयी उऩ-शीषयकका 
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आधायभा वनाइएको फजेट अनभुान, लनकासा, खचय, आम्दानी, दाचखरा य फाॉकी यकभ सभेत 
खरुाइएको प्रालप्त य बकु्तानी वववयण य सोसॉग सम्वचन्धत रेखा, वटप्ऩणी य खरुासा सभेतराई 
जनाउॉछ । 

(ब) स्थानीम सचित कोष बन्नारे, स्थानीम सयकाय सन्चारन ऐन २०७४ को दपा ६९ फभोचजभ 
बगवतीभाई गाउॉऩालरकाको सचित कोष सम्झन ुऩदछय । 

(भ) “सबा” बन्नारे बगवतीभाई गाॉउ सबा सम्झन ुऩदछय । 

(म) “सॊऩयीऺण” बन्नारे आन्तरयक वा अचन्तभ रेखाऩयीऺण प्रलतवेदनभा औॊल्माइएको फेरुजकुो 
सम्फन्धभा ऩेश हनु आएका स्ऩिीकयण वा प्रलतवक्रमा साथ सॊरग्न प्रभाण तथा कागजातको आधायभा 
गरयने पस्मौट सम्वन्धी कामयराई सम्झन ुऩदछय य सो शब्दरे सबाफाट गदठत रेखा सलभलतफाट प्राप्त 
सझुाव वा लनदेशनका आधायभा गरयने ऩयीऺण वा अनगुभन कामय सभेतराई जनाउॉछ । 

(य) “कामयऩालरका” बन्नारे बगतवीभाई गाउॉ कामयऩालरका सम्झन ुऩदछय । 

(र) “सावयजलनक जवापदेहीको ऩद” बन्नारे ऩारयश्रलभक ठेवकएको वा नठेवकएको जे बए ताऩलन कुनै 
रूऩभा लनमकु्त हनु ेवा लनवायचचत हनुे वा भनोनमन हनुे कानूनी भान्मता प्राप्त सावयजलनक काभ, कतयव्म 
य अलधकाय बएको ऩद सम्झन ुऩदछय । 

(व) “लफषमगत शाखा” बन्नारे बगवतीभाई गाउॉऩालरका अन्तगयत यहेको ववबाग, भहाशाखा, लफषमगत 
शाखा, कामायरम वा एकाइराई सम्झन ुऩदछय ।  

ऩरयच्छेद २ 

आन्तरयक लनमन्त्रण तथा रेखाऩयीऺण  

३. आन्तरयक लनमन्त्रण सम्फन्धी व्मफस्था: (१) कामायरमफाट सम्ऩादन गरयने कामय, प्रदान गरयने सेवा 
तथा स्वीकृत कामयक्रभ फभोचजभको वक्रमाकराऩ लभतव्ममीता, कामयदऺता, प्रबावकायीता य 
जोचखभयवहत ढॊगफाट सम्ऩादन गनय, ववत्तीम प्रलतवेदन प्रणारीराई ववश्वसनीम फनाउन तथा प्रचलरत 
कानून फभोचजभ कामयसम्ऩादन गनय, काभको प्रकृलत अनसुायको आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी तमाय गयी 
रागू गनुय ऩनेछ ।  
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(२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी तमाय गदाय कामायरमको काभको 
प्रकृलत अनसुाय लनमन्त्रणको वातावयण, सम्बाववत जोचखभ, लनमन्त्रणको उऩाम, सूचना य सिाय, 
अनगुभन गने लनकाम य ववलध रगामतका ववषम सभेट्न ुऩनेछ ।  

(३) आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीको अनगुभन गनय चजम्भेवाय अलधकृत तोकी अनगुभन गने य 
सोको प्रलतवेदन ददन ेव्मवस्था लभराउन ुऩनेछ ।  

(४) उऩलनमभ (३) फभोचजभको प्राप्त प्रलतवेदन रेखाऩयीऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण 
सलभलतभा ऩेश गनय रगाउन ुऩनेछ ।  

४. रेखाऩयीऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण सलभलतको फैठक सम्फन्धी कामयववलध: (१) रेखाऩयीऺण तथा 
आन्तरयक लनमन्त्रण सलभलतको फैठक आवश्मकता अनसुाय फस्न सक्नेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोचजभको वैठकभा रेखाऩयीऺण तथा आन्तरयक लनमन्त्रण सलभलतरे 
कामायरमफाट आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीको ऩरयऩारना बए नबएको सम्फन्धभा भूल्माॊकन गनुय ऩनेछ 
। त्मसयी भूल्माॊकन गदाय कुनै ववषम सधुाय गनुय ऩने देचखएभा सो ववषम खरुाई अववरम्फ सधुाय गनय 
लनदेशन ददन ुऩनेछ ।  

५. आन्तरयक रेखाऩयीऺण सम्फन्धी व्मफस्था: (१) गाउॉऩालरकारे कानून फभोचजभ आफ्नो आम य 
व्ममको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गयाउन ुऩदयछ ।  

(२) ववलनमोजन, याजश्व, धयौटी, आम्दानी तथा खचय वा सम्ऩलत तथा दावमत्व य प्रचलरत 
कानून फभोचजभ खडा बएको कामायरम सिारन वा अन्म सावयजलनक कोषको रेखाऩयीऺण आन्तरयक 
रेखाऩयीऺणको रालग खवटएको आन्तरयक रेखाऩयीऺकराई उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोचजभको रेखाऩयीऺणफाट आन्तरयक रेखाऩयीऺणरे औल्माएका 
कैवपमत सम्फचन्धत अलधकायीरे अचन्तभ रेखाऩयीऺण हनुबुन्दा अगावै सम्ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ।  

(४) आन्तरयक रेखाऩयीऺणको एक प्रलत अचन्तभ रेखाऩयीऺणका रालग खवटन े डोय वा 
भहारेखाऩयीऺकरे तोकेको व्मचक्त वा लनकामराई उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद ३ 
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आन्तरयक रेखाऩयीऺक सम्फन्धी व्मवस्था  

६. आन्तरयक रेखाऩयीऺक तोक्न:े (१) गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रेखाऩयीऺण शाखा प्रभखुराई 
सम्फचन्धत स्थानीम तहको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गनय आन्तरयक रेखाऩयीऺक तोक्न ुऩनेछ ।  

(२) गाउॉऩालरकारे आन्तरयक रेखाऩयीऺणको रालग भहारेखा लनमन्त्रक कामायरम भापय त 
सम्फचन्धत कोष तथा रेखा लनमन्त्रक कामायरमराई अनयुोध गनय सक्नेछ ।  

(३) अन्तय-सयकायी अचततमायी अन्तगयत बएको लनकासा खचयको आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
सम्फचन्धत अचततमायी ददने लनकामको आन्तरयक रेखाऩयीऺकरे गनेछ ।  

ऩरयच्छेद ४ 

आन्तरयक रेखाऩयीऺणको ववषम   

७. आन्तरयक रेखाऩयीऺणको ववषम: (१) आन्तरयक रेखाऩयीऺण गदाय सावयजलनक स्रोतको प्रालप्त य 
उऩमोगको सम्फन्धभा देहामका ववषमहरूको सलुनचित गयी रेखाऩयीऺण गनुय ऩदयछ ।  

(क) आलथयक वववयण तोवकएको ढाॉचाभा तमाय बई कायोफायको मथाथय चस्थलत चचत्रण बएको, 
ववलनमोजन ऐन फभोचजभ स्वीकृत सीभालबत्र यही सोही ऐन फभोचजभ लनददयि प्रमोजनभा खचय गयेको,  

(ख) याजस्व रगामत सभस्त आम्दालन, धयौटी, असरुी य दाचखरा गयेको,  

(ग) सयकायी सम्ऩचत्तको अलबरेख, उऩमोग य सॊयऺणको ऩमायप्त व्मवस्था गयेको, 

(घ) आन्तरयक लनमन्त्रण व्मवस्था प्रबावकायी यहेको,  

(ङ) आलथयक कायोफाय गदाय ऐन काननुको ऩरयऩारना गयेको एवॊ ऩषु्ट्याई गने मथेि प्रभाण  

याखेको,  
(च) फजेट तथा कामयक्रभ अनसुाय लनधायरयत सभमलबत्र प्रगलत हालसर गयेको । 
(छ) खरयद कामय गदाय खरयद कानूनको ऩरयऩारना बएको ।  
(ज) यकभान्तय/श्रोतान्तय गदाय आलथयक कामयववलधको ऩारना गयेको ।  

(२) आन्तरयक रेखाऩरयऺकरे रेखाऩयीऺण गदाय देहामको कुयाको जाॉच गनुयऩनेछ ।  

(क) कामायरमभा हनुे ववलनमोजन, याजश्व, धयौटी, सम्ऩलत तथा अन्म सयकायी कोषको आम्दानी 
तथा खचय य त्मसको रेखाङ्कन प्रचलरत कानूनद्वाया लनधायरयत प्रवक्रमा अनरुूऩ बए नबएको, 
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(ख) कामायरमको रालग आवश्मक भारसाभान, लनभायण कामय तथा ऩयाभशय सेवा खरयद गदाय 
खरयद कानूनको ऩारना बए नबएको, 

(ग) कामायरमको ववत्तीम साधनको उऩमोग, लभतव्ममी तरयकारे दऺताऩूवयक, प्रबावकायी रूऩभा 
बए वा नबएको, 

(घ) यकभान्तय/श्रोतान्तय गदाय आलथयक कामयववलधको ऩारना बए नबएको, 

(ङ) तोवकएको सभमभा ऩेस्की पस्मौट बए नबएको य पस्मौट हनु फाॉकी यहे नयहेको, 

(च) कामायरमको स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ अनरुूऩ रक्ष्म प्रालप्त गये वा नगयेको, 

(छ) कामायरमको ववत्तीम प्रलतवेदनरे आलथयक कायोवायको सही य मथाथय चचत्रण प्रस्ततु गये वा 
नगयेको, 

(ज) आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारी ऩमायप्त यहे वा नयहेको, 

(झ) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे प्रत्मेक भवहना याजस्व उठ्न छुट बए वा नबएको य याजस्व 
रेखा तथा दाचखराको लनयीऺण गयी याजस्व वहनालभना बए वा नबएको य याजस्व तथा हसवरी 
याजस्वको रेखा यहे वा नयहेको लनयीऺण गयी सोको अलबरेख अध्मावलधक गनय रगाएको वा 
नरगाएको, 

(३) आन्तरयक रेखाऩयीऺकरे गाउॉऩालरकाको आलथयक कामयववलध लनमलभत तथा व्मवचस्थत 
गनय फनेको ऐन, २०७६ य लनमभावरी फभोचजभ ववचाय गनुय ऩने ववषमहरूको रूज ुसूची (चेकलरि) 
अनसूुची – १ फभोचजभ तमाय गयी सोको आधायभा आन्तरयक रेखाऩयीऺण गनुय ऩनेछ ।  

(४) आन्तरयक रेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण सम्ऩन्न गयी रेखाऩयीऺण वटऩोट, चेकलरि य 
अन्म वववयणको आधायभा आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रलतवेदन तमाय गयी ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

(५) कामायरमरे उऩलनमभ (४) फभोचजभ प्राप्त प्रलतवेदनभा उचल्रचखत सझुाव कामायन्वमन गये 
वा नगयेको य कुनै फेरूज ुकामभ बएकोभा त्मस्तो फेरूज ुसभमभै पस्मौट गये वा नगयेको सम्फन्धभा 
अनगुभन गनुय ऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद ५ 
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फेरूज ुपस्मौट तथा वववयण अध्मावलधक गने 
८. आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाट देचखएको कैवपमत तथा फेरूज ु पस्मौट गने: (१) कामायरमरे 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण प्रलतवेदनभा औॊल्माईएका कैवपमत सम्फन्धभा तै्रभालसक प्रलतवेदनको हकभा 
अको तै्रभालसक अवलध लबत्र तथा वावषयक प्रलतवेदनको हकभा अचन्तभ रेखाऩयीऺण हनु ु अगावै 
आवश्मक प्रभाण सॊरग्न गयी लनमलभत गनुय ऩने बए लनमलभत गयाई फेरूज ुपस्मौट गनुय गयाउन ुऩनेछ 
।  

(२) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे आपैरे लनमलभत गनय नसक्न े फेरूजरुाई लनमलभत गनयको 
रालग आवश्मक वववयण सवहत अचततमायी प्राप्त अलधकायी वा लनकामसभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

(३) उऩलनमभ (३) फभोचजभ प्रभाण कागजात प्राप्त बएऩलछ अचततमायी प्राप्त अलधकायी वा 
लनकामरे त्मस्तो फेरूज ुलनमलभत गनुय ऩने देचखएभा लनमलभत गरयददन ुऩनेछ । 

(४) कामायरमरे आन्तरयक रेखाऩयीऺणफाट देचखएको फेरूजकुो व्महोया, कामभ बएको फेरूज ु
य पस्मौट हनु फाॉवक यहेको फेरूजकुो वववयण अचन्तभ रेखाऩयीऺक सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

(५) कामायरमरे अचन्तभ रेखाऩयीऺण बई प्रलतवेदन प्राप्त बएको ऩन्र ददन लबत्र आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण य अचन्तभ रेखाऩयीऺण गदाय देचखएको फेरूजकुो तरुनात्भक वववयण अध्मावलधक गयी 
अनसूुची – २ फभोचजभको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ । 

९. फेरूज ु रगत याख्न:े (१) रेखाऩयीऺण प्रलतवेदनभा औल्माईएको फेरूजकुो रगत अनसूुची -३ 
फभोचजभको ढाॉचाभा याख्न ुऩनेछ ।  

(२) उऩलनमभ (१) फभोचजभ रगत याखेऩलछ आन्तरयक रेखाऩयीऺणको रगत कामभ हनुेछैन 
। 

ऩरयच्छेद ६ 
ववववध  

१०. रेखाऩयीऺण सहजीकयण सलभलत:  (१) गाउॉऩालरकाफाट सम्ऩादन गरयन ेकामयहरुभा आन्तरयक 
लनमन्त्रण प्रणारी अवरम्वन गयी प्रबावकायी, दऺताऩूणय एवॊ लभतव्ममी रुऩभा कामय सम्ऩादन गनय, 
ववत्तीम प्रलतवेदनहरुराई सभमभै तमाय गनय तथा ववश्वसनीम फनाउन,फेरुज ुपस्मौट गनय गयाउन गाउॉ 
कामयऩालरकारे आपूभध्मेफाट तोकेको सदस्मको अध्मऺताभा, गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
गनय तोवकएको अलधकृत, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे तोकेको गाउॉऩालरकाको अलधकृत य प्राववलधक 
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अलधकृतसभेत यहेको एक रेखाऩयीऺण सहजीकयण सलभलत गठन गयी सहजीकयण सम्फन्धी कामय 
गयाउन सक्नछे ।  

 (२) स्थानीम गाउॉऩालरकाको सचित कोषको आन्तरयक रेखाऩरयऺण सम्फन्धी कामयववलध – 
२०७८ कामायन्वमनराई सयर फनाउन गाउॉकामयऩालरकारे आवश्मक श्रोत/हाते ऩचुस्तका/कामयसिारन 
ववलध फनाई रागू गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची -१ 

लनमभ (७) को उऩलनमभ (३) सॊग सम्फचन्धत 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका 

कामायरम कोड नॊ. …. 

आन्तरयक रेखाऩयीऺण जाॉचसूची 
(Internal audit checklist) 

आन्तरयक रेखाऩयीऺण गदाय सॊबाववत जोचखभभा आधारयत यहेय रेखाऩयीऺण गनय लनम्नानसुाय 
आन्तरयक रेखाऩयीऺण जाॉचसूची (Internal audit checklist) अनसुयण गनुय ऩदयछ । 

लस.नॊ. ऩयीऺण गनुयऩने ववषम छ छैन वेरूजकुो वकलसभ 

सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

१.  प्रचलरत कानूनी व्मवस्था      

२. व्मवस्थाऩकीम अभ्मासको प्रबावकायीता 

स्वीकृत दयवन्दी 

ऩदऩूलतय्  रयक्त् 

 

सूचना प्रववलधको प्रमोग बएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

३. लभतव्मवमता, सेवा प्रवाह य खरयदभा 
ऩायदचशयता 
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लस.नॊ. ऩयीऺण गनुयऩने ववषम छ छैन वेरूजकुो वकलसभ 

सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

४. कामयदऺता      

५. प्रबावकायीता कामयको ददगोऩना      

६. आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीको सभग्र 
भलु्माङ्कन 

     

७. शे्रस्ता तथा प्रलतवेदन तपय को ऩयीऺण 

▪ शे्रस्ता /कागजात यीतऩूवयक तमाय 
गयी स्वीकृत गयाइ "बकु्तानी बमो" 
बने्न छाऩ 

▪ शे्रस्ताभा अॊकगणीलतम शदु्दता 
कामभ गनय रूज ुय लबडान गयी 
एवकन गरयएको 

▪ खचयको पाॉटवायी रगामत ववलबन्न 
प्रलतवेदनहरू तोवकएको सभमभा 
तमाय गयी ऩेश गयेको  

▪ गोश्वाया बौचय रगामतका 
कागजात य अलबरेख अलधकाय 
प्राप्त अलधकायीफाट प्रभाचणत गयेको  

▪ भवहनाको अन्तभा फैंक नगदी 
वकतावको सन्तरुन ऩयीऺण गयेको 

▪ फैंक वहसाव वववयण लबडेको 

▪ कोरेलनकाको लनकासा य खचय फैंक 
नगदी वकतावको कायोवायसॊग 
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सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

लबडेको  

▪ फजेट खचय उऩ-चशषयकभा 
ववलनमोचजत यकभको सीभा लबत्र 
यही खचय बएको 

▪ बकु्तानी ददन फाॉकीको कच्चावायी 
कोरेलनका फाट प्रभाचणत गयाएको 

▪ ववगतको बकु्तानी गदाय स्वीकृत 
कामयक्रभभा सभावेश गयेको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

८. ववलनमोजन तपय को ऩयीऺणको जाॉच सूची 

तरव बत्ता 

▪ लनजाभती वकतावखाना/कोरेलनका 
तथा अन्म सम्फचन्धत लनकामफाट 
तरवी प्रलतवेदन ऩायीत बएको  

▪ हाचजयी अलबरेख सॊरग्न बएको  

▪ गमर गयेको ददनको तरव किा 
गयेको 

▪ अन्म कामायरमफाट काजभा 
आएको कभयचायीराई सोधबनाय 
ददन ेगयी बकु्तानी गरयएको तरफ 
सोधबनाय प्राप्त गयेको  

▪ लनमभरे तोकेको बन्दा फढी अवलध 
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सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

काजभा याखेको 

▪ अलग्रभ ऩारयश्रभीक कय किी गयी 
याजश्व दाचखरा बएको 

ऩेश्की 

▪ ऩेश्की ददॊदा आवश्मकता बन्दा 
फढी नहनुे गयी ददएको  

▪ ऩेश्की पर्छ्यौटको रागी म्माद 
लबत्र शे्रस्ता दताय बएको 

▪ म्माद लबत्र ऩेचश्क पर्छ्यौट 
नगयेकोभा व्माज असूरी य अन्म 
कायवाही बएको 

▪ ऩेचश्क लरन ेव्मचक्त वा सॊस्थाको 
वववयणको अलबरेख याखेको  

▪ म्माद नाघेको य म्माद ननाघेको 
ऩेचश्कको छुिा छुिै वववयण 
याखेको 

▪ पभय कम्ऩनी वा सॊस्थाराई ऩेचस्क 
ददॊदा फैंक ग्मायेण्टी लरएको  

▪ फीर बकु्तानी गदाय सम्झौता 
फभोचजभ कटाउन ुऩने ऩेश्की 
यकभ किा गयेको 

▪ आलथयक फषयको अन्तभा पर्छ्यौट 
हनु नसकेको ऩेचश्क यकभ अको 
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सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

आलथयक फषयभा चजम्भेवायी सायेको 

▪ प्रलतत ऩत्र अलबरेख याखेको 

चजन्सी 

▪ प्रत्मेक आलथयक फषयभा चजन्सी 
लनरयऺण गने गयेको 

▪ प्रमोगभा नआउन ेचजन्सी साभानको 
लरराभ / लफक्री गयेको 

▪ भभयत सॊबाय हनु सक्न ेसाभान 
लरराभ /लफवक्र गयेको 

▪ अलधग्रहण वा खरयद गयेको जग्गा 
/ बवनको धनीऩूजाय कामायरमको 
नाभभा प्राप्त गयेको 

▪ भेचशनयी साभानको भभयत सॊबायको 
अलबरेख याखेको 

▪ हेबीईचक्वप्भेन्ट बाडाभा लरन ेददन े
गयेकोभा लनमभानसुाय अलबरेख 
याखेको 

कय सम्फचन्ध 

▪ लनमभ अनसुाय किी गनुय ऩने 
अग्रीभ आमकय किी गयी 
सम्फचन्धत कोषभा दाचखरा गयेको 

▪ भारसाभानको खरयद गदाय  प्मान 
य भूल्मअलबफदृ्दी कयभा दताय बएको 
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सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

लफके्रता फाट खरयद गयेको 

▪ भूल्मअलबफदृ्दी कय सभावेश बएको 
फीर बकु्तानी गदाय सम्फचन्धत 
याजश्व कामायरमराई जानकायी 
ददएको 

▪ खरयद गयेको फीरको प्मान /भ्माट 
नम्फय आन्तरयक याजश्व 
कामायरमको वेबसाइटभा लबडान 
गयेको 

तालरभ, सेलभनाय तथा फैठक बत्ता 

▪ तालरभ,सेलभनाय फैठक बत्ता तथा 
अन्म खचयहरू स्वीकृत नम्सय 
फभोचजभ बएको  

▪ तालरभ, सेलभनाय य फैठकको खचय 
तोवकएको नम्सय अनसुाय फाॉडपाॉट 
गयी स्वीकृत गयेको 

▪ वोरऩत्र भूल्माॊन सलभलत फाहेक 
एउटै लनकाम अन्तगयतका 
कभयचायीहरू भात्र फसी वैठक 
बत्ता लरएको 

▪ वैठक बत्ता बकु्तानी गदाय कामायरम 
सभम अचघ वा ऩलछ फसेको 
फस्तगुत प्रभाण  

▪ फैठक बत्ता कानून फभोचजभको 
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सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

सलभलतफाट गदठत उऩसलभलतराई 
भात्र बकु्तानी गयेको 

▪ फैठकभा आभचन्त्रत वा लफशेषऻ 
लतन जना बन्दा फवढ याचखएको  

खरयद सम्फचन्ध 

▪ सावयजलनक खरयदभा रू दश राख 
बन्दा भालथको खरयद गदाय वावषयक 
खरयद मोजना तमाय गयेको 

▪ दश कयोड बन्दा भालथ वा 
फहवुवषयमा मोजनाको खरयद गदाय 
गरुू खरयद मोजना तमाय गयेको 

▪ एकै ऩटक खरयद गनय सवकनभेा 
फोरऩत्र छल्न ेउदेश्मरे ऩउटै 
काभराई टुक्रा ट्क्रा गयाई खरयद 
गयेको  

▪ सावयजलनक खरयद (लनभायण, 
भारसाभान य सेवा) को रागत 
अनभुान तमाय गदाय प्रचलरत 
स्वीकृत दय येट फभोचजभ गयेको 

▪ भारसाभान खरयद गदाय 
आवश्मकता बन्दा फढी ऩरयभाणभा 
खरयद गयेको 

▪ फोरऩत्र वा चशरफन्दी दयबाउऩत्र 
फभोचजभका सफै भारसाभान, 
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सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

लनभायण साभाग्री य सेवा आऩूलतय 
गयेको  

▪ भारसाभान वा सेवा खरयद गदाय 
एक ऩटकभा वा एक आलथयक 
फषयभा एउटै व्मचक्त वा पभयफाट 
ऩाॉचराख बन्दा फढीको खरयद 
गयेको 

▪ सयकायी काभको रालग घय, 
जग्गा, गोदाभ बाडा वा वहारभा 
लरई बकु्तानी ददइएकोभा येण्ट 
कलभवटरे लनणयम गयेको  

▪ लनभायण कामयको ड्रइङ्, लडजाइन 
तथा स्ऩेलसवपकेशन, नम्सय य दय 
ववश्लषेण सावयजलनक खरयद 
लनमभावरी फभोचजभ स्वीकृत 
बएको 

▪ रागत अनभुान तमाय गदाय य सो 
फभोचजभको कामय गदाय लरड 
लरएकोभा सो वास्तववकताभा 
आधारयत  

▪ उऩबोक्ता सलभलत फाट लनभायण 
कामय गयाउन प्राथलभकता ददन ु
ऩनेभा सो अनसुाय गयेको 

▪ ऩूवय मोग्मता लनधाययण प्रकृमाफाट 
लनभायण कामय गयाएको बए खरयद 
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काननुको प्रकृमा ऩयुा गयेको 

▪ प्राववलधक /ऩयाभशय सेवा लरएकोभा 
खरयद काननुको प्रकृमा ऩयुा गयेको 

▪ ऩयाभशय सेवाको रागत अनभुानको 
दययेट वास्तववक फजाय भूल्म 
बन्दा धेयै फढी हनु ेगयी कामभ 
गयेको 

▪ प्राववलधक /ऩयाभशय सेवा लरएकोभा 
सो काभ कामायरमको 
जनशचक्तफाटै हनु सक्ने अवस्था 

▪ लनभायण कामयको रागत अनभुान, 
ड्रइङ,लडजाइन तथा फोरऩत्र 
सम्फचन्धत कागजातहरू अलधकाय 
प्राप्त अलधकायीफाट स्वीकृत बएको  

▪ फोरऩत्रको सूचना सावयजलनक 
खरयद कानूनको प्रावधान अनसुाय 
बएको 

▪ फोरऩत्रको सूचना फभोचजभ लफवक्र 
य दाचखरा बएका वोरऩत्रहरू छुिै 
वकतावभा दताय गयी अलधकाय प्राप्त 
अलधकायीफाट प्रभाचणत गयेको  

▪ फोरऩत्र भूल्माङ्कन सलभलतफाट 
प्राववलधक य आलथयक प्रस्ताव 
भूल्माङ्न गयेको 
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सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

▪ बेरयएसन आदेश ददएको बए खरयद 
कानून फभोचजभ गयेको 

▪ लनभायण कामय सम्ऩन्न बएऩलछ 
कामयस्वीकाय /कामय सम्ऩन्न 
प्रलतवेदन तमाय गयेको 

▪ कचन्टन्जेन्सी खचयको खाता याखी, 
लनभायण कामयसॊग सम्फचन्धत सीभा 
लबत्र यही खचय गयेको  

▪ कम्प्मटुयाइज्ड नाऩी वकताफ तमाय 
गरयएकोभा प्रत्मेक ऩानाभा ऩेज 
नॊ.याखी फाइचण्डङ गयी नाऩी 
वकताफ लनमन्त्रण अलबरेख 
अध्मावलधक याखेको 

▪ लनभायण व्मवशामी/आऩूलतयकतायरे 
भूल्म अलबफदृ्दी कय फीजक नॊ. 
हातरे रेखेको वा सच्माई जायी 
गयेको 

▪ डोय हाचजयी लनमन्त्रण वकताफ 
लनमभानसुाय अध्मावलधक याखेको 

सशतय य अन्म अनदुान 

▪ अनदुान खचय गदाय वावषयक 
कामयक्रभभा रऺ य उऩरचव्ध 
लनधाययण गयेय भात्र गरयएको  

▪ अनदुान खचय गदाय खरयद काननु 
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फभोचजभ आवश्मक प्रकृमा ऩयुा 
गयेको 

▪ सशतय, सभऩयुक य ववशेष अनदुान 
सहामताको यकभ आ.व.को अन्त्म 
सम्भभा खचय नबइ फाॉकी यकभ 
विज गयेको  

९. याजश्व/आम्दानी तपय को ऩयीऺणको जाॉच 
सूची 

▪ लनधायरयत रऺ फभोचजभको सफै 
याजश्व यकभ उठेको  

▪ फाॉकी याजश्व बए सो को रगत 
याखेको 

▪ असरु बएको सफै यकभ  दाचखरा 
गयेको 

▪ याजश्व आम्दानी प्राप्त गनय प्रमोग 
गरयएका यलसदहरू अऩचरन हनु 
नऩाउन ेगयी यलसद लनमन्त्रण 
खाताको व्मवस्था गयेको 

▪ नगद फाहेक फैंक बौचयफाट प्राप्त 
याजश्व आम्दानीको यलसद ददने 
गयेको 

▪ आम्दानी यलसदभा लसरलसरेवाय 
रूऩभा यलसद नम्फय छावऩएको  
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▪ नगद प्राप्त यकभ सोवह ददन वा 
बोलरऩल्ट फैंक दाचखरा गने 
गयेको  

▪ यलसद शॊकास्ऩद वकलसभरे केयभेट 
गयी अॊक सच्माएको वा थऩघट 
गयेको 

▪ काट्न फाॉकी आम्दानी यलसद दठक 
सॊतमाभा भौजदुा यहेको 

▪ यद्द गरयएको यलसदका सफै प्रलत 
ठेरीभा नै भौजदुा यहेको 

▪ याजश्व कायोवायका रालग अलनवामय 
रूऩभा गोश्वाया बौचय तमाय गने 
गयेको 

▪ आम्दानीको प्रत्मेक फैंक बौचयभा 
"....लभलतभा आम्दानी जनाइमो" 
बने्न छाऩ रगाएको 

▪ एक बन्दा फढी खाता हनुे 
कामायरमरे खातागत रूऩभा 
अलबरेख रेजय याखेको 

▪ कोषको अवस्थाभा फैंक दाचखरा य 
नगद भौज्दातको जोड जम्भा 
लबडेको 

▪ कोषको भालसक प्रलतवेदनहरूको 
जम्भा य वावषयक वववयणको अॊक 
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लस.नॊ. ऩयीऺण गनुयऩने ववषम छ छैन वेरूजकुो वकलसभ 

सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

लबडेको 

▪ गत फषयको नगद भौज्दात मस 
आ.फ.भा फैंक दाचखरा गयेको 

▪ याजश्व खाताको शे्रस्तारे देखाएको  
फैंक भौज्दात य फैंक स्टेटभेन्टरे 
देखाएको  खातागत यकभ लबडेको 

१०. धयौटी तपय को ऩयीऺण जाॉचसूची 

▪ धयौटी यकभ आम्दानी खचय 
रेखेकोभा लनमभऩूवयकको प्रकृमा य 
ऩमायप्त आधाय प्रभाण सॊरग्न 
गयेको 

▪ सदय स्माहा गयेकोभा सो यकभ 
याजश्वभा आम्दानी फाॉधेको 

▪ लनमभानसुाय म्माद ऩगेुको धयौटी 
वपताय वा सदय स्माहा गयी खाता 
फन्द गयेको 

▪ धयौटी वपताय गदाय लनददयि भभयत 
सॊबाय अफलध लफतेको य कय चकु्ता 
/सभामोजन ऩत्र लरएको  

▪ आ.व. को अन्त्मभा नाभ नाभेसी 
सवहतको व्मचक्तगत धयौटीको 
वववयण तमाय गरयको  

▪ व्मचक्तगत नाभनाभेसी अनसुायको 
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लस.नॊ. ऩयीऺण गनुयऩने ववषम छ छैन वेरूजकुो वकलसभ 

सैद्दाचन्तक असरुउऩय अलनमलभत 

धयौटी खाता यकभ य धयौटी 
फाॉकीभा देखाइएको भौज्दात यकभ 
लबडेको  

▪ धयौटी खातारे देखाएको फाॉकी 
यकभ य फैंक स्टेटभेन्ट अनसुायको 
फाॉकी लबडेको 

▪ सावयजलनक लनभायण य खरयदको 
रालग व्मवशामीफाट लरइएको फैंक 
ग्मायेण्टीको अलबरेख याखेको 

▪ लनभायण व्मवशामी/आऩूलतयकतायको 
व्मचक्तगत धयौटी खाता याखेको 
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अनसूुची -२ 

लनमभ (८) को उऩलनमभ (५) सॊग सम्फचन्धत 

फेरूजकुो तरुनात्भक वववयणको ढाॉचा 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका 

कामायरम कोड नॊ. …. 

आन्तरयक रेखाऩयीऺण य अचन्तभ रेखाऩयीऺणको फेरूजकुो तरुनात्भक वववयण 

 

कामायरम सॊकेत न् 

आ
लथ
यक
 व
षय 

फजे
ट 
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 चश
षयक
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ॊ. 
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व्म
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/स
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ाभ
 फेरुजकुो 
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रगलत/सैद्धाचन्त

क 

अचन्तभ 
रेखाऩयीऺण 
हनबुन्दा 
अगालड 

पस्मौट रु. 

आन्तरयक 
रेखाऩयीऺणफाट कामभ 
बएको फेरुज ुअचन्तभ 

रेखाऩयीऺण ऩलतयवेदनभा 
सभावेश बई रगत किा 

बएको रु. अच
न्त
भ 
रेख

ाऩय
ीऺ
ण 

प्रलत
वेद
नभ

ा स
भा
वेश

 
फेरु
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 फे
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अनसूुची -३ 

लनमभ (९) को उऩलनमभ (१) सॊग सम्फचन्धत 

फेरूज ुरगतको ढाॉचा 

बगवतीभाई गाउॉऩालरका 

कामायरम कोड नॊ. …. 

रेखाऩयीऺण प्रलतवेदनभा औल्माइएको फेरूजकुो रगत 

आ
लथ
यक
 फ
षय 
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ट 
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शी
षयक

 न
म्व
य 

फेरु
ज ु
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भ 
फेरु

ज ु
रु.

 

मस आलथयक फषयको 
शरुुको फाॉकी रु. 

मस आलथयक फषयभा पमौट रु पस्मौट बई फाॉकी यहेको 
चजम्भेवायी सानुयऩने रु. 
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