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�फक्कल गाउँपा�लकाको सि�त कोषको आन्त�रक लेखापर�क्षण सम्बन्धी 

कायर्�व�ध –२०७९  

�स्तावनाः स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध �ोत साधनको प�रचालन एवं 
उपयोगमा पारदिशर्ता, �मतव्य�यता र �भावका�रता ल्याई आ�थर्क सशुासन 

कायम गनर्, सरकार� खचर्हरू कानून�ारा सीमाब�, सवु्यबिस्थत एवं 

�भावकार� बनाउन वाञ्छनीय भएकोले �फ�ल गाउँपा�लकाको आ�थर्क 

कायर्�व�ध ऐन ,२०७ ४ को दफा १८ बमोिजम गाउँपा�लकाले सि�त कोषको 
आन्त�रक लेखापर�क्षण सम्बन्धी कायर्�व�ध-२०७९ तजुर्मा गरेको छ। 
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प�रच्छेद १ 

प्रारिम्भक  

१. सं��प्त नाम र प्रारम्भः यस कायर्�व�धको नाम " �फ�ल 

गाउँपा�लकाको सि�त कोषको आन्त�रक लेखापर�क्षण सम्बन्धी 
कायर्�व�ध २०७९" रहेको छ।  

(२) यो कायर्�व�ध तरुन्त �ारम्भ हनुेछ।  

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा - 

(क) “असलु उपर गनुर् पन� रकम” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम 

भ�ुानी �दन नहनुे रकम भ�ुानी �दएको वा बढ� हनुे गर� 

भ�ुानी �दएको वा घट� रकम असलु गरेको कारणबाट असलु 

उपर गनुर् पन� भनी लेखापर�क्षण हुँदा ठहयार्इएको बेरुज ु रकम 

सम्झन ु पदछर् र सो शब्दले �हना�मना वा मस्यौट गरेको रकम 
तथा गाउँ/नगरपा�लकालाई �तनुर् बझुाउन ु पन� अन्य कुनै रकम 

कलमलाई समेत जनाउँछ। 

(ख) “अिन्तम लेखापर�क्षण” भ�ाले महालेखा पर�क्षकको कायार्लयबाट 

हनुे लेखापर�क्षण सम्झन ुपदछर्। 

(ग) “आन्त�रक लेखापर�क्षण” भ�ाले �फ�लगाउँपा�लकाको तो�कएको 

शाखा वा अ�धकार�बाट हनुे आन्त�रक लेखापर�क्षण सम्झन ु

पदछर्। 

(घ) “आ�थर्क वषर्” भ�ाले हरेक वषर्को साउन म�हनाको एक गते देिख 

अक� वषर्को आषाढ म�हनाको मसान्तसम्मको बाहृ म�हनाको 

अव�ध सम्झन ुपदछर्। 
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(ङ) “ऐन” भ�ाले �फ�ल गाउँपा�लकाको आ�थर्क कायर्�व�ध �नय�मत 

तथा व्यविस्थत गनर् बनेको ऐन २०७५ सम्झन ुपदछर्।  

(च) “एक तह मा�थको अ�धकार�” भ�ाले वडा सिचव र �बषयगत शाखा 

�मखुको हकमा गाउँ/नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत, 

�मखु �शासक�य अ�धकृतको हकमा गाउँ/नगरपा�लकाको 

अध्यक्ष/�मखु र अध्यक्ष/�मखुको हकमा गाउँ/नगर कायर्पा�लका 

सम्झन ुपदछर्।  

(छ) “कायर्�म” भ�ाले �नि�त उदेश्य �ा��को ला�ग स�ालन हनुे 

�नि�त अव�धको कायर्�म सम्झन ु पदछर् सो र शब्दले वा�षर्क 

�वकास कायर्�मलाई समेत जनाउँछ।  

(ज) “कारोबार” भ�ाले सरकार� चल, अचल, नगद तथा िजन्सी धनमाल 

िजम्मा �लई �च�लत काननु बमोिजम �नधार्�रत काममा खचर् वा 

दािखला गन� सम्बन्धी सम्पूणर् काम सम्झन ुपदछर्। 

(झ) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले �फ�ल गाउँपा�लकाको �मखु 

�शासक�य अ�धकृत सम्झन ुपदछर्। 

(ञ) “कायार्लय” भ�ाले �फ�ल गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ु

पदर्छ र सो शब्दले �फ�ल गाउँपा�लका मातहत रहेका �बषयगत 
शाखा/उपशाखा वा कायार्लय वा एकाइहरुलाई समेत जनाउने छ।  

(ट)“कायार्लय �मखु” भ�ाले खण्ड (झ) र (ञ) बमोिजमको कायार्लयको 

�शासक�य �मखु भई कामकाज गनर् तो�कएको अ�धकार� सम्झन ु

पदछर्। 

(ठ) “गाउँपा�लका” भ�ाले �फ�ल गाउँपा�लका सम्झन ुपछर्। 

(ड) “िजम्मेवार व्यि�” भ�ाले लेखा उ�रदायी अ�धकृतबाट अ�धकार 

�दान गरे बमोिजमको कायर् संचालन गन�, िजम्मा �लने, खचर् गन�, 
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लेखा रा�,े आन्त�रक तथा अिन्तम लेखापर�क्षण गराई बेरुज ु

फ�यौट गन� गराउन,े सरकार� नगद� िजन्सी असलु उपर गन� 

गराउन ेतथा दािखला गन� गराउने कतर्व्य भएको व्यि� सम्झन ु

पदछर् र सो शब्दले �फ�ल गाउँपा�लकाको कामको ला�ग सरकार� 

नगद� वा िजन्सी �लई वा न�लई सो काम फस्यार्उने िजम्मा �लने 

जनुसकैु व्यि� समेतलाई जनाउँछ। 

(ढ) “तालकु कायार्लय” भ�ाले वडा कायार्लय तथा �बषयगत 

कायार्लयको हकमा �फ�ल गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ु

पदछर्। 

(ण) “गाउँपा�लका” भ�ाले �फ�ल गाउँपा�लकालाई सम्झन ुपदछर्। 

(त) “बजेट संकेत” भ�ाले नपेाल सरकारले स्वीकृत गरेको आ�थर्क 

संकेत तथा वग�करणको अधीनमा रह� गाउँ/नगर पा�लकाको 

कायार्लय, �बषयगत शाखा, वडा कायार्लय वा सो सरहको 

क्षे�ा�धकार भएका आयोजना, कायर्�म आ�दको कायर् �कृ�त र 
संगठन समेत छु��ने गर�.�फ�ल.गाउँपा�लकाले �दएका संकेतलाई 

जनाउँछ। 

(थ) “बेरुज”ु भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम पयुार्उन ुपन� र�त नपयुार्ई 

कारोबार गरेको वा रा� ुपन� लेखा नराखेको तथा अ�नय�मत वा 

बेमना�सव त�रकाले आ�थर्क कारोबार गरेको भनी लेखापर�क्षण 

गदार् औलं्याइएको वा ठहयार्इएको कारोबार सम्झन ुपदछर्। 

(द) “मातहत कायार्लय” भ�ाले �फ�ल गाउँपा�लका मातहत रहेका वडा 

कायार्लय वा �बषयगत शाखा/उपशाखा वा स्वास्थ्य सस्थाहरु वा 

एकाइहरु सम्झन ुपदछर्। 
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(ध) “लेखा” भ�ाले कारोबार भएको व्यहोरा देिखने गर� �च�लत कानून 

बमोिजम रािखने अ�भलेख, खाता, �कताब आ�द र सो कारोबारलाई 

�मािणत गन� अन्य कागजात र ��तवेदनका साथै �व�तुीय 

��व�धबाट रािखएको अ�भलेख र आ�थर्क �ववरण समेतलाईर् सम्झन ु

पदछर्। 

(न) “लेखा उ�रदायी अ�धकृत” भ�ाले आफ्नो र मातहत कायार्लयको 

आ�थर्क �शासन संचालन गन�, वा�षर्क बजेट तयार गन� र सो 

बजेट �नकासा �ा� गर� खचर् गन� अ�धकार समु्पने, बजेट तथा 

कायर्�म अनसुार हनुे आ�थर्क कारोवारको लेखा रा� े र रा� 
लगाउन,े लेखा �ववरण तयार गन� गराउने, �व�नयोजन, राजस्व, 

धरौट�, िजन्सी  र अन्य जनुसकैु कारोवारको आन्त�रक तथा 

अिन्तम लेखापर�क्षण गराउन,े बेरुज ु �नय�मत गन� गराउने, असलु 

उपर गन� गराउन ेवा �मन्हा गन� गराउन ेकतर्व्य भएको �फ�ल 

गाउँपा�लकाको �मखु �शास�कय अ�धकृतलाईर् सम्झन ुपदछर्। 

(प) “लेखाप�रक्षण तथा आन्त�रक �नयन्�ण स�म�त” भ�ाले आ�थर्क 

कायर्�व�ध �नय�मत तथा व्यविस्थत गनर् बनेको ऐन २०७५ 

बमोिजमको लेखाप�रक्षण तथा आन्त�रक �नयन्�ण स�म�त सम्झन ु

पदर्छ।  

(फ) “�व�नयोजन” भ�ाले �फ�ल गाउँपा�लकाको सभा �ारा �व�भ� 

कायर्का ला�ग �व�भ� शीषर्कमा खचर् गनर् �व�नयोजन भएको रकम 

सम्झन ुपदछर्।   

(ब) “�व�ीय �ववरण” भ�ाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड 

बमोिजम कुनै �नि�त अव�धमा भएको आ�थर्क कारोवारको 

सम��गत िस्थ�त दशार्उने उ�ेश्यले शीषर्क समेत खलु्ने गर� तयार 

ग�रएको �ववरण सम्झन ु पदछर् र सो शव्दले कारोवारको िस्थ�त 
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दशार्उने गर� उप-शीषर्कका आधारमा वनाइएको बजेट अनमुान, 

�नकासा, खचर्, आम्दानी, दािखला र बाँक� रकम समेत खलुाइएको 

�ा�� र भ�ुानी �ववरण र सोसँग सम्विन्धत लेखा, �टप्पणी र 

खलुासा समेतलाई जनाउँछ। 

(भ) स्थानीय सि�त कोष भ�ाले, स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन 

२०७४ को दफा ६९ बमोिजम �फ�ल गाउँपा�लकाको सि�त 

कोष सम्झन ुपदछर्। 

(म) “सभा” भ�ाले �फ�ल गाउँपा�लकाको गाँउ सभा सम्झन ुपदछर्। 

(य) “संपर�क्षण” भ�ाले आन्त�रक वा अिन्तम लेखापर�क्षण ��तवेदनमा 

औलं्याइएको बेरुजकुो सम्बन्धमा पेश हनु आएका स्प�ीकरण वा 

��त��या साथ संलग्न �माण तथा कागजातको आधारमा ग�रन े

फस्य�ट सम्वन्धी कायर्लाई सम्झन ु पदछर् र सो शब्दले सभाबाट 

ग�ठत लेखा स�म�तबाट �ा� सझुाव वा �नद�शनका आधारमा ग�रन े

पर�क्षण वा अनगुमन कायर् समेतलाई जनाउँछ। 

(र) “कायर्पा�लका” भ�ाले �फ�ल गाउँकायर्पा�लका सम्झन ुपदछर्। 

(ल) “सावर्ज�नक जवाफदेह�को पद” भ�ाले पा�र��मक ठे�कएको वा 

नठे�कएको जे भए ताप�न कुनै रूपमा �नय�ु हनुे वा �नवार्िचत हनुे 
वा मनोनयन हनुे कानूनी मान्यता �ा� सावर्ज�नक काम, कतर्व्य र 

अ�धकार भएको पद सम्झन ुपदछर्। 

(व) “�बषयगत शाखा” भ�ाले �फ�ल गाउँपा�लका अन्तगर्त रहेको  

�बषयगत शाखालाई सम्झन ुपदछर्।  
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प�रच्छेद २ 

आन्त�रक �नयन्त्रण तथा लेखापर��ण  

३. आन्त�रक �नयन्�ण सम्बन्धी व्यबस्था: (१) कायार्लयबाट सम्पादन ग�रने 

कायर्, �दान ग�रने सेवा तथा स्वीकृत कायर्�म बमोिजमको ��याकलाप 

�मतव्ययीता, कायर्दक्षता, �भावकार�ता र जोिखमर�हत ढंगबाट सम्पादन 

गनर्, �व�ीय ��तवेदन �णाल�लाई �व�सनीय बनाउन तथा �च�लत 

कानून बमोिजम कायर्सम्पादन गनर्, कामको �कृ�त अनसुारको आन्त�रक 

�नयन्�ण �णाल� तयार गर� लागू गनुर् पन�छ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� तयार गदार् 

कायार्लयको कामको �कृ�त अनसुार �नयन्�णको वातावरण, 

सम्भा�वत जोिखम, �नयन्�णको उपाय, सूचना र स�ार, अनगुमन 

गन� �नकाय र �व�ध लगायतका �वषय समेट्न ुपन�छ।  

(३) आन्त�रक �नयन्�ण �णाल�को अनगुमन गनर् िजम्मेवार अ�धकृत 

तोक� अनगुमन गन� र सोको ��तवेदन �दने व्यवस्था �मलाउन ु

पन�छ।  

(४) उप�नयम (३) बमोिजमको �ा� ��तवेदन लेखापर�क्षण तथा 

आन्त�रक �नयन्�ण स�म�तमा पेश गनर् लगाउन ुपन�छ।  

४. लेखापर�क्षण तथा आन्त�रक �नयन्�ण स�म�तको बैठक सम्बन्धी 

कायर्�व�ध: (१) लेखापर�क्षण तथा आन्त�रक �नयन्�ण स�म�तको बैठक 

आवश्यकता अनसुार बस्न सक्नेछ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको वैठकमा लेखापर�क्षण तथा आन्त�रक 

�नयन्�ण स�म�तले कायार्लयबाट आन्त�रक �नयन्�ण �णाल�को 

प�रपालना भए नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन गनुर् पन�छ। त्यसर� 
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मूल्यांकन गदार् कुनै �वषय सधुार गनुर् पन� देिखएमा सो �वषय 

खलुाई अ�वलम्ब सधुार गनर् �नद�शन �दन ुपन�छ।  

५.  आन्त�रक लेखापर�क्षण सम्बन्धी व्यबस्था: (१) गाउँपा�लकाले कानून 

बमोिजम आफ्नो आय र व्ययको आन्त�रक लेखापर�क्षण गराउन ु

पदर्छ।  

(२) �व�नयोजन, राज�, धरौट�, आम्दानी तथा खचर् वा सम्प�त तथा 

दा�यत्व र �च�लत कानून बमोिजम खडा भएको कायार्लय स�ालन 

वा अन्य सावर्ज�नक कोषको लेखापर�क्षण आन्त�रक 

लेखापर�क्षणको ला�ग ख�टएको आन्त�रक लेखापर�क्षकलाई 

उपलव्ध गराउन ुपन�छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजमको लेखापर�क्षणबाट आन्त�रक 

लेखापर�क्षणले औल्याएका कै�फयत सम्बिन्धत अ�धकार�ले अिन्तम 

लेखापर�क्षण हनुभुन्दा अगावै सम्पर�क्षण गराउन ुपन�छ।  

(४) आन्त�रक लेखापर�क्षणको एक ��त अिन्तम लेखापर�क्षणका ला�ग 

ख�टने डोर वा महालेखापर�क्षकले तोकेको व्यि� वा �नकायलाई 

उपलव्ध गराउन ुपन�छ।  

 

प�रच्छेद ३ 

आन्त�रक लेखापर��क सम्बन्धी व्यवस्था  

६. आन्त�रक लेखापर�क्षक तोक्ने: (१) गाउँपा�लकाको आन्त�रक 

लेखापर�क्षण शाखा �मखुलाई सम्बिन्धत स्थानीय तहको आन्त�रक 

लेखापर�क्षण गनर् आन्त�रक लेखापर�क्षक तोक्न ुपन�छ।  



v08M $   ;+VofM !)  ldlt M @)&(.)^.)! 

9 

(२) गाउँपा�लकाले आन्त�रक लेखापर�क्षणको ला�ग महालेखा �नयन्�क 

कायार्लय माफर् त सम्बिन्धत कोष तथा लेखा �नयन्�क 

कायार्लयलाई अनरुोध गनर् सक्नेछ।  

(३) अन्तर-सरकार� अिख्तयार� अन्तगर्त भएको �नकासा खचर्को 

आन्त�रक लेखापर�क्षण सम्बिन्धत अिख्तयार� �दने �नकायको 

आन्त�रक लेखापर�क्षकले गन�छ।  

 

प�रच्छेद ४ 

आन्त�रक लेखापर��णको �वषय   

७. आन्त�रक लेखापर�क्षणको �वषय: (१) आन्त�रक लेखापर�क्षण गदार् 

सावर्ज�नक �ोतको �ा�� र उपयोगको सम्बन्धमा देहायका �वषयहरूको 

स�ुनि�त गर� लेखापर�क्षण गनुर् पदर्छ।  

(क) आ�थर्क �ववरण तो�कएको ढाँचामा तयार भई कारोबारको 

यथाथर् िस्थ�त िच�ण भएको, �व�नयोजन ऐन बमोिजम 

स्वीकृत सीमा�भ� रह� सोह� ऐन बमोिजम �न�दर्� �योजनमा 
खचर् गरेको,  

(ख) राजस्व लगायत समस्त आम्दा�न, धरौट�, असलु� र दािखला 

गरेको,  

(ग) सरकार� सम्पि�को अ�भलेख, उपयोग र संरक्षणको पयार्� 

व्यवस्था गरेको, 

(घ) आन्त�रक �नयन्�ण व्यवस्था �भावकार� रहेको,  

(ङ) आ�थर्क कारोबार गदार् ऐन काननुको प�रपालना गरेको एवं 

पषु्�ाई गन� यथे� �माण राखेको,  
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(च) बजेट तथा कायर्�म अनसुार �नधार्�रत समय�भ� �ग�त 

हा�सल गरेको। 

(छ) ख�रद कायर् गदार् ख�रद कानूनको प�रपालना भएको।  

(ज) रकमान्तर/�ोतान्तर गदार् आ�थर्क कायर्�व�धको पालना 

गरेको। 

 (२) आन्त�रक लेखाप�रक्षकले लेखापर�क्षण गदार् देहायको कुराको जाँच 

गनुर्पन�छ।  

(क) कायार्लयमा हनुे �व�नयोजन, राज�, धरौट�, सम्प�त तथा 

अन्य सरकार� कोषको आम्दानी तथा खचर् र त्यसको 

लेखा�न �च�लत कानून�ारा �नधार्�रत ���या अनरुूप भए 
नभएको, 

(ख) कायार्लयको ला�ग आवश्यक मालसामान, �नमार्ण कायर् तथा 

परामशर् सेवा ख�रद गदार् ख�रद कानूनको पालना भए 

नभएको, 

(ग) कायार्लयको �व�ीय साधनको उपयोग, �मतव्ययी त�रकाले 

दक्षतापूवर्क, �भावकार� रूपमा भए वा नभएको, 

(घ) रकमान्तर/�ोतान्तर गदार् आ�थर्क कायर्�व�धको पालना भए 

नभएको, 

(ङ) तो�कएको समयमा पेस्क� फस्य�ट भए नभएको र फस्य�ट 

हनु बाँक� रहे नरहेको, 

(च) कायार्लयको स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म अनरुूप ल�य �ा�� 

गरे वा नगरेको, 
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 (छ) कायार्लयको �व�ीय ��तवेदनले आ�थर्क कारोवारको सह� र 

यथाथर् िच�ण �स्ततु गरे वा नगरेको, 

(ज) आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� पयार्� रहे वा नरहेको, 

(झ) �मखु �शासक�य अ�धकृतले �त्येक म�हना राजस्व उठ्न 

छुट भए वा नभएको र राजस्व लेखा तथा दािखलाको 

�नर�क्षण गर� राजस्व �हना�मना भए वा नभएको र राजस्व 

तथा हसवल� राजस्वको लेखा रहे वा नरहेको �नर�क्षण गर� 
सोको अ�भलेख अध्याव�धक गनर् लगाएको वा नलगाएको, 

(३) आन्त�रक लेखापर�क्षकले सम्बिन्धत गाउँपा�लकाको आ�थर्क 

कायर्�व�ध �नय�मत तथा व्यविस्थत गनर् बनेको ऐन ,२०७५  र 

�नयमावल� बमोिजम �वचार गनुर् पन� �वषयहरूको रूज ु सूची 

(चेक�ल�) अनसूुची – १ बमोिजम तयार गर� सोको आधारमा 

आन्त�रक लेखापर�क्षण गनुर् पन�छ।  

(४) आन्त�रक लेखापर�क्षकले लेखापर�क्षण सम्प� गर� लेखापर�क्षण 

�टपोट, चेक�ल� र अन्य �ववरणको आधारमा आन्त�रक 

लेखापर�क्षण ��तवेदन तयार गर� पेश गनुर् पन�छ।  

(५) कायार्लयले उप�नयम (४) बमोिजम �ा� ��तवेदनमा उिल्लिखत 

सझुाव कायार्न्वयन गरे वा नगरेको र कुनै बेरूज ुकायम भएकोमा 

त्यस्तो बेरूज ुसमयमै फस्य�ट गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन 

गनुर् पन�छ।  
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प�रच्छेद ५ 

बेरूजु फस्य�ट तथा �ववरण अध्याव�धक गन� 

८. आन्त�रक लेखापर�क्षणबाट देिखएको कै�फयत तथा बेरूज ुफस्य�ट गन�: 

(१) कायार्लयले आन्त�रक लेखापर�क्षण ��तवेदनमा औलं्याईएका 

कै�फयत सम्बन्धमा �ैमा�सक ��तवेदनको हकमा अक� �ैमा�सक अव�ध 

�भ� तथा वा�षर्क ��तवेदनको हकमा अिन्तम लेखापर�क्षण हनु ुअगावै 

आवश्यक �माण संलग्न गर� �नय�मत गनुर् पन� भए �नय�मत गराई 

बेरूज ुफस्य�ट गनुर् गराउन ुपन�छ।  

(२) �मखु �शासक�य अ�धकृतले आफैले �नय�मत गनर् नसक्न े

बेरूजलुाई �नय�मत गनर्को ला�ग आवश्यक �ववरण स�हत 

अिख्तयार� �ा� अ�धकार� वा �नकायसमक्ष पेश गनुर् पन�छ।  

(३) उप�नयम (३) बमोिजम �माण कागजात �ा� भएप�छ अिख्तयार� 

�ा� अ�धकार� वा �नकायले त्यस्तो बेरूज ु �नय�मत गनुर् पन� 

देिखएमा �नय�मत ग�र�दन ुपन�छ। 

(४) कायार्लयले आन्त�रक लेखापर�क्षणबाट देिखएको बेरूजकुो व्यहोरा, 

कायम भएको बेरूज ुर फस्य�ट हनु बाँ�क रहेको बेरूजकुो �ववरण 

अिन्तम लेखापर�क्षक समक्ष पेश गनुर् पन�छ।  

(५) कायार्लयले अिन्तम लेखापर�क्षण भई ��तवेदन �ा� भएको पन्� 

�दन �भ� आन्त�रक लेखापर�क्षण र अिन्तम लेखापर�क्षण गदार् 
देिखएको बेरूजकुो तलुनात्मक �ववरण अध्याव�धक गर� अनसूुची – 

२ बमोिजमको ढाँचामा रा� ुपन�छ  

९. बेरूज ुलगत रा�:े (१) लेखापर�क्षण ��तवेदनमा औल्याईएको बेरूजकुो 

लगत अनसूुची -३ बमोिजमको ढाँचामा रा� ुपन�छ।  



v08M $   ;+VofM !)  ldlt M @)&(.)^.)! 

13 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम लगत राखेप�छ आन्त�रक लेखापर�क्षणको 

लगत कायम हनुे छैन। 

 

प�रच्छेद ६ 

�व�वध  

१०. लेखापर�क्षण सहजीकरण स�म�त:  (१) गाउँपा�लकाबाट सम्पादन ग�रन े

कायर्हरुमा आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� अवलम्वन गर� �भावकार�, 

दक्षतापूणर् एवं �मतव्ययी रुपमा कायर् सम्पादन गनर्, �व�ीय 

��तवेदनहरुलाई समयमै तयार गनर् तथा �व�सनीय बनाउन,बेरुज ु

फस्य�ट गनर् गराउन गाउँकायर्पा�लकाले आफू मध्येबाट तोकेको 

सदस्यको अध्यक्षतामा,गाउँपा�लकाको आन्त�रक लेखापर�क्षण गनर् 
तो�कएको अ�धकृत, �मखु �शासक�य अ�धकृतले तोकेको 

गाउँपा�लकाको अ�धकृत र �ा�व�धक अ�धकृत समेत रहेको एक 

लेखापर�क्षण सहजीकरण स�म�त गठन गर� सहजीकरण सम्बन्धी कायर् 

गराउन सक्नेछ।  

 (२) स्थानीय गाउँपा�लकाको सि�त कोषको आन्त�रक लेखाप�रक्षण 

सम्बन्धी कायर्�व�ध – २०७९ कायार्न्वयनलाई सरल बनाउन 

गाउँकायर्पा�लकाले आवश्यक �ोत/हाते पिुस्तका/कायर्स�ालन �व�ध 

बनाई लागू गनर् सक्नेछ।  
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अनसूुची -१ 

�नयम (७) को उप�नयम (३) संग सम्बिन्धत 

�फ�ल गाउँपा�लका 

कायार्लय कोड नं. 

आन्त�रक लेखापर�क्षण जाँचसूची 

(Internal audit checklist) 

आन्त�रक लेखापर�क्षण गदार् संभा�वत जोिखममा आधा�रत रहेर लेखापर�क्षण 
गनर् �नम्नानसुार आन्त�रक लेखापर�क्षण जाँचसूची (Internal audit 

checklist) अनसुरण गनुर् पदर्छ। 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

१.  �च�लत कानूनी 

व्यवस्था 

     

२. व्यवस्थापक�य 

अभ्यासको 

�भावकार�ता 

स्वीकृत दरवन्द� 

पदपू

�तर्ः 

�र�ः 

 

सूचना ��व�धको 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

�योग भएको 

३. �मतव्य�यता, 

सेवा �वाह र 

ख�रदमा 

पारदिशर्ता 

     

४. कायर्दक्षता      

५. �भावकार�ता 

कायर्को �दगोपना 

     

६. आन्त�रक 

�नयन्�ण 

�णाल�को सम� 

मलु्या�न 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

७. �ेस्ता तथा 

��तवेदन तफर् को 

पर�क्षण 

▪ �ेस्ता 
/कागजात 

र�तपूवर्क 
तयार गर� 
स्वीकृत गराइ 
"भ�ुानी भयो" 
भ�े छाप 

▪ �ेस्तामा 
अंकगणी�तय 
श�ुता कायम 
गनर् रूज ुर 
�भडान गर� 
ए�कन ग�रएको 

▪ खचर्को 
फाँटवार� 
लगायत 
�व�भ� 
��तवेदनहरू 
तो�कएको 
समयमा तयार 
गर� पेश 
गरेको  

 ो  
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

८. �व�नयोजन 

तफर् को 

पर�क्षणको जाँच 

सूची 

तलव भ�ा 

�नजामती 
�कतावखाना/को

ले�नका तथा 
अन्य सम्बिन्धत 
�नकायबाट 
तलवी ��तवेदन 
पार�त भएको 
हािजर� अ�भलेख 
संलग्न भएको 
गयल गरेको 
�दनको तलव 
क�ा गरेको 
अन्य 
कायार्लयबाट 
काजमा आएको 
कमर्चार�लाई 
सोधभनार् �दने 
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18 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

गर� भ�ुानी 
ग�रएको तलब 
सोधभनार् �ा� 
गरेको  �नयमले 
तोकेको भन्दा 
बढ� अव�ध 
काजमा राखेको 
अ��म 
पा�र�मीक कर 
क�ी गर� राज� 
दािखला भएको 

पेश्क� 

▪ पेश्क� �दंदा 
आवश्यकता 
भन्दा बढ� 
नहनुे गर� 
�दएको  

▪ पेश्क� 
फ��टको 
लागी म्याद 
�भ� �ेस्ता 
दतार् भएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v08M $   ;+VofM !)  ldlt M @)&(.)^.)! 

19 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

▪ म्याद �भ� 
पेिश्क फ��ट 
नगरेकोमा 
व्याज असूल� 
र अन्य 
कारवाह� 
भएको 

▪ पेिश्क �लने 
व्यि� वा 
संस्थाको 
�ववरणको 
अ�भलेख 
राखेको  

▪ म्याद नाघेको 
र म्याद 
ननाघेको 
पेिश्कको छु�ा 
छु�ै �ववरण 
राखेको 

▪ फमर् कम्पनी 
वा संस्थालाई 
पेिस्क �दंदा 
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20 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

ब�क ग्यारेण्ट� 
�लएको  

▪ बील भ�ुानी 
गदार् सम्झौता 
बमोिजम 
कटाउन ुपन� 
पेश्क� रकम 
क�ा गरेको 

▪ आ�थर्क बषर्को 
अन्तमा 
फ��ट हनु 
नसकेको 
पेिश्क रकम 
अक� आ�थर्क 
बषर्मा 
िजम्मेवार� 
सारेको 

▪ ��तत प� 
अ�भलेख 
राखेको 

िजन्सी 

▪ �त्येक आ�थर्क 
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21 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

बषर्मा िजन्सी 
�न�रक्षण गन� 
गरेको 

▪ �योगमा 
नआउने िजन्सी 
सामानको 
�ललाम / 
�ब�� गरेको 

▪ ममर्त संभार 
हनु सक्ने 
सामान �ललाम 
/�ब�� गरेको 

▪ अ�ध�हण वा 
ख�रद गरेको 
जग्गा / 

भवनको 
धनीपूजार् 
कायार्लयको 
नाममा �ा� 
गरेको 

▪ मेिशनर� 
सामानको 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

ममर्त संभारको 
अ�भलेख 
राखेको 

▪ हेभीईिक्वप्मेन्ट 
भाडामा �लने 
�दने गरेकोमा 
�नयमानसुार 
अ�भलेख 
राखेको 

कर सम्बिन्ध 

▪ �नयम अनसुार 
क�ी गनुर् पन� 
अ�ीम आयकर 
क�ी गर� 
सम्बिन्धत 
कोषमा 
दािखला गरेको 

▪ मालसामानको 
ख�रद गदार्  
प्यान र 
मूल्यअ�भब�ृी 
करमा दतार् 



v08M $   ;+VofM !)  ldlt M @)&(.)^.)! 

23 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

भएको �ब�ेता 
बाट ख�रद 
गरेको 

▪ मूल्यअ�भब�ृी 
कर समावेश 
भएको बील 
भ�ुानी गदार् 
सम्बिन्धत 
राज� 
कायार्लयलाई 
जानकार� 
�दएको 

▪ ख�रद गरेको 
बीलको प्यान 
/भ्याट नम्बर 

आन्त�रक 
राज� 
कायार्लयको 
वेभसाइटमा 
�भडान गरेको 

ता�लम, से�मनार 

तथा बैठक 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

भ�ा 

▪ ता�लम,से�मनार 

बैठक भ�ा 
तथा अन्य 
खचर्हरू 
स्वीकृत नम्सर् 
बमोिजम 
भएको  

▪ ता�लम, 

से�मनार र 
बैठकको खचर् 
तो�कएको 
नम्सर् अनसुार 
बाँडफाँट गर� 
स्वीकृत गरेको 

▪ वोलप� 
मूल्यांन स�म�त 
बाहेक एउटै 
�नकाय 
अन्तगर्तका 
कमर्चार�हरू 
मा� बसी 
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25 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

वैठक भ�ा 
�लएको 

▪ वैठक भ�ा 
भ�ुानी गदार् 
कायार्लय 
समय अिघ वा 
प�छ बसेको 
बस्तगुत �माण  

▪ बैठक भ�ा 
कानून 
बमोिजमको 
स�म�तबाट 
ग�ठत 
उपस�म�तलाई 
मा� भ�ुानी 
गरेको 

▪ बैठकमा 
आमिन्�त वा 
�बशेषज्ञ �तन 
जना भन्दा 
ब�ढ रािखएको  

ख�रद सम्बिन्ध 
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26 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

▪ सावर्ज�नक 
ख�रदमा रू 
दश लाख 
भन्दा मा�थको 
ख�रद गदार् 
वा�षर्क ख�रद 
योजना तयार 
गरेको 

▪ दश करोड 
भन्दा मा�थ 
वा बहवु�षर्या 
योजनाको 
ख�रद गदार् 
गरुू ख�रद 
योजना तयार 
गरेको 

▪ एकै पटक 
ख�रद गनर् 
स�कनेमा 
बोलप� छल्ने 
उदेश्यले 
पउटै 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

कामलाई 
टु�ा ट्�ा 
गराई ख�रद 
गरेको  

▪ सावर्ज�नक 
ख�रद 
(�नमार्ण, 

मालसामान र 
सेवा) को 

लागत 
अनमुान तयार 
गदार् �च�लत 
स्वीकृत दर 
रेट बमोिजम 
गरेको 

▪ मालसामान 
ख�रद गदार् 
आवश्यकता 
भन्दा बढ� 
प�रमाणमा 
ख�रद गरेको 

▪ बोलप� वा 



v08M $   ;+VofM !)  ldlt M @)&(.)^.)! 

28 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

िशलबन्द� 
दरभाउप� 
बमोिजमका 
सबै 
मालसामान, 

�नमार्ण 
सामा�ी र 
सेवा आपू�तर् 
गरेको  

▪ मालसामान 
वा सेवा 
ख�रद गदार् 
एक पटकमा 
वा एक 
आ�थर्क 
बषर्मा एउटै 
व्यि� वा 
फमर्बाट 
पाँचलाख 
भन्दा बढ�को 
ख�रद गरेको 

▪ सरकार� 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

कामको ला�ग 
घर, जग्गा, 

गोदाम भाडा 
वा वहालमा 
�लई भ�ुानी 
�दइएकोमा 
रेण्ट 
क�म�टले 
�नणर्य गरेको  

▪ �नमार्ण 
कायर्को 
�इङ्, 

�डजाइन तथा 
स्पे�स�फकेशन
, नम्सर् र दर 

�व�षेण 
सावर्ज�नक 
ख�रद 
�नयमावल� 
बमोिजम 
स्वीकृत 
भएको 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

▪ लागत 
अनमुान तयार 
गदार् र सो 
बमोिजमको 
कायर् गदार् 
�लड 
�लएकोमा सो 
वास्त�वकता

मा आधा�रत  

▪ उपभो�ा 
स�म�त बाट 
�नमार्ण कायर् 
गराउन 
�ाथ�मकता 
�दन ुपन�मा 
सो अनसुार 
गरेको 

▪ पूवर् योग्यता 
�नधार्रण 
�कृयाबाट 
�नमार्ण कायर् 
गराएको भए 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

ख�रद 
काननुको 
�कृया परुा 
गरेको 

▪ �ा�व�धक 
/परामशर् सेवा 

�लएकोमा 
ख�रद 
काननुको 
�कृया परुा 
गरेको 

▪ परामशर् 
सेवाको 
लागत 
अनमुानको 
दररेट 
वास्त�वक 
बजार मूल्य 
भन्दा धेरै 
बढ� हनुे गर� 
कायम गरेको 

▪ �ा�व�धक 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

/परामशर् सेवा 

�लएकोमा सो 
काम 
कायार्लयको 
जनशि�बाटै 
हनु सक्ने 
अवस्था 

▪ �नमार्ण 
कायर्को 
लागत 
अनमुान, 
�इङ,�डजाइन 

तथा बोलप� 
सम्बिन्धत 
कागजातहरू 
अ�धकार �ा� 
अ�धकार�बाट 
स्वीकृत 
भएको  

▪ बोलप�को 
सूचना 
सावर्ज�नक 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

ख�रद 
कानूनको 
�ावधान 
अनसुार 
भएको 

▪ बोलप�को 
सूचना 
बमोिजम 
�ब�� र 
दािखला 
भएका 
वोलप�हरू 
छु�ै �कतावमा 
दतार् गर� 
अ�धकार �ा� 
अ�धकार�बाट 
�मािणत 
गरेको  

▪ बोलप� 
मूल्या�न 
स�म�तबाट 
�ा�व�धक र 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

आ�थर्क 
�स्ताव 
मूल्याङ्न 
गरेको 

▪ भे�रएसन 
आदेश 
�दएको भए 
ख�रद कानून 
बमोिजम 
गरेको 

▪ �नमार्ण कायर् 
सम्प� 
भएप�छ 
कायर्स्वीकार 
/कायर् सम्प� 

��तवेदन 
तयार गरेको 

▪ किन्टन्जेन्सी 
खचर्को खाता 
राखी, �नमार्ण 

कायर्संग 
सम्बिन्धत 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

सीमा �भ� 
रह� खचर् 
गरेको  

▪ कम्प्यटुराइ

ज्ड नापी 
�कताब तयार 
ग�रएकोमा 
�त्येक 
पानामा पेज 
नं.राखी 

बाइिण्डङ गर� 
नापी �कताब 
�नयन्�ण 
अ�भलेख 
अध्याव�धक 
राखेको 

▪ �नमार्ण 
व्यवशायी/आ

पू�तर्कतार्ले 
मूल्य 
अ�भब�ृी कर 
बीजक नं. 
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36 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

हातले 
लेखेको वा 
सच्याई जार� 
गरेको 

▪ डोर हािजर� 
�नयन्�ण 
�कताब 
�नयमानसुार 
अध्याव�धक 
राखेको 

सशतर् र अन्य 

अनदुान 

▪ अनदुान खचर् 
गदार् वा�षर्क 
कायर्�ममा 
लक्ष र 
उपलिव्ध 
�नधार्रण गरेर 
मा� ग�रएको  

▪ अनदुान खचर् 
गदार् ख�रद 
काननु 
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37 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

बमोिजम 
आवश्यक 
�कृया परुा 
गरेको 

▪ सशतर्, 

समपरुक र 
�वशेष 
अनदुान 
सहायताको 
रकम 
आ.व.को 

अन्त्य 
सम्ममा खचर् 
नभइ बाँक� 
रकम ��ज 
गरेको  

९. राज�/आम्दानी 

तफर् को 

पर�क्षणको जाँच 

सूची 

▪ �नधार्�रत लक्ष 
बमोिजमको 
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38 

�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

सबै राज� 
रकम उठेको  

▪ बाँक� राज� 
भए सो को 
लगत राखेको 

▪ असलु भएको 
सबै रकम  
दािखला गरेको 

▪ राज� 
आम्दानी �ा� 

गनर् �योग 
ग�रएका 
र�सदहरू 
अपचलन हनु 
नपाउने गर� 
र�सद �नयन्�ण 
खाताको 
व्यवस्था 
गरेको 

▪ नगद बाहेक 
ब�क भौचरबाट 
�ा� राज� 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

आम्दानीको 
र�सद �दने 
गरेको 

▪ आम्दानी 
र�सदमा 
�सल�सलेवार 
रूपमा र�सद 
नम्बर 
छा�पएको  

▪ नगद �ा� 
रकम सो�ह 
�दन वा 
भो�लपल्ट ब�क 
दािखला गन� 
गरेको  

▪ र�सद 
शंकास्पद 
�क�समले 
केरमेट गर� 
अंक 
सच्याएको वा 
थपघट गरेको 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

▪ काट्न बाँक� 
आम्दानी र�सद 
�ठक संख्यामा 
मौजदुा रहेको 

▪ र� ग�रएको 
र�सदका सबै 
��त ठेल�मा नै 
मौजदुा रहेको 

▪ राज� 
कारोवारका 
ला�ग अ�नवायर् 
रूपमा गो�ारा 
भौचर तयार 
गन� गरेको 

▪ आम्दानीको 
�त्येक ब�क 
भौचरमा 
"....�म�तमा 

आम्दानी 
जनाइयो" भ� े
छाप लगाएको 

▪ एक भन्दा 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

बढ� खाता हनुे 
कायार्लयले 
खातागत 
रूपमा 
अ�भलेख लेजर 
राखेको 

▪ कोषको 
अवस्थामा ब�क 
दािखला र 
नगद 
मौज्दातको 
जोड जम्मा 
�भडेको 

▪ कोषको 
मा�सक 
��तवेदनहरूको 
जम्मा र 
वा�षर्क 
�ववरणको 
अंक �भडेको 

▪ गत बषर्को 
नगद मौज्दात 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

यस आ.ब.मा 

ब�क दािखला 
गरेको 

▪ राज� खाताको 
�ेस्ताले 
देखाएको  
ब�क मौज्दात 
र ब�क 
स्टेटमेन्टले 
देखाएको  
खातागत रकम 
�भडेको 

१०

. 
धरौट� तफर् को 

पर�क्षण जाँचसूची 

▪ धरौट� रकम 
आम्दानी खचर् 
लेखेकोमा 
�नयमपूवर्कको 
�कृया र 
पयार्� आधार 
�माण संलग्न 
गरेको 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

▪ सदर स्याहा 
गरेकोमा सो 
रकम 
राज�मा 
आम्दानी 
बाँधेको 

▪ �नयमानसुार 
म्याद पगुेको 
धरौट� �फतार् 
वा सदर 
स्याहा गर� 
खाता बन्द 
गरेको 

▪ धरौट� �फतार् 
गदार् �न�दर्� 
ममर्त संभार 
अब�ध �बतेको 
र कर च�ुा 
/समायोजन 
प� �लएको  

▪ आ.व. को 

अन्त्यमा नाम 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

नामेसी 
स�हतको 
व्यि�गत 
धरौट�को 
�ववरण तयार 
ग�रको  

▪ व्यि�गत 
नामनामेसी 
अनसुारको 
धरौट� खाता 
रकम र 
धरौट� 
बाँक�मा 
देखाइएको 
मौज्दात 
रकम �भडेको  

▪ धरौट� 
खाताले 
देखाएको 
बाँक� रकम 
र ब�क 
स्टेटमेन्ट 
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�स. 

नं. 

पर�क्षण गनुर्पन� 

�वषय 

छ छैन वेरूजकुो �क�सम 

सै�ािन्तक असुल उपर अ�नय�मत 

अनसुारको 
बाँक� �भडेको 

▪ सावर्ज�नक 
�नमार्ण र 
ख�रदको 
ला�ग 
व्यवशायीबाट 
�लइएको ब�क 
ग्यारेण्ट�को 
अ�भलेख 
राखेको 

▪ �नमार्ण 
व्यवशायी/आ

पू�तर्कतार्को 
व्यि�गत 
धरौट� खाता 
राखेको 
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अनसूुची -२ 

�नयम (८) को उप�नयम (५) संग सम्बिन्धत 

बेरूजुको तुलनात्मक �ववरणको ढाँचा 

�फक्कल गाउँपा�लका 

कायार्लय कोड नं. …. 

आन्त�रक लेखापर��ण र अिन्तम लेखापर��णको बेरूजुको तुलनात्मक 

�ववरण 

कायार्लय संकेत नः 

आ
�थ
र्क
 व

षर् 

बजे
ट 

उप
 ि
श
षर्क

 न
म्व

र 

आ
ले
प 

बेरु
ज
 ुद

फ
ा 
नं.

 

आ
ले
प 

बेरु
ज
कु
ो 
छ
ोट
क
र�
 व्
यह

ोर
ा 
र 
बेरु

ज
सुँग

  

सम्
वन्

धी
त 

व्य
ि�

/
संस्

था
क
ो 
ना
म

 

बेरु
ज
कु
ो 
�क

�स
म 

ल
ग�
त

/
सै�

ािन्
तक

 

अ
िन्त

म 
ले
ख
ाप
र�
क्ष
ण 

हन
भुन्

दा
 अ

गा
�ड
 फ

स्य
�ट
 रु

. 

आ
न्त

�र
क
 ले

ख
ाप
र�
क्ष
णब

ाट
 क

ाय
म 

भए
क
ो 
बेरु

ज
 ु

अ
िन्त

म 
ले
ख
ाप
र�
क्ष
ण 

प�
तर्वे

दन
मा
 स

मा
वेश

 भ
ई 

ल
गत

 

क
�ा
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एक
ो 
रु.

 

अ
िन्त

म 
ले
ख
ाप
र�
क्ष
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��
तवे

दन
मा
 स

मा
वेश

 बे
रुज

 ु

दफ
ा 
र 
बेरु

ज
कु
ो 
छ
ोट
क
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ोर
ा 

कै
�फ

यत
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�फक्कल गाउँपा�लकाको सिञ्चत कोषको आन्त�रक लेखापर��ण सम्बन्धी 

कायर्�व�ध –२०७९, २०।- 
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