s[i0fgu/ /fhkq
कृष्णनगर नगरपाललकाद्वारा प्रकाशित
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भाग १
कृष्णनगर नगरपाललकाको आलथिक अनुिासन तथा आन्तररक
ले खा पररक्षण गने कार्िविलि (लनर्लित गने ऐन, २०७८

सम्बत २०७८ सालको ऐन

प्रस्तािना : नेपालको संवििानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीर्
सरकार सं चालन ऐन , २०७४ बिोशिि स्थानीर् तहलाई तोवकएको
अलिकार क्षेत्रलभत्रका लबषर्िा आिश्र्क कानुन बनाइ आलथिक अनुसािन
तथा आन्तररक लेखा पररक्षण गने कार्िविलि लनर्लित गनि िान्छनीर्
भएकोले स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ उपदफा
(१) तथा कृष्णनगर नगरपाललकाको प्रिासकीर् कार्िविलि लनर्लित गने

ऐन, २०७५ को दफा ४ बिोशिि कृष्णनगर नगरपाललकाको नगरसभाले
र्ो ऐन बनाएको छ |
पररच्छे द -१
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प्रारशम्भक
१.सशन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्ो ऐनको नाि "कृष्णनगर
नगरपाललका आलथिक अनुिासन तथा आन्तररक लेखा पररक्षण गने
कार्िविलि (लनर्लित गने ) ऐन, २०७८ " रहेको छ |
(२)र्ो ऐन कृष्णनगर नगरपाललका क्षेत्र ् लभत्र तुरुन्त लागु हुनेछ |
२. पररभाषा : (१) लबषर् िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेिा र्स ऐनिा –
(क)

"ऐन" भन्नाले कृष्णनगर नगरपाललका आलथक
अनुिासन तथा आन्तररक लेखा पररक्षण गने
कार्िविलि (लनर्लित गने ) ऐन, २०७८ सम्झनु
पदिछ |

(ख)

"कार्िपाललका

"

भन्नाले

कृष्णनगर

नगर

कार्िपाललका सम्झनु पदिछ |
(ग)

"प्रिुख प्रिासकीर् अलिकृत " भन्नाले कृष्णनगर

नगरपाललकाको प्रिुख प्रिासकीर् अलिकृत सम्झनु
पदिछ |

(घ)

"नगरपाललका " भन्नाले कृष्णनगर नगरपाललका
सम्झनु पदिछ |

(ङ)

"सभा

"

भन्नाले

सं वििानको

िारा

(च)

"सं लबिान" भन्नाले नेपालको सं लबिान लाई सम्झनु

बिोशििको नगर सभा सम्झनु पदिछ |

२२२

पदिछ |
(छ)

"लेखापरीक्षक" भन्नाले नगरपाललकाको आन्तररक
लेखापरीक्षण

िाखािा

काि

गनि

तोवकएको
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कििचारी लाई सम्झनु पदिछ |
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३. व्र्ाख्र्ा : र्ो कानुनको पररभाषा गररएका विषर्िस्तु र्ही
कानुन अनुसार र अरुिा प्रचललत कानुन व्र्ाख्र्ा सम्बशन्ि
सं घीर् ऐन बिोशििका लसद्दान्तका आिारिा गररनेछ |
४. लनर्ि बनाउने अलिकार : (१) नेपालको सं लबिान तथा
स्थानीर्

सरकार

नगरपाललकालाई

सं चालन

तोवकएका

ऐन,
अलिकार

२०७४

बिोशिि

क्षेत्रलभत्रका

लबषर्िा

तोवकएको कार्ि शिम्िेिारी लनिािह गनि अपनाउनु पने कार्िविलि
लनर्लित

गनिको

लनलित्त

कृष्णनगर

नगरपाललका

नगरकार्िपाललकाले आिश्र्क लनर्ि बनाउन सक्नेछ |

(२) उपदफा (१) बिोशिि लनर्ि बनाउदा सं घीर् तथा प्रदे ि
कानुन बिोशिि स्थानीर् तहको क्षेत्रलिकार लभत्र पने विषर्िा
िात्र बनाउनु पनेछ |
५. लनदे शिका, कार्िविलि र िापदण्ड बनाउन सक्ने : (१)
सं लबिान ऐन तथा र्स अन्तगित लनर्िािलीको अलिनिा रही

कृष्णनगर नगर कार्िपाललकाले आिश्र्कता अनुसार लनदे शिका,
कार्िविलि र िापदण्ड बनाई लागु गनि सक्नेछ |
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पररच्छे द -२
आलथक अनुिासन तथा आन्तररक ले खापरीक्षण सम्बशन्ि
६. आलथिक अनुिासन सम्बशन्ि : वित्तीर् सुिासन कार्ि गनि
िोशखिर्ुक्त क्षेत्रहरु (वित्त व्र्िस्थापन नीलत लनणिर् , बिेट
तथा कार्िक्रि तिुि
ि ा र कार्ािन्र्िन, अनुगिन, लनरक्षण
िुलर्ांकन, सलिक्षा आन्तररक बाह्य लेखापरीक्षण, कानुन तथा
नीलत लनिािण आदद को पवहचान र सो को लनर्न्त्रणका लालग
कार्िर्ोिना तिुि
ि ा गरर कार्ािन्िर्न गनुप
ि ने छ |
७. आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बशन्ि : सं स्थाको आलथिक
कारोबारको आफ्नै आन्तररक सं र्न्त्र द्वारा आन्तररक िांच र
िुलर्ांकन गरर सो कारोबारको प्रलतबेदन तर्ार पाने कार्ि नै
आन्तररक लेखापरीक्षण भएकाले आन्तररक लनर्न्त्रण को
प्रभािकारी औिारको रुपिा र्सलाई ग्रहण गदै नगरपाललकािा
भएका सम्पुण आलथिक कारोबारको आन्तररक लेखापरीक्षण गने
कार्ि आन्तररक लेखापरीक्षण िाखाबाट सम्पन्न गराउनुपने छ
|

पररच्छे द -३
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आन्तररक ले खापरीक्षक सम्बशन्ि व्र्िस्थाहरु
८. आन्तररक लेखापरीक्षक : (१) नगरपाललकाको सं गठन
सं रचना बिोशिि नगरपाललकािा एक आ.ले.प. िाखा रहनेछ |
(२) उपदफा (१) बिोशििको िाखािा अलिकृत स्तरको एक
आ.ले.प. कििचारी रहनेछन |
(३) आ.ले.प. कििचारीको काि , कतिव्र् र अलिकार दफा
९ बिोशिि हुनेछ |
(९) आन्तररक लेखापरीक्षकको काि,कतिव्र् र अलिकार : (१)
अन्र्त्र

तोवकएदे खी

िाहे क

र्स

ऐन

बिोशिि

आन्तररक

लेखापरीक्षकको काि,कतिव्र् र अलिकार हार्बिोशिि हुनेछन :

(क) नगरपाललकािा आम्दानी भएका सम्पूणि श्रोतहरुबाट
भएका खचिको आलथिक कारोबार प्रचललत ऐन कानुन
लनर्ि अनुसार भए नभएको पररक्षण गरर सो नभएको
भए पालना गनि लगाउने |
(ख) गशणतीर् भुल तथा गशलतहरु सिर्िै पत्ता लगाई सुिार
गनि लगाउने |

(ग) स्िीकृत बिेट तथा कार्िक्रिको सीिािा रही खचि गरे
नगरे को चेक िााँच गरर सिर्िै िानकारी गराउने |

(घ) िुन कार्िक्रिको लालग बिेट स्िीकृत भएको हो सोवह
कार्िक्रििा खचि भए नभएको चेक िााँच गने, नभएको
भए गनि लगाउने |
(ङ) सािििलनक खररद ऐन, २०६३ स्थानीर् लनकार् आलथिक
प्रिासन लनर्िािली २०६४ अनुसार सािििलनक खररद
कार्ि लनिािण कार्ि, िस्तु तथा सेिाको खररद कार्ि तथा
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छपाई सम्बशन्ि कार्िहरु, आन्तररक आर् सं कलन कार्ि
लनर्लित भए नभएको िााँच गरर नभएको भए सो बिोशिि
गनि लगाउने |
(च) आन्तररक आर्का ठे क्काहरूको वकस्ता सिर्िै असुली
भए नभएको, असुली नभएको भए तत्सम्बन्ििा ताकेता
गरे नगरे को सम्बन्ििा िााँच गने |

(छ) असुली गरे को नगद रािस्ि रकि सिर्िै बैंक दाशखला
गरे नगरे को िााँच गरर दाशखला गनि लगाउने साथै प्राप्त
रािस्ि श्रे स्तािा आम्दानी बााँिे नबािेको सम्बन्ििा िााँच
गरी नबांिेको दे शखएिा बाध्न लगाउने |

(ि) अलग्रि आर् कर कट्टा रकि सिर्िै आन्तररक रािस्ि
कार्ािलर्िा दाशखला गरे नगरे को िााँच गने नगरे को भए
दाशखला गनि लगाउने |
(झ) िरौटी (ररटें सन िलन) कट्टा रकि िरौटी खातािा
ट्रान्सफर गरी सम्बशन्ित व्र्शक्तको नाििा भए नभएको
िााँच गने |
(ञ) िु.अ.कर भुक्तानी ददएपलछ आन्तररक रािस्ि
कार्ािलर्लाई पठाउनु पने िानकारी पठाए नपठाएको
हेरी नपठाएको भए पठाउन लगाउने |

(ट) शिन्सी सािानको उशचत संरक्षण र लेखांकन भए नभएको
िााँच गरर नभएको भए लनर्िानुसार गनि लगाउने साथै
सिर् सिर्िा शिन्सी सािानको लनरीक्षण गने |
(ठ) आशन्ति लेखापरीक्षण हुन ु अगाबै श्रे स्ता चेक िााँच गरर
दुरुस्त गनि लगाउने |
(ड) बेरुिुको िात्रा न्र्ून गने, सके सम्ि बेरुिु हुने शस्थलत नै
आउन नददने |
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(ढ) नगरपाललकाबाट सम्पाददत कार्िहरु लितव्र्र्ी, प्रभािकारी,
लनर्लितता र कर्िदक्षतापूणि ढं गबाट सम्पादन गनि, वित्तीर्
प्रलतबेदन प्रणालीलाई विश्वसलनर् बनाउन तथा प्रचललत
कानुन बिोशिि कार्ि सम्पादन भए नभएको सम्बन्ििा
अनुगिन गने |
(ण) नगरपाललका बाट सं चालन हुने सबै र्ोिनाहरुको
अनुगिन गने |

(त) लेखापरीक्षण कार्िर्ोिना बनाई सोवह बिोशिि
लेखापरीक्षण गने |
(थ) स्थानीर् तहिा कार्िरत कििचारीहरुको तलबी प्रलतबेदन
पास गने |
(२) नगरसभाले लनणिर् गरर तोवकएको अन्र् काि |
१०. आन्तररक लेखापरीक्षणको लसिा :
•

लनर्लितता

•

लितव्र्वर्ता

•

कर्िदक्षता

•

प्रभािकाररता

११. आन्तररक ले खापरीक्षणका विलिहरु : (१) आन्तररक लेखापरीक्षण
िाखाले आलथिक कारोबारको श्रे स्ता पररक्षणको लसललसलािा लनम्न
विलिहरु अपनाउन सक्नेछन |
(क) लनर्लित िााँच : आन्तररक लेखापरीक्षण िाखाले नगरपाललका तथा
लबषर्गत िाखाको आलथिक

कारोबारको

श्रे स्ता

तत्कालै,

िालसक,

त्रैिालसक र चौिालसक एिि िावषिक रुपिा लनर्लित िााँच गनिका लालग
सम्बशन्ित आलथिक प्रिासन िाखाले फााँटबारी सवहतको श्रे स्ता आन्तररक
लेखापरीक्षण िाखालाई िाग गरे को बखत उपलब्ि गराउनु पनेछ |
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श्रे स्ता पररक्षणको लसललसलािा लेखा पररक्षकले िागेको िानकारी
सम्बशन्ित िाखाका कििचारीले तत्काल उपलब्ि गराउनु पनेछ |
(ख) भौलतक लनरीक्षण : आन्तररक लेखापरीक्षण िाखाले आर्ोिना
स्थलको भौलतक लनरीक्षण गनि आिश्र्क दे खेिा िाखाका कििचारीले
आिश्र्कता अनुसार प्राविलिकको सिेत सहर्ोग लीई आर्ोिनाको
स्थलगत लनरीक्षण गनि सक्नेछन |
१२.आन्तररक लेखापरीक्षण प्रलतबेदन : (१) पुि ि लेखापरीक्षणको लालग
पेि हुन आएिा सो कारोबारको भुक्तानी ददन लिलने /नलिलने सो भौचरिा
रार् लेशख पेि गनुप
ि नेछ |
(२) पुि ि लेखापरीक्षण बाहेकका कारोिारको लेखापरीक्षण भएका लिलतले
३५ ददन लभत्र लेखापरीक्षण प्रलतबेदन नगरपाललकािा ददनुपनेछ |
(३) आ. ि. सिाप्त भएपलछ श्रािण िवहनािा िावषक प्रलतबेदन
ददनुपनेछ | अशघललो प्रलतबेदनिा औलर्ाइएको बेरुिु सोही आ.ि. लभत्र
फछ्र्र्ौट गरे को प्रिाण पेि हुन ् आएिा सो बेरुिु कट्टा गरर िावषक
प्रलतबेदन तर्ार गनुप
ि नेछ |
(४) अशन्ति लेखापरीक्षण हुन ु अगािै आन्तररक लेखापरीक्षणको िावषिक
प्रारशम्भक प्रलतबेदनिा औलर्ाईएको बेरुिु सो सम्बन्ििा कार्ािलर्बाट
भैरहे को कारिाही र आन्तररक लेखापरीक्षण िाखाको िारणा अशन्ति
लेखापरीक्षक सिक्ष ललशखत रुपिा पेि गनुप
ि ने छ |
(५) आन्तररक लेखापरीक्षक बाट औलर्ाईएका बेरुिु सम्बन्ििा अशन्ति
लेखापरीक्षक बाट अध्र्र्न िााँचबुझ गरर अशन्ति बेरुिु कार्ि भएपछी
आन्तररक लेखापरीक्षण बेरुिु रहने छै न |
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१३. आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि

बवढ िहत्ि ददनुपने क्षेत्रहरु :

(१) आ.ले.प. िाखाले आलेप गदाि दे हाएका लबषर्हरुलाई बढी िहत्ि
ददनुपने छ |
(क) सािििलनक खररद ऐन,२०६३ , सािििलनक खररद लनर्िािली
२०६४ अनुसार सािििलनक खररद कार्ि, लनिािण कार्ि, िस्तु तथा
सेिाको खररद कार्ि, छपाईका कार्िहरु लनर्लित भए नभएको
सम्बशन्ि लबषर् |
(ख) आन्तररक आर् ठे क्काको वकस्ता असुली र बक्र्ौता असुली सम्बशन्ि
कारिाही |
(ग) रािस्ि बांडफांडको प्रवक्रर्ा र असुली |
(घ) आन्तररक श्रोतको आम्दानीको अलभलेखांकन तथा सिर्िै बैंक
दाशखला सम्बशन्ि लबषर् |
(ङ) खचि भएर निाने शिन्सी सािानको लगत ििित सम्भार, सं रक्षण र
लललािी प्रवक्रर्ा |
(च) र्ोिना तिुि
ि ा र कार्ािन्िर्न सम्बशन्ि प्रवक्रर्ा |
(छ) नक्सा, ड्रइङ, लागत अनुिान, नापी वकताब , स्थलगत नापी वििरण
र कार्ि सम्पादन प्रलतबेदन र ठे क्का सम्बशन्ि वििरण आददिा भनुि
पने विस्तृत वििरण |
(ि) रलसद लनर्न्त्रण खाता ,नापी वकताब लनर्न्त्रण खाता अध्र्ािलिक
राखे नराखेको |
(झ) अलग्रि आर्कर कट्टी तथा दाशखला सम्बशन्ि |
(ञ) िु.अ. कर लबिक बाट भुक्तानी ददएपलछ आन्तररक रािस्ि
कार्ािलर्लाई ददनुपने िानकारी सम्बशन्ि |
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(ट) शिलला दररे ट सलिलतको लनणिर्, ज्र्ाला दररे ट सलिलतको लनणिर्,
रे न्ट कलिवटको लनणिर् आदद भए नभएको |
(ठ) सं शचत कोषको अििारणा अनुसार खाताको लेखा राखे नराखेको |
पररच्छे द-४
विविि
१४. खारे िी र बचाऊ : (१) र्स ऐनको उद्देस्र् तथा लबषर् क्षेत्रिा
प्रचललत नेपाल कानून बिोशिि र्स अशघ भएका कार्िहरु र्सै ऐन
बिोशिि भएको िालननेछ |
(२) र्ो ऐन र र्स ऐनिा भएका व्र्िस्थाहरु नेपालको सं लबिान, सं घीर्
कानून तथा पादे शिक कानून सं ग बाशझए

बाशझएको हदसम्ि अिान्र्

हुनेछ |

cf1fn],
विजय कुमार काकी

k|d'v k|zf;sLo clws[t

v08 M

४ कृष्णनगर असार २४,२०७८

साल

-cltl/ŒfmfÍ $

10

