
माई नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्

आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रततवेदन
मितत २०७९/०४/०१ देखख ७/३० सम्ि



पषृ्ठभमूि

स्थानीय नेततृ्वको मवकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धमतलाई सदुृढ गरि स्थानीय त्यहिा

मवधामयका, काययकारिणी ि न्यामयक अभ्यासलाई संस्थागत गनय िाई नगिपामलकाको

स्थापना भएको हो स्थानीय सिकाि संचालन गनय स्थानीय स्रोत साधनको अमधकति रुपिा

परिचालन, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको व्यवस्थापन, स्रोत साधनको सन्तमुलत ि

सिन्यामयक मवतिण जस्ता ग्यमतमवमध संचालन गर्दाय हुने आमथयक मियाकलापको

आन्तरिक पक्षबाट नै स्वतन्र परिक्षण तथा मवशे्लषण गरि मवत्तीय पािर्दमशयता ि

जवाफर्दहेीता कायि गनय आन्तरिक लेखा परिक्षणको िहत्त्वपणूय भमूिका िहर्दै आएको छ

स्थानीय तहबाट गरिने आम्र्दानी तथा खचय ि त्यसको लेखांकन प्रचमलत

काननूद्वािामनमर्दयष्ट प्रमिया अनरुुप भए वा नभएको तथा मनमर्दयष्ट उद्दशे्य हामसल गनय गरिएको

लगानी मनयमित, मितव्ययी, काययर्दक्ष ि प्रभावकािी भए/नभएको परिक्षण गिी

व्यवस्थापनलाई सधुािको पषृ्ठपोषण प्रर्दान गर्दै अन्तिम लेखापरीक्षणको वैधान्िक

आधार िय गनुय आन्तरिक लेखा परिक्षणको िखु्य उद्दशे्य िहकेो छ

मिमत: २०७९ िंमसि 



•कायाालयको िाम: िाई नगिपामलका, नगि काययपामलकाको कायायलय, मशतली, इलाि ।

•कायाालयको उदे्दश्य

•स्थानीय सिकाि संचालन

•स्थानीय मवकास

•स्थानीय पािर्दमशयता ि मितव्यमयता कायि

•मुख्य न्ियाकलापहरु

•नगि मवकासका लामग वामषयक आवमधक तथा मवषयगत योजना तजुयिा,

•स्थानीयसिकाि संचालनका लामग आवश्यक काननू एवं िापर्दण्डको मनिायण,

•नगिसभाबाट पारित वामषयक काययिि संचालन/ कायायन्वयन,

•स्थानीय सिकािसञ्चालन ऐन बिोमजि स्थानीय सिकािले सम्पार्दनगने

•संघीय सिकाि ि प्रार्देमशक सिकािबाट हन्तान्तरित आयोजना/ काययिि संचालन गने |

•कायाालय प्रमुखको िाम :

१. प्रिखु प्रशासकीय अमधकृत श्री गणेश अमधकािी

(२०७९/०४/०१-२०७९/०७/३०

•आन्थाक प्रशासि शाखा :

१. लेखा अमधकृत श्रीके्षरनाथ शिाय

(२०७९/०४/०१-२०७९/०७/३०)

२. लेखापाल श्रीअशोक कटे्टल

(207९/0४/0१-207९/0७/3०)



•कारोवारको संन्क्षप्त न्ववरण 

क) संन्िि कोष

गत वषयको 

िौज्र्दात

यस चौिामसकको

आम्र्दानी
जम्िा आय 

खचय खातािा

मनकासा
बााँमक िकि

71767175.79 208023642.98 279790818.77 225990026.23 53800792.54



ख) खािाहरूको मौज्दाि न्ववरण
ि.स. खिा खािाको िाम शे्रस्िा अिुसार बैंक अिुसार फरक कैन्फयि

१ िलू संमचत कोष खाता 53800792.54 53800792.54

२ पजूीगत खचय खाता 66929104 66929104

३ चालु खचय खाता 56213797.23 56248844.23 35047 नसाटीएको चेक

४ धिौटी खाता 11174661.17 11174661.17

५ मवमवध कोष खाता 12214056.54 11347431.54 44147 कि दाखखला बााँकी

६ मवमवध खचय खाता 3250445 3502339.86 251894.86 सा.स.ु लगत कट्टा

७ प्रकोप व्यवस्थापन खाता 5499756 5499756
८ मबभाज्य कोष खाता 0 0

९ आन्तरिक िाजश्व खाता 0

१० बाडफाडबाट प्राप्त िाजश्व खाता 0 0

११ आन्तरिक अनरु्दान खाता 0 0



ग) धरौटी

गि वषको 

मौज्दाि

यस िौमान्सकको

आम्दािी

जम्मा आम्दािी सदर 

स्याहा/न्फिाा 

बान्क मौज्दाि

13054508.72 2543559.45 15598068.17 4423407

11174661.17



पररक्षण गररएको अन्िलेखहरु

गोश्वािा भौचि ि संलग्न कागजातहरू

बैंक नगर्दी मकताब

खचयका फााँटबािी

सहायक खाताहरू

खिीर्द भौचिहरु

भकु्तानी आर्दशे

आन्तरिक आयको मवविण



सम्बन्तधि ऐि िथा न्ियमहरू

क) संघीय कािूि

* स्थानीय सिकाि संचालन ऐन, २०७४

* अन्ति सिकािी मवत्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४

* आमथयक ऐन,२०७४

* आयकि ऐन,२०५८ ि मनयिावली

* सावयजमनक खरिर्द ऐन,२०६३ ि मनयिावली

* भ्रिणखचय मनयिावली

* नेपाल सिकािको लेखा मनर्दमेशका

* कायय संचालन मनर्दमेशका, 2075

ख)प्रदेश कािूि

* प्रर्दशे सिकािको आमथयक ऐन

* सावयजमनक खचयको िापर्दण्ड, काययमवमध ि मितव्यमयता सम्वन्धी मनर्दमेशका, 2075

ग)स्थािीय िहको ऐि

* िाई नगिपामलकाको आमथयक ऐन,२०७८

* िाई नगिपामलकाको मवमनयोजन ऐन, २०७८

























धन्यबार्द !!
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