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यो हातेपुस्ततकाको कुनै पनन अिं महालेखा ननयन्त्रक कायाथलयको शलखखत तिीकृती विना प्रनतशलवप प्रयोग 

गनथ पाईन ेछैन । 

 



 

 
 

प्राक्कर्न 
नेपाल सरकारका प्रत्येक कायाालयको कारोबारको आन्तररक लेखापरीक्षण गने जिम्मेवारी आर्थाक 
कायाववर्ि तथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ ले महालेखा र्नयन्रक कायाालयलाई समु्पेको छ । 
ववगत देजख नै उपलब्ि स्रोत तथा सािनको उच्चतम पररचालनगरी काननुले तोकेको जिम्मेवारी यस 
कायाालयबाट समयमा नै सम्पादन हुुँदै आएको छ । 

आन्तररक लेखापरीक्षणमा पररचालन हनुे कमाचारीहरूको क्षमता ववकास, आवश्यक पने आन्तररक 
लेखापरीक्षण कायाववर्ि र्नदेजिका तथा अन्य प्रकािनसमेत समयसमयमा हदैु आएको छ । 
आन्तररक लेखापरीक्षण काया स्वतन्र, र्नष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनेक्रममा प्राप्त िनिजि मध्येबाट 
लेखापालन तथा आन्तररक लेखापरीक्षणका लार्ग अलग -अलगकमाचारी पररचालन   गरी प्रर्तवेदनको 
गणुस्तर सिुार तथा ववश्वसनीयता अर्भववृिमा महालेखार्नयन्रक कायाालय र्नरन्तर प्रयासरत रहेको 
छ । 

 आन्तररक लेखापरीक्षण काया सम्पादनका मखु्य आिार प्रचर्लत काननु तथा समय -समयमा गररएका 
 सम्बन्िी कायाववर्ि तथा र्नदेजिका नै हनु ्। यसअर्तररियसै ववषय , आन्तररक लेखापरीक्षणका 
क्रममा कायाक्षेरमा सम्पादन गनुापने कायाका लार्ग सहयोग पगुोस ् भने्न हेतलेु यो आन्तररक 
लेखापरीक्षण हाते पजुस्तका तयार गररएको छ । यसबाट आन्तररक लेखापरीक्षणकाया सम्पादन सरल 
तथा सहि रूपमा हनुे र आन्तररक लेखापरीक्षण प्रर्तवेदन मार्ा त व्यवस्थापक लाई समयमै सझुाव 
प्रदान गदै सिुारका लार्ग वक्रयािील तलु्याई समग्र ववत्तीय व्यवस्थापनमा अनिुासन कायम गने 
ददिामा आन्तररक लेखापरीक्षण हाते पजुस्तका सहयोगी हनुेछ भने्न अपेक्षा राखेको छु । 

  

मि ुकुमार मराशसनी 

                                                                                                          महालेखा ननयन्त्रक 
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                                                                     परिच्छेद १ 

१.प्रारस्भिक (Introduction)                                    

१.१. परिचय  

यो आन्त्तररक लेखापरीक्षण हातेपुस्ततका (Internal Audit Handbook) नपेाल सरकार, महालेखा ननयन्त्रक 

कायाथलयबाट कायाथन्त्ियनमा रहेको आन्त्तररक लेखापरीक्षण कायथविधिलाई अझ सरल, सहज र छररतो 
तररकाले सभपादन गने उद्देश्यले नेपाल सरकार सधचिततरको शमनत २०७८/०३/३१ को ननणाथयानुसार 

कायाथन्त्ियनमा ल्याएको छ ।  

१.२. आन्तरिक लेखापिीक्षण हातेपुस्ततकाको प्रयोग (Internal Audit Handbook) 

आन्त्तररक  लेखापरीक्षण कायथ गदाथ सरल सहज र छररतो तररकाबाट लेखापररक्षकको कायथसभपादन िई 
प्रिािकाररता तर्ा प्रनतिदेनमा गुणततरीयता कायम गनथ सक्रकयोस िन्त्न े अशिप्रायले यो आन्त्तररक 

लेखापरीक्षण हातेपुस्ततका (Internal Audit Handbook) को विर्यबततुलाई बुाँदागत रूपमा प्रतततु 

गररएको छ । वितततृ प्रक्रियाको लाधग आन्त्तररक लेखापरीक्षण कायथविधि ननदेशिकाको पालना गनुथ पनेछ 

। आन्त्तररक लेखापरीक्षकले प्रयोगमा ल्याउनु पन ेफारामको नमुना अनुसूचीमा ददइएको छ ।  

१.३. आन्तरिक लेखापिीक्षण  (Internal Audit) 

"आन्त्तररक लेखापरीक्षण" िन्त्नाले कोर् तर्ा लेखा ननयन्त्रक कायाथलय िा प्रदेि लेखा ननयन्त्रक 

कायाथलयबाट सभिन्त्िीत कायाथलयको उद्देश्य अनुरूपका कायथसभपादनसाँग सभिन्त्िीत कानुन, 

व्यितर्ापकीय अभ्यास, लेखा तर्ा अन्त्य कारोबार र सोसाँग सभिन्त्िीत कागजात एि ंप्रक्रियाको जााँच, 

परीक्षण, विश्लेर्णका सार् ैआन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रनतिेदन गने कायथ 
बुझ्न ुपदथछ ।  

१.४. आन्तरिक लेखापिीक्षणको उद्देश्य (Objective) 

 (क) आधर्थक कारोबारको ननयशमतता, शमतव्यनयता र प्रिािकाररता िए निएको परीक्षण गरी 
सभिन्त्िीत ननकायलाई आिश्यक सुझाि प्रदान गने, 

(ख) प्रचशलत कानुन अनुसार आभदानी तर्ा खचथ र त्यसको लेखांकन प्रक्रियाको परीक्षण गरी 
वित्तीय जिाफदेदहता कायम राख्न सहयोग पुरयाउने,  
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(ग) अस्न्त्तम लेखापरीक्षणका लाधग स्रेतताहरु तयारी अितर्ामा राख्न लगाउने,  

(घ) सङगठनलाई आिश्यक पने वित्तीय प्रनतिेदनहरु समयमै सही र िरपदो रुपमा उपलव्ि 
गराउन सहयोग गने,  

(च) आधर्थक कारोबारमा बेरुजु र अननयशमतता नहुन ेस्तर्नत सजृना गनथ व्यितर्ापनलाई सहयोग 
गन े  

(छ) सङगठनबाट सञ्चालन िएका कायथिमहरु ननिाथररत समयमा सभपन्त्न गनथ सहयोग गने,   

१.५. आन्तरिक लेखापिीक्षणको क्षेत्र (Scope) 

आन्त्तररक लेखापरीक्षणमा, सङगठनको ननददथष्ट उद्देश्य हाशसल गनथ उपलब्ि सािन र श्रोतको 
ननयशमतता, शमतव्ययी, कायथदक्षतापुणथ र प्रिािकारी रुपबाट खचथ िए निएको सभबन्त्िमा परीक्षण गरी 
व्यितर्ापनलाई आिश्यक सुझािहरु प्रततुत गररन े हुनाले आन्त्तररक  लेखापरीक्षणबाट ननभन क्षेरहरू 

समेदटन ुपदथछ।  

(क) विननयोजन ऐन तर्ा अन्त्य ऐन बमोस्जम सेिा तर्ा कायथमा खचथ गनथ ननददथष्ट िीर्थक तर्ा उपिीर्थकमा 
तिीकृत िएका रकमहरू सोही िीर्थक तर्ा उपिीर्थकको सीमामा रही ननददथष्ट प्रयोजनको लाधग खचथ 
िए निएको,  

(ख) कारोबारको लेखा तोक्रकएको ढााँचा अनुरूप राखे, नराखेको,  

(ग) संिैिाननक ननकाय, मन्त्रालय, वििाग र सो सरहका केन्त्रीय तहका कायाथलयहरू मातहतका 
कायाथलयको विननयोजन, राजति, िरौटी कायथसञ्चालन कोर् तर्ा अन्त्य कोर् लगायतका सभपूणथ 
आधर्थक कारोबारको केन्त्रीय लेखा राखी केन्त्रीय वििरण तयार पारे नपारेको,  

(घ)  नेपाल सरकारको अन्त्तरसरकारी अस्ततयारीका कायाथन्त्ियन गने प्रदेि तर्ा तर्ानीय तहका कायाथलय 

िा ननकायहरुका त्यततो अस्ततयारी साँग सभिन्त्िीत विननयोजन, राजति, िरौटी कायथसञ्चालन कोर् 

तर्ा अन्त्य कोर् लगायतका सभपूणथ आधर्थक कारोबारको केन्त्रीय लेखा राखी केन्त्रीय वििरण तयार 

पारे नपारेको, 

(ङ) सङ्घीय सस्ञ्चत कोर्, सङ्घीय आकस्तमक कोर्, वििाज्य कोर् र अन्त्य सरकारी कोर्को दहसाब 

यर्ार्थपरक रहे, नरहेको,  

(च) सभिन्त्िीत सरकारी ननकायले समयमा बजेट ननकासा गरे, नगरेको, 
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(छ) आयोजना लेखाको आन्त्तररक लेखापरीक्षण  समयमै िए/निएको, 

(ज) आधर्थक वििरणले त्यसमा लेखखएको अिधिको आधर्थक कारोबारको सही र यर्ार्थ धचरण गरे, नगरेको,   

(झ) आभदानी खचथ िएका रकम कलमहरूको पुष्टयाईँ हुने प्रमाण यर्ेष्ट िए, निएको,  

(ञ) खचथ गनथ अधिकार प्राप्त अधिकारीको तिीकृनत िए, निएको,  

(ट) नगदी स्जन्त्सी लगायत उपलब्ि स्रोत, सािन र सभपवत्तको उधचत रूपमा उपयोग गरे नगरेको र त्यततो 
सभपवत्तको हानन नोक्सानी नहुने गरी सभिार तर्ा संरक्षणको उधचत व्यितर्ा गरे, नगरेको,  

(ठ) आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रिािकारी व्यितर्ा िए निएको र त्यसको 
अनुसरण गरे, नगरेको,   

(ड) राजति तर्ा सरकारी कोर्मा जभमा हुनुपन े रकम कानुन बमोस्जम ननिाथरण, असुली, दाखखला, 
लेखाङ्कन र प्रनतिेदन िए, निएको,   

(ढ) िरौटी सभबन्त्िी प्रचशलत कानुनको पालना िए, निएको,  

(ण) तिीकृत लागत खचथको सीमाशिर रही कायथिम सञ्चालन गरे, नगरेको, खचथ गदाथ लागत तर्ा 
उपलस्ब्ि विश्लेर्ण गरी उधचत ढङ्गले खचथ गरे, नगरेको र लागतको तुलनामा प्राप्त प्रनतफल 

मनाशसब िए, निएको,  

(त) लक्ष्य प्रगनत तर्ा लागत खचथको अशिलेख राख्न ेव्यितर्ा पयाथप्त र िरपदो िए, निएको,  

(र्) कानुनले अनुगमन गनुथपने व्यितर्ा गरे अनुरूप िए, निएको,  

(ि) वित्तीय कारोबार, अशिलेख र प्रनतिेदन व्यितर्ालाई सूचना प्रविधिमा आिाररत बनाउन प्रयास िए, 

निएको,  

(न) आन्त्तररक लेखापरीक्षणको सुझाि कायाथन्त्ियन िए निएको 

१.६. आन्तरिक लेखापिीक्षकको काम,कततव्य ि अधिकाि (Functions, duties and power of Internal 

Auditor ) 

आन्त्तररक लेखापरीक्षकको काम, कतथव्य र अधिकार देहाय बमोस्जम हुनेछ । 

१. आन्त्तररक लेखापरीक्षकले सभिन्त्िीत ननकायको उद्देश्य अनुरूपका कायथसभपादनसाँग सभिन्त्िीत 

कारोबारको गखणतीय िुद्िता र कानुनको पररपालना एि ं नेपाल सरकारले तिीकृत गरेको लेखा 
ननदेशिका अनुसार लेखा, प्रमाण कागजातहरूका सार् ैअङ्कको पूणथ परीक्षण गने, 

२. सभिन्त्िीत कायाथलय िा ननकायको कायथसभपादनको िममा पररपालन िएको ननतजामूलक 

उपयोग एिं प्रिािकाररता सभबन्त्िमा जोखखम विश्लेर्णमा आिाररत िई लेखाजोखा गरी सुझाि गने 
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र अिलभबन गररएका आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणाली लगायतका नीनतगत एि ंप्रक्रियागत पक्षहरूको 
व्यितर्ापकीय अभ्यासका सभबन्त्िमा लेखाजोखा गरी सुझाि प्रततुत गने, 

३. परीक्षण गदाथ सािथजननक वित्तीय जिाफदेदहता र पारदशिथताको प्रिद्थन गदै सभिन्त्िीत ननकायको 
आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणालीको पयाथप्तताको सभबन्त्िमा जााँचबुझ गरी सोको सुदृढीकरण तर्ा आधर्थक 

अनुिासनको पररपालन सभबन्त्िमा सुझाि ददने, 

४. आन्त्तररक लेखापरीक्षण प्रयोजनका लाधग सभिन्त्िीत ननकायको आधर्थक कारोबार र सोसंग 

सभिन्त्िीत कागजात, अशिलेख तर्ा ननणथयहरू ननरीक्षण, परीक्षण तर्ा जााँच गने, 

५. आन्त्तररक लेखापरीक्षकले प्रत्येक तीन मदहनामा आन्त्तररक लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षणको 
िममा औल्याइएका ब्यहोरा खलुाई सुझाि सदहतको प्रनतिेदन आन्त्तररक लेखापरीक्षण समाप्त िएको 
एक मदहनाशिर सभिन्त्िीत कायाथलय िा ननकाय प्रमखु तर्ा अस्ततयारी प्रदान गने तालुक कायाथलय 

समक्ष पेस गनुथ पनेछ, 

६. आन्त्तररक लेखापरीक्षकले आफूलाई खटाउने र आन्त्तररक लेखापरीक्षण गने ननकाय प्रनत स्जभमेिार 

रही काम, कतथव्य र अधिकार प्रयोगको शसलशसलामा सदाचाररता, िततुननष्ठता, गोपनीयता, सक्षमता 
सदहत तोक्रकए बमोस्जमका अन्त्य आचरण पालना गनुथ पनेछ । 

७. आन्त्तररक लेखापररक्षकले आफूलाई आन्त्तररक लेखापरीक्षण आचारसंदहता मा उस्ल्लखखत ब्यहोरा, 
आिश्यकता र जिाफदेदहताको बारेमा पूणथ जानकारी छ िनी अनुसूची (१) बमोस्जमको आचारसंदहता 
घोर्णा परमा दततखत गनुथ पनेछ ।  
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                                परिच्छेद २ 

 २. आन्तरिक लेखापिीक्षणको विधि, प्रक्रिया ि चिणहरू (Methods, Process, and Steps) 

 

 २.१. आन्तरिक लेखापिीक्षणमा अपनाउने पिीक्षणका विधिहरू (Methods) 

 

आन्त्तररक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गदाथ आिश्यकता अनुसार देहाय अनुसारका विधिहरुको 
अिलभबन गनुथपदथछः 

१. ननयन्त्रण पिीक्षण (Test of Control) गने  

क) ननयन्त्रण क्रियाकलापको संरचना (Structure of control activities) - सोिपुछ, अिलोकन, िा 
ननरीक्षणद्िारा लेखापरीक्षकले ननयन्त्रण क्रियाकलापहरुको संरचनाका गलत प्रततुनतलाई 
रोकर्ाम गनथ, पता लगाउन र सच्याउनको लाधग ननयन्त्रणको परीक्षण उपयुक्त रहेको 
नरहेको सभबन्त्िमा आश्ितत हुन विश्लेर्ण गनुथ पदथछ।  

२. साििूत पिीक्षण (Substantive Test) गने 

आधर्थक वििरणहरुमा सारपूणथ गलत प्रततुनतहरुको पदहचान गनथ र लेखापरीक्षण प्रमाण 
हाशसल गनथ सारिूत परीक्षण गने: यी कायथविधिहरु २ प्रकारले गनथ सक्रकन्त्छ – 

क) कारोबारहरु तर्ा मौज्दात वििरणको वितततृ परीक्षण (Test of Details)  

ख)   विश्लेर्णात्मक कायथविधिहरु  (Analytical Procedure)      

३.  विश्लेषणात्मक कायतविधिहरु (Analytical Procedures) 

१. आधर्थक कारोबारको सञ्चालन सभबन्त्िी तथ्याकको विश्लेर्ण तर्ा अनुगमन गने,  
२. तुलना तर्ा गणना गने, सोिखोज गने, ननरीक्षण गने र अिलोकन गन े 

३. गत िर्थको मौज्दात रकम अर्िा आधर्थक कारोबारलाई लेखापरीक्षकले गरेको 
अनुमानसाँग तुलना गरी अनुपात िा प्रिनृत विश्लेर्ण गने,  

४. विश्लेर्ण गदाथ लेखापरीक्षकले आधर्थक कारोबारमा अतिािाविक िा अनपेक्षक्षत 
उतारचढािको अितर्ा देखेमा नतनको प्रकृनत तर्ा कारणको अनुसन्त्िान गने, 
५. सामान्त्यतया विश्लेर्णात्मक कायथविधिमा तीन तत्िहरु रहेका हुन्त्छन।् 
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विश्लेर्ण गदाथ तकथ संगत परीक्षण, प्रविधि विश्लेर्ण र अनुपात विश्लेर्ण सभबन्त्िी 
प्रक्रियाहरुको अिलभबन गरेर कायथविधि तय गनथ सक्रकन्त्छ।  

४. वितततृ विििणको पिीक्षण (Test of Details) 

वितततृ वििरणको परीक्षण िन्त्नाले गत िर्थको कारोबारको मौज्दात र यस िर्थको 
कारोबारको प्रकार ननिाथरण गने प्रत्येक आईटम िा कारोबारहरुमा लेखापरीक्षणका माधर् 
उल्लेखखत विधि ( तुलना, गणना, समर्थन, ननरीक्षण र िौनतक परीक्षण ) मध्ये कुनै एक 

िन्त्दा बढी विधिको प्रयोग गनुथलाई बुखझन्त्छ।  

२.२. आन्तरिक लेखापिीक्षणमा अपनाउने प्रक्रियाहरू (Process) 

आन्त्तररक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गदाथ आिश्यकता अनुसार देहाय अनुसारका प्रक्रियाहरुको 
अिलभबन गनुथपदथछः 

१. कागजात पुनिािलोकन (Document review):   

१. अशिलेख िा कागजातको अध्ययन  

२. गोश्िारा िौचरसाँग संलग्न बबल िपाथई तर्ा अन्त्य कागजात, िौनतक सभपवत्त आददको 
परीक्षण गने, जततै – मौज्दात रकम, मूल्यांकनको प्रमाण, आपूनतथकताथको बबल र स्जन्त्सी 
दाखखला प्रनतिेदन आदद कागजातहरु  

२. गणना (Computation):  

क) गखणतीय यर्ार्थताको परीक्षण गने, उदाहरणको लाधग लेखापरीक्षणको िममा पेस 
िएका स्रेतता एिं प्रनतिेदनको गखणतीय िुद्िताको परीक्षण।  

३. सुननस्श्चतता (Confirmation):  

▪ कायाथलयबाट प्राप्त िएका अशिलेखमा उल्लेख िएका वििरणको र्प पुष््याईको लाधग 
सोसाँग सभिन्त्िीत पक्षलाई प्रमाण हुन े गरी शलखखत रुपमा सोध्ने प्रनतक्रिया शलने, 
जततै - तिाशमत्िको पुष््याई तर्ा बैङ्क मौज्दातको प्रमाण सभबन्त्िमा बैकसाँग,  

दानयत्िहरुका सन्त्दिथमा सभिन्त्िीत पक्षलाई पर लेखख प्रनतक्रिया प्राप्त गनुथ। 
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४. सोिपुछ (Enquiry):  

▪ सभिन्त्िीत ननकाय िा िाह्य पक्षसाँग अन्त्तिाथताथ िा  सूचनाको लाधग अनुरोि गरी 
जानकारी शलने कुराहरु । सोिपुछ, अन्त्तिाथताथ िा  सूचना शलखखत िा मौखखक दिुै 
रुपमा हुन सक्दछ।  

५. अिलोकन (Observation):  

▪ अरुले सभपादन गरेका कायथहरु िा प्रक्रियाहरुको अिलोकन, अनुगमन आदद कायथ गने,  
उदाहरणको लाधग आन्त्तररक लेखापरीक्षकले गने कायाथलयको स्जन्त्सी सामानको िौनतक 
परीक्षण । 

६. िौनतक पिीक्षण (Physical Verification):  

कागजातमा उल्लेखखत गररएका बाहेक अन्त्य सभपवत्त तर्ा उपकरण, नगद, स्जन्त्सी र प्लाण्ट 

एण्ड मेिीनरी औजारको अितर्ा एिं ननमाथण सुिार गररएको संतर्ाको स्तर्नत ननरीक्षण गरी 
कागजातमा उल्लेख िए बमोस्जम आदद छ छैन िनी एक्रकन गने । 

७. तुलना (Comparison):   

आभदानी तर्ा खचथ रकमको औसत, नगद प्रिाहको अनुपात, तिाशमत्िको प्रमाण, सभपवत्त 
तर्ा दानयत्िको मूल्यांकन आदद विर्यमा अनघल्लो आधर्थक िर्थसाँग तुलना गने ।  

२.३. आन्तरिक लेखापिीक्षणका चिणहरू   (steps):   

आन्त्तररक लेखापररक्षकले लेखापरीक्षण गदाथ  देहायका चरणलाई अनुसरण गनुथपदथछः 

१. योजना तजुतमा (Audit Plan) 

“लेखापरीक्षण गराउने ननकायलाई धचन”  

१. लेखापररक्षण गररने ननकायको प्रारस्भिक अध्ययन गने, 

२. ननकायको व्यितर्ापनबाट त्यसका कायथहरु, उद्देश्य र कायथप्रणालीको बारेमा जानकारी 
शलने, 

३. िावर्थक बजेट तर्ा कायथिम बारे जानकारी प्राप्त गने,  

४. सभिन्त्िीत ऐन, ननयम, मागथदिथन, सञ्चालन प्रक्रिया र  रणनीनतहरुको सार् ैकानूनी हैशसयत, 

आकार, क्षेर,  

५. जोखखम बबश्लेर्ण र आन्त्तररक ननयन्त्रणका बारेमा सूचना तर्ा जानकारी सङ्कलन गने, 
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६. आन्त्तररक लेखापरीक्षण योजना /  कायथयोजना अनुसूची (२) बमोस्जमको ढााँचा बमोस्जम गनुथ 
पदथछ।  

२. कायातन्ियन (Implementation) 

1) जोखखमका क्षेर, आन्त्तररक ननयन्त्रण र प्रक्रियाहरुको लेखापरीक्षण योजना तिीकृत िएपनछ 
लेखापरीक्षण कायथ िुरु गने  

2) आन्त्तररक लेखापरीक्षण सभपादन गनथ व्यितर्ापन र लेखापरीक्षण टोलीबीच उपयुक्त 
रुपमा समन्त्िय गरेर काम प्रारभि गने, 

3) आन्त्तररक लेखापरीक्षण गने कमथचारी र लेखापरीक्षण गने व्यितर्ापनसाँग सभिन्त्िीत 
पदाधिकारी समेत संलग्न िई लेखापरीक्षण प्रक्रिया र सूचनाहरुको सभबन्त्िमा प्रिेि बैठक 
गने, 

4) लेखापरीक्षणबाट देखखएका कैक्रफयतहरुको समीक्षा तर्ा व्यातया गने, 
5) ननचोड ननकाल्ने र प्रनतिेदनको माध्यमबाट सुझाि ददनु पदथछ ,  

6) समीक्षा तर्ा मूल्याकंन िएपनछ आफ्नो लेखापरीक्षण राय तयार गने, 
7) आन्त्तररक लेखापरीक्षकले आफ्नो दटप्पणी सदहतको मतयौदा तयार गने, 
8) आन्त्तररक लेखापरीक्षणको मतयौदा प्रनतिेदन सुझाि सदहत तयार गरी बदहगथमन  बैठक 

(Exit Meeting) मा व्यितर्ापनसाँग छलफल गने,  

9) व्यितर्ापन र आन्त्तररक लेखापरीक्षक बबचमा संिाद (Debriefing)  को माध्यमिाट 
आन्त्तररक लेखापरीक्षणको सुझाि प्राप्त गने ।  

3.  प्रनतिेदन (Reporting) 

आन्त्तररक लेखापरीक्षण प्रक्रियाको अस्न्त्तम चरणमा लेखापरीक्षणको ननतजाको बारेमा प्रनतिेदन 
गनुथ पदथछ  ।  

१. यसमा लेखापरीक्षण दटप्पणीहरुमा आधर्थक बबिरणको रकम,  

२. बगीकरण, प्रततुनत िा कुल जभमा रकमसाँग सहमत हुन नसकेमा बेरुजुहरु औलं्याउने,  

३. बेरुजु देखखएको अितर्ामा उल्लेख गरीए जततै प्रमाखणत गनथका लाधग लेखापरीक्षण कायथिमको 
चके शलतट,  

४. आन्त्तररक लेखापरीक्षणबाट पत्ता लागेका रदुट, ब्यहोरा, ननष्कर्थ र सुझािलाई समेटेर प्रनतिेदन 

गने, 
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५. लेखापरीक्षकले महत्िपूणथ कैक्रफयतका कारणहरुको पदहचान गरी सुिारका शसफाररस सदहत 
प्रनतिेदन पेस गनुथपदथछ।  

६. आधर्थक कारोबारसाँग सभिन्त्िीत स्रेतताहरु ऐन,  ननयमािली र पररपर अनुसार ननष्पक्ष, तटतर् 
र पारदशिथता अनुसार सभिाव्य जोखखम पदहचान गरी लेखापरीक्षकले दटप्पणी, सारांि, ब्यहोरा र 
सुझाि सदहतको वििरण उल्लेख गरी प्रनतिेदन  तयार गनुथ पदथछ  

७.प्रनतिेदनमा विननयोस्जत गरेको रकम, आभदानी,  खचथ, िरौटी, खररद कायथ, स्जन्त्सी, कोर् 
सञ्चालन र खचथ लेखाङ्कनको स्तर्नतलाई तथ्याङं्कको आिारमा विश्लेर्ण गरी ननष्कर्थ सदहत 

प्रनतिेदन गनुथ पदथछ ।  

2.4.  आन्तरिक लेखापिीक्षण गने विषयहरू (Sectors of Internal Audit) 

आन्त्तररक लखेापरीक्षण गनुथ पने बबर्यहरू  

1) लेखाङ्कन तर्ा वित्तीय प्रनतिेदन प्रततुनतको परीक्षण 

2) आन्त्तररक ननयन्त्रण तर्ा जिाफदेदहताको परीक्षण 

3) वित्तीय िा आधर्थक वििरणको यर्ाथर्ता परीक्षण 

4) प्रास्प्त कायथको परीक्षण 

5) चालु खचथको लेखापरीक्षण 

6) पुाँजीगत खचथको लेखापरीक्षण 

7) खररद सभबन्त्िी लेखापरीक्षण   

8) ननमाथण व्यितर्ापन सभबन्त्िी लेखापरीक्षण 

9) बततु तर्ा मालसामान खचथको लेखापरीक्षण   

10) परामिथसेिा खचथको लेखापरीक्षण 

11) िरौटीको अशिलेखको परीक्षण 

12) राजतिको लेखापरीक्षण 

13) आयोजना लेखाको लेखापरीक्षण 

14) स्जन्त्सीको अशिलेखको परीक्षण 

15) विगतको सुझाि कायाथन्त्ियनको अितर्ा  
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परिच्छेद  ३ 

३.१ बेरुजु - (Audit arrears) 

 

       आन्त्तररक लेखापरीक्षण गदाथ उल्लेखखत लेखापरीक्षणका विर्यहरूमा ननभन बबर्यहरूमा केस्न्त्रत िई 

परीक्षण गनुथ पदथछ । आन्त्तररक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गनुथ पन े विर्य पदहचान गदाथ सभिावित 

जोखखमका आिारमा ननकायको उद्देश्य/ ननतजा प्रास्प्तका लाधग देहायका क्षेरलाई संरचनात्मक तिरूपमा 
प्रततुत गररएको छ ।  

शस. 

न ं

लेखापरीक्षणको 
विर्य 

संिावित जोखखमका 
विर्यहरू 

लेखापरीक्षण गदाथ हेनुथ पन ेविर्यहरू 

१. 

आन्त्तररक 

ननयन्त्रण तर्ा 
जिाफदेदहता 

१.१ विशिन्त्न ततरका 
कमथचारी तर्ा 
पदाधिकारीहरुको लाधग 

स्जभमेिारी तपष्ट 

नतोक्न ेिा तोकेअनुसार 
पालना नगने, 

१.२ अनुगमन, ननरीक्षण 

तर्ा जााँचबाट देखखएको 
कमी कमजोरीमा सुिार 

नगने र स्जभमेिार 

व्यस्क्तलाई कारबाही 
नहुने । 

▪ स्जभमेिारीको बााँडफााँड मनाशसब रहेको, 
कायथ वििरण लागू गररएको र सो अनुसार 

कायथ िएको, 
▪ सरुिा िा अन्त्य क्रकशसमले स्जभमेिारी 

हेरफेर हुाँदा बरबुझारर् हुन ेगरेको, 
▪ वित्तीय लगायतका प्रनतिेदन समयमै पेस 

गरेको, सुपररिेक्षण, ननरीक्षण र 

अनुगमनको अितर्ा सन्त्तोर्प्रद रहेको, 
▪ सुपररिेक्षण, ननरीक्षण भ्रमण र 

अनुगमनको प्रनतिेदन तयार गरेको सो 
अनुसार उपयुक्त कारबाही िएको, 

▪ कभप्युटर प्रणालीमा लेखा राखेकोमा 
तिीकृत बेगर अङ्क तर्ा अक्षर सच्याउने, 
मेटाउने िा हटाउने नगरेको र तिीकृत 

अनुसार सच्चाइएको, मेदटएको िा हटाएको 
अङ्क अक्षरको परीक्षण गनथ सक्रकन े
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अशिलेख (कारोबार लग) व्यिस्तर्त रहेको, 
▪ सूचना प्रविधि प्रणाली र अन्त्य प्राविधिक 

पक्षहरुको समेत आिधिक रुपमा 
आन्त्तररक लेखापरीक्षण िएको तर्ा 
आन्त्तररक लेखापरीक्षण िरपदो रहेको, 

▪ बेरुजू फछयौंट तर्ा सुझािहरु 

कायाथन्त्ियनमा उधचत ध्यान पुगेको । 

▪ कमथचारी तिीकृत दरबन्त्दी अनुसार पदपूनत थ 
िएको, दरबन्त्दी बेगरको ननयुस्क्त 

निएको, 

 

२. 

लेखाङ्कन तर्ा 
वित्तीय 

प्रनतिेदन 

प्रततुनत 

२.१ सरोकारिाला ननकायमा 
पेस गररने आभदानी 
तर्ा खचथ लगायतका 
आधर्थक कारोबारको 
लेखाङ्कन र वित्तीय 

आधर्थक वििरणको 
प्रततुनत यर्ार्थ रुपमा 
नहुने । 

▪ आभदानी तर्ा खचथ स्रेतताको लेखाड्कन, 

रकम कलमको मापन, वित्तीय वििरणको 
प्रततुनत र खलुासा तोक्रकएको ढााँचामा रहेको 
र सारिूत रुपमा यर्ाथर्परक रहेको, 
 

  

२.२ तोक्रकएको वित्तीय 

प्रनतिेदन तर्ा लेखा 
ढााँचाको प्रयोग  नगने । 

 

▪ सस्ञ्चत कोर्को सञ्चालन नेपाल राष्र 

बैङ्कको सरकारी कारोबार सञ्चालन 

ननदेशिका अनुसार खाताहरु खोशलएको, 
▪ सस्ञ्चत कोर् खाता र खचथ खाताहरुको 

बैङ्क दहसाब शमलान वििरण तयार गरेका 
एिं शिडान िएको, 

▪ आभदानीको िीर्थकमा अनुमान अनुसार 
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आय प्राप्त गरेको,खचथको लेखांकन , 

वित्तीय वििरण लगायत अन्त्य प्रनतिेदन 

तर्ा अन्त्य अशिलेख नपेाल सरकारले 

तोकेको ढााँचामा ननयमानुसार तयार 

गरेको, 
▪ आभदानी तर्ा खचथका प्रमाण बबल िरपाई 

प्रमाखणत रुपमा पयाथप्त र उपयुक्त रहेको, 
▪ अधग्रम आयकर क्टी गरेको र मूल्य 

अशििदृ्धिकर उठाएको तर्ा समयमा 
राजति दाखखला गरेको, 

  

२.३ लेखापलन र वििरण 
तयार गदाथ अाँङ्कहरु 
शिडान नगन े तर्ा 
प्रमाणहरु सङ्कलन 
नगरेको । 

▪ ऐन, ननयम, मन्त्रालयको ननदेशिका र 

पररपरको आिारमा आधर्थक कारोबार 

सञ्चालन गररएको, 
▪ सबै आभदानी खचथ अशिलेख लगायत 

प्रनतिेदनमा उस्ल्लखखत रकमहरुको ठाडो र 

तेसो महलको जोड जभमा सही रुपमा 
प्रततुत गररएको, 

▪ खाताबहीको प्रत्येक महलको जोड जभमा र 

स्जभमेिारी साने र गत अिधि तर्ा 
हालसभमको जोड जभमा खलुाउने कायथ 
दठक क्रकशसमले गरेको, 

▪ अधिकार प्राप्त अधिकारीले खाताबही 
लगायतका स्रेतता र अन्त्य प्रमाण 

कागजातहरु प्रमाखणत गरेको । 

३. 
वित्तीय िा 
आधर्थक  

३.१. वित्तीय िा आधर्थक 

वििरण तयार गदाथ 
● सस्ञ्चत कोर् खाताबाट खचथ खातामा 

रकम रान्त्सफर िा ननकासा गरी 
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वििरणको 
यर्ार्थता 

तोक्रकएको मापदण्ड 

तर्ा ढााँचा र ननयम 

अनुसार तयार नगने । 

जुनसुकै प्रकारको खररद कायथ सभपन्त्न 
िएपनछ सो को लेखाङ्कन कायथपश्चात ्
प्रचशलत कानुनले तोके बमोस्जमका 
माशसक, अद्थिबावर्थक तर्ा बावर्थक 
वित्तीय प्रनतिेदन तयार गरी सभिन्त्िीत 
ननकायहरुमा तोक्रकएको समयशिर 
पठाउने गरेको । 

● ननयमले तोकेको समयशिर वित्तीय िा 
आधर्थक वििरण तर्ा सहायक  वििरण 
तयार गरी सभिन्त्िीत ननकाय िा 
कायाथलयमा पेस गरेको, 

● तिीकृत बजेट, ननकासा, रकमान्त्तर, 
खचथ, बजेट बााँकी र िैदेशिक लगायतका 
वििरण दठक क्रकशसमले प्रततुत 
गररएको, 

● वित्तीय िा आधर्थक वििरणका अङ्क 
खाताबही लगायतका अन्त्य अशिलेख 
तर्ा वििरणसाँग शिडकेो । 

 

  

३.२. बजेट दहसाब, बैङ्क 

नगदी क्रकताब 

यर्ार्थपरक  नहुने 

● बजेट विननयोजन िए अनुसार बजेट 

िााँडफााँड गरी खचथ रकम सभिन्त्िीत खचथ 
िीर्थकका आिारमा प्रविस्ष्ट गररएको, 

● बैङ्क नगदी क्रकताब लगायत बजेट 

दहसाबमा सब ै गोश्िारा िौचरहरु िमैसाँग 

प्रविष्ट गरेको, बजेट दहसाब खाताको खचथ 
महल र बैङ्क नगदी क्रकताबको बजेट खचथ 
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महलको जोडजभमा एक आपसमा शिडकेो, 
● पेतकी खाताको कुल पेतकी बााँकी रकमसाँग 

बैङ्क नगदी क्रकताबको पेतकी गएको 
महलबाट फनछथएको    महलको जभमा 
रकम क्टा गरी हुने रकम शिडान िएको, 

● भयाद नाघेको र ननाघेको पेतकी बााँकी र 

फछयौंट रकम सभिन्त्िीत महलमा 
प्रविस्ष्ट गरेको । 

  

३.३. पेतकी दहसाब लेजरमा 
प्रविस्ष्ट नहुने, 
यर्ार्थपरक नहुन,े पेतकी 
रकम तोक्रकएको 
प्रयोजनमा खचथ नहुने र 

समयमै पेतकी फछयौंट 

नहुने, बााँकी पेतकीको 
स्जभमेिारी साररएको 
नहुने  । 

▪ पेतकी ददएको र फछयौंट िएको 
यर्ाथर्परक ढङ्गले दहसाब राखेको, 
फछयौटका लाधग प्राप्त िएको बबल 

िरपाई फााँटिारी ननयमअनुसार र 

भयादशिर ै िएको, भयादशिर पेतकी 
फछयौंट निएकोमा ननयमानुसार 

कारबाही िएको, 
▪ ऐन ननयम र सभझौताको प्राििान अनुसार 

पेतकी ददने र फछ्यौंट गने गरेको, 
▪ जुन प्रयोजनको लाधग पेतकी शलएको हो 

सोही प्रयोजनमा खचथ िई फछयौंट िएको 
। 

  

३.४ खचथको फााँटिारी 
यर्ार्थपरक नहुने । 
खचथको वििरण अनुसार 

आधर्थक वििरण नहुने, 

▪ बजेट खाताले देखाएको र  खचथको 
फााँटिारीले देखाएको कुल ननकासा र खचथ 
शिडकेो, पेतकी खाताले देखाएको बााँकीसाँग 

खचथको फााँटिारीमा देखाएको पेतकी बााँक्रक 

रकम शिडकेो, 

  ३.५. पेतकी खाताको पेतकी ▪ पेतकी खाता लगायत अन्त्य खाताको 
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िााँकीको दहसाब तपष्ट 

नहुने र समयमै भयाद 

नाघेको पेतकी राफसाफ 

नगने । 

 

दहसाब एक आपसमा शिडकेो, भयाद 

नाघेको र ननाघेको पेतकी प्रष्टसाँग छु्दटने 
गरी अशिलेख राख्न े गरेको तर्ा भयाद 

नाघेकोमा असुल फछयौंटको लाधग पयाथप्त 

कारबाही िएको । 

  

३.६  बैङ्क दहसाब शमलान 

वििरण तयार नगन े िा  
यर्ाथर्परक नहुन े। 

 

▪ बैङ्क खाता अनुसार कारोबारको बैङ्क 

तटेटमेन्त्टको मौज्दात र बैङ्क नगदी 
क्रकताबको मौज्दात शिडाई बैङ्क दहसाब 

शमलान वििरण बनाएको,  कायाथलयले 

िुक्तानी ददएको चकेको भयाद समाप्त िई 

बैङ्कबाट िुक्तानी निएको रकम छ िन े

खचथ शमलान गरेको । 

  

३.७ चालु िर्थको बजेटले 

खाभन नसक्ने गरी खचथ 
गदाथ सजृना हुन ेदानयत्ि 

अको आधर्थक िर्थको 
बजेटबाट िुक्तानी ददने 
गरेकोमा प्रमाखणत 

कागजात नहुन े। 

▪ िुक्तानी ददन बााँकीको वििरण ननयम 

बमोस्जम तयार गरेर मार अनघल्लो 
आधर्थक िर्थको िुक्तानी ददएको, 

▪ िुक्तानी ददन बााँकीको वििरण अधिकार 

प्राप्त अधिकारीबाट प्रमाखणत र सोको जााँच 

आन्त्तररक लेखापरीक्षकबाट िएको, 
िुक्तानी ददन बााँकीको लाधग कायथिम िा 
बजेट तिीकृत िएको । 

४. 

प्रास्प्त कायथको 
परीक्षण 

 

४.१. खररद योजना तर्ा 
प्रनततपिाथ बेगर र 
आिश्यकता िन्त्दा बढी 
एिं कम गुणततरको 
सामान िा सेिा प्रास्प्त 

हुने, प्रास्प्तमा दढलाई 

▪ ननयमानुसार िावर्थक खररद योजना र 

गुरुयोजना तयार गरेर खररद गरेको, 
▪ ननयमानुसार सामान िा सेिा खररद गदाथ 

शसलबन्त्दी दरिाउपर िा बोलपरको 
माध्यमबाट गरेको, 

▪ खररद इकाई गठन गररएको र सोको 
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हुने । 

 

सक्रिय सहिाधगतामा खररद िएको, 
▪ खररद ऐन र ननयमािलीको व्यितर्ा 

बमोस्जम तर्ानीय बजार, विगतको खररद 

मूल्य समेत आिार शलई लागत अनुमान 

तयार गरेको, 
▪ ननस्श्चत आपूनतथकताथलाई शमल्ने गरी निई 

अत्याधिक प्रनततपिाथत्मक प्रास्प्त कायथ हुन े

गरी तपेशसक्रफकेिन तयार गररएको, 
▪ ननयम विपरीत हुनेगरी र कायाथलयमा 

पयाथप्त मौज्दात हुाँदाहुाँदै अनािश्यक 

पररमाणमा सामान खररद नगररएको, 
▪ वििरे् अितर्ा देखाई आपूनतथ िएकोमा 

ननयमािलीको व्यितर्ा अनुरुप त्यततो 
अितर्ा पुस्ष्ट हुने ननयमानुसारको 
कागजात रहेको र यततो आदेि अधिकार 

प्राप्त अधिकारीबाट िएको,  वििरे् 

पररस्तर्नतमा समेत यर्ासभिि प्रनततपिाथ 
गराई तिच्छ र उधचत मूल्यको लाधग िाताथ 
गरी खररद गरेको, 

▪ खररद गदाथ सािथजननक खररद ननयमािली 
र िैदेशिक स्रोत समािेि िएकोमा 
दातपृक्षको खररद ननदेशिकाको अिीनमा 
रही खररद गररएको, 

▪ प्राप्त िएका सामान 

तपेशसक्रफकेिनअनुसार दरुुतत रहेको । 

▪ सोझै िा शसलबन्त्दी दरिाउपर िा 
बोलपरको माध्यमबाट मालसामान खररद 

गदाथ सािथजननक खररद ऐन ननयमािलीमा 
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उल्लेख िए अनुसारको  व्यितर्ाको 
पररपालना गरेको 

  

४.२. अनािश्यक िेररएसन 

आदेि ददने, 
पूिथननिाथररत क्षनतपूनत थ 
असुल नगन े। 

 

▪ ननयमले तोके अनुसार मूल्य अशििदृ्धि 

करमा दताथ िएका फमथ, संतर्ा िा 
कभपनीबाट सामान िा सेिा खररद 

गररएको, 
▪ सभझौतामा तोक्रकएको अिधिशिरै 

मालसामान िा सेिा आपूनतथ िएको, 
समयमा आपूनतथ नहुाँदा पूिथननिाथररत 

क्षनतपूनत थ क्टा गरेको, 
▪ सभझौतामा तोक्रकएिन्त्दा घटी बढी हुने गरी 

आपूनतथ िएकोमा ननयमानुसार िेररएसन 

आदेि अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट 

तिीकृत िएको, 
▪ आपूनतथकताथलाई बढी फाइदा र 

कायाथलयलाई नोक्सान हुन ेगरी िेररएसन 

आदेि जारी निएको, 
▪ खररद गदाथ प्रनततपिाथ सीशमत नहुने गरी र 

टुिाटुिा पारी खररद नगररएको, 
▪ बोलपरसभबन्त्िी कागजात िा प्रतताि 

सभबन्त्िी कागजातका योग्यताका 
आिारहरु उल्लेख गदाथ कुनै खास िगथका 
ननमाथण व्यिसायी, आपूनतथकताथ, 
परामिथदाता िा सेिा प्रदायकले मार िाग 

शलन पाउने व्यितर्ा गररएको, 

  ४.३ अमानतबाट कायथ ▪ खररद ऐन ननयममा उल्लेख िएअनुसार 
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गराउाँदा कारण 

नखलुाउने र अशिलेख 

व्यिस्तर्त नराख्न े। 

 

सामान्त्य प्रकृनतको ममथत सभिार, 

सानानतना ननयशमत कायथ र सरसफाई 

कायथ र वििरे् पररस्तर्नत परी गनुथपरेको 
अितर्ामा मार अमानतबाट गराएको, 

▪ अमानतद्िारा ननमाथण काम गराउाँदा 
ननमाथण कामलाई चादहने ननमाथण सामग्री 
सािथजननक खररद ऐन ननयमािलीमा 
िएका व्यितर्ाको अिीनमा रही खररद 

गररएको, 
▪ ज्यामी लगाइएकोमा ररतपूिथकको डोर 

हास्जरी फाराममा कामको वििरण, काम 

गरेको ठाउाँ  तर्ा कामदारको वििरण, काम 

गरेको शमनत, ज्यालादर, िुक्तानी पाउन े

रकम चढाई सो फाराम सभिन्त्िीत 

कमथचारीबाट प्रमाखणत गररएको र सोमा 
उस्ल्लखखत वििरण यर्ाथर्परक रहेको । 

  

४.४. उपिोक्ता सशमनतबाट 

कायथ गराउन 

प्रार्शमकता नददने,  
कारण नखलुाउने र 
अशिलेख व्यिस्तर्त 

नराख्न े। 

 

▪ प्रचशलत ऐन तर्ा ननयम एिं सािथजननक 

खररद ऐन ननयमािलीको आिारमा, 
उपिोक्ता सशमनतको गठन, सञ्चालन, 

व्यितर्ापन िएको, 
▪ तर्ानीय ततरमा सञ्चालन हुन े

आयोजनाहरूमा तोक्रकएको लागत 

अनुमानका कायथिम र जदटल प्राविधिक 

कायथ समािेि निएको कायथमार उपिोक्ता 
सशमनतद्िारा गराउने व्यितर्ा 
कायाथन्त्ियन िएको । 

▪ गदठत उपिोक्ता सशमनतको गठन 
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समािेिी सहिाधगतात्मक रहेको र 

आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लािास्न्त्ित हुन े

घरपररिारको पदहचान गरी आम िेलाबाट 

गठन गरेको, 
▪ उपिोक्ता सशमनतले व्यहोने रकम र 

कायाथलयले व्यहोने रकम तपष्ट रुपमा 
देखखने गरी अशिलेख राखखएको, योगदान 

गनुथपने रकम पगेुको, 
▪ उपिोक्ता सशमनतले स्जभमा शलएको कायथ 

सभपन्त्न िएपनछ सोको रेखदेख, ममथत 

सभिार गने स्जभमेिारी समेत तोकी 
आयोजनाको तिाशमत्ि उपिोक्ता 
सशमनतलाई नै हततान्त्तरण गरेको र ममथत 

सभिारको स्जभमा उपिोक्ता सशमनतलाई 

ददएको र सोको कायाथन्त्ियन िएको, 

  

४.५. उपिोक्ता सशमनतको 
गठन ननयमानुसार 
नहुने, उपिोक्ता 
सशमनतले गनुथपने 
योगदान नगने । 

▪ उपिोक्ता सशमनतबाट सभपन्त्न िएको 
कामको खचथको कुल वििरण सदहत 

जााँचपास र फरफारक गरेको, 
▪ उपिोक्ता सशमनतले स्जभमा शलएको 

कायथमा मेशसन प्रयोग नगररएको एि ं

उपिोक्ता सशमनतबाट गन े काम ननमाथण 

व्यिसायी माफथ त नगराएको, 
▪ उपिोक्ता सशमनतलाई ददएको पेतकी 

सभझौता र ननयमािली अनुसार िएको, 
ननयमानुसार फछ्थयौट गरेको । 

५. चालु खचथको ५.१ कमथचारी तर्ा ▪ नेपाल सरकारको लेखा ननदेशिका 
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लेखापरीक्षण पदाधिकारीलाई तलब 

खचथ लेतदा बढी लेखखने 
र ननयमानुसार क्टी 
गनुथपने रकम क्टी 
नहुने । 

 

अनुसारको आन्त्तररक ननयन्त्रण र प्रमाण 

कागजात जुटाएको नजुटाएको 
▪ तिीकृत दरबन्त्दी र पाररत तलबी प्रनतिेदन 

अनुसार ननिाथररत तलब तकेल र गे्रड 

दहसाब गरी तलब वितरण गररएको, 
▪ हास्जरी  अशिलेख र सरुिा, बढुिा िा नयााँ 

ननयुस्क्त िएको शमनतका आिारमा तलब 

िुक्तानी ददएको, 
▪ तलब बुझकेो िा बैङ्क जभमा गररएको 

प्रमाण रहेको, राजीनामा िईजााँदा िा 
ताशलम काज िा असािारण बबदा गएको 
अितर्ामा तलब बैङ्क जभमा निएको, 

▪ संचयकोर्, सापटी, कर िा अन्त्य क्टी 
गनुथपने रकम क्टी गरी समयशिर ै

सभिन्त्िीत कोर् िा खातामा जभमा 
गररएको, 

▪ आयोजनाको तिीकृत अतर्ायी दरबन्त्दीमा 
ननयुस्क्त व्यस्क्तलाई अतर्ायी िा करारमा 
ननयुक्त गरी ज्याला/पाररश्रशमक िुक्तानी 
गरेको िए ननजको ननयुस्क्त प्रचशलत 

कानुन अनुरुप रहेको र ननयुस्क्तको सतथ 
अनुरुप पाररश्रशमक िुक्तानी ददएको, 

▪ कमथचारीहरूले समयमा नबुझी मौज्दात 

रहेको रकम बैङ्कमा दाखखला गरेको, 
▪ पदाधिकारीको पाररश्रशमक ऐन ननयममा 

उल्लेख िए िन्त्दा बढी निएको । 

  ५.२ कमथचारी तर्ा ▪ कमथचारीलाई ित्ताहरु तोक्रकएको दररेट 
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पदाधिकारीलाई 

ननयमले पाउने िन्त्दा 
बढी ित्ता खचथ लेख्न े। 

 

बमोस्जम िुक्तानी ददएको र अनतररक्त 

समय काम गराएकोमा तिीकृनत र कामको 
प्रमाखणत वििरण रहेको, 

▪ सरुिा बढुिा िई आउने कमथचारीलाई 

कायाथलयमा हास्जर िएको शमनतदेखख मार 

तर्ानीय ित्ता ददएको, 
▪ अध्ययन बबदा, अध्ययन काज, वििरे् 

बबदा र असािारण बबदा बसेको समयको 
ित्ता नददएको, 

▪ बैठक ित्ता तोक्रकएको दररेट अनुसार 

िएको, कायाथलय समयमा बैठक बसेकोमा  
बैठक ित्ता नशलएको, 

▪ बैठक ित्ता खचथ लेखेकोमा बैठकमा 
आमस्न्त्रत सदतय ननयम/ननदेशिकाले 
तोके िन्त्दा बढी निएको । 

  

५.३ भ्रमण खचथ ननयमानुसार 
नहुने र खचथका पयाथप्त 

र उपयुक्त प्रमाण 

संलग्न नहुने । 

 

▪ दैननक ित्ता ननयम बमोस्जम पाउने िन्त्दा 
बढी नहुन े गरी िुक्तानी ददएको, छोटो र 

शमतव्ययी मागथबाट भ्रमण गरी हिाई िाडा, 
बस िाडा िुक्तानी ददएको, 

▪ सरुिा बढुिा िई जान े कमथचारीले पाउने 
दैननक र भ्रमण ित्ताको बबल साबबक 

कायाथलयमा पेस िएको, 
▪ दैननक भ्रमण ित्ता ननयमािली बमोस्जम 

पैदल दहडं्नु पदाथ प्रनतददन छ कोर्का दरले 

भ्रमणमा लाग्ने ददन गणना गरी दैननक 

ित्ता ददएको, 
▪ भ्रमण ित्ताको िुक्तानी गदाथ संलग्न रहेको 
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हिाई दटकट यर्ार्थपरक रहेको, बोर्ड थङ पास 

आदद शिडान हुने कागजात संलग्न 

रहेको, 
▪ भ्रमण पश्चात ्७ ददनशिर भ्रमण प्रनतिेदन 

पेस गरेको 

  

५.४ पोिाक, और्धि उपचार 

तर्ा सेिा ननितृ्त सुवििा 
सभबन्त्िी खचथ िुक्तानी 
ननयमानुसार िुक्तानी 
नहुने र खचथका पयाथप्त 

र उपयुक्त प्रमाण 

संलग्न नहुने । 

▪ पोिाक खचथ एक िर्थमा एक पटक िन्त्दा 
बढी नददएको, तोक्रकएको दरमा िुक्तानी 
ददएको र ननणथय तर्ा तिीकृत  गरेको, 

▪ बहालिाला कमथचारीलाई और्धि उपचार 

खचथको िुक्तानी सभिन्त्िीत कानुन 

बमोस्जम डाक्टरको प्रेस्ष्िप्सन र और्धि 

उपचारसभबन्त्िी बबलबमोस्जम ददएको, 
▪ अिकाि प्राप्त कमथचारीको उपचार खचथ 

िुक्तानी गणना सही तररकाबाट गररएको 
र यक्रकन गनथ आिश्यक प्रमाण कागजात 

संलग्न रहेको, 
▪ बहालिाला िा अिकाि प्राप्त कमथचारीलाई 

उपचार खचथ ददाँदा ननयमको अिीनमा रही 
ददइएको अशिलेखन गररएको र अबकाि 

हुाँदा क्टा गररएको, 
▪ उपदान रकम िुक्तानी ददएकोमा ननयममा 

िएको व्यितर्ा अनुसार रकम क्रकटान 

गरेको । 

  

५.५. ताशलम र कायथिम खचथ  
िुक्तानी तिीकृत 

कायथिम तर्ा नभसथ 

▪ तिीकृत िावर्थक कायथिम र ननणथय अनुसार 

ताशलम, गोष्ठी र कायथिम सञ्चालन िई 

सो सभबन्त्िी खचथ तिीकृत नभसथ अनुसार 
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अनुसार नहुन े र खचथका 
पयाथप्त र उपयुक्त 

प्रमाण तर्ा अशिलेख 

नहुने । 

रहेको, 
▪ कायथिम िा ताशलम सञ्चालन ननदेशिका 

बमोस्जम कायथिम सञ्चालन एि ं खचथ 
गरेको, 

▪ सहिागी, प्रशिक्षार्ी, प्रशिक्षक तर्ा 
सहयोगीको उपस्तर्नत अनुसार खाजा 
तटेिनरी ित्ता  लगायतका खचथ िुक्तानी 
शिडकेो, 

▪ िुक्तानी गररएका ित्ता तर्ा िाडा लगायत 

सबै प्रकारका खचथमा ननयमानुसार अधग्रम 

आयकर क्टी गरी दाखखला गररएको, 
▪ कायथिमको अनुगमन-मूल्याङ्कन गरेको, 

अनुगमन/मूल्याङ्कनसभबन्त्िी खचथ 
लेखेकोमा सोको प्रनतिेदन पेस गरेको र 

कायाथन्त्ियन गरेको, 
▪ ताशलम िा गोष्ठी िा कायथिम सञ्चालनको 

कायथसभपन्त्न प्रनतिेदन तयार गरेको । 

  

५.६ पानी बबजुली, सञ्चार 
महसुल र घरिाडा 
लगायतका कायाथलय 

सञ्चालन सभबन्त्िी 
अन्त्य खचथ िुक्तानी 
ननयमानुसार नहुन े र 
खचथका पयाथप्त र 
उपयुक्त प्रमाण संलग्न 

नहुने । 

▪ महसुल िुक्तानीमा जररबाना नतनुथ 
नपरेको, 

▪ पानी तर्ा बबजुली र टेशलफोन जडान गदाथ 
िरौटी राखेको रकमको अशिलेख रहेको, 

▪ िाडाको घर िा ििनको महसुल नतरेको 
िए सभझौताको सतथ अनुसार िएको र 

कायाथलयको प्रयोजन बाहेक ननजी प्रयोग 

गररएको िारा बबजुली टेशलफोनको महसुल 

िुक्तानी नगररएको, 
▪ टेशलफोनको सुवििा पाउने 
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पदाधिकारीहरूले  ऐन, ननयम तर्ा 
विननयम अनुसार तोकेको िन्त्दा बढी 
सुवििा िुक्तानी नगरेको, िुिकामना 
सन्त्देिहरू कायाथलयको बजेटबाट प्रकाशित 

िुक्तानी नददइएको, 
▪ ननयमअनुसार रेन्त्ट कशमटीबाट ननणथयबाट 

कायाथलयको लाधग घर, जग्गा, गोदाम, 

िाडामा शलएको, 
▪ ििन, मेशसन, औजार तर्ा अन्त्य 

क्रकशसमका सािनहरू िाडामा शलइएकोमा 
अधिकार प्राप्त अधिकारी िा सशमनतबाट 

त्यततो ननणथय िा तिीकृनत िएको,  
घरिाडा सुवििा पाउने पदाधिकारीलाई 

तोक्रकएको सीमा ननाघ्न े गरी  सुवििा 
ददएको, 

▪ िुक्तानी गदाथ ननयमानुसार कर क्टी गरी 
दाखखला गररएको । 

  

५.७ ममथत सभिार खचथ 
लेतदा खचथका पयाथप्त र 

उपयुक्त प्रमाण तर्ा 
अशिलेख नहुने । 

▪ ििन, सिारीसािन, मेशसनरी उपकरण, 

कायाथलय सामान, फननथचर लगायत 

पुाँजीगत सामानको ममथत सभिार गरी 
िुक्तानी ददइएकोमा सोको लगत इस्ष्टमेट 

तयार गररएको, ममथत सभिार खचथ 
शमतव्ययी रहेको, 

▪ मेशसन सिारी सािनको ममथतमा चल्ती 
मेशसन िा सिारीको क्रकताबमा ममथत तर्ा 
सभिारको लगत राखेको, फेररएका सामान 

क्रफताथ दाखखला गरेको, 
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▪ ममथत गनथ अधिकार प्राप्त अधिकारीको 
आदेि िएको र ममथत िएको कुरा 
सभिन्त्िीत कमथचारी िा प्राविधिकबाट 

प्रमाखणत गराएर मार िकु्तानी ददएको, 
▪ एउटै सामान, सिारीसािन, उपकरणको 

पटक पटक ममथत सभिार गरेबाट नयााँ 
खररद सरह खचथ हुन े जोखखमलाई बबचार 

पुयाथएको । 

  

५.८ इन्त्िन खचथ लेतदा ननजी 
प्रयोजनको र तोक्रकए 

मापदण्ड िन्त्दा बढी खचथ 
हुने । 

▪ कुपन िा आदेिबमोस्जम इन्त्िन खचथ 
िएको, बबल र सािन प्रयोग गररएको 
लगबुक संलग्न रहेको र तह अनुसार 

तोक्रकएको कोटाशिर रही इन्त्िन खचथ 
गररएको, 

▪ इन्त्िन खपत तोक्रकएको मापदण्ड अनुसार 

खपत िएको, लगबुक अनसुार शिडकेो, 
▪ सिारी सािन प्रयोग तोक्रकएको कामसाँग 

मार सभिन्त्िीत रहेको, व्यस्क्तगत प्रयोग 

एिं दरुुपयोग ननयस्न्त्रत रहेको । 

  

५.९ सेिा र परामिथ खचथ तर्ा 
अन्त्य सेिा 
िुल्कसभबन्त्िी खचथ 
िुक्तानी ननयमानुसार 
नहुने र खचथका पयाथप्त 

र उपयुक्त प्रमाण 

संलग्न नहुने । 

▪ जनिस्क्त अपयाथप्त िएमार र कायथिम 

तिीकृत िएपश्चात ् मार वििरे्ज्ञ तर्ा 
सल्लाहकारको सेिा प्राप्त गरेको र 

पाररश्रशमक तर्ा सुवििा, सभझौता 
अनुसार िुक्तानी िएको, 

▪ करार सभझौतामा उल्लेख िए अनुसार 

सेिा प्राप्त गरेको प्रमाण संलग्न रहेको र 

अध्ययन अनुसन्त्िान कायथबापत खचथ 



 

26 
 

लेखखएकोमा सोको प्रनतिेदन प्राप्त िएको, 
▪ िुक्तानी ददाँदा कायथवििरण अनुरुप काम 

िएको प्रमाण राख्न े गरेको र िुक्तानीमा 
अधग्रम कर क्दट गरेको । 

  

५.१०. सडक बत्ती महसलु  

खचथ िुक्तानी 
ननयमानुसार नहुन े र 
खचथका पयाथप्त र 
उपयुक्त प्रमाण संलग्न 

नहुने । 

▪ सडक बत्ती जडान गदाथ लागत 

सहिाधगतामा लागेको खचथहरु बााँडफााँड 

गरेको, उपिोक्ताबाट सङ्कलन गनुथपने 
सडक बत्तीको महसुल सङ्कलन एि ं

अशिलेखन गरेको, 
▪ सडक बत्तीको करार सभझौतामा उल्लेख 

िएअनुसार सेिा प्राप्त गरेको प्रमाण 

संलग्न रहेको । 

  

५.११.आधर्थक सहायता 
रकमको वितरण र 

पुततक, खेलकुद, 

और्धिजन्त्य सामग्री, 
मसलन्त्द लगायतका 
सामग्री खररद एि ं खचथ 
ननयमानुसार नहुन े र 
खचथका पयाथप्त र 
उपयुक्त प्रमाण संलग्न 

नहुने । 

 

▪ तिीकृत कायथिम र बजेटशिर रही आधर्थक 

सहायता खचथ िएको, 
▪ आधर्थक सहायताको रकम ऐन कानुन 

ननयमले तोकेको आिार र प्रक्रिया पूरा गरी 
ददएको र तोक्रकएको सीमाशिर रहेको, 

▪ आधर्थक सहायता रकम बुझकेो िरपाई 

संलग्न रहेको र यततो रकम माशसक रुपमा 
सािथजननक गररएको, 

▪ मनोरञ्जन, प्रदिथन, धचयापान, तिागत, 

िोज, अनतधर् सत्कार पूजाआजा, उत्पादन 

सामग्री, और्धि, पुततक, मसलन्त्द आदद 

खचथ तिीकृत बजेटको पररधि शिर र 

तिीकृत मापदण्ड अनुसार गरेको, 
▪ तिीकृत कायथिम र बजेट अनुसार और्धि 
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िा और्धिजन्त्य सामान र उपकरण 

उपलब्ि गराउने सभबन्त्िमा खररद  

प्रक्रिया पालना गरी ननिाथररत गुणततर 

अनुरुप खररद गरेको, 
▪ छोटो भयाद िएका िा समयािधि समाप्त 

िएका और्धिहरू खररद नगररएको, 
▪ और्धिहरू तटोर गन े उपयुक्त व्यितर्ा 

गररएको कोल्ड चने व्यितर्ापन गररएको, 
▪ नेपाल सरकारले ननःिुल्क वितरण गन े

ननणथय िएका िा तर्ानीय तहबाट 

ननःिुल्क वितरण गने तय िएका 
और्धिको ननयशमत उपलब्िता र वितरण 

व्यितर्ा शमलाइएको, 
▪ तिातथ्य संतर्ामाफथ त कायाथन्त्ियन गने 

गरी सङ्घीय सरकार िा प्रदेि सरकार िा 
तर्ानीय तहबाट तय िएका कायथिमहरु 

तिीकृत बजेटको सीमाशिर रही कायथिम 

सञ्चालन ननदेशिकाले तोकेको आिार र 

प्रक्रिया अिलभबन गरी कायाथन्त्ियन 

गरेको, 
▪ सािथजननक विद्यालयले ननःिुल्क रुपमा 

वितरण गने पुततक खेलकुद तर्ा िैक्षक्षक 

सामग्री र सािथजननक पुततकालय 

प्रयोजनको लाधग खररद िएको पुततकको 
खचथ लेखेकोमा तिीकृत नीनत तर्ा 
ननदेिनअनुसार खररद तर्ा वितरण 

गररएको, 
▪ विद्यालयलाई ननःिुल्क वितरण गरेको 
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पुततक, खेलकुद तर्ा िैक्षक्षक सामग्री 
विद्यालयको स्जन्त्सी खातामा आभदानी 
गररएको, 

▪ और्धि वितरण गदाथ तिातथ्य संतर्ाले 

बबरामीको अशिलेखअनुसार र िैक्षक्षक 

सामग्रीको वितरण गदाथ विद्यालय तर्ा 
बबद्िार्ी रेकडथ अनुसार गररएको, बुझकेो 
िरपाई रहेको, 

▪ असभिन्त्िीत पुततक खररद नगररएको । 

६ 

पुाँजीगत 

खचथको 
लेखापरीक्षण 

६.१. जग्गा ििन प्रास्प्त 

बापत खचथ गरेकोमा 
ननयमानुसार नहुन े

तर्ा आिश्यक प्रमाण 

कागजात अशिलेख 

नराख्न े। 

▪ जग्गा िा ििन अधिग्रहण गरी मुआब्जा 
िुक्तानी ददइएकोमा जग्गा प्रास्प्त ऐन 

बमोस्जमको कायथविधि पूरा गररएको, 
मुआब्जा िुक्तानी ददइएकोमा साविक 

जग्गािनीको िनीपुजाथ, मालपोत नतरेको 
रशसद तर्ा अन्त्य हकिोगका कागजातहरू 

संलग्न गररएको, 
▪ जग्गा िा ििनको मूल्याङ्कनको वििरण 

एिं मूल्य ननिाथरण सलंग्न रहेको र 

अधिग्रहण िा खररद गररएको जग्गा िा 
ििनको िनीपुजाथ प्राप्त गरेको । 

  

६.२ प्रतीतपरबाट सामान 

खझकाउाँ दा ऐन कानुनको 
व्यितर्ाको पररपालना 
नहुने । 

▪ प्रतीतपर खोल्नु िन्त्दा पदहले सािथजननक 

खररद ऐन ननयमािली बमोस्जमको रीत 

प्रक्रिया पुयाथएको, 
▪ प्रतीतपर खोलेको रकम पेतकीको रुपमा 

देखाई सामान प्राप्त हुनासार् फछ्यौट हुन े

गरेको, प्रतीतपरबाट सामान खझकाउाँदा 
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सामान प्राप्त िई अस्न्त्तम िुक्तानी 
िइसकेपनछ सबै कागजातहरु संलग्न गरी 
प्रतीतपर बन्त्द गरेको, 

▪ समयमा प्रतीतपर सभबन्त्िी कारबाही 
नहुाँदा बबदेिी बबननमय नोक्सानी हुन े

अितर्ालाई ननयन्त्रण गरेको, 

७ 

ठेक्का 
व्यितर्ापन 

सभबन्त्िी 
लेखापरीक्षण 

७.१. लागत अनुमान तयारी 
ऐन ननयम बमोस्जम 

नहुने, यर्ाथर्परक नहुन े

। 

▪ ननयममा तोक्रकएको मूल्यको ननमाथण कायथ 
गनुथ अनघ सभिाव्यता अध्ययन गरी सोको 
आिारमा बबतततृ सबेक्षण गरी नक्सा, 
र्डजाइन, तपेशसक्रफकेिन सदहतको लागत 

अनुमान तयार गरेको, 
▪ ननमाथण सभबन्त्िी कायथको लागत अनुमान 

तयार गदाथ तिीकृत दर रेटका आिारमा 
नभसथ अनुसार गरेको, 

▪ कामको इकाईथ दर कायम गदाथ ननमाथण 

सामग्रीको मूल्य र श्रमको मूल्य 

सािथजननक खररद ननयमािली बमोस्जम 

गररएको, 
▪ ननमाथण कामको तपष्ट र वितततृ नापी 

वििरण (काम गन े तर्ान, चनेेज आदद) 

उल्लेख गरी लागत अनुमान तयार 

गररएको, 
▪ तिीकृत ड्रइङ, र्डजाइन, तपेशसक्रफकेिन 

तर्ा नभसथको आिारमा, तर्लगत तर्ा 
मालसामानको उपलस्ब्िको सभबन्त्िमा 
समेत अध्ययन गरी लागत अनुमान तयार  

गररएको र लागत अनुमान यर्ाथर्परक 
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रहेको, 
▪ तयार गररएको लागत अनमुानमा सो काम 

गनथ लाग्ने समयािधि क्रकटान गररएको, 
▪ लागत अनुमान तयार िएपनछ सो तयार 

गने प्राविधिक िन्त्दा एक तह माधर्को 
प्राविधिक िा प्राविधिकहरूको समूहबाट 

जाँचाई अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट 

तिीकृत गरेको । 

  

७.२ ठूला र जदटल ननमाथण 

कायथ र खररदका लाधग 

प्राविधिक कायथदक्षता, 
व्यितर्ापकीय क्षमता, 
आधर्थक क्षमता र 
कायाथनुिि लगायतका 
पक्षहरुमा आश्ितत िई 

योग्य बोलपरको 
पदहचान गनथ  बोलपर 

आह्िान गनुथ अगाि ै

पूिथयोग्यता ननिाथरण 

एिं सूचना प्रकािन 

नगन े। 

▪ पूिथयोग्यता ननिाथरणसभबन्त्िी कागजातमा 
प्रततावित कामको लाधग आिश्यक पने 
योग्यता र संयकु्त उपिमको हकमा 
साझदेारको योग्यता, प्रततािदाताले 

आफ्नो योग्यता र ग्राहयता पुस्ष्ट गनथ पेस 

गनुथपने कागजात र जानकारी ददएको, 
▪ मालसामान िा ननमाथण कायथको 

छु्टाछु्टै समूह िा प्याकेज बनाई खररद 

गनुथपन े िएमा त्यततो समूह िा प्याकेज, 

प्रतताि तयार गने तररका, पूिथयोग्यताको 
प्रतताि मूल्यांकन गने प्रक्रिया, खररद 

सभझौताका मुतय मुतय सतथ, सािथजननक 

खररद अनुगमन कायाथलयले पूिथयोग्यता 
▪ सभबन्त्िी कागजातमा उल्लेख गनुथपने 

िनी समय समयमा ननिाथरण गरेका अन्त्य 

विर्य, पूिथयोग्यताको प्रतताि पेस गन े

तर्ान, अस्न्त्तम शमनत र समय उल्लेख 

िएको, 
▪ बोलपरदाता िा पूिथयोग्यता मूल्याङ्कनका 
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आिारहरु अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट 

तिीकृत िएको । 

▪ सािथजननक खररद ऐन ननयम बमोस्जम 

बोलपर सभबन्त्िी कागजात तिीकृत 

िएको, सूचना प्रकाशित गरेको, सूचनामा 
खलुाउनुपने विर्यहरु खलुाएको 

  

७.३. बोलपरको मूल्यांकन, 

तिीकृनत र सभझौता 
गदाथ ननयमानुसारको 
रीत पूरा नगररने । 

▪ सािथजननक खररद ननयमािली बमोस्जम 

बोलपरको मूल्याङ्कन सशमनत गठन 

िएको, सािथजननक खररद ननयमािली 
बमोस्जमको रीत पगेुको बोलपर 

मूल्याङ्कनमा समािेि गरेको, 
▪ बोलपर मूल्याङ्कन सशमनतले पारदिी 

तिरले मूल्याङ्कन गरी सारिूत रुपमा 
प्रिािग्राही बोलपर तिीकृनतका लाधग 

शसफाररस गरेको, 
▪ सािारणतः सबिन्त्दा घटी दरिालाको 

बोलपर तिीकृत गनुथपनेमा सो अनुसार 

िएको, 
▪ बढी दरिालाको बोलपर तिीकृत गररएको 

िए तिीकृत गनाथको पयाथप्त कारण उल्लेख 

गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीको तिीकृनत 

शलएको, 
▪ बोलपर तिीकृत िइसकेपनछ सािथजननक 

खररद ननयमािली बमोस्जम सभझौता 
िएको कायथसभपादन जमानत शलएको । 

  ७.४. ननमाथण कायथ िापत ▪ ठेक्का सभझौतामा उस्ल्लखखत आइटम 
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ठेक्काको बबल िुक्तानी 
गदाथ ननयमानुसारको 
रीत पूरा नगररने । 

दरको आिारमा तोक्रकएको पररणामको 
िुक्तानी गरेको, 

▪ सभझौतामा निएको आइटमको नयााँ दर 

ननिाथरण गररएकोमा सोको आिार 

उपयुक्त रहेको, 
▪ ननमाथण व्यिसायीलाई  कायथ पररचालन  

ददएकोमा खररद सभझौता, ननयमािली र 

दात ृ ननकायसाँगको सभझौता अनुसार 

ददएको, बैङ्क ग्यारेन्त्टी ननयमानुसार 

िएको र भयाद पयाथप्त िएको र 

आिश्यकता अनुसार भयाद र्प िएको, 
▪ ननमाथण व्यिसायीलाई िुक्तानी गदाथ 

सभझौतामा उल्लेख िएअनुसार ननस्श्चत 

समयपनछ पेतकी रकम क्टी गरेको, 
▪ खररद सभझौतामा भयाद नाघेको 

शमनतदेखख ननयमानुसार भयाद र्प िएको 
िा ब्याज असुल गनुपने अितर्ामा असुल 

गरेको, 
▪ सािथजननक खररद ननयमािलीमा उल्लेख 

िएअनुसार समयमा काम नगन े ननमाथण 

व्यिसायीको ठेक्का तोड्न सक्रकन े

व्यितर्ा पररपालना गरेको, 
▪ ठेक्का बन्त्दोबतत पश्चात ् समयमा काम 

सभपन्त्न नगरी अिरुो राख्न े उपर कानुन 

बमोस्जम कारबाही गरेको । 

  
७.५ सभझौतामा तोक्रकएको 

िन्त्दा बढी घटी काम 

▪ सभझौतामा उस्ल्लखखत पररमाणमा िन्त्दा 
घटी/बढी काम गराउनु परेमा रीतपूिथक 
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गराएपनन िेररएसन 

आदेि तिीकृत नगराउने 
। 

सािथजननक खररद ननयमािली बमोस्जम 

िेररएसन आदेि तिीकृत गररएको यततो 
आदेि तिीकृत हुाँदा बढी आधर्थक दानयत्ि 

नपने गरी तिीकृत िएको, 

  

७.६ सभझौता बबपररत 

मूल्यिदृ्धि िुक्तानी 
गने । 

▪ सभपन्त्न कामको नापजााँच गरी मूल्य 

अशििदृ्धि कर बबल संलग्न गरी िुक्तानी, 
भयादशिर काम सभपन्त्न नगरेमा 
पूिथननिाथररत क्षनतपूनत थ असलु गररएको, 

▪ कायाथलयबाट ननमाथण सामग्री िा मेशसन 

औजार आदद उपलब्ि गराएकोमा सोको 
मूल्य तर्ा िाडा रकम क्टा गरेको र 

बबलबाट आयकर, िरौटी बापतको रकम 

क्टी गरी दाखखला गरेको, 
▪ मूल्य समायोजनको प्राििान िएकोमा 

सािथजननक खररद ननयमािली अनुसार 

कामको प्रकृनत हेरी मुतय मुतय ननमाथण 

सामग्रीहरुको मूल्य घटबढ िएमा सो 
ननयम अनुसार मूल्य समायोजनको सुर 

प्रयोग गरी सभझौताको सतथ अनुसार 

िुक्तानी गरेको, 

  

७.७ ननमाथण कायथमा दढलाई 

गनेलाई पूिथननिाथररत 

क्षनतपूनत थ असुल नगने, 
ननमाथण कायथ अिरुो 
राख्न े

▪ सािथजननक खररद ननयमािलीमा उल्लेख 

िएअनुसार आिश्यकता अनुसार भयाद 

र्प िएको, पूिथननिाथररत क्षनतपूनत थ शलन ेर 

नशलने गरी भयाद र्प गनथ सक्रकने 
व्यितर्ाको अनुसरण गरेको, 

  ७.८. मोबबलाईजेिन पेतकी ▪ मोबबलाइजेसन पेतकी शलएपनन कायथ 
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समयमा फछ्थयौट 

नगने । 
सञ्चालन नगरेको,  मोबबलाइजेसन पेतकी 
रकम सोही ठेक्का प्रयोजनमा उपयोग 

िएको, ठेक्का सभझौता समािेि गरी 
आपूनतथ गररएका समानहरु सिारी सािन, 

कभप्युटर र अन्त्य सामान खररद गररएको 
िएमा स्जन्त्सी दाखखला गररएको, 

  

७.९ ननमाथण कायथ सभपन्त्न 

मूल्याङ्कन प्रनतिेदन 

समयमै तयार तर्ा पेस 

नगने । 

▪ ननमाथण सभबन्त्िी काम सभपन्त्न िएपनछ  

ननमाथण व्यिसायीले ननमाथण िए 

बमोस्जमको नक्सा  (एज विल्ट) पेस 

गरेको, त्यततो काम ननिाथररत ड्रइङ, 

र्डजाइन तर्ा तपेशसक्रफकेिन बमोस्जम 

गुणततरयुक्त िए/निएको प्राविधिक 

जााँच गरी कायथसभपन्त्न प्रनतिेदनमा तयार 

गरेको, 
▪ कायथसभपन्त्न प्रनतिेदन अधिकारप्राप्त 

अधिकारीबाट तिीकृत गरी तिीकृत 

इस्ष्टमेटिन्त्दा घटी बढी काम गरेकोमा 
तपष्ट कारण उल्लेख िएको र सोको 
पररमाणको िेररएसन तिीकृत िएको । 

८ 

कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी 
खचथको 
लेखापरीक्षण 

८.१ कायथिम िा 
आयोजनाको रकमबाट 

ननयममा तोक्रकएको 
प्रनतित िन्त्दा बढी रकम 

कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचथ गने र 

यततो खचथको दहसाब 

ननयममा तोक्रकएको 

▪ तिीकृत बजेटको सीमाशिर रही 
कस्न्त्टन्त्जेन्त्स खचथ गरेको, कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी 
खचथ गररएको रकमको कायथिमगत 

अशिलेख राखेको, 
▪ कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचथ आयोजना तजुथमा, 

सुपररिेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन, 

जााँचपास तर्ा प्रनतिेदन तर्ा आयोजना 
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ढााँचामा नराख्न े। व्यितर्ापनका लाधग चादहने अत्यािश्यक 

प्राविधिक उपकरणहरु, गुणततर 

परीक्षणका लाधग प्रयोगिाला तर्ापना, 
योजनासाँग सभिन्त्िीत सामास्जक 

पररचालन जतता कायथका मार खचथ गरेको, 
▪ एकमुष्ट रुपमा कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी छु्याएपनछ 

आयोजनागत रुपमा लागत अनुमान तयार 

गदाथ छु्टै कन्त्टेन्त्जेन्त्सी रकम 

नछु्याएको, 
▪ प्रचशलत ऐन ननयम तर्ा कायथविधिमा 

तोक्रकएको सीमािन्त्दा बढी खचथ गरेको, 
▪ कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचथसभबन्त्िी मापदण्ड 

तयार गरी पररपालना गरेको । 

९ 

परामिथ सेिा 
खचथको 
लेखापरीक्षण 

९.१ सभिाव्यता अध्ययन, 

सिेक्षण, र्डजाइन, 

ड्रइङ, अन्त्िेर्ण, 

उत्खनन र अनुसन्त्िान 

सभबन्त्िी र ननमाथण 

कायथको सुपररिेक्षण 

गने कामको प्राविधिक 

परामिथ सेिा सभबन्त्िी 
खचथ गदाथ अनािश्यक 

रुपमा र ननयम विपरीत 

खचथ हुने । 

▪ सभिन्त्िीत कायाथलयमा उपलब्ि 

जनिस्क्तबाट कुनै काम हुन नसक्न े

िएमा र दातपृक्षसाँगको सभझौता 
बमोस्जम िैदेशिक सहायता स्रोतबाट 

व्यहोररने गरी परामिथदाताबाट सेिा प्राप्त 

गनुथपने िएमा मार परामिथ सेिा शलएको, 
▪ परामिथदाता छनौट गदाथ सािथजननक खररद 

ऐन ननयमािलीको प्रक्रिया पूरा गरेको, 
▪ सािथजननक खररद ऐन ननयमािली 

बमोस्जमको उपयुक्त विधि प्रयोग गरी 
प्राविधिक र आधर्थक प्रततािको 
मूल्याङ्कन गरी परामिथदाता छनौट 

गरेको, 
▪ समयबद्ि परामिथ सेिाको िुक्तानी ददाँदा 
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प्रमाखणत हास्जरी िा सभिन्त्िीत वििरे्ज्ञले 

काम गरेको प्रमाणको आिारमा िुक्तानी 
िएको, 

▪ कायथ वििरणमा आिाररत परामिथ सेिाको 
िुक्तानी ददाँदा कायथवििरण बमोस्जमको 
काम सभपन्त्न िएको िा प्रनतिेदन प्राप्त 

िएको, 
▪ छनौट चरणमा प्रतताि गररएका वििरे्ज्ञ 

उपस्तर्त िएको फेरबदल िएमा समान 

योग्यता िएका वििरे्ज्ञ उपलब्ि िएको, 
▪ िुक्तानीमा क्टा गनुथपने कर क्टा 

गरेको, 
▪ सािथजननक ननमाथण कामको तुलनामा 

परामिथ खचथको प्रनतित अत्यधिक 

नरहेको, 
▪ सभझौता अनुसारको कामको लाधग बेग्ल ै

परामिथदाता राखी काम नगराएको िा बेग्लै 
क्षेरको काम िेररएसन माफथ त 

परामिथदातालाई नददएको, 
▪ सभझौतामा निएको र्पकाम गराउनुपदाथ 

र्प कामको दर िाताथद्िारा ननिाथरण 

गरेकोमा औधचत्यपूणथ रहेको, 
परामिथदाताको कायथिधि र्प गररएकोमा 
औधचत्यपूणथ देखखएको, 

▪ िोििनाथ खचथ िा प्रोशिजनल समको 
खचथको बबल िरपाई समािेि िएको । 

१० खररद १०.१ सािथजननक खररद ऐन, ▪ आधर्थक िर्थको तिीकृत कायथिम र बजेट 
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सभिन्त्िी 
लेखापरीक्षण 

ननयम मागथननदेिन र 
कायथविधिहरुको पालना 
नहुन सक्न े। 

 

पाररत िएपनछ िावर्थक खररद योजना 
पररमाजथन गने गरेको । 

▪ नभसथ िमोस्जम लगत अनुमान तयार 

गरेको । 

▪ खररद कायथ गदाथ तितर् प्रनततपिाथका 
आिारमा प्रक्रिया पुयाथई गन ेगरेको । 

▪ करार सभझौता गदाथ प्रनततपिाथत्मक 

तररकाले मनाशसि मूल्य, सतथ र अितर्ामा 
गररएको । 

▪ तिीकृत अनुमान गररएको रकम िन्त्दा बढी 
िुक्तानी हुन ेनगरेको । 

▪ करार सभझौताको विमा नगररएको । 

▪ मोविलाइजेिन पेमेन्त्ट शलएर समयमा 
काम सुरु गने गरेको । 

▪ गुणततरको जााँच गरी ननमाथण कायथको 
िुक्तानी गने गरेको । 

▪ ऐन ननयम अनुसारको कर क्टी गरेको 
▪ खररद योजनामा खररदको प्रकार, 

सभिन्त्िीत वििरण, सभिावित प्याकेज, 

समय ताशलका, खररद विधि सभझौताको 
क्रकशसम समािेि गरेको । 

▪ ठेकेदारले तोक्रकएको भयाद शिर काम 

सभपन्त्न गरेको । 

▪ तोक्रकएको भयाद शिर काम सभपन्त्न नगने 
ठेकेदारलाई कारिाही हुन ेगरेको । 

▪ करार सभझौतामा उल्लेखखत रकममा 
सीमा शिर रही िेररएिनबाट काम िएको । 

▪ उपिोक्ता सशमनतबाट आयोजना 
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सञ्चालन गदाथ आयोजनाबाट प्रत्यक्ष 

लािास्न्त्ित हुने घर पररिारको पदहचान 

गरी आम िेलाबाट उपिोक्ता सशमनत 

गठन गररएको । 

▪ लागत सहिाधगताको व्यितर्ा निएको 
कुनै पनन योजना उपिोक्ता सशमनत माफथ त 

सञ्चालन गने नगरेको । 

▪ उपिोक्ता सशमनतले स्जभमा शलएको कायथ 
सभपन्त्न िएपनछ सोको रेखदेख, ममथत 

सभिार गने स्जभमेिारी समेत तोकी 
आयोजनाको तिाशमत्ि उपिोक्ता 
सशमनतलाई नै हततान्त्तरण गरेको । 

११ 
िरौटीको 
लेखापरीक्षण 

११.१ प्रचशलत कानुन 

बमोस्जम कुन ै काम 

गनुथ अगाि ै कुनै रकम 

अधग्रम िरौटी राख्न ुपन े

रकम, मागेको िरौटी 
जमानत जतता िरौटी 
रकमको खाता र िरौटी 
आभदानी गने, जफत 

गने, सदरतयाहा, क्रफताथ 
गने, बैङ्क दहसाब 

शमलान ननयमानुसार 
नहुने र अशिलेख 

व्यिस्तर्त नहुने । 

▪ िरौटीको वििरण, िरौटी राख्नकेो नाम 

ठेगाना, िरौटीको प्रयोजन, िरौटी प्राप्त 

रकम, सदरतयाहा, क्रफताथ र बााँकीको 
वििरण दठक रहेको, 

▪ ठेक्का बबलबाट क्टी हुन े िरौटी रकम 

व्यस्क्तगत िरौटी खातामा आभदानी बााँिी 
अद्यािधिक राखेको, कायथसभपन्त्न िई 

ममथत सभिार अिधि समाप्त िएपनछ 

मार क्रफताथ ददएको, 
▪ ठेक्काको िरौटी क्रफताथ ददाँदा कर चकु्ता 

प्रमाणपर र मूल्य अशििदृ्धि कर शमलान 

वििरण शलएको, 
▪ गतिर्थको िरौटी मौज्दात, यस िर्थ प्राप्त 

िरौटीको आभदानी, खचथ 
(सदरतयाहा/क्रफताथ) र बााँकी यर्ाथर्परक 
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रहेको, िरौटीको बैङ्क दहसाब शमलान 

वििरण शिडान िएको निएमा कारण 

पदहचान गररएको, 
▪ प्रयोजन समाप्त िएको िरौटी रकम 

सस्ञ्चत कोर् खातामा जभमा गरेको िा 
सदरतयाहा गरेको, 

▪ िरौटी रकम अन्त्यर प्रयोग नगरेको िा 
सापटी नलगेको, 

▪ ठेक्का तोडी िा कुन ैकारणले िरौटी जफत 

हुने ननणथय िएको िरौटी रकम जफत गरी 
सस्ञ्चत कोर् खातामा जभमा गरेको 

▪ कायाथलयमा प्राप्त िरौटीको आभदानी, 
खचथ (सदरतयाहा/क्रफताथ) र बााँकीको 
स्तर्नत तपष्ट देखाइएको । 

१२ 
राजतिको 
लेखापरीक्षण 

१२.१ सङ्घीय र प्रदेि 
सरकारबाट प्राप्त हुने 
अनुदान तर्ा अन्त्य 
वििरे् प्रकृनतको 
अनुदान बाहेक 
प्रचशलत ऐन र 
ननयमािली बमोस्जम 
कानुनले ददएको 
अधिकार क्षेरशिर 
सङ्कलन गनथ पाउने 
कर, सेिा िुल्क, दततुर, 
बबिी राजति तर्ा 
बााँडफााँडबाट प्राप्त हुन े

▪ प्रचशलत ऐन, ननयम र कानुनको 
आिारमा ननिाथरण गररएको राजति 
असुल गरेको, 

▪ असुल गनुथपने राजति असुल िए 
निएको सभबन्त्िमा परीक्षण 
मूल्याङ्कन गरी छुट राजति ननिाथरण 
एिं असुल गने व्यितर्ा गरेको, 

▪ असुल गरेको रकम तोक्रकएको भयादशिर 
सस्ञ्चत कोर्मा दाखखला गरेको, 

▪ प्रचशलत कानुनबमोस्जम राख्नपुन े लेखा 
अशिलेख राखेको र तयार गररएका 
अशिलेख र आधर्थक वििरण, प्रनतिेदन 
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राजति रकम ननिाथरण 
असुली एि ं दाखखला 
कानुन बमोस्जम असुल 
नगने र त्यसको 
अशिलेख व्यिस्तर्त 
नहुने । 

सही र यर्ार्थ रहेको, 

▪ राजति चहुािट नहुन े व्यितर्ा गरेको, 
यस प्रयोजनको लाधग सफ्टिेयर राखेको 
िा आभदानीको नगदी रशसद जारी गने 
व्यितर्ामा आन्त्तररक ननयन्त्रण कायम 
गरेको, 

▪ बााँकी बक्यौता असुलउपर गनथ लगत 
कायम गरेको र असुलीको लाधग 
प्रिािकारी कदम चालेको, 

▪ समयमा राजति नबुझाएको अितर्ामा 
नतनुथपन ेजररिाना रकम तिीकृत ननणथय 

अनुसार उठाएको, 

▪ सङ्घीय र प्रदेि सरकारबाट राजति 
बााँडफााँड अनुसार प्राप्त हुनुपन े राजति 
रकम प्राप्त िएको, 

▪ ठेक्का व्यितर्ापन गरी राजति उठाउने 
व्यितर्ा रहेकोमा कानुन बमोस्जम 
राजति ठेक्का गररएको र सभझौता 
अनुसार दाखखला गनुथपन ेरकम दाखखला 
गरेको, 

▪ आगामी िर्थको आय, कायथयोजना तर्ा 
असुली कायथताशलका सदहत राजति 
प्रक्षेपण गरेको, प्रक्षेपण यर्ाथर्परक 
रहेको । 

१३ िैदेशिक १३.१ िैदेशिक सहायताबाट ▪ िोििनाथ हुने गरी ग्राह्य खचथमार 
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सहायताको 
लेखापरीक्षण 

संचाशलत 
आयोजनाहरुमा 
सभझौतामा तोक्रकएको 
प्रयोजनको िन्त्दा 
बादहर खचथ गने । 

१३.२ आयोजना 
सभझौतामा तोकेको 
क्याटेगोरी र 
कभपोनेन्त्टमा 
छु्याइएको रकम 
िन्त्दा बढी÷घटी खचथ 
गरेको । 

१३.३. ऋण िा अनुदान 
सभझौताअनुसार दात ृ
ननकायबाट िोििनाथ 
पाउनुपने खचथको 
अशिलेख व्यिस्तर्त 
नराख्न े र 
सभझौताअनुसार 
िोििनाथ नपाउने खचथ 
दाबी नगने । 

१३.४. दाताबाट सोझ ै
िुक्तानी िएको रकम 
वित्तीय वििरणमा 
समािेि नगने । 

१३.५ अस्न्त्तम लेखापरीक्षण 
पश्चात ् आयोजना 

गरेको र ती खचथहरु तोक्रकएको 
समयशिर िोििनाथ माग गररएको एि ं
िोििनाथ प्राप्त िएको, 

▪ आयोजना सभझौता अनुसार तोक्रकएको 
प्रयोजनमा िा आयोजनाको कायथक्षेर 
अन्त्तगथत नै खचथ गरेको, 

▪ सभझौताको सभिन्त्िीत क्याटेगोरी तर्ा 
कभपोनेन्त्टमा खचथ गरेको फरक िएमा 
दातपृक्षको तिीकृनत शलएको, 

▪ खचथको नेपाल सरकार र विशिन्त्न दात ृ
ननकायको अनुपात सभझौतामा 
उस्ल्लखखत प्रनतित अनसुार वििाजन 
गररएको, 

▪ खचथको वििरणबाट िोििनाथ माग गनथ 
सक्रकने खचथ र रकमको हद शमलेको 
तर्ा यतता खचथहरुसाँग सभिन्त्िीत 
प्रमाण कागजातहरु प्रततुत िएको, 

▪ सोझै िुक्तानीको लाधग बजेटमा 
व्यितर्ा िएकोमा सोबाट िएको 
खचथको अशिलेख राख्न ेगरेको र िावर्थक 
आधर्थक वििरण र आयोजना लेखामा 
समािेि गररएको, 

▪ िैदेशिक मुरामा खचथ िएको रकम 
नेपाली मुरामा नै खचथ जनाउने 
विननमय दर दहसाब सही िएको, 

▪ िततुगत अनुदान सहायता अन्त्तगथत 
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लेखा समयमा पेस 
नगने आयोजना लेखा 
सही एिं यर्ाथर्परक 
नहुने । 

प्राप्त िएको मालसामानको वििरण 
तर्ा मूल्य खलुाई स्जन्त्सी आभदानी 
गरेको, 

▪ मालसामानको मूल्य विदेिी मुरामा िए 
नेपाली मुरामा लेखाङ्कन गदाथ 
विननमय दर दहसाब दठक क्रकशसमले 
गरेको, 

▪ इभप्रेष्ट/तपेिल/डसे्जग्नेटेड खाताबाट 
खचथ िएको रकम र कोर् पूनत थको 
वििरण देखखने गरी खाता राखेको र 
खाताको दहसाब सही एि ंयर्ाथर् रहेको, 

▪ दातसृंतर्ाको गाईडलाइन िा सािथजननक 
खररद ऐन ननयमािली पररपालना गरी 
खररद गरेको, 

▪ वित्तीय वििरणमा आिाररत िएर तयार 
गररएको आयोजना दहसाब सही एि ं
यर्ाथर्परक रहेको, आयोजना 
सभझौताको रकम तोक्रकएको प्रयोजन 
िा कायथक्षेरमा खचथ िएको र खचथको 
वििरण िा आिधिक प्रगनत 
प्रनतिेदनको आिारमा ननकासा िा 
प्राप्त िएको रकम दठक िएको तर्ा 
सोसाँग सभिन्त्िीत कागजातहरु पयाथप्त 
रहेको, 

▪ आयोजना सभझौतामा तोक्रकएअनुसार 
वित्तीय लगायत अन्त्य सतथहरु पालना 
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गरेको, 

▪ ऋण िा अनुदान रकम, िोििनाथ 
हुनुपने रकम, दात ृननकाय र महालेखा 
ननयन्त्रक कायाथलयसाँग शिडकेो । 

१४ 

सभपवत्त एिं 
स्जन्त्सी 
व्यितर्ापनको 
लेखापरीक्षण 

१४.१ खचथ िएर जाने र 
नजाने स्जन्त्सीको 
अशिलेखन, संरक्षण 
तर्ा उपयोग र 
सभपवत्त व्यितर्ापन 
उपयुक्त तिरले नहुने 
। 

१४.२. ममथत सभिार गरेर 
पनन प्रयोगमा नआउने 
िा ममथत गनथ उपयुक्त 
निएका स्जन्त्सी 
सामानको शललाम 
बबिी कायथ 
ननयमानुसार नहुने । 

▪ खचथ हुन े र नहुने स्जन्त्सी सामानको 
दाखखला, प्रमाणीकरण र ननरीक्षणको 
व्यितर्ा गररएको, 

▪ खररद िएका सामानहरूको िुक्तानी 
गदाथ खररद आदेि, दाखखला प्रनतिेदन 
संलग्न रहेको, 

▪ सामानहरुको वितततृ वििरण क्रकशसम, 
मोडले, मूल्य, खररद गररएको फमथ िा 
तर्ान आदद तपष्ट रूपले उल्लेख गरी 
स्जन्त्सी आभदानी गररएको, 

▪ कायाथलय तर्ानान्त्तरण तर्ा कमथचारी 
सरुिा हुाँदा बरबुझारर् िा सभपवत्त 
हततान्त्तरण ननयशमत रुपमा गरेको, 

▪ खररद िएका िा दाता राष्रहरूबाट 
िततुगत सहायता अन्त्तगथत प्राप्त 
िएका सामानहरूको वितततृ वििरण र 
मूल्य उल्लेख गरी स्जन्त्सी खातामा 
आभदानी जनाइएको, 

▪ ननयमानुसार स्जन्त्सी ननरीक्षण गराई 
प्रनतिेदन शलएको र ममथत सभिार एि ं
शललाम बबिी िा शमनाहा लगायतका 
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काम कारबाही गरेको, 

▪ स्जन्त्सी शललाम बबिी गदाथ तोक्रकएको 
प्रक्रिया पुयाथईथ शललाम बबिी गररएको, 

▪ सिारीसािनहरुको खररदमा वितततृ 
वििरण क्रकशसम, मोडले, चधेचस नं., 
मूल्य, खररद गररएको फमथ िा तर्ान 
आदद तपष्ट रूपले स्जन्त्सी खातामा 
उल्लेख गररएको, 

▪ सभपवत्तको अशिलेख समुधचतरुपमा 
राखेको तर्ा उपयोग गरेको, 

▪ खचथ िएर जाने र नजाने स्जन्त्सीको 
अशिलेख बेग्लाबेग्लै स्जन्त्सी खातामा 
राखी प्रत्येक आधर्थक िर्थमा खचथ िएर 
जाने सामानका लाधग यर्ार्थ र सही 
तररकाले अ.ल्या. गरी नयााँ स्जन्त्सी 
खाता राखेको, 

▪ िैदेशिक सहायताबाट संचाशलत 
कायथिममा विदेिी सल्लाहकारहरु र 
ननमाथण व्यिसायीले हततान्त्तरण 
गनुथपने सामान हततान्त्तरण गरे 
नगरेको अनुगमन गरेको एि ं
हततान्त्तरण गरेका सामानहरु आभदानी 
बााँिेको । 
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परिच्छेद ४ 

आन्तरिक लेखापिीक्षण जााँचसूची (Internal Audit Checklist)  
(म.ले.प. फाराम न.ं ८०६ साँग सभिन्त्िीत) 

    ४.१.१. शिषतक (Topic) 

1 राजति 

2 खचथ 
3 बजेट 

4 आयोजना लखेा 
5 सभपनत तर्ा मालसामान 

6 ननमाथण कायथ 
7 िरौटी  
8 आन्त्तररक ननयन्त्रण 

9 बेरूजू - म.ले.प. फारम नः २७३, सहायक लेखा दटप्पणीहरू (दटप्पणी-१३), बेरूजकुो अितर्ाः भयाद नाघेको 
पेतकी बेरूज,ु ननयशमत गनुथ पने बेरूज,ु असलु उपर गनुथ पने बेरूज ु_ 
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       ४.१.२   जााँचसूची (Internal audit check list) 

आन्तरिक लखेापिीक्षण गदात सिंावित जोखखममा आिारित िहेि लेखापिीक्षण गनत मलेप फािाम न.ं ८०६ 

बमोस्जमको ननभनानसुाि आन्तरिक लखेापिीक्षण जााँचसचूी (Internal audit check list) अनसुिण गनुत पदतछ । 

शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

1.  प्रचशलत काननूी व्यितर्ा      

2.  व्यितर्ापकीय अभ्यासको प्रिािकाररता 

तिीकृत दरिन्त्दी 

 

पदपनूत थः  ररक्तः 

 

सचूना प्रविधिको प्रयोग िएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3.  शमतव्यनयता, सेिा प्रिाह र खररदमा पारदशिथता 

 

     

4.  कायथदक्षता 

 

     

5.  प्रिािकाररता कायथको ददगोपना 

 

     

6.  आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणालीको समग्र मलू्याङ्कन 

 

     

7.  स्रेतता तर्ा प्रनतिेदन तफथ को परीक्षण      
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

▪ स्रेतता /कागजात रीतपिूथक तयार गरी तिीकृत 

गराइ "िकु्तानी ियो" िन्त्ने छाप 

▪ स्रेततामा अकं गखणतीय िदु्िता कायम गनथ 
रूजु र शिडान गरी एक्रकन गररएको 

▪ खचथको फााँटिारी लगायत विशिन्त्न 

प्रनतिेदनहरू तोक्रकएको समयमा तयार गरी 
पेस गरेको  

▪ गोश्िारा िौचर लगायतका कागजात र 
अशिलेख अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट 

प्रमाखणत गरेको  
▪ मदहनाको अन्त्तमा बङै्क नगदी क्रकताबको 

सन्त्तलुन परीक्षण गरेको 
▪ बङै्क दहसाब वििरण शिडकेो 
▪ कोलेननकाको दहसाब LMBIS-TSA-CGAS 

बमोस्जम चतुत दरुुतत रहेको 
▪ बजेट खचथ उप-शिर्थकमा विननयोस्जत रकमको 

सीमा शिर रही खचथ िएको 
▪ िकु्तानी ददन बााँकीको कच्चािारी कोलनेनका 

बाट प्रमाखणत गराएको 
▪ विगतको िकु्तानी गदाथ तिीकृत कायथिममा 

समािेि गरेको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  विननयोजन तफथ को परीक्षणको जााँच सचूी 

तलब ित्ता 

     

 

 



 

48 
 

शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

▪ ननजामती क्रकताबखाना/को.ले.नन.का. तर्ा 
अन्त्य सभिन्त्िीत ननकायबाट तलबी प्रनतिेदन 

पारीत िएको  
▪ हास्जरी अशिलेख सलंग्न िएको  
▪ गयल गरेको ददनको तलब क्टा गरेको 
▪ अन्त्य कायाथलयबाट काजमा आएको 

कमथचारीलाई िोििनाथ ददन े गरी िकु्तानी 
गररएको तलब िोििनाथ प्राप्त गरेको  

▪ ननयमले तोकेको िन्त्दा बढी अिधि काजमा 
राखेको 

▪ सरूिा बढुिा िई आउने कमथचारीलाई हालको 
कायाथलयमा हास्जर िएको शमनत देखख मार 

तर्ानीय ित्ता ददएको  
▪ अधग्रम पाररश्रशमक कर क्टी गरी राजति 

दाखखला िएको 

पेतकी 

▪ पेतकी दददंा आिश्यकता िन्त्दा बढी नहुने गरी 
ददएको  

▪ पेतकी फछ्थयौटको लागी भयाद शिर स्रतेता 
दताथ िएको 

▪ भयाद शिर पेतकी फछ्थयौट नगरेकोमा व्याज 

असलुी र अन्त्य कारिाही िएको 
▪ पेतकी शलने व्यस्क्त िा सतंर्ाको वििरणको 

अशिलेख राखकेो  
▪ भयाद नाघेको र भयाद ननाघेको पेतकीको 
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

छु्टा छु्टै वििरण राखकेो 
▪ फमथ कभपनी िा सतंर्ालाई पसे्तक दददंा बङै्क 

ग्यारेण्टी शलएको  
▪ बील िकु्तानी गदाथ सभझौता बमोस्जम 

कटाउन ुपने पेतकी रकम क्टा गरेको 
▪ िारा, बबजुली तर्ा टेशलफोनको िरौटी िापत 

राखेको पेतकीको वििरण को.ले.नन.का. मा 
पठाएको  

▪ आधर्थक िर्थको अन्त्तमा फछ्थयौट हुन नसकेको 
पेतकी रकम अको आधर्थक िर्थमा स्जभमेिारी 
सारेको 

▪ प्रनततपर अशिलखे राखेको 

स्जन्त्सी 

▪ प्रत्येक आधर्थक िर्थमा स्जन्त्सी ननरीक्षण गने 

गरेको 
▪ प्रयोगमा नआउने स्जन्त्सी सामानको शललाम / 

बबिी गरेको 
▪ ममथत सिंार हुन सक्न ेसामान शललाम /बबक्रि 

गरेको 
▪ अधिग्रहण िा खररद गरेको जग्गा / ििनको 

िनीपजूाथ कायाथलयको नाममा प्राप्त गरेको 
▪ बीउ, बीजन और्धि आदद स्जन्त्सी सामानको 

िण्डारण बबन काडथ िा उधचत तररकाल ेगरेको 
▪ मेशिनरी सामानको ममथत सिंारको अशिलेख 

राखेको 



 

50 
 

शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

▪ हेिी ईस्क्िप्मेन्त्ट िाडामा शलने ददन ेगरेकोमा 
ननयमानसुार अशिलखे राखकेो 
 

कर सभिन्त्िी 

▪ ननयम अनसुार क्टी गनुथ पने अधग्रम 

आयकर क्टी गरी सभिन्त्िीत कोर्मा 
दाखखला गरेको 

▪ मालसामानको खररद गदाथ  प्यान र 
मलू्यअशिबदृ्दी करमा दताथ िएको बबिेताबाट 

खररद गरेको 
▪ मलू्य अशिबदृ्दी कर समािेि िएको बील 

िकु्तानी गदाथ सभिन्त्िीत राजति 

कायाथलयलाई जानकारी ददएको 
▪ खररद गरेको बीलको प्यान /भ्याट नभबर 

आन्त्तररक राजति कायाथलयको िेिसाइटमा 
शिडान गरेको 

ताशलम, सेशमनार तर्ा बठैक ित्ता 

▪ ताशलम,सेशमनार बठैक ित्ता तर्ा अन्त्य 

खचथहरू तिीकृत नभसथ बमोस्जम िएको  
▪ ताशलम, सेशमनार र बठैकको खचथ तोक्रकएको 

नभसथ अनसुार बााँडफााँट गरी तिीकृत गरेको 
▪ बोलपर मलू्यांकन सशमनत बाहेक एउटै 

ननकाय अन्त्तगथतका कमथचारीहरू मार बसी 
बठैक ित्ता शलएको 

▪ बठैक ित्ता िकु्तानी गदाथ कायाथलय समय 
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

अनघ िा पनछ बसेको बततगुत प्रमाण  

▪ बठैक ित्ता काननु बमोस्जमको सशमनतबाट 

गदठत उपसशमनतलाई मार िकु्तानी गरेको 
▪ बठैकमा आमस्न्त्रत िा बबिरे्ज्ञ नतन जना 

िन्त्दा बदढ राखखएको  

खररद सभिन्त्िी 

▪ सािथजननक खररदमा रू. दि लाख िन्त्दा 
माधर्को खररद गदाथ िावर्थक खररद योजना 
तयार गरेको 

▪ दि करोड िन्त्दा माधर् िा बहुिवर्थय योजनाको 
खररद गदाथ गरुू खररद योजना तयार गरेको 

▪ एकै पटक खररद गनथ सक्रकनमेा बोलपर छल्न े

उद्देश्यले एउटै कामलाई टुिा टुिा गराई 

खररद गरेको  
▪ सािथजननक खररद (ननमाथण, मालसामान र 

सेिा) को लागत अनमुान तयार गदाथ प्रचशलत 

तिीकृत दर रेट बमोस्जम गरेको 
▪ मालसामान खररद गदाथ आिश्यकता िन्त्दा 

बढी पररमाणमा खररद गरेको 
▪ बोलपर िा शिलबन्त्दी दरिाउपर बमोस्जमका 

सब ै मालसामान, ननमाथण सामाग्री र सेिा 
आपनूतथ गरेको  

▪ मालसामान िा सेिा खररद गदाथ एक पटकमा 
िा एक आधर्थक िर्थमा एउटै व्यस्क्त िा 
फमथबाट पााँच लाख िन्त्दा बढीको खररद गरेको 
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

▪ सरकारी कामको लाधग घर, जग्गा, गोदाम 

िाडा िा िहालमा शलई िकु्तानी ददइएकोमा 
रेण्ट कशमटीले ननणथय गरेको  

▪ ननमाथण कायथको ड्रइङ्, र्डजाइन तर्ा 
तपेशसक्रफकेिन, नभसथ र दर विश्लेर्ण 

सािथजननक खररद ननयमािली बमोस्जम 

तिीकृत िएको 
▪ लागत अनमुान तयार गदाथ र सो बमोस्जमको 

कायथ गदाथ शलड शलएकोमा सो िाततविकतामा 
आिाररत  

▪ अमानतबाट ननमाथण सभबन्त्िी काम गराउाँदा 
एक तह माधर्को अधिकारीको तिीकृनत 

शलएको 
▪ उपिोक्ता सशमनत बाट ननमाथण कायथ गराउन 

प्रार्शमकता ददन ुपनेमा सो अनसुार गरेको 
▪ पिूथ योग्यता ननिाथरण प्रक्रियाबाट ननमाथण 

कायथ गराएको िए खररद काननुको प्रक्रिया 
परुा गरेको 

▪ प्राविधिक /परामिथ सेिा शलएकोमा खररद 

काननुको प्रक्रिया परुा गरेको 
▪ परामिथ सेिाको लागत अनमुानको दररेट 

िाततविक बजार मलू्य िन्त्दा िेरै बढी हुने गरी 
कायम गरेको 

▪ प्राविधिक /परामिथ सेिा शलएकोमा सो काम 

कायाथलयको जनिस्क्तबाटै हुन सक्न ेअितर्ा 
▪ ननमाथण कायथको लागत अनमुान, 
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

ड्रइङ,र्डजाइन तर्ा बोलपर सभिन्त्िीत 

कागजातहरू अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट 

तिीकृत िएको  
▪ बोलपरको सचूना सािथजननक खररद काननुको 

प्राििान अनसुार िएको 
▪ बोलपरको सचूना बमोस्जम बबक्रि र दाखखला 

िएका बोलपरहरू छु्टै क्रकताबमा दताथ गरी 
अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रमाखणत गरेको  

▪ बोलपर मलू्याङ्कन सशमनतबाट प्राविधिक र 
आधर्थक प्रतताि मलू्याङ्न गरेको 

▪ िेररएसन आदेि ददएको िए खररद काननु 

बमोस्जम गरेको 
▪ ननमाथण कायथ सभपन्त्न िएपनछ कायथतिीकार 

/कायथ सभपन्त्न प्रनतिेदन तयार गरेको 
▪ कस्न्त्टन्त्जेन्त्सी खचथको खाता राखी, ननमाथण 

कायथसाँग सभिन्त्िीत सीमा शिर रही खचथ 
गरेको  

▪ कभप्यटुराइज्ड नापी क्रकताब तयार 
गररएकोमा प्रत्येक पानामा पेज न.ंराखी 
बाइस्ण्डङ गरी नापी क्रकताब ननयन्त्रण 

अशिलेख अध्यािधिक राखेको 
▪ ननमाथण व्यिसायी/आपनूतथकताथले मलू्य 

अशिबदृ्दी कर बीजक न.ं हातले लेखेको िा 
सच्याई जारी गरेको 

▪ डोर हास्जरी ननयन्त्रण क्रकताब ननयमानसुार 
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

अध्यािधिक राखकेो 

बदेैशिक श्रोत  

▪ खचथ िएको रकमको श्रोत वििाजन गदाथ 
सहायता सभझौतामा उल्लेखखत अनपुात 

बमोस्जम गरेको  
▪ िोििनाथ हुने गरी िएका खचथहरू तोक्रकएको 

समय शिर िोििनाथ माग गरेको 
▪ सोझ ैिकु्तानी गदाथ बजेटमा व्यितर्ा िएको 

िन्त्दा बढी खचथ िएको  
▪ सोझै िकु्तानी खचथको वििरणको अशिलेख 

राखेको तर्ा माशसक खचथको फााँटिारी /िावर्थक 

आधर्थक वििरणमा समािेि गरेको 
▪ िततगुत अनदुान सहायता अन्त्तगथत प्राप्त 

िएको मालसामानको वििरण तर्ा मलू्य 

खुलेको 
▪ िततगुत अनदुान सहायता अन्त्तगथत प्राप्त 

िएको मालसामानहरू स्जन्त्सी दाखखला गरेको 
▪ इभप्रेष्ट /तपिेल खाताबाट खचथ िएको रकम र 

कोर्पनूत थको खाता राखेको 
▪ िोििनाथ हुने गरी िएको खचथहरू इभप्रेष्ट / 

तपेिल खाताबाट रान्त्सफर गरी कोर् पनूत थ 
माग गरेको 

▪ प्रनततपर खोल्न ु पिूथ खररद सभिन्त्िी ठेक्का 
परुा गरी सभझौता गरेको 

▪ ठेक्काप्टामा उल्लेखखत सतथहरू प्रनततपरमा 
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

उल्लेख गरेको 
▪ प्रनततपरबाट प्राप्त मालसामान प्राबबधिक 

जााँच गराई तटोर दाखखला िएको 
▪ गत आ.ि.सभमको आयोजना लेखा वििरणमा 

उल्लेख गररएका अकंहरू यस िर्थको 
आयोजना लखेा वििरणमा अ.ल्या. गरेको 
दठक 

▪ बदेैशिक श्रोतगत ननकासा खचथको वििरण 

दठक 

▪ ऋण माग दरखातत परमा शसलशसलेिार 
नभबर राखखएको 

▪ इभप्रेष्ट / तपेिल खातामा प्राप्त िएको र खचथ 
िएको रकम बबदेिी मरुा र नेपाली मरुा दिुमैा 
देखखने गरी लखेा राखकेो 

▪ इभप्रेष्ट / तपेिल खाता बङै्कसगं माशसक 

रूपमा शिडान गररएको 
▪ खचथ वििरणको आिारमा ऋण िकु्तानी 

अशिलेख राखखएको  
▪ िकु्तानी ददन बााँकीको कच्चािारी 

ननयमानसुार प्रमाखणत गरेको 

 

ससतथ र अन्त्य अनदुान 

▪ अनदुान खचथ गदाथ िावर्थक कायथिममा लक्ष्य र 
उपलस्ब्ि ननिाथरण गरेर मार गररएको  

▪ अनदुान खचथ गदाथ खररद काननु बमोस्जम 
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

आिश्यक प्रक्रिया परुा गरेको 
▪ ससतथ, समपरुक र वििरे् अनदुान सहायताको 

रकम आ.ि.को अन्त्त्य सभममा खचथ निइ 

बााँकी रकम क्रिज गरेको  

9.  राजति तफथ को परीक्षणको जााँच सचूी 

▪ राजति दरिन्त्दी अनसुार िा ननिाथररत लक्ष्य 

बमोस्जमको सब ैराजति रकम उठेको  
▪ असलु हुन बााँकी राजति िए सो को लगत 

राखेको 
▪ असलु िएको सब ैरकम राजति  दाखखला 

गरेको 
▪ राजति असलु गनथ प्रयोग गररएका रशसदहरू 

अपचलन हुन नपाउने गरी रशसद ननयन्त्रण 

खाताको व्यितर्ा गरेको 
▪ नगद बाहेक बङै्क िौचरबाट प्राप्त राजति 

आभदानीको रशसद ददन ेगरेको 
▪ आभदानी रशसदमा शसलशसलिेार रूपमा रशसद 

नभबर छावपएको  
▪ नगद प्राप्त रकम सोही ददन िा िोशलपल्ट 

बङै्क दाखखला गने गरेको  
▪ रशसद िकंातपद क्रकशसमल ेकेरमेट गरी अकं 

सच्याएको िा र्पघट गरेको 
▪ का्न बााँकी आभदानी रशसद दठक सतंयामा 

मौजुदा रहेको 
▪ रद्द गररएको रशसदका सब ैप्रनत ठेलीमा न ै
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

मौजुदा रहेको 
▪ राजश्ि कारोबारका लाधग अननिायथ रूपमा 

गोश्िारा िौचर तयार गने गरेको 
▪ आभदानीको प्रत्येक बङै्क िौचरमा 

"....शमनतमा आभदानी जनाइयो" िन्त्ने छाप 

लगाएको 
▪ एक िन्त्दा बढी खाता हुने कायाथलयल े

खातागत रूपमा अशिलखे लजेर राखेको 
▪ कोर्को अितर्ामा बङै्क दाखखला र नगद 

मौज्दातको जोड जभमा शिडकेो 
▪ कोर्को माशसक प्रनतिेदनहरूको जभमा र 

िावर्थक वििरणको अकं शिडकेो 
▪ गत िर्थको नगद मौज्दात यस आ.ब.मा बङै्क 

दाखखला गरेको 
▪ राजश्ि खाताको स्रेतताले देखाएको  बङै्क 

मौज्दात र बङै्क तटेटमेन्त्टल ेदेखाएको  
खातागत रकम शिडकेो 

10.  िरौटी तफथ को परीक्षण जााँचसचूी 

▪ िरौटी रकम आभदानी खचथ लखेेकोमा 
ननयमपिूथकको प्रक्रिया र पयाथप्त आिार 
प्रमाण सलंग्न गरेको 

▪ सदर तयाहा गरेकोमा सो रकम राजश्िमा 
आभदानी बााँिेको 

▪ ननयमानसुार भयाद पगेुको िरौटी क्रफताथ िा 
सदर तयाहा गरी खाता बन्त्द गरेको 
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शस.न.ं पिीक्षण गनुतपने विषय छ छैन 

िेरूजुको क्रकशसम 

सदै्दास्न्त्त
क 

असुल 

उपर 
अननयशमत 

▪ िरौटी क्रफताथ गदाथ ननददथष्ट ममथत सभिार र 
अबधि बबतकेो र कर चुक्ता /समायोजन पर 

शलएको  
▪ आ.ि. को अन्त्त्यमा नाम नामसेी सदहतको 

व्यस्क्तगत िरौटीको वििरण तयार गरेको  
▪ व्यस्क्तगत नामनामेसी अनसुारको िरौटी 

खाता रकम र िरौटी बााँकीमा देखाइएको 
मौज्दात रकम शिडकेो  

▪ िरौटी खाताले देखाएको बााँकी रकम र बङै्क 

तटेटमेन्त्ट अनसुारको बााँकी शिडकेो 
▪ सािथजननक ननमाथण र खररदको लाधग 

व्यिसायीबाट शलइएको बङै्क ग्यारेण्टीको 
अशिलेख राखेको 

▪ ननमाथण व्यिसायी/आपनूतथकताथको व्यस्क्तगत 

िरौटी खाता राखेको 
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परिच्छेद ५ 

अनुसूधच – १ 
(पररच्छेद १ को १.६ साँग सभिन्त्िीत) 

आन्त्तररक लखेापरीक्षकको आचारसदंहता 

आचाि सहंहताको घोषणापत्र 

 

लेखापरीक्षण गररने कायाथलयको  नामः  

.....................................कायाथलयको आधर्थक िर्थ .......... लेखापरीक्षणको लाधग, म घोर्णा गदथछु क्रक लखेापरीक्षण 

गररने कायाथलयको प्रचशलत ऐन ननयम, ननयमािली, कायथविधि, ननदेशिकाको पणुथ रुपल े पालना गनेछु । 
लेखापरीक्षण गररने ननकायसाँग म र मेरो पररिारका ननकटतम सदतयको कुन ै वित्तीय तिार्थ रहेको छैन ।  
लेखापरीक्षण गररने ननकाय र यसका सधचि, लेखा प्रमखु र कमथचारीहरुसाँग मेरो कुन ैव्यािसानयक सभबन्त्ि रहेको 
छैन ।  लखेापरीक्षण गररने ननकायल े ननयसु्क्त गरेका व्यस्क्त िा लखेापरीक्षण गराउनमा सलंग्न व्यस्क्तबाट मलै े

कुन ैसवुििा, उपहार र चन्त्दा शलएको िा शलने छैन ।  लेखापरीक्षण गररने ननकायको आधर्थक िर्थको वित्तीय प्रनतिेदन 

तयारीमा मेरो ननकटतम ्तर्ा नस्जकका पररिारको सदतयको सलंग्नता रहेको छैन ।  

लेखापरीक्षणको तितन्त्रतामा आाँच आउने गरी लेखापरीक्षण गररने ननकायको प्रमखु, लेखा प्रमखु र कमथचारीहरुसाँग 

मेरो कुन ै क्रकशसमको सभबन्त्ि छैन । पेिागत आचरणको पालना एि ंक्षमताको सदपुयोग गरी पेसागत मान्त्यता, 
ननष्पक्षता र तटतर्ताका सार् लेखापरीक्षण सभपन्त्न गनेछु । लेखापरीक्षणको प्रक्रिया र लेखापरीक्षणका िममा 
प्राप्त िएका सचूनाहरू तसे्रो पक्षलाई जानकारी गराउने छैन ।   

घोषणा  

तपशसल बमोस्जम दततखत गने मलाई आन्त्तररक लेखापरीक्षण आचारसदंहता मा उस्ल्लखखत ब्यहोरा, आिश्यकता 
र जबाफदेदहताको बारेमा पणूथ जानकारी छ ।  

 

......................................... 

दततखत 

आन्त्तररक लखेापरीक्षकको नाम 

पद 
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अनुसूधच– २ 
पररच्छेद–२ को (२.३.१) साँग सभिन्त्िीत 

आन्त्तररक लखेापरीक्षण योजना / कायथयोजना 

आधर्थक िर्थ..... 

 

क. लखेापिीक्षण गदात जानकािी िाख्नुपने कुिाहरु 

(क) कायाथलय सङगठन, सरंचना र काम कतथव्य र अधिकारको बारेमा 

(ख) कायाथलयको प्रकृती र कामको तिरुप अनसुार सभिाव्य जोखखमहरु आंकलन 

(ग) शे्रष्ता प्रणालीको बारेमा  

(घ) सभिन्त्िीत ऐन, ननयम, ननदेशिका, कायथविधि र पररपरहरुको िारेमा 

(ङ) आभदानी खचथको िगीकरण र व्यातयाको िारेमा, 

(च) स्जन्त्सी सभबन्त्िी वििरणको िारेमा, 

(छ) गत िर्थको प्रनतिेदनमा औँल्याइएका समतया र सरोकारका विर्यिततकुा बारेमा, 

(ज) आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणालीको प्रकृती र अितर्ाको बारेमा, 

(छ) िदेैशिक सहायताका आयोजनाको बारेमा । 

 

ख. आन्तरिक लखेापिीक्षण योजना  

(क) लेखापरीक्षण गने ननकायको पररचय  

 

 

(ख) लेखापरीक्षण गने ननकायको उद्देश्य  

 

 

 

  

अनसुचुी २.० 
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(ग) व्यितर्ापकीय झलक 

 

 

 

(घ) स्तिकृत र सचंाशलत कायथिमहरु 

 

 

 

(ङ) लखेांकन प्रणाली र आन्त्तररक ननयन्त्रणको स्तर्नत  

 

 

 

(च) लखेापरीक्षणको क्षरे तर्ा पद्िनत 

 

 

 

(छ) लखेापरीक्षण कायथविधि 

 

 

 

 

(ज) गत विगतका लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका प्रमखु बेरुजुहरु र फछयौटको स्तर्नत 

 

 

 

(झ) यस िर्थको लखेापरीक्षणमा हेनुथ पने प्रमखु ब्यहोराहरु 

 

 

 

(ञ) लखेापरीक्षणका लाधग सलंग्न जनिस्क्त र कायथवििाजन 

 

 

 

(ट) आन्त्तररक लखेापरीक्षण कायथताशलका
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आन्त्तररक लेखापरीक्षण कायथयोजना 

आधर्थक िर्थः 

अनुसूधच– २.१ 

शस.नं.(१) कायाथलयको नाम (२) 

आलेप कायथ 
वििरण (३) 

िजेट 

उपशिर्थक 

नं.(४) 

मदहना (५) 
आन्त्तररक 

लेखापरीक्षक श्रािण िार आस्श्िन कानतथक मंसीर पौर् माि फागुन चैर बैिाक जेष्ठ आर्ाढ 

आलेप               

  संपरीक्षण               

                 

नोटः  

क. आ.ले.प. कायतयोजना िने तरिका 

१) शसलशसलेिार नभबर लेख्न े। 

२) तहको नाम, प्रत्येक िजटे उप-शिर्थकगत एि ंस्रेततागत रुपमा लेख्न े। 

३) आ.ले.प. गनथ ददएको कायथवििरणको िारेमा लेख्न े। 

४) िजेट उपशिर्थकको नाम लखे्न े। 

५) लेखापरीक्षण गररएको मदहना लेख्न े।  
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६) आन्त्तररक लेखापरीक्षण गनेको नाम 

ख. लखेापिीक्षकले लखेापिीक्षण योजना तयाि गदात यस अनसुचूीको आिािमा गनुत पदतछ ।  

ग. यो अनसुचूी यस हातपेसु्ततकाको परिच्छेद–२ को (२.३.१) साँग सभिन्िीत छ ।
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अनुसूची – ३ 
पररच्छेद–२ को (२.३,३) साँग सभिन्त्िीत 

.................................... कायाथलय 

आन्त्तररक लखेापरीक्षण िाखा 

पर सतंयाः                                                                                  शमनतः 

 

विर्यः आन्त्तररक लखेापरीक्षणको प्रनतिेदन बारेमा । 

श्री ................................................. 

........................................ 

.................................. 

महािय,  

त्यस कायाथलयको आधर्थक िर्थ .................................को आभदानी, खचथ र िरौटीको आधर्थक वििरण तर्ा सोसाँग 

सभिन्त्िीत पेस िए सभमको स्रेतताको लखेापरीक्षण सभपन्त्न गरी तयार गररएको पाना (..............) को प्रनतिेदन 

सलंग्न छ । प्रनतिेदनमा उल्लेखखत ब्यहोराको सभबन्त्िमा प्रचशलत काननु बमोस्जम ३५ ददनशिर असलू फछ्थयौट 

िएको प्रमाण िा बेरूजु कायम गनथ नपने कुन ैकारण िए प्रमाण सदहतको जिाफ पठाउन हुन अनरुोि गदथछु । 

लेखापरीक्षण सभपन्त्न िएका बजेट शिर्थक नभबरहरू 

१ 
२ 
३ 

 

............................... 

आन्त्तररक लखेापरीक्षक 

 

बोिार्थ तर्ा कायाथर्थः 
श्री ...............................  प्रनतिेदन सलंग्न छ ।  

श्री ...............................  प्रनतिेदन सलंग्न छ ।  

श्री ...............................  प्रनतिेदन सलंग्न छ । 
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अनुसूची – ३.१ 
पररच्छेद–२ को (२.३,३) साँग सभिन्त्िीत 

कोड गो.िौ.न ं
लेखापरीक्षणबाट देखखएको बेरूजु वििरण 

(बगीकरण बमोस्जम) 
बेरूजुको कानूनी आिार  

असुल उपर गनुथ 
पने 

अननयशमत 
पेतकी 

 
कैक्रफयत 

भयाद नाघेको  भयाद ननाघेको   

 विननयोजन   

 ि.उ.शि.न.ं  A  

 १               
 

 २               
 

                 

 ि.उ.शि.न.ं   B      
 

१        
 

२        
 

ि.उ.शि.न.ं   C      
 

१        
 

२        
 

 िाजश्ि  

 १               
 

 २               
 

 ििौटी  
१        

 

२        
 

कायतसञ्चालन कोष 

१        
 

२        
 

 



म्याद 
नाघेको

म्याद ननाघेको

१०० आन्तरिक नियन्त्रण 

१. आन्तरिक नियन्रण प्रणाली तयाि िगिेको ।

२. आन्तरिक नियन्रण प्रणाली तयाि पािेको  ।

१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयाि पािेको भएपिी  नियनित रुपिा  

नििीक्षण तथा सुपिीवेक्षण िभएको ।

२. आन्तरिक नियन्रण प्रणाली तयाि िगिेकोले नियमित रुपिा  
नििीक्षण तथा सपुिीवके्षण िभएको ।

१०४ शे्रस्ता पेश िगिेको तथा ििाखेको

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६  २(घ)  

ि  नियिावली २०७७ नियि  ८४ बिोजिि कािोवािको लेखा 
िाखी आन्तरिक लेखा परिक्षण गिाउिु पिे ि कोष तथा लेखा 
नियन्रक कायािलयले निकासा ददएको ि तोककएको लेखाको 
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रचमलत गिी प्रनतवदेि ददिु पिे 
व्यवस्था  िहेको ।

१. .........................(कायिक्रिको िाि) तर्ि  निकासा भएको रु. 

............... को  शे्रस्ता कागिात ................................ (कायािलयको 
िाि)  लगेकोले आन्तरिक लेखा परिक्षणको क्रििा पशे हुि 

िसकेकोले पशे गिी नियमित गिाउिु पिे रु......................

१०५
१०५.१
१०५.२

२०० मलेप फारम र खाताहरुको प्रयोग

१. हलकुा सवािी साधि ििित समं्भाि बापत ििित आदेश ि.ले.प.र्ा 
४१४ स्वीकृत बगेि श्री (र्ििको िाि)..................................लाई 

कायािलयले भकु्तािी गिेको तथा अमभलेख ििाखेको िकि नियमित 

पिे  रु. ..........................
२०१

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व ऐि २०७६ दफा 

५६ ि नियिावली २०७७ नियि ७३ बिोनिि  प्रचनलत कािुि 

बिोनिि तयाि गरिएका नवनिय प्रनतवेदि तयाि गिि 

तोनकएको अवनध सिाप्त भएको सात नदिनभत्र तालुक 

कायािलयिा पठाउिे एंव नबदुनतय वा अन्य उपयुक्त्ि 

िाध्यिबाट सावििनिक गिुि पिे कािुिी व्यवस्था िहेको ।

नवनिय प्रनतवेदिहरुको सावििनिकिण१०३

पेश्की रु.
अननयनित रु.कोड िं बेरुिु नशर्िक कािूिी व्यवस्था बेरुिुको व्यहोिा िम्मा बेरुिु रु.

असलु 
उपर गनु ु
पने  रु.

१०२
आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व नियिावली, 
२०७७ नियि  ८१ िा सिकािी निकायले तयाि गिेको 
आन्तरिक प्रणालीको नियमित रुपिा  नििीक्षण तथा 
सपुिीवके्षण गिुि गिाउिु पिे व्यवस्था िहेको ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयाि गिे 

िगिेको

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि, २०७६ दर्ा 
३१, ि नियिावली २०७७ नियि  ८१  बिोजिि  सब ैसिकािी 
निकायले  तयाि गिुि पिे उल्लेख िहेको । िहालेखा नियन्रक 

कायािलयले आन्तरिक नियन्रण प्रणाली ददग्दशिि २०७५ 

तयाि पािी प्रकाशि गिेको ।

१०१

निरिक्षण तथा सुपिीवेक्षणको 

कायािन्वयि स्स्थती

अन्य 

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ दर्ा 
२५ ि  नियिावली २०७७ नियि ३९ िा  भकु्तािीलाई 

व्यवजस्थत ि प्रभावकािी बिाउि व्यवस्था िहेको । िसका 
लागी ि.ले.प.र्ा. ि. ४१४ ि ४१५ व्यबस्था भएको    ।

ििित संम्भाि तथा संिक्षण आवेदि  

फािि ि अनभलेख खाता  ( ि.ले.प.फा. 

ि. ४१४ ि ४१५ )

परिच्छेद–५ सँग सम्बजन्धत
अिसुचूी -४

१. नवनिय प्रनतवेदि तयाि गिि तोनकएको सियअवनध सिाप्त भएको 

निनतले ७ नदि नभत्र नबदुनतय वा अन्य उपयुक्त िाध्यिबाट सावििनिक 

गिुि पिे कािुिी व्यवस्था िहेकोिा  सावििनिक िगिेको ।

आलेपको बानर्िक प्रनतवेदि (बेरूिुको बगीकिण सनहत)
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१. गो.भौ.ि. ............... बाट श्री (र्ििको िाि)..................लाई (खचि 
शीषिकको िाि)  ...................... बापत रु. ................. गत बषिको 
भकु्तािी गिेकोिा  भकु्तािी ददि बाँकीको कच्चावािी  ( ि.ले.प.र्ा. 
२२१) सलंग्ि ििहेको  नियमित हुिु पिे रु. ................

२. ..................... (कायािलयको िाि)  वावषिक स्वीकृत कायिक्रि 

विोजिि गत आ.व.२०७... /७.... िा कायि सम्पन्ि भई भिुािी हुि 

बाँकी िहेको (खचि शीषिकको िाि)..................... भिुािीका लागी रु. 

......................। बिेट प्राप्त भएकोिा भिुािी हुि बाँकीको कच्चावािी 
ि.ले.प.र्ा िं. २२१ प्रिाणणत गरिएको पाइएि ।

१. भकु्िािीको लागी बबल, भिपाई ि आवश्यक कागिात सलंग्ि गिी 
प्राववर्धक तथा अन्य शाखाबाट  भकु्तािीकािोवािको  मसर्ारिस पर( 

ि.ले.प.र्ा.ि. २०२) मसर्ारिस भ ैआर्थिक प्रशासि शाखािा प्राप्त 

भएपनछ  भकु्तािी गिुि पििेा  सो िगरिएकोले निम्ि भकु्िािीहरु 

अनियमित भएको रु. ...................

१.१ ..............................(खचि शीषिकको िाि) बापत भकु्तािीरु. 

..............

१.२ ..................... (खचि शीषिकको िाि) बापत  (र्ििको िाि)  लाई 

भकु्तािीरु. ...........

िापी ककताब तयाि िगिी भकु्तािी गिेको ।

िापी नियन्रण खातािा िचढाएको ।

१. ठेक्का ि. ..................को  .................... (र्ििको िाि) 

लाई.............(कनत  ओ)  िनिङ बबलबाट रु. ............... भकु्तािी 
भएकोिा  ठेक्का लगत ििाखेकोले अनघल्लो बबलहरुबाट के कनत  

भकु्तािी भएको एककि हुि िसकेको एवं िापी ककताब सिते ििाखेको 
 नियमित  गिुि पिे  रु. ...................

२०६

२०६.१
३००

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व ऐि २०७६ दफा 

२५ ि  नियिावली २०७७ नियि ३९ िा  भुक्तािीलाई 

व्यवस्स्थत ि प्रभावकािी बिाउि व्यवस्था िहेको । ठेक्काको 

भुक्तािीव्यवस्स्थत गिि  ि.ले.प.फा.  ५०६ को  व्यबस्था भएको 

।

ठेक्का लगत ( ि.ले.प.फा. ५१२)

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ दर्ा 
२५ ि नियािावली २०७७ नियि ३९ िा चालु बषिको विेटले 

िखाम्िे भएिा ि आगािी बषििा भकु्तािीददिु पिे भएिा 
तोककएको ढाँचािा भकु्तािीददि बाँकीको ववविण सम्बजन्धत 

कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलयबाट प्रिाणणत गिाउिु पिे 
। िसका लागी िलेप र्ा. ि. २२१ व्यबस्था भएको ।

भुक्तािी नदि बााँकीको खाता तथा 

कच्चावािी बेगि   भुक्तािी   ( 

ि.ले.प.फा.ि. २२१)

२०२

२०५

अन्य ( म.ले.प.फा.को प्रयोग)

२०३ भुक्तािीकािोवािको नसफारिस पत्र( 

ि.ले.प.फा.ि. २०२)

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ दर्ा 
२५ ि नियािवली २०७७ नियि ३९ िा  भकु्तािीलाई 

व्यवजस्थत ि प्रभावकािी बिाउि व्यवस्था िहेको ।  िसका 
लागी ि.ले.प.र्ा.ि.२०२ को  व्यबस्था भएको ।

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ दर्ा 
२५ ि नियिावली २०७७ नियि ३९ िा  भकु्तािीलाई 

व्यवजस्थत ि प्रभावकािी बिाउि व्यवस्था िहेको ।  नििािण 

कायिको िावपको परििाण अमभलेख गिि  ि.ले.प.र्ा.  ५०३ को 
 व्यबस्था भएको ।
 कम्प्यटुिबाट िावप ककताब तयाि गरिएिा वप्रन्ट गिी 
बाइजन्िङ गिुि ि िापी ककताब नियन्रण खातािा 
चढाउिपुदिछ  भन्िे सिते व्यबस्था भएको ।

िापी नकताव ( ि.ले.प.फा. ५०३)२०४

बानषिक बजेट तथा कायिक्रम
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१. निम्िािसुाि कायिक्रिको ववविय तथा भौनतक प्रगनत न्यिु देणखयो 
।

२. भौनतक लक्ष्य ि प्रगनत देणखिे गिी प्रगनत प्रनतवदेि िबिाएको ।
......................................... (कायिक्रिको िाि) ववनियोििको खचि 
िै िगिी किि भएकोले कायिक्रि सचंालि िहुिकुो कािण पशे गिुि 
पिे ।

१. ....... िीनत तथा कायिक्रि अद्यावर्धक गिि ववनियोिि बिेट  बाट 

कायिक्रि सशंोधि िगिी वरेुिु र्छियौट सम्बजन्ध  .....िा खचि गिेको 
िकि नियमित िदेणखएको रु. .................

२. कुिै पनि खचिको दानयत्व मसिििा हुिको लागी बिेटको 
सनुिस्चीतता हुिु आवश्यक छ ति कायािलयले गत आ व िै दानयत्व 

मसिििा गरि यो वषिको बिेट बाट भकु्तािी भएको रु. 

............................. /नियमित गिुिपिे

१.  ववमभन्ि नििािण कायिहरुको ववल भकु्तािीिा कजन्टिेन्सी बापत  

कट्टा गिेको िकि  सम्बजन्धत योििािा खचि गिुि  पििेा  ि आ.व. 

को अन्तिा खचि हुि िसके बिेट सिह कर्ताि हुिु ि.पा.को सजचचत 

कोषिा िम्िा गिे गिेको देणखएकोले यसिी कोषिा िम्िा गिेको 
िकि असलु उपि गिी बरेुिु िािस्व मशषिकिा  िम्िा गिुि  पिे रु. 

.....................

२. .... ववतिणको लागी ...... लाई  ......गिि रु. .................  निकासा 
गरिएकोिा आ.व. को अन्त सम्ि  रु. .....................ववतिण गिेको 
ववविण प्राप्त भएकोले  असलु उपि गिी बरेुिु िािस्व मशषिकिा  
िम्िा गिुि  पिे रु........................

३. आ.व.२०७.../७...... िा कोष तथा लेखा नियन्रक कायािलय ............ 

(जिल्लाको िाि)  बाट ...........कायिक्रि खचि शीषिक ि. ............... िा 
निकासा भएको रु. ...................िध्ये खचि िभई बाँकी िहेको रु. 

................... बरेुिु खातािा िम्िा गिुि पिे देणखयो ।

१...... वावषिक स्वीकृत बिेट तथा कायिक्रििा िहेको 
............................. (उपभोक्ता समिनतको िाि) लाई  रु. 

....................प्रदेश िार्ि त भकु्तािी हुिपुििेा सघंीय बिेट िार्ि त 

भएकाले प्रदेशबाट असलु गिी सघंीय सरं्चत कोष दाणखला गिुिपिे  रु. 

.................................

साल तिाििा बााँकी िकि नफताि३०३

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ दर्ा 
२५  िा कािोवाि िाख्ने प्रयोििको लागी िहालेखा नियन्रक 

कायािलयले लेखाको ढाँचा ि आर्थिक सकेंतको वर्गिकिण 

तिुििा गिी िहालेखा पिीक्षक कायािलयबाट जस्वकृत गिाई 

लागु गिि सक्िे व्यवस्था  नियिावली २०७७  नियि ३८ 

बिोजिि  अिसुाि बिेटिा तोककएको मशषिकिा खचि गिुि पिे 
व्यवस्था िहेको ।
एकककृत आर्थिक सकेंत तथा  वर्गिकिण ि ब्याख्या २०७४ 

कायािन्वयििा िहेको ।

बिेट उपनशर्िक तथा खचि नशर्िक 

फिक पािी खचि लेखेको
३०४

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व ऐि २०७६ दफा 

१९  िा स्िकृत बिेट ि कायिक्रिको कायािन्वयििा 

सियतानलका तयाि गरि लक्ष्य हानसल गिुिपिे तथा  

नियिावली २०७७  नियि ३६ िा  प्रगनतको सिीक्षा तथा हुि 

िसकु्नका कािणको बािेिा निमे्मवाि व्यनिलाई कािवाहीको  

व्यबस्था भएको ।

बानर्िक लक्ष्य तथा प्रगनत३०१

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ दर्ा 
१९  िा जस्वकृत बिेट ि कायिक्रिको कायािन्वयि ि 
नियिावली २०७७  नियि ३३ ि ३८ िा कायिक्रि   सशंोधि ि 
खचिको व्यवस्था िहेको ।

स्िकृत बानर्िक बिेट ि कायिक्रि 

नवपरित खचि
३०२

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व नियिावली 
२०७७  नियि ३० ि ४५ बिोजिि  किि  तथा कर्ताि िहुिे 
भिी तोकेको बिेट उपमशषिक बाहेकको बाँकी बिेट निकासा 
िकि कर्ताि गिुि पिे  व्यवस्था िहेको ।
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३०५

३०५.१
४००

१. तलवी प्रनतवदेि पास िगिाई तलव / गे्रि भकु्िनि गिेको

२. कायािलयिा ............... (कििचािीको सखं्या) ििा स्थायी 
कििचािीको तलब खचि लेखेकोिा नििािती ककताबखािाबाट 

०७..../७.... को २०७.../..../..... िा ........  (कििचािीको सखं्या) ििाको 
िार तलबी प्रतीवदेि पारित भएको पाईयो।

१.       गो.भा िं. ......./ २०७.....-.....-.....(मिनत) बाट कििचािी तलब 

भकु्तािी गदाि ......... श्री (कििचािीको िाि) .......................लाई तलब 

वदृ्र्ध रु. ............ को दिले कुल िकि रु. ............ को सचचयकोष थप 

रु. .............. गिी कुल िकि रु. ...................िा रु. ............... सा.स.ु 

कि कट्टा गिी  बदढ भकु्तािीभएको िकि रु. ................ असलु गिी 
दाणखला गिुि पिे ।

२.      गो.भा. िं.  ........../ २०७....-.......-........(निनत) बाट का.स . 

...........................(कििचािीको िाि) लाई ............. िनहिाको तलब 

भुक्तािी रु. ............... नशफारिस भै आएकोिा रु. ................ 

भुक्तािीभएको  असुल उपि गिुि पिे रु. ...................

३.      निम्न कििचािीको तलबी प्रतीवेदििा पारित गे्रड भन्दा बनि गे्रड 

भुक्त्िानि भएकोले  असुल गिुिपिे रु. ............                         

पदानधकािी   पारित गे्रड   भुक्त्ििी गे्रड       असुल गिुि पिे (चाडपवि 

सिेत)

१. श्री.................................(कििचािीको िाि/पद)  लाई निमिि भिा 
नियिअिसुाि पाउिे भन्दा बढी भकु्तानि भएको िकि असलु उपि 
गिुि पिे रु. ...............

१. श्री .......................... (कििचािीको िाि/पद) ले पदार्धकाि िहेको 
कायािलयबाटै चरै िदहिाको  तलब भिुािी मलइ वशैाख िदहिािा  यस 

कायािलयबाट  पोशाक खचि भिुािी गिेको पाइयो । नििले चरै 

िदहिाको तलब भिा पाएकै कायािलयबाट उक्त िकि भिुािी िपाएको 
प्रिाण पशे िभएकोले  नििबाट  २०७५ ववपरित भकु्िानि भएको  
िकि असलु उपि गिुि पिे रु. ...................

४०५

४०५.१
५००

१.   श्री..................(कििचािीको िाि/पद) ले भ्रिण खचि वापत रु. 

.......... भकु्तानि दावव गिेकोिा कायािलय बाट रु. ............ भकु्तािी 
भएको पाइएकोले बदढ भएकोिकि असलु गिुि पिे िकि  रु. ..............

बनि भुक्त्तानि/ तथा आधाि िभएको

नििािती सवेा ऐि २०४९ दर्ा २७ िा बहाल भएको मिनत 

देखी तोककएको तलब भिा ि एक वषिको सवेा अवर्ध पिुा गिे 
पनछ  तोककए बिोजििको तलव बदृ्र्ध पाउिे  भन्िे व्यवस्था 
िहेको ।

बनि तलब तथा तलव वृस्ि (गे्रड)४०२

अन्य

४०३
कायि िुकायि तथा निनिि तलब भिा 

सुनवधा

नििािती सवेा नियािावली २०५०नियि ४७ िा पन्र ददि 

भन्दा बदढ कायि िकुायि तथा निमिि भ ैकाि काि गिेिा 
पाउिे तलब भिा सवुवधा   व्यवस्था िहेको ।

पारिश्रनमक तथा सेवा सुनवधा

तलवी प्रनतवेदि४०१
नििािती सवेा ऐि २०४९ दर्ा ७ (ख) िा  तलवी प्रनतवदेि 

पास िगिाई तलव खवुाउि हुदैि  भन्िे व्यवस्था िहेको ।

नििािती सेवा नियािावली २०५०नियि ११९ िा पोशाक भिा 

िकि चैत्र िनहिाको तलब भुक्तािीसगै भुक्तािी गिुि पिे   

व्यवस्था िहेको ।

पोशाक भिा४०४

 अन्य सुनबधा

भ्रिण खचि नियिावली २०६४  िा तोनकएको दि भन्दा बनि 

भुक्त्िानि ।
भ्रिण खचि नियिावली नवपरित  भुक्तािी५०१
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२. श्री .................(कििचािीको िाि/पद) लाई  भ्रिण खचि वापतको 

िकिभुक्तािी नदंदा भ्रिण बाट फनकि एको नदिको १ चौथाइ  

िात्रभुक्तािी हुिुपिेिा पुिा िकि भुक्तानि भएकोले बनि भएकोिकि 

असुल गिुि पिे िकि  रु. ...........

३.      गो.भा. िं.  ......./ २०७....-.......-.... (निनत) बाट श्री 

......................(कििचािीको िाि/पद) लाई दैनिक भिा रु. ............ 

गिुिपिेिा  रु. ........... भुक्तािीभएको  असुल उपि गिुि पिे रु. ............

१.       अथि िन्त्रालयको कायािसञ्चालि निदेनशका २०७५ बिोनिि ..... 

स्तिका कायिक्रिका लानग अनधकृत स्तिका  सहिकतािलाई प्रनतशेसि 

रु १४००, सहायक स्तिका सहिकतािलाई रु ८००। प्रनतवेदकलाई रु 

१०००। सहयोगी पारिश्रनिक रु १५० िात्र नदि सनकिे व्यवस्था छ ति 

कायािलयले  ....... कायिक्रि अन्तगित बिी भुक्तािी असुल उपि गिुि पिे 

रु. ...........

२.      .....ििित संभािकोलागी आव्हाि भएको नशलबन्दी दिभाउपत्र 

निनत २०७...।....।....... िा खोल्दा उपस्स्थत पााँच ििा कििचािीहरुले 

कि कट्टी पनछ बैठक भिा बुझेको िकि कायािलय सिय ि 

कायािलयका कििचािी िहेको हुदा  अथि िन्त्रालयको कायािसञ्चालि 

निदेनशका २०७५ नवपरित भुक्त्िानि भएको  िकि असुल उपि गिुि पिे 

रु...........

३.       नवनभन्न कायिक्रििा प्रनतवेदि बिाउिे िगिेको पाइयो साथै 

कायिपत्र वेगि कायिपत्रको िकि रु................ि सिन्वय खचि अथि 

िन्त्रालयको िम्स भन्दा बनि रु. ...............का दिले .......... नदिको 

नलएकोले प्रनतवेदि ि कायिपत्र पेश गरि नियनित गिे ि ििसि भन्दा 

बनि खचि लेखेको  असुल गिुिपिे रु. .................

१.      ४. कायिक्रि खचिको बबल भिपाई  वगेि भकु्तािी ददएको िकिको 
ववल भिपाई पशे गिी नियमित गिे अन्यथा असलु गिे रु…………...

२.      नवल भपािई बेगि …………….. (खचि शीर्िकको िाि) को  रु. 

............... भुक्तािी भएको खचि नियि संगत  देखीएि, नवल संलग्न गिी 

खचि नियनित गिे ।

३.      .....................(खचि शीर्िकको िाि) को नवल भिपाई वेगि 

भुक्तािी नदएको िकिको नवल भिपाई पेश गिी नियनित गिे अन्यथा 

असुल गिे । पेश िभएको रु. ..............

१.      .......सम्बस्ि ऐि २०७५ तथा .............................. (कायािलयको 

िाि/ठेगािा) को च . ि .  ...............निनत ....................... को पत्रिा 

चाडपवि खचि पाउिे कािुिी व्यवस्था िभएको भनिएता पिी २०७६ को 

चाडपवि खचि खुवाएको  असुल गिुि पिे िकि  रु. ..............

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व नियिावली 
२०७७  नियि  ३९, ५६ ि ५७ तथा िपेाल सिकािको लेखा 
निदेमशका २०७३ बिोजिि प्रिाणीत पषु्टयाईको आधाििा 
लेखा िाख्नपुिे   व्यवस्था िहेको ।

प्रिाणीत पुष्ट्याई कागिात िपुगेको 

तथा रित िपुगेको

नबल /भपािई  बेगि  भुक्तािी५०३

प्रचनलत िम्सि नवपिीत  भुक्तािी५०२

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७  नियि  १९ िा नवनियोिीत बिेट खचि िापदण्ड 

बिोनिि हुिु  पिे   व्यवस्था िहेको ।

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७  नियि  ३९, ५६ ि ५७  नबल, भपािईको आधाििा लेखा 

िाख्िु   पिे   व्यवस्था िहेको ।

भ्रिण खचि नियिावली २०६४  िा तोनकएको दि भन्दा बनि 

भुक्त्िानि ।
भ्रिण खचि नियिावली नवपरित  भुक्तािी५०१

५०४
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२. श्री ..........................(कििचािीको िाि/पद) ले बोनडंङ पास संलग्न 

िगिेकोले खचि यनकि हुि सकेि अत  बोनडंङ पास पेश गिुि पिे 

अन्यथा  असुल उपि गिुि पिे रु. .....................................

३. श्री .............................ले पेश गिेको कायिक्रि खचिको शोधभिाि गदाि 

..... .....लाई देहाय अिुसाि यातायात खचि उपलब्ध गिाएकोिा शे्रस्तािा 

बैठकको उपस्स्थती पेश िभएको  नियनित  गिुि पिे रु. ..................

४. श्री .......................(कििचािीको िाि/पद) ले पेश गिेको तानलि भिा 

भिपाईिा केनह  सहभागीले िकि बुझेको िदेस्खएकोले नियनित गिुि 

पिे रु. .............

१.     गो.भौ.ि. ........ मिनत.................. बाट ....................... (र्ििको 
िाि) को भकु्िािीिा बबल रु.....................िहेकोिा रु. 

...................भकु्तािी भएकोले बदढ भकु्तािी असलु हुिु पिे 
रु................

२.सािाजिक सिुक्षा ऐि २०७५ को सािाजिक सिुक्षा भिा ववतिण 

भपािइ अिसुरू्च-५ दर्ा १० को उपदर्ा १ बिोजिि भिा ववतिण गिी 
बाँकी िकि कर्ताि गिुिपििेा तपमशल बिोजििका कििचािीहरुले 

दोहोिो भिा ववतिण ि कि िकि कर्ताि गिेको िदेणखएको हुदा िकि 

एककि गिी आवश्यक कागिात पशे गिुि पिे अन्यथा असलुउपि गिुि 
पिे रु.................

१.       कायिक्रि संचालिको लानग श्री.................(कििचािीको िाि/पद) 

ले रु. .......लाख पेस्ि नलएकोिा कायिक्रि सम्पन्न भएको निनतले 

.......... िनहिा पनछ बचत रु............. लाख िगद नफताि सनहत पेस्ि 

फछि यौट भएकोले निला गिी िकि नफताि गिेकोले  आनथिक कायिनवनध 

नियिावली २०६४  नियि ७९  अिुसाि ब्याि असुल हुिु पिे रु. 

................

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व नियिावली 
२०७७  नियि  ३९, ५६ ि ५७ तथा िपेाल सिकािको लेखा 
निदेमशका २०७३ बिोजिि प्रिाणीत पषु्टयाईको आधाििा 
लेखा िाख्नपुिे   व्यवस्था िहेको ।

प्रिाणीत पुष्ट्याई कागिात िपुगेको 

तथा रित िपुगेको

१.   निम्ि ५ वटा सवािी साधिको िववकिण गदाि थप दस्तिु एवं 

वक्यौता सिते भकु्तािीगिेकोले बदढ ब्ययभाि पािेको अिमित खचि 
रु..................   गो.भा.ि.  सवािी साधि ि. ............... िववकिण 

िकि रु.............   िरिवािा रु. ...............

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व नियिावली 
२०७७ नियि ३९  बिोजिि रित पगेु िपगेुको  चके िाँच गिी 
ददिु पिे  व्यवस्था िहेको

बनि एंव दोहोिो भुक्त्िािी५०६

५०७ गलत पेस्ि फछि यौट एंव  भुक्तािी

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७  परिचे्छद ५ पेिी नदिे ि फछि यौट सम्बस्ि व्यवस्था  

िहेको ।

५. संचाि िहशुल भुक्तािीिा असम्बस्ित के्षत्रको नवल भिपाई संलग्न 

रु. ................. नियनित हुिुपिे ।

थप दसु्ति तथा कनिशि भुक्तािी 

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ दर्ा 
२४ ि नियिावली २०७७ नियि ३९ (११)  बिोजिि सिकािी 
कािोवाि गदाि  उर्चत गणुस्ति, मितव्ययी तथा हानि-

िोक्सािी िहुिे प्रबन्ध मिलाउिु  पिे   व्यवस्था िहेको ।

५०४

५०५
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२.      संचाि वापतको िकि श्री................... (कििचािीको िाि/पद) को 

पेिी फर्छ्यौटिा नवल भिपाई िपुग असुल गिुिपिे िकि रु.................

३.   गो.भौ. ि.......... /निनत..................बाट...................... (कायिक्रिको 
िाि) संचालि गिी श्री............................(कििचािीको िाि/पद) ले 

रु.................../पेस्ि फछि यौट गिेकोिा निम्नािुसािका ब्यनिलाइ 

गिेकोिा भुक्तानिको प्रिाण पेश िभएको रु. .................................

४.      श्री ...............................(सम्बस्ित व्यस्क्तक िाि) वडा िं. 

.............. को .............. नकस्ता भुक्तािी गदाि श्री....................... 

(सम्बस्ित व्यस्क्तक िाि) ले नलएको पेिी फर्छ्यौट गदाि 

रु............................. को भिपाईिा सहीछाप गिाएि रु................ 

भुक्तािी भएको पाईयो । बिी भुक्तािी भएको रु............... 

श्री........................(सम्बस्ित व्यस्क्तक िाि) ले िािश्व दास्खला गिुिपिे 

िकि रु...................

५०८

५०९.१
६००

१. सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १६ बिोजिि खरिद 

इकाई गठि गिी खरिद प्रकृया व्यवजस्थत गिुि पिे देणखयो ।

१.कायािलयले निम्नािुसाि नििािण कायि ि सवािी साधि खरिद गदाि  

खरिद गुरुयोििा ि बानर्िक खरिद योििा तयाि गिेको देस्खएि।

१. ठेक्का ि. ...........बाट.................(फििको िाि) लाई 

.....................(कृयाकलापको िाि) नििािणको  लानग बैक ििाित भन्दा 

बनि पेस्ि नदएको   िकिअसुल गिुि पिे िकि रु. ....................

१.खरिद निययिावलीिा उले्लस्खत ििाित ििास्खएको अथवा िास्खिु 

पिे िकि ििास्खएको

६०६ पेस्ि भुक्तािीििाित सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि ११३ बिोनिि

६०४ नसलबन्दी दिभाउपत्र ििाित सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि ८४ बिोनिि

६०५ कायिसम्पादि ििाित सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि ११० बिोनिि

खरिद व्यवस्थापि

६०३ बोलपत्र ििाित सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि ५३ बिोनिि

५०७ गलत पेस्ि फछि यौट एंव  भुक्तािी

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७  परिचे्छद ५ पेिी नदिे ि फछि यौट सम्बस्ि व्यवस्था  

िहेको ।

६०१ खरिद िहाशाखा, शाखा वा इकाई
सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १६ िा गठि 

ि काि कतिव्य उल्लेख ।

६०२ खरिद योििा

सावििनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि ७ ि ८  िा 

सावििनिक निकायले तोनकएको िााँचािा खरिद योििा तयाि  

गिुि पिे । िसका लागी िलेप फा ि.३११ ि ३१२ व्यवस्था 

गरिएको ।

अन्य(िानथ उले्लखीत बाहेकका)
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१.  गो. भौ.िं./निनत........... बाट नसलबस्न्द दिभाउपत्रबाट  खरिद गिुि 

पिेिा  टुक्रा  गिी योििा िहाशाखाले निम्न खरिद निम्न सेवाप्रदायक 

साँग एकै प्रकृनतको कायि टुक्रा  गिी सोझै  खरिद गिेको नियनित भन्न 

िसनकएको रु. ............

२.      गो. भौ.नं./मिमि.........बाट एकै प्रकृतीको निम्न कायािलय िालसािाि 

खरिद नसलबस्न्द दिभाउपत्रबाट  खरिद गिुि पिेिा  टुक्रा  गिी  सोझै  

खरिद गिेको नियनित भन्न िसनकएको रु. .............

३.      नवद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालि निदेनशका,२०७४ को दफा 

३५(३) बिोनिि दुइ किोड रुपैया भन्दा िानथको नििािण कायि गदाि 

अनिवायि रुपिा नवधुनतय खरिद प्रणाली िाफि त गििपिे व्यवस्था छ ति 

यस कायािलयले श्री.........................(फिि/आयोििाको िाि) बाट रु. 

................ को नवधुनतय खरिद प्रणाली िाफि त कायि िगिी हाडि-नवड 

िाफि त गिेको पाइयो । नियनित भन्न िसनकएको रु.............

४.       सवारि साधि ििित वापत ......................(फििको िाि) लाई 

नविा दिभाउपत्र भुक्तािी नदएको नियनित गिुिपिे िकि रु.................

१.       ...........(ठाउाँ /के्षत्रको िाि) का नबनभन्न ...............(कायिक्रिको 

िाि) को लागी लागत अिुिाि स्िकृत वेगि कायािदेश तथा 

भुक्तािीनदएको िकि नियित गिुि पिे रु. ............

२. लागत अििुाि तयाि ि जस्वकृत िगिाइ भरेियसि परििाण ि दि 
जस्वकृत गिेको निम्ि कायि  नियमित भन्ि सककएि, रु.................

३. सावििनिक खरिद ऐि तथा नििावली अिसुाि रु १ लाख भन्दा 
वढीको खरिद कायि गदाि लागत अििुाि स्वीकृत गिाउिु पिे िा 
........ खरिदको लागत अििुाि िगिाई गिेको नियमित गिुि पिे 
रु............

१.      ............(फिमको नाि) ठे.िं. .............. बाट पुल ििित बापत अस्न्ति 

नबल बाट रु.............गरि िम्मा रु. ...........  भुक्त्िानि भएकोिा ठेक्का 

लगत तथा  सावििनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि १२५ बिोनिि 

कायि सम्पन्न  प्रनतवेदि तयाि िभएको नियनित हुिु पिे रु. ...........

२.ठेक्का िं............. बाट सा.ख. नि. २०६४ को नि.१२५ िा खरिद 

सम्झौता बिोनिि नििािण कायि सम्पन्न भएपनछ कायि  सम्पन्न प्रनतबेदि 

तयाि गिी सावििनिक निकायिा पेश गिुिपिे व्यबस्था छ । 

...............(कृयाकलापको िाि) वापत रु. ......... नलयकोिा सो कायिको 

कायि सम्पन्न प्रनतवेदि पेश िभएको रु. ...............

६०८ लागत अिुिाि ि स्िकृत

सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १०,११,१२,१४ 

ि ८८ तथा   आनथिक कायिनवनध नियिावली २०६४ को नियि 

३६(५)  बिोनिि खरिद तोनकएको िााँचािा  लागत अिुिाि 

तयाि ि स्िकृत गिेि िात्र खरिद प्रकृया गिुि पिे  व्यवस्था ।

६०७ तोनकएको खरिद नवनध ि प्रकृयाबाट 

खरिद िभएको

६०९ कायिसम्पन्न प्रनतवेदि

सावििनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि १२५ सावििनिक 

निकायले सम्पन्न भएको नििािण कायिको , िााँच बुझ गिी कायि 

सम्पि  प्रनतवेदि तयाि गिुि पिे तथा नििािण व्यवसायीलाई 

कायि सम्पन्न प्रिाणपत्र नदिुपदिछ । कायि सम्पि  प्रनतवेदि 

िलेपफा ि. ५१० ि ५१४  तोनकएको छ ।

सावििनिक खरिद ऐि २०६३ ि  नियिावली २०६४ िा खरिद 

नबनध ि प्रकृयाको व्यवस्था गरिएको ।
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१.        निम्न नििािण व्यवसायीले निम्न  नििािण कायिको शुरु सम्झौता 

अबनधिा नबिा िगिाई म्याद थप  पनछ भेरियसि गिी नबिा आइटि 

थप गरिएको तथा रु. .............को पोनलसी खरिद गिी रु. ............ 

भुक्तािीगिेको गिेको  नियनित भन्न सनकएि ,

२.        निम्न नििािण व्यवसायीले निम्न  नििािण कायिको नबिा िकि 

िोस्खिको आधाििा यथाथि पोनलनस खचिको आधाििा भुक्तािी  नदिु 

पिेिा  आइटि िास्ख प्रनतस्पदाि तथा लिसििा नदएको नियनित भन्न 

सनकएि रु...............

१.       निम्न भेरियसि आदेश स्िकृत बेगि भुक्तािी गिेको परििाण 

तथा िकि नियनित हुिु पिे रु. ...........

२.      आईटि ि....  शुरु परििाण (के्षत्रफल) ....... घ.नि. नबलिा ....... 

घ्.नि. फिक ..... घ.नि दि ...... हुिे िकि रु.......

१.श्री................. (फििको िाि ) ले ठे. िं. ............... को निनत .......... गते 

सम्म म्याद थप गरिएकोिा हाल सम्म ......% िात्र भौनतक प्रगनत 

देस्खएकोले ....... नदिको हिििा असुल गिी ठेक्का फिफािक गिुि पिे ।

१. श्री ...............(र्ििको िाि ) को ठेक्का ि. ........... (कृयाकलाप/ 

आयोििाको िाि) को सवके्षण कायिको सम्झौतािा सम्पन्ि गिुि पिे 
मिनत ........... सम्ि िहेकोिा म्याद थप स्वीकृत िगिी  एवं बबल 

सिते जिम्िवेाि व्यजक्िको जस्वकृत बगेि भकु्तािी गिेको नियमित 

गिुि पिे रु. ........

१.      स्िकृत कायिनवनधको बेगि कस्ििेिसी खचि भुक्तािीगिेको  

नियनित गिुि पिे रु. ..........

६१५

६१५.१
७०० कि

७१० मुल्य अनभबृद्धि

१.    ........ (संख्या) ििा कििचािीलाई .............(कायिक्रिको िाि) िा 

सहभागी भए बापत ....... (संस्थाको िाि) लाई प्रनत कििचािी 

रु............का दिले उक्त संस्थालाई नदएकोिा  स्थाई लेखा िम्बि ि िु 

कि दताि प्रिाणपत्र िभएकोले नियनित भएि  रु...........

सावििनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि ११२ अिुसाि अन्य 

व्यवस्था भएकोिा बाहेक दश लाख रुनपया भन्दा िानथको 

नििािण कायिको नििािण व्यवसायीले नबिा गिाउिु पिे।

सम्झौतािा उल्लेख भएकोिा तोककए बिोजििको कायिववर्ध पिुा गरि 
िलु्य सिायोिि िददईएको६१०

६१४

सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १९  बिोनिि  

बीस हिाि भन्दा िानथको खरिद गदाि स्थाई लेखा िम्बि ि 

िु.अ.कि दताि प्रिाणपत्र नलएका साँग गिुि पिे  व्यबस्था ।

ि ुकि दताि ७११

६११ भेरियशि आदेश

सावििनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि ११८िा खरिद 

सम्झौता बिोनििको काि शुरु गिेपनछ पुवाििुिाि िगरिएको 

परिस्स्थतीिा  ऐिको दफा ५४ िा तोनकएको अनधकािीले  

भेरियशि आदेश स्िकृत गिि सके्न ।िसका लागी िलेप फा. 

ि.५०८ को व्यवस्था गरिएको ।

६१२ पुवि निधािरित क्षनतपुनति
सावििनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि १२०िा पुवि 

निधािरित क्षनतपुनति सम्बििा   व्यबस्था िहेको ।

सावििनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि १२० िा 
सम्झौताको अवर्ध थप गिि  सककिे  अवस्था ि प्रकृयाको  
व्यबस्था िहेको ।

सम्झौताको अवनध थप ( म्याद थप)६१३

अन्य(िानथ उले्लखीत बाहेकका)

सावििनिक खरिद नियिावली २०६४  बिोनिि नििािण कायि ि 

पिािशि सेवाको  कस्ििेन्सी खचि   स्िकृत कायिनवनधको 

आधाििा गिुि पिे व्यवस्था िहेको ।

कस्ििेन्सी

६१० नििािण कायिको नबिा

सावििनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि ११९ सावििनिक 

निकायले सम्झौता उले्लख भएकोिा तोनकए बिोनििको 

कायिनवनध पुिा गरि िुल्य सिायोिि नदि सनकिे ।

िुल्य सिायोिि ( िुल्यवृस्ि)
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१.       निम्न व्यस्क्त्ि/ फििको   िुल्य अनभबृस्ि कि १३ % को ५० % 

कनट्ट गरि कायािलयले सोझै िािश्व खातािा दास्खला गिुि पिेिा 

िभएकोले िम्मा गिेको प्रिाण नलिु पिे अन्यथा  असुल उपि गरि  

िुल्य अनभबृस्ि कि नशर्िकिा िम्मा गिुि पिे रु. .........

      २.     निम्न पिािशिदातालाई िु कि वापतको िकि िधे्य ५०% 

भुक्तानििा कनट्ट गरि िािश्व दास्खला हुिु पिेिा पुिै भुक्तािी भएकोले 

सिायोिि प्रिाण पेश गिुि पिे रु.......

३.      श्री.................(फििको िाि) बाट टेण्डि िाफि त ....... 

(िालसािािको िाि) खरिद गरिएकोिा ६.५ प्रनतशत िु.अ.कि 

दास्खला िगिेकोिा भ्याट सिायोिि पत्र पेश गिुिपिे । रु..........

७१३ तु्रट्टीपुणि कि नविक

िुल्य अनभबृस्ि कि नियिाविी २०५३ बिोनिि  िुल्य 

अनभबृस्ि कििा दताि व्यस्क्त्ि /फििले नविक िािी गदाि  

नसलनसला िम्वि ि निनत उले्लख गिुि पिे /सावििनिक खरिद 

नियिावली २०६४ नियि १२२ ि १२३ िा नबल ि नविकिा 

उले्लख गिुि पिे नबर्य उले्लख िहेको ।

गो.भौ.िं./निनत......... बाट श्री..............(फििको िाि) लाई भुक्तािी गदाि 

िु कि बापत  १३% रु........ थप गिी नबिक ि. ि निनत  ........ बाट 

भुक्तानि गिेकोिा नबिक ि. केििेट गरि सच्याएको तया निनत ४ बर्ि 

अनघको उले्लख गरिएकोले निनत २०७.... आर्ाििा कि सिायोिि 

भएको प्रिाण पेश हुिु पिे  रु ......

७१४ अन्य

७१४
७२०

१.       .....श्री .............को आयकि ऐि २०५८ बिोिीि बानर्िक आय 

गणिा गिी नियिािुसाि पाउिे छुट गिी बांकी आय ........... को १०/२० 

प्रनतशतले हुिे पारिश्रनिक कि  िकिअसुल गिुि पिे िकि रु. .........

२. श्री .............(कििचािीको िाि/पद) को आयकि ऐि २०५८ बिोिीि 

बानर्िक आय गणिा गिि  छुट  ........ िनहिाको तलब रु. ........... को  १ 

प्रनतशतले हुिे पारिश्रनिकिा आधारित सािानिक सुिक्षा कि 

िकिअसुल गिुि पिे िकि रु. ...........

३.बैठक भिा नवतिणिा  पारिश्रानिक कि कट्टा िगिी िकि भुक्तािी 

गिेको सम्वस्ित श्री ..............(कििचािीको िाि/पद) संग िकि असुल 

उपि गिी िािश्व खातािा िम्मा गिुि पिे रु. ...............

१. श्री................ (व्यमि/फिमको नाि) को कायािलय संचालि खचि सोधभिाि 

नददा अनग्रिकि कट्टा भएको िकि बैक दाखीलाको भौचि संलग्न 

िभएकोले सिावेश हुिु पिे अन्यथा असुली हुिे ..............

१.       ...............(कायिक्रिको िाि) लानग ........नदिे गोनि िा हल भााँडा 

बापत ..............लाई रु............ भुक्तानििा कनट्ट गिि छुटेको १० प्रनतशत 

वहाल कि असुल गिुि पिे रु. .........

२..श्री ................... (कििचािी/पदानधकािीको िाि/पद) को घिभाडा 

सुनवधा िगदको रुपिा  नदाँदा वहाल कि रु .......... कट्टा गिी भुक्तािी 

नदिुपिेिा पुिै भुक्तािी गिेको असुल उपि गिुि पिे रु ..........

आयकि ऐि २०५८ दफा ८ िोिगािीबाट भएको आय गणिा  

तथा सालबसाली आनथिक ऐि  बिोनिि कि निििधािण दि ि 

प्रकृया उले्लख ।

पारिश्रनिकिा आधारित सािानिक 

सुिक्षा ि पारिश्रनिक कि  कि कनट्ट
७२१

आयकि ऐि २०५८ तथा सालबसाली आनथिक ऐि बिोनिि 

अनग्रि रुपिा कि कनट्ट गिी   सम्बस्ित को िािबाट 

सम्बस्ित िािश्व नशर्िकिा िम्मा गिीनदिु पिे व्यवस्था।

अनग्रि आयकि७२२

आयकि ऐि २०५८ तथा सालबसालीआनथिक ऐि बिोनिि 

अनग्रि रुपिा कि कनट्ट गिी   सम्बस्ित को िािबाट 

सम्बस्ित िािश्व नशर्िकिा िम्मा गिीनदिु पिे व्यवस्था।

भाडा भुक्त्िािीिा कनट्ट कि७२३

सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १९  बिोनिि  

बीस हिाि भन्दा िानथको खरिद गदाि स्थाई लेखा िम्बि ि 

िु.अ.कि दताि प्रिाणपत्र नलएका साँग गिुि पिे  व्यबस्था ।

ि ुकि दताि ७११

िुल्य अनभबृस्ि कि नियिाविी २०५३ नियि ६( ग) ठेक्का 

सम्झौता वा किाि अन्तगित  आपुनति हुिे बसु्त वा सेवा वापतको 

िकि सम्बस्ित ठेकदाि वा आपुनतिकतािलाई भुक्तािी गिे कि 

िकिको पचास प्रनतशतले हुि आउिे िकि नििको िािबाट 

सम्बस्ित िािश्व नशर्िकिा िम्मा गिीनदिु पिे व्यवस्था।

िुल्य अनभबृस्ि कि  कट्टा ि दास्खला७१२

भुक्त्तािीमा कि  कट्टा ि दाद्धिला
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१.       ............... (कायिक्रि/आयोििाको िाि) अन्तिगत श्री............. 

(फिि/नििािणव्यवसायीको िाि)  अस्न्ति नवल भुक्तानि हुाँदा 

नियिअिुसाि नवल िकिको पााँच प्रनतशत िकि धिौटी कट्टी गिी 

भुक्तानि गिुि पिेिा धिौटी कट्टा िगरि  भुक्तानि भएको नियनित 

गिुिपिे रु.............

२.      पुनिगत सुधाि खचि बापत कायािलयले ............ (नििािण कायिको 

िाि) गिी िकि रु, .......... िकि भुक्तानि गिेकोिा सावििनिक खरिद 

ऐि, २०६३ बिोनिि नियिािुसाि काट्िुपिे धिौनट िकि ५ प्रनतशत 

कट्टा िगिी बनि  भुक्तानि नदएको िकि नियनित गिुिपिे रु.........  

...........

७२५ अन्य

७२५.१
८००

१. निम्न कििचािीहरुको आनथिक बर्िको अन्तसम्म फछि यौट भएको छैि 

अत पेिी िकि नियिावलीको प्रनक्रया पुयािइ  फछि यौट गिुि पिे ,      

१. श्री................. (कििचािीको िाि/पद) को रु. ..........

२. श्री.....................(कििचािीको िाि/पद) ले नविा तथा िनवकिण खचि-

पेस्ि लगेको ३५ नदि नभत्र फयौट गिुि पिेिा पेस्ि फयौट िभएको 

रु.............

१.  निम्न व्यस्क्त्ि/ संस्था/फिि को आनथिक बर्िको अन्त्य सम्म फछि यौट 

भएको छैि अत पेिी िकि नियिावलीको प्रनक्रया पुयािइ  फछि यौट 

गिुि              १.१ श्री................. (फििको िाि) रु. ...................              

                                     १.२. श्री..................(फििको िाि) रु. 

..................

२. नििािण ब्यबसायी श्री...................... लाइ गत आ व िा नदइको रु 

............... िुनबलाइिेशि पेिी फर्छ्यौट हुिबााँकी देस्खएकोले  

नियिािुसाि फर्छ्यौट गिुिपिे

९००

९०१  सुझाब

१०००
अन्य- मुलनिषिक ि उप निषिक नभत्र 

िपिेको

१००१.१
११००

शोधभिाि नलिु पिे िकि िाग िगिेको तथा  नलि िसकेको ।

सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १२३ बिोनिि 

 भुक्त्िािीिा  धिौटी कट्टा गिी भुक्तािी नदिु पिे व्यवस्था।
धिौट्टी कट्टा

नवनवध

११०१ शोधभिाि िाग

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ को नियि ४२ िा िेपाल सिकाि स्रोतबाट खचि गिी 

दातृ पक्षबाट शोधभिाि नलिु पिे िकि आवश्यक कागिात 

संलग्न िाखी िाग गिुि पिे  व्यवस्था िहेको।

११०२ नबबिणको अनभलेख

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ को नियि ४२ िा  शोधभिाि  हुिे गिी निकासा भएको,  

दातृ पक्षसाँग शोधभिाि िाग भएको,  शोधभिाि िाग हुि बााँकी,  

शोधभिाि प्राप्त भएको, शोधभिाि प्राप्त हुि बााँकी आनद ि सोझै 

भुक्तािीिाग दस्तखतको अनभलेख  िाखी िहालेखा नियन्त्रक 

कायािलयिा भएको अनभलेख साँग प्रते्यक चाि िनहिािा 

नभडाउिु पिे   व्यवस्था िहेको।

वैदेनिक लगािीमा  संचानलत आयोजिा  ( PCU ले तयाि गिे)

७२४

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद ५ बिोनिि एक आनयिक बर्ििा गएको पेस्ि 

सोनह आनथिक बर्ििा फछि यौट हुि बााँकी  िहेिा आगािी 

बर्ििा निमे्मवािी कायि गिुि पिे   व्यवस्था।

कििचािी पेस्ि८०१

पेद्धिको नजमे्मवािी सािेको

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद ५ बिोनिि एक आनयिक बर्ििा गएको पेस्ि 

सोनह आनथिक बर्ििा फछि यौट हुि बााँकी  िहेिा आगािी 

बर्ििा निमे्मवािी कायि गिुि पिे   व्यवस्था।

अन्य ( व्यस्क्त्ि/ संस्था/फिि ) पेस्ि८०२

76



शोधभिाि  हुिे गिी निकासा भएको,  दातृ पक्षसाँग शोधभिाि िाग 

भएको,  शोधभिाि िाग हुि बााँकी,  शोधभिाि प्राप्त भएको, शोधभिाि 

प्राप्त हुि बााँकी आनद ि सोझै भुक्तािीिाग दस्तखतको अनभलेख  

िाखी िहालेखा नियन्त्रक कायािलयिा भएको अनभलेख साँग प्रते्यक 

चाि िनहिािा नभडाउिु पिेिा िनभडाएको वा आाँनशकिात्र गिेको ।

११०४
११०४.१

१२०० िाजश्व

१२०५
१२०५.१

१३०० धिौटी

अन्य

आनथिक कायिनवनध नियमावली २०६४ परिचे्छद ३ मा प्रचनलत कािुि बमोनजम प्राप्त हुिे िाजश्वको दाद्धिला ि   लेिा बािे 

व्यवस्था िहेको ।

अन्य

नफताि नदिु पिे धिौटी िकि प्रकृया िपुियाई नफताि गिेको रु.

१३०१ असम्बस्ित िकि धिौटी खातािा िम्मा

धिौटी िकि िफत तथा सदिस्याह

धिौटी िकि नफताि

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद ७ नियि ६२ िा कुि कुि प्रयोििको िकि 

िात्र धिौटी खातािा िम्मा गिि सनकिे भने्न व्यवस्था ।

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद ७ िा धिौटी खातािा िहेको िकि िािश्व 

खातािा िम्मा वा सम्बस्ित व्यस्क्त्िलाई नदिु पिे व्यवस्था 

िहेको  ।

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद ७ िा धिौटी खातािा िहेको िकि नफताि नदिे 

ि िािश्व खातािा गिुि पिे व्यवस्था िहेको  ।

१३०२

१३०३

१२०४ अनभलेख ि नििीक्षण

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७  नियि  ५८,५९,६०,६१ बिोनिि  प्राप्त िािश्व 

आम्दािीको तोनकएको िााँचािा  लगती तथा  हसवनल िािश्व  

छुनट्टइिे गिी लेखा िाख्िु पिे ि  कायािलय प्रिुखले प्रते्यक 

िनहिा नििीक्षण  बिोनिि गिुि पिे व्यबस्था।

११०२ नबबिणको अनभलेख

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ को नियि ४२ िा  शोधभिाि  हुिे गिी निकासा भएको,  

दातृ पक्षसाँग शोधभिाि िाग भएको,  शोधभिाि िाग हुि बााँकी,  

शोधभिाि प्राप्त भएको, शोधभिाि प्राप्त हुि बााँकी आनद ि सोझै 

भुक्तािीिाग दस्तखतको अनभलेख  िाखी िहालेखा नियन्त्रक 

कायािलयिा भएको अनभलेख साँग प्रते्यक चाि िनहिािा 

नभडाउिु पिे   व्यवस्था िहेको।

११०३ भौनचङ ि अिुसुचीको प्रयोग

वैदेनशक लगािीिा  संचानलत आयोििाको  लागी िेपाल 

सिकािको लेखा निदेनशका २०७३ िा  लेखाको िााँचा  

व्यवस्था िहेको।

१२०१ तोनकएको िािश्व िनलएको तथा कि 

नलएको

नवनभन्न प्रचनलत कािुिले तोनकनदए बिोनिि (अनडटिले 

सम्बस्ित कािुि हेिी कािुिको दफा वा नियि बेरुिुिा 

उले्लख गिुि पिे)

१२०२ सियिा दास्खला िगिेको

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व ऐि २०७६ दफा 

२७ ि आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७  नियि ५८ बिोनिि दास्खला गिुि पिे  व्यवस्था िहेको ।

१२०३ नशर्िक फिक पािी दास्खला गिेको

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७  नियि ५८ ि ५९ तथा  एनककृत आनथिक संकेत तथा  

वनगिकिण ि ब्याख्या २०७४ बिोनिि हुिु पिे व्यबस्था ।

वैदेनशक लगािीिा  संचानलत आयोििाको  लागी िेपाल सिकािको 

लेखा निदेनशका २०७३ िा  लेखाको िााँचा विोनिि लेखा िाख्न िसकेको

तोककएको िािश्व िमलएको तथा कि मलएको

िािश्व सियिा दाणखला िगिेको

िािश्व िकि मशषिक र्िक पािी दाणखला गिेको

तोनकएको िााँचािा  लगती तथा  हसवनल िािश्व  को लेखा ििाखेको

असम्बजन्धत िकि धिौटी खातािा िम्िा गिेको रु.

धिौटी िकि िर्त तथा सदिस्याहा िगिेको रु.
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१३०६
१३०६.१

१४००
१.       कायािलयले ............ (िालसािािको िाि) खरिद गिी रु 

........भुक्तािी गिेको उक्त सािाि लेखा पिीक्षणको सियसम्म पिी 

स्टोि दास्खला गिी आम्दािी ििाएको िपाईएको हुाँदा अनवलम्व 

आम्दािी वाध्न हुि ।

२.     मि.खा.पा.न........... िा  आम्दानी बााँमिएको ........... (िालसािानको नाि) 

रु........... िलु्य बराबरको  सािान भौमिक रुपिा लेखापररक्षणको क्रििा नदमेखएकोले छानमिन 

गरी खोििलास गनुम पने  ।

१.       नििीक्षण िभएको । नििीक्षण गिी प्रनतवेदििा उले्लख गरिए 

अिुसाि ििित संभाि तथा नललाि कािवाही गिुि पिे ।

२.      निनत ............ को निणिय अिुसाि गठि भएको सनिनतले निन्सी 

निरिक्षण गिी प्रनतवेदि तयाि गिेकोिा तोनकए बिोनिि िााँचािा 

प्रनतबेदि तयाि गिी पेश गिेको पाईएि ।

१.    नललाि नबक्री कािवाही गिि पिे ।

 २.  निन्सी निरिक्षण प्रनतवेदििा उले्लख ििित हुि िसके्न भिी 

औल्याएका सािािको नललाि प्रकृया गिी निस्न्स अद्यावनधक गिुि पिे।

१.    निम्न व्यस्क्त तथा कििचािी  सरुवा भै िााँदा निम्न सािाि 

बिबुझािथ िगिी सािाि नफताि हुिु पिे । श्री............. (कििचािीको 

िाि/पद) थाि........(िालसािािको संख्या)

२.      कििचािीले आफु सरुवा, बिुवा हुाँदा वा अवकाश प्राप्त गदाि वा 

लािो अवनध काि वा नवदािा िहाँदा आफ्िो निम्मािा िहेको िगदी 

निन्सी वा सिकािी कागिात म्याद तोनकएकोिा  म्यादनभत्र ि म्याद 

ितोनकएकोिा एक्काईस नदिनभत्र तोनकए बिोनिि बिबुझािथ गिी 

तोनकएको िााँचािा बिबुझािथको प्रिाण नलिुपिेिा यस्तो िगिेको 

पाईयो ।

१४०६
१४०६.१

नजद्धि तथा सम्पनत व्यवस्थापि

घििग्गाको लगत ि.ले.प.फा.िं. ४१७ को िााँचािा  ििाखेकोले के कनत 

अचल सम्पनि िहेको छ एनकि हुि सकेि

अन्य

निस्न्स सािािको आम्दािी  ि खचि

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद १० िा   तोनकएको िााँचािा निन्सी 

िालसािािहरु आम्दािी ि खचिको अनभलेख िाख्िु पिे 

व्यवस्था।  िसका लागी िलेप फा ि. ४०७ ि ४०८ को  

व्यबस्था भएको ।

निन्सी नििीक्षण

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद १० अिुसाि कायािलय प्रिुखले बर्ििा कम्तीिा 

एक पटक आफै वा गिि लगाई तोनकएको िााँचािा प्रनतबेदि 

नलई कायािन्वि गिुि पिे व्यबस्था  िहेको । िसका लागी िलेप 

फा. ि. ४११ को  व्यबस्था भएको ।

धिौटी िकि अन्य प्रयोिििा खचि गिेको रु.

िामसक रुपिा वकै दहसाव मभिाि गरि ििाखेको ।

अन्य प्रयोिििा खचि

बैक नहसाब निलाि

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद ७ िा धिौटी वापत प्राप्त िकि अन्य 

प्रयोिििा खचि गिि िहुिे    व्यवस्था िहेको    ।

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद ७ िा धिौटी िकि शे्रस्ता ि बैकसग िानसक 

रुपिा नभडाि गिुि पिे   व्यवस्था िहेको   ।

१३०४

१३०५

अन्य

१४०१

१४०२

१४०३

१४०४

१४०५

१४०६

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद ११ नियि १०३ िा िगद, निन्सी िालसािाि, 

नवनिय कािोवािको से्रस्ता बेरुिु लगायत िकि कलि तथा 

कागिात बिबुझािथ गिुि  पिे।

बिबुझािथ

PAMS को प्रयोग अवस्था

निस्न्स  सािािको नललाि नबक्री तथा 

हस्तान्तिण

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद १० ि ११ िा व्यबस्था  िहेको ।

घििग्गाको लगत नकताब

आनथिक कायिनवधी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली 

२०७७ परिचे्छद १०  नियि १०२ िा प्रते्यक सिकािी 

कायािलयले आफ्िो िाििा िहेको घििग्गाको लगत 

तोनकएको िााँचािा िाख्िु  पिे उले्लख । िसका लागी िलेप 

फा. ि. ४१७ को  व्यबस्था भएको ।
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१५०० कायि संचालि कोष

१६००

१६०१ तोनकएको िााँचािा लगत 

िाखेको/ििाखेको

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ तथा 
नियिावली २०७७ बिोजिि।

िुि प्रयोििका लार्ग कायि सचचालि कोष खाता सचचालि भएको हो 
सो प्रयोिि बाहेकका िकिहरु उक्त खातािा आम्दािी हुि 

िसककेको ।

१६०२ फछि यौट तथा फिफािक अवस्था
आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ तथा 
नियिावली २०७७बिोजिि ।

यो कोष उत्पादि िलुक वा व्यवसाय िलुक काि गरि वस्तु वा सवेा 
बबक्री गिे सिकािी निकायिा िहिे हुदा कोषवाट गरिएको खचि 
ववनियोिि बिेट वाट पनि खचि गिी दोहोिो भकु्तािी गिेको पाईयो ।

१६०३
१६०३.१

गत नबगतको बेरुजु अनभलेि तथा संपिीक्षण अवस्था

अन्य
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