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यो हातेपसु्ततकाको कुनै पनन अंि महालेखा ननयन्रक कायाथलयको नलस्खत तिीकृती विना प्रनतनलवप प्रयोग गनथ 
पाईने छैन । 



 

 
 

 

 

 
नेपाल सिकािका प्रत्येक कायाथलयको कािोबािको आन्तरिक लेखापिीक्षण गने स्जभमेिािी आनर्थक कायथविनि 

तर्ा वित्तीय उत्तिदावयत्ि ऐन, २०७६ ले महालेखा ननयन्रक कायाथलयलाई सभुपेको छ । विगत देस्ख नै 

उपलब्ि स्रोत तर्ा सािनको उच्चतम परिचालन गिी काननुले तोकेको स्जभमेिािी यस कायाथलयबाट 

समयमा नै सभपादन हुाँदै आएको छ । 

आन्तरिक लेखापिीक्षणमा परिचालन हनुे कमथचािीहरूको क्षमता विकास, आिश्यक पने आन्तरिक 

लेखापिीक्षण कायथविनि ननदेस्िका तर्ा अन्य प्रकािन समेत समय समयमा हुाँदै आएको छ । आन्तरिक 

लेखापिीक्षण कायथ तितन्र, ननष्पक्ष ि प्रिािकािी बनाउने िममा प्राप्त जनिस्ि मध्येबाट लेखापालन तर्ा 
आन्तरिक लेखापिीक्षणका लानग अलग-अलग कमथचािी परिचालन  गिी प्रनतिेदनको गणुतति सिुाि तर्ा 
विश्वसनीयता अनििवृिमा महालेखा ननयन्रक कायाथलय ननिन्ति प्रयासित िहेको छ । 

 आन्तरिक लेखापिीक्षण कायथ सभपादनका मखु्य आिाि प्रचनलत काननु तर्ा समय-समयमा गरिएका  यसै 

विषय सभबन्िी कायथविनि तर्ा ननदेस्िका नै हनु ् । यस अनतरिि, आन्तरिक लेखापिीक्षणका िममा 
कायथक्षेरमा सभपादन गनुथपने कायथका लानग सहयोग पगुोस ् िन्न े हेतलेु यो आन्तरिक लेखापिीक्षण हाते 

पसु्ततका तयाि गरिएको छ । यसबाट आन्तरिक लेखापिीक्षण कायथ सभपादन सिल तर्ा सहज रूपमा हनु ेि 

आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रनतिेदन मार्थ त व्यितर्ापक लाई समयमै सझुाि प्रदान गदै सिुािका लानग 

वियािील तलु्याई समग्र वित्तीय व्यितर्ापनमा अनिुासन कायम गने ददिामा आन्तरिक लेखापिीक्षण हाते 

पसु्ततका सहयोगी हनुेछ िन्ने अपेक्षा िाखेको छु । 

 

 

प्राक्कर्न 
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                                                                     परिच्छेद १ 

१.प्रािस्भिक (Introduction)                                    

१.१. परिचय  

यो आन्तरिक लेखापिीक्षण हातेपसु्ततका (Internal Audit Handbook) नेपाल सिकाि, महालेखा ननयन्रक 

कायाथलयबाट कायाथन्ियनमा िहेको आन्तरिक लेखापिीक्षण कायथविनिलाई अझ सिल, सहज ि छरितो 
तरिकाले सभपादन गने उदे्दश्यले नेपाल सिकाि सस्चिततिको नमनत २०७८/०३/३१ को ननणाथयानसुाि 

कायाथन्ियनमा ल्याएको छ ।  

१.२. आन्तरिक लेखापिीक्षण हातेपसु्ततकाको प्रयोग (Internal Audit Handbook) 

आन्तरिक  लेखापिीक्षण कायथ गदाथ सिल सहज ि छरितो तरिकाबाट लेखापरिक्षकको कायथसभपादन िई 
प्रिािकारिता तर्ा प्रनतिेदनमा गणुततिीयता कायम गनथ सवकयोस िन्न ेअनिप्रायले यो आन्तरिक लेखापिीक्षण 

हातेपसु्ततका (Internal Audit Handbook) को विषयबततलुाई बुाँदागत रूपमा प्रतततु गरिएको छ । वितततृ 

प्रवियाको लानग आन्तरिक लेखापिीक्षण कायथविनि ननदेस्िकाको पालना गनुथ पनेछ । आन्तरिक 

लेखापिीक्षकले प्रयोगमा ल्याउन ुपने र्ािामको नमनुा अनसूुचीमा ददइएको छ ।  

१.३. आन्तरिक लेखापिीक्षण  (Internal Audit) 

"आन्तरिक लेखापिीक्षण" िन्नाले कोष तर्ा लेखा ननयन्रक कायाथलय िा प्रदेि लेखा ननयन्रक कायाथलयबाट 

सभिन्िीत कायाथलयको उदे्दश्य अनरुूपका कायथसभपादनसाँग सभिन्िीत काननु, व्यितर्ापकीय अभ्यास, लेखा 
तर्ा अन्य कािोबाि ि सोसाँग सभिन्िीत कागजात एिं प्रवियाको जााँच, पिीक्षण, विश्लषेणका सारै् आन्तरिक 

ननयन्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गिी प्रनतिेदन गने कायथ बझु्न ुपदथछ ।  

१.४. आन्तरिक लेखापिीक्षणको उद्दशे्य (Objective) 

 (क) आनर्थक कािोबािको ननयनमतता, नमतव्यवयता ि प्रिािकारिता िए निएको पिीक्षण गिी सभिन्िीत 
ननकायलाई आिश्यक सझुाि प्रदान गने, 

(ख) प्रचनलत काननु अनसुाि आभदानी तर्ा खचथ ि त्यसको लेखांकन प्रवियाको पिीक्षण गिी वित्तीय 
जिार्देवहता कायम िाख्न सहयोग पिुयाउन,े  

(ग) अस्न्तम लेखापिीक्षणका लानग से्रतताहरु तयािी अितर्ामा िाख्न लगाउने,  
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(घ) सङगठनलाई आिश्यक पने वित्तीय प्रनतिेदनहरु समयमै सही ि ििपदो रुपमा उपलव्ि गिाउन 
सहयोग गने,  

(च) आनर्थक कािोबािमा बेरुज ुि अननयनमतता नहनुे स्तर्नत सजृना गनथ व्यितर्ापनलाई सहयोग गने   

(छ) सङगठनबाट सञ्चालन िएका कायथिमहरु ननिाथरित समयमा सभपन्न गनथ सहयोग गने,   

१.५. आन्तरिक लेखापिीक्षणको क्षरे (Scope) 

आन्तरिक लेखापिीक्षणमा, सङगठनको ननददथष्ट उदे्दश्य हानसल गनथ उपलब्ि सािन ि श्रोतको ननयनमतता, 
नमतव्ययी, कायथदक्षतापणुथ ि प्रिािकािी रुपबाट खचथ िए निएको सभबन्िमा पिीक्षण गिी व्यितर्ापनलाई 

आिश्यक सझुािहरु प्रतततु गरिने हनुाले आन्तरिक  लेखापिीक्षणबाट ननभन क्षेरहरू समेवटन ुपदथछ।  

(क) विननयोजन ऐन तर्ा अन्य ऐन बमोस्जम सेिा तर्ा कायथमा खचथ गनथ ननददथष्ट िीषथक तर्ा उपिीषथकमा 
तिीकृत िएका िकमहरू सोही िीषथक तर्ा उपिीषथकको सीमामा िही ननददथष्ट प्रयोजनको लानग खचथ िए 

निएको,  

(ख) कािोबािको लेखा तोवकएको ढााँचा अनरुूप िाखे, निाखेको,  

(ग) संिैिाननक ननकाय, मन्रालय, वििाग ि सो सिहका केन्रीय तहका कायाथलयहरू मातहतका कायाथलयको 
विननयोजन, िाजति, ििौटी कायथसञ्चालन कोष तर्ा अन्य कोष लगायतका सभपूणथ आनर्थक कािोबािको 
केन्रीय लेखा िाखी केन्रीय विििण तयाि पािे नपािेको,  

(घ) नेपाल सिकािको अन्तिसिकािी अस्ख्तयािीका कायाथन्ियन गने प्रदेि तर्ा तर्ानीय तहका कायाथलय िा 
ननकायहरुका त्यततो अस्ख्तयािी साँग सभिन्िीत विननयोजन, िाजति, ििौटी कायथसञ्चालन कोष तर्ा 
अन्य कोष लगायतका सभपूणथ आनर्थक कािोबािको केन्रीय लेखा िाखी केन्रीय विििण तयाि पािे 

नपािेको, 

(ङ) सङ्घीय सस्ञ्चत कोष, सङ्घीय आकस्तमक कोष, वििाज्य कोष ि अन्य सिकािी कोषको वहसाब यर्ार्थपिक 

िहे, निहेको,  

(च) सभिन्िीत सिकािी ननकायले समयमा बजेट ननकासा गिे, नगिेको, 

(छ) आयोजना लेखाको आन्तरिक लेखापिीक्षण समयमै िए/निएको, 

(ज) आनर्थक विििणले त्यसमा लेस्खएको अिनिको आनर्थक कािोबािको सही ि यर्ार्थ स्चरण गिे, नगिेको,   

(झ) आभदानी खचथ िएका िकम कलमहरूको पषु्टयाईँ हनु ेप्रमाण यरे्ष्ट िए, निएको,  
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(ञ) खचथ गनथ अनिकाि प्राप्त अनिकािीको तिीकृनत िए, निएको,  

(ट) नगदी स्जन्सी लगायत उपलब्ि स्रोत, सािन ि सभपस्त्तको उस्चत रूपमा उपयोग गिे नगिेको ि त्यततो 
सभपस्त्तको हानन नोक्सानी नहनु ेगिी सभिाि तर्ा संिक्षणको उस्चत व्यितर्ा गिे, नगिेको,  

(ठ) आन्तरिक ननयन्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गिी प्रिािकािी व्यितर्ा िए निएको ि त्यसको अनसुिण 

गिे, नगिेको,   

(ड) िाजति तर्ा सिकािी कोषमा जभमा हनुपुने िकम काननु बमोस्जम ननिाथिण, असलुी, दास्खला, लेखाङ्कन ि 

प्रनतिेदन िए, निएको,   

(ढ) ििौटी सभबन्िी प्रचनलत काननुको पालना िए, निएको,  

(ण) तिीकृत लागत खचथको सीमानिर िही कायथिम सञ्चालन गिे, नगिेको, खचथ गदाथ लागत तर्ा उपलस्ब्ि 

विश्लषेण गिी उस्चत ढङ्गले खचथ गिे, नगिेको ि लागतको तलुनामा प्राप्त प्रनतर्ल मनानसब िए, निएको,  

(त) लक्ष्य प्रगनत तर्ा लागत खचथको अनिलेख िाख्न ेव्यितर्ा पयाथप्त ि ििपदो िए, निएको,  

(र्) काननुले अनगुमन गनुथपने व्यितर्ा गिे अनरुूप िए, निएको,  

(ि) वित्तीय कािोबाि, अनिलेख ि प्रनतिेदन व्यितर्ालाई सूचना प्रविनिमा आिारित बनाउन प्रयास िए, 

निएको,  

(न) आन्तरिक लेखापिीक्षणको सझुाि कायाथन्ियन िए निएको 

१.६. आन्तरिक लेखापिीक्षकको काम,कतथव्य ि अनिकाि (Functions, duties and power of Internal 

Auditor ) 

आन्तरिक लेखापिीक्षकको काम, कतथव्य ि अनिकाि देहाय बमोस्जम हनुेछ । 

१. आन्तरिक लेखापिीक्षकले सभिन्िीत ननकायको उदे्दश्य अनरुूपका कायथसभपादनसाँग सभिन्िीत 

कािोबािको गस्णतीय ििुता ि काननुको परिपालना एिं नेपाल सिकािले तिीकृत गिेको लेखा ननदेस्िका 
अनसुाि लेखा, प्रमाण कागजातहरूका सारै् अङ्कको पूणथ पिीक्षण गने, 

२. सभिन्िीत कायाथलय िा ननकायको कायथसभपादनको िममा परिपालन िएको ननतजामूलक उपयोग 

एिं प्रिािकारिता सभबन्िमा जोस्खम विश्लषेणमा आिारित िई लेखाजोखा गिी सझुाि गने ि अिलभबन 

गरिएका आन्तरिक ननयन्रण प्रणाली लगायतका नीनतगत एिं प्रवियागत पक्षहरूको व्यितर्ापकीय 

अभ्यासका सभबन्िमा लेखाजोखा गिी सझुाि प्रतततु गने, 
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३. पिीक्षण गदाथ सािथजननक वित्तीय जिार्देवहता ि पािदस्िथताको प्रिर्द्थ गदै सभिन्िीत ननकायको 
आन्तरिक ननयन्रण प्रणालीको पयाथप्तताको सभबन्िमा जााँचबझु गिी सोको सदुृढीकिण तर्ा आनर्थक 

अनिुासनको परिपालन सभबन्िमा सझुाि ददन,े 

४. आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रयोजनका लानग सभिन्िीत ननकायको आनर्थक कािोबाि ि सोसंग सभिन्िीत 

कागजात, अनिलेख तर्ा ननणथयहरू ननिीक्षण, पिीक्षण तर्ा जााँच गने, 

५. आन्तरिक लेखापिीक्षकले प्रत्येक तीन मवहनामा आन्तरिक लेखापिीक्षण गिी लेखापिीक्षणको िममा 
औल्याइएका ब्यहोिा खलुाई सझुाि सवहतको प्रनतिेदन आन्तरिक लेखापिीक्षण समाप्त िएको एक 

मवहनानिर सभिन्िीत कायाथलय िा ननकाय प्रमखु तर्ा अस्ख्तयािी प्रदान गने तालकु कायाथलय समक्ष पेस 

गनुथ पनेछ, 

६. आन्तरिक लेखापिीक्षकले आरू्लाई खटाउने ि आन्तरिक लेखापिीक्षण गने ननकाय प्रनत स्जभमेिाि 

िही काम, कतथव्य ि अनिकाि प्रयोगको नसलनसलामा सदाचारिता, िततनुनष्ठता, गोपनीयता, सक्षमता सवहत 

तोवकए बमोस्जमका अन्य आचिण पालना गनुथ पनेछ । 

७. आन्तरिक लेखापरिक्षकले आरू्लाई आन्तरिक लेखापिीक्षण आचािसंवहता मा उस्ल्लस्खत ब्यहोिा, 
आिश्यकता ि जिार्देवहताको बािेमा पूणथ जानकािी छ िनी अनसूुची (१) बमोस्जमको आचािसंवहता 
घोषणा परमा दततखत गनुथ पनेछ ।  
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                                परिच्छेद २ 

 २. आन्तरिक लेखापिीक्षणको विनि, प्रविया ि चिणहरू (Methods, Process, and Steps) 

 

 २.१. आन्तरिक लेखापिीक्षणमा अपनाउन ेपिीक्षणका विनिहरू (Methods) 

 

आन्तरिक लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण गदाथ आिश्यकता अनसुाि देहाय अनसुािका विनिहरुको 
अिलभबन गनुथपदथछः 

१. ननयन्रण पिीक्षण (Test of Control) गने  

क) ननयन्रण वियाकलापको संिचना (Structure of control activities) - सोिपछु, अिलोकन, िा 
ननिीक्षणद्वािा लेखापिीक्षकले ननयन्रण वियाकलापहरुको संिचनाका गलत प्रततनुतलाई 
िोकर्ाम गनथ, पता लगाउन ि सच्याउनको लानग ननयन्रणको पिीक्षण उपयिु िहेको निहेको 
सभबन्िमा आश्वतत हनु विश्लषेण गनुथ पदथछ।  

२. सािितू पिीक्षण (Substantive Test) गने 

आनर्थक विििणहरुमा सािपूणथ गलत प्रततनुतहरुको पवहचान गनथ ि लेखापिीक्षण प्रमाण हानसल 
गनथ सािितू पिीक्षण गने: यी कायथविनिहरु २ प्रकािले गनथ सवकन्छ – 

क) कािोबािहरु तर्ा मौज्दात विििणको वितततृ पिीक्षण (Test of Details)  

ख)   विश्लषेणात्मक कायथविनिहरु  (Analytical Procedure)      

३.  विश्लषेणात्मक कायथविनिहरु (Analytical Procedures) 

१. आनर्थक कािोबािको सञ्चालन सभबन्िी तथ्याकको विश्लषेण तर्ा अनगुमन गने,  

२. तलुना तर्ा गणना गने, सोिखोज गने, ननिीक्षण गने ि अिलोकन गने  

३. गत िषथको मौज्दात िकम अर्िा आनर्थक कािोबािलाई लेखापिीक्षकले गिेको अनमुानसाँग 
तलुना गिी अनपुात िा प्रिनृत विश्लषेण गने,  

४. विश्लषेण गदाथ लेखापिीक्षकले आनर्थक कािोबािमा अतिािाविक िा अनपेस्क्षत 
उतािचढािको अितर्ा देखेमा नतनको प्रकृनत तर्ा कािणको अनसुन्िान गने, 
५. सामान्यतया विश्लषेणात्मक कायथविनिमा तीन तत्िहरु िहेका हनु्छन।् 
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विश्लषेण गदाथ तकथ संगत पिीक्षण, प्रविनि विश्लषेण ि अनपुात विश्लषेण सभबन्िी 
प्रवियाहरुको अिलभबन गिेि कायथविनि तय गनथ सवकन्छ।  

४. वितततृ विििणको पिीक्षण (Test of Details) 

वितततृ विििणको पिीक्षण िन्नाले गत िषथको कािोबािको मौज्दात ि यस िषथको कािोबािको 
प्रकाि ननिाथिण गने प्रत्येक आईटम िा कािोबािहरुमा लेखापिीक्षणका मानर् उल्लेस्खत विनि 
( तलुना, गणना, समर्थन, ननिीक्षण ि िौनतक पिीक्षण ) मध्ये कुनै एक िन्दा बढी विनिको 
प्रयोग गनुथलाई बसु्झन्छ।  

२.२. आन्तरिक लेखापिीक्षणमा अपनाउन ेप्रवियाहरू (Process) 

आन्तरिक लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण गदाथ आिश्यकता अनसुाि देहाय अनसुािका प्रवियाहरुको 
अिलभबन गनुथपदथछः 

१. कागजात पनुिािलोकन (Document review):   

१. अनिलेख िा कागजातको अध्ययन  

२. गोश्वािा िौचिसाँग संलग्न नबल िपाथई तर्ा अन्य कागजात, िौनतक सभपस्त्त आददको 
पिीक्षण गने, जततै – मौज्दात िकम, मूल्यांकनको प्रमाण, आपूनतथकताथको नबल ि स्जन्सी 
दास्खला प्रनतिेदन आदद कागजातहरु  

२. गणना (Computation):  

क) गस्णतीय यर्ार्थताको पिीक्षण गने, उदाहिणको लानग लेखापिीक्षणको िममा पेस िएका 
से्रतता एिं प्रनतिेदनको गस्णतीय ििुताको पिीक्षण।  

३. सनुनस्ितता (Confirmation):  

▪ कायाथलयबाट प्राप्त िएका अनिलेखमा उल्लेख िएका विििणको र्प पषु्याईको लानग 
सोसाँग सभिन्िीत पक्षलाई प्रमाण हनु ेगिी नलस्खत रुपमा सोध्न ेप्रनतविया नलन,े जततै - 

तिानमत्िको पषु्याई तर्ा बैङ्क मौज्दातको प्रमाण सभबन्िमा बैकसाँग,  दावयत्िहरुका 
सन्दिथमा सभिन्िीत पक्षलाई पर लेस्ख प्रनतविया प्राप्त गनुथ। 
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४. सोिपछु (Enquiry):  

▪ सभिन्िीत ननकाय िा िाह्य पक्षसाँग अन्तिाथताथ िा  सूचनाको लानग अनिुोि गिी जानकािी 
नलने कुिाहरु । सोिपछु, अन्तिाथताथ िा  सूचना नलस्खत िा मौस्खक दिैु रुपमा हनु 
सक्दछ।  

५. अिलोकन (Observation):  

▪ अरुले सभपादन गिेका कायथहरु िा प्रवियाहरुको अिलोकन, अनगुमन आदद कायथ गने,  

उदाहिणको लानग आन्तरिक लेखापिीक्षकले गने कायाथलयको स्जन्सी सामानको िौनतक 
पिीक्षण । 

६. िौनतक पिीक्षण (Physical Verification):  

कागजातमा उल्लेस्खत गरिएका बाहेक अन्य सभपस्त्त तर्ा उपकिण, नगद, स्जन्सी ि प्लाण्ट एण्ड 

मेिीनिी औजािको अितर्ा एिं ननमाथण सिुाि गरिएको संतर्ाको स्तर्नत ननिीक्षण गिी कागजातमा 
उल्लेख िए बमोस्जम आदद छ छैन िनी एवकन गने । 

७. तलुना (Comparison):   

आभदानी तर्ा खचथ िकमको औसत, नगद प्रिाहको अनपुात, तिानमत्िको प्रमाण, सभपस्त्त तर्ा 
दावयत्िको मूल्यांकन आदद विषयमा अस्घल्लो आनर्थक िषथसाँग तलुना गने ।  

२.३. आन्तरिक लेखापिीक्षणका चिणहरू   (steps):   

आन्तरिक लेखापरिक्षकले लेखापिीक्षण गदाथ  देहायका चिणलाई अनसुिण गनुथपदथछः 

१. योजना तजुथमा (Audit Plan) 

“लेखापिीक्षण गिाउने ननकायलाई स्चन”  

१. लेखापरिक्षण गरिने ननकायको प्रािस्भिक अध्ययन गने, 

२. ननकायको व्यितर्ापनबाट त्यसका कायथहरु, उदे्दश्य ि कायथप्रणालीको बािेमा जानकािी नलन,े 

३. िावषथक बजेट तर्ा कायथिम बािे जानकािी प्राप्त गने,  

४. सभिन्िीत ऐन, ननयम, मागथदिथन, सञ्चालन प्रविया ि  िणनीनतहरुको सारै् कानूनी हैनसयत, 

आकाि, क्षेर,  

५. जोस्खम नबश्लषेण ि आन्तरिक ननयन्रणका बािेमा सूचना तर्ा जानकािी सङ्कलन गने, 
६. आन्तरिक लेखापिीक्षण योजना /  कायथयोजना अनसूुची (२) बमोस्जमको ढााँचा बमोस्जम गनुथ पदथछ।  
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२. कायाथन्ियन (Implementation) 

1) जोस्खमका क्षेर, आन्तरिक ननयन्रण ि प्रवियाहरुको लेखापिीक्षण योजना तिीकृत िएपनछ 
लेखापिीक्षण कायथ िरुु गने  

2) आन्तरिक लेखापिीक्षण सभपादन गनथ व्यितर्ापन ि लेखापिीक्षण टोलीबीच उपयिु रुपमा 
समन्िय गिेि काम प्रािभि गने, 

3) आन्तरिक लेखापिीक्षण गने कमथचािी ि लेखापिीक्षण गने व्यितर्ापनसाँग सभिन्िीत 
पदानिकािी समेत संलग्न िई लेखापिीक्षण प्रविया ि सूचनाहरुको सभबन्िमा प्रिेि बैठक 
गने, 

4) लेखापिीक्षणबाट देस्खएका कैवर्यतहरुको समीक्षा तर्ा व्याख्या गने, 
5) ननचोड ननकाल्ने ि प्रनतिेदनको माध्यमबाट सझुाि ददन ुपदथछ ,  

6) समीक्षा तर्ा मूल्याकंन िएपनछ आफ्नो लेखापिीक्षण िाय तयाि गने, 

7) आन्तरिक लेखापिीक्षकले आफ्नो वटप्पणी सवहतको मतयौदा तयाि गने, 

8) आन्तरिक लेखापिीक्षणको मतयौदा प्रनतिेदन सझुाि सवहत तयाि गिी बवहगथमन  बैठक (Exit 

Meeting) मा व्यितर्ापनसाँग छलर्ल गने,  

9) व्यितर्ापन ि आन्तरिक लेखापिीक्षक नबचमा संिाद (Debriefing)  को माध्यमिाट 
आन्तरिक लेखापिीक्षणको सझुाि प्राप्त गने ।  

3.  प्रनतिेदन (Reporting) 

आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रवियाको अस्न्तम चिणमा लेखापिीक्षणको ननतजाको बािेमा प्रनतिेदन गनुथ 
पदथछ  ।  

१. यसमा लेखापिीक्षण वटप्पणीहरुमा आनर्थक नबििणको िकम,  

२. बगीकिण, प्रततनुत िा कुल जभमा िकमसाँग सहमत हनु नसकेमा बेरुजहुरु औलं्याउने,  

३. बेरुज ु देस्खएको अितर्ामा उल्लेख गिीए जततै प्रमास्णत गनथका लानग लेखापिीक्षण कायथिमको 
चेक नलतट,  

४. आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट पत्ता लागेका रवुट, ब्यहोिा, ननष्कषथ ि सझुािलाई समेटेि प्रनतिेदन गने, 

५. लेखापिीक्षकले महत्िपूणथ कैवर्यतका कािणहरुको पवहचान गिी सिुािका नसर्ारिस सवहत 
प्रनतिेदन पेस गनुथपदथछ।  
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६. आनर्थक कािोबािसाँग सभिन्िीत से्रतताहरु ऐन,  ननयमािली ि परिपर अनसुाि ननष्पक्ष, तटतर् ि 
पािदस्िथता अनसुाि सभिाव्य जोस्खम पवहचान गिी लेखापिीक्षकले वटप्पणी, सािांि, ब्यहोिा ि सझुाि 
सवहतको विििण उल्लेख गिी प्रनतिेदन  तयाि गनुथ पदथछ  

७.प्रनतिेदनमा विननयोस्जत गिेको िकम, आभदानी,  खचथ, ििौटी, खरिद कायथ, स्जन्सी, कोष सञ्चालन 
ि खचथ लेखाङ्कनको स्तर्नतलाई तथ्यांङ्कको आिािमा विश्लषेण गिी ननष्कषथ सवहत प्रनतिेदन गनुथ पदथछ ।  

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

आन्तरिक लेखापिीक्षण गनुथ पने नबषयहरू  

1) लेखाङ्कन तर्ा वित्तीय प्रनतिेदन प्रततनुतको पिीक्षण 

2) आन्तरिक ननयन्रण तर्ा जिार्देवहताको पिीक्षण 

3) वित्तीय िा आनर्थक विििणको यर्ाथर्ता पिीक्षण 

4) प्रानप्त कायथको पिीक्षण 

5) चाल ुखचथको लेखापिीक्षण 

6) पुाँजीगत खचथको लेखापिीक्षण 

7) खरिद सभबन्िी लेखापिीक्षण   

8) ननमाथण व्यितर्ापन सभबन्िी लेखापिीक्षण 

9) बतत ुतर्ा मालसामान खचथको लेखापिीक्षण   

10) पिामिथसेिा खचथको लेखापिीक्षण 

11) ििौटीको अनिलेखको पिीक्षण 

12) िाजतिको लेखापिीक्षण 

13) आयोजना लेखाको लेखापिीक्षण 

14) स्जन्सीको अनिलेखको पिीक्षण 

15) विगतको सझुाि कायाथन्ियनको अितर्ा  
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परिच्छेद  ३ 

३.१ बेरुज ु- (Audit arrears) 

 

       आन्तरिक लेखापिीक्षण गदाथ उल्लेस्खत लेखापिीक्षणका विषयहरूमा ननभन नबषयहरूमा केस्न्रत िई 

पिीक्षण गनुथ पदथछ । आन्तरिक लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण गनुथ पने विषय पवहचान गदाथ सभिावित 

जोस्खमका आिािमा ननकायको उदे्दश्य/ ननतजा प्रानप्तका लानग देहायका क्षेरलाई संिचनात्मक तिरूपमा 
प्रतततु गरिएको छ ।  

नस. 

नं 

लेखापिीक्षणको 
विषय 

संिावित जोस्खमका विषयहरू लेखापिीक्षण गदाथ हेनुथ पने विषयहरू 

१. 

आन्तरिक 

ननयन्रण तर्ा 
जिार्देवहता 

१.१ विनिन्न ततिका 
कमथचािी तर्ा 
पदानिकािीहरुको लानग 

स्जभमेिािी तपष्ट नतोक्ने 
िा तोकेअनसुाि पालना 
नगने, 

१.२ अनगुमन, ननिीक्षण तर्ा 
जााँचबाट देस्खएको कमी 
कमजोिीमा सिुाि नगने 

ि स्जभमेिाि व्यस्िलाई 

कािबाही नहनुे । 

▪ स्जभमेिािीको बााँडर्ााँड मनानसब िहेको, 
कायथ विििण लागू गरिएको ि सो अनसुाि 

कायथ िएको, 
▪ सरुिा िा अन्य वकनसमले स्जभमेिािी हेिरे्ि 

हुाँदा बिबझुािर् हनुे गिेको, 
▪ वित्तीय लगायतका प्रनतिेदन समयमै पेस 

गिेको, सपुरििेक्षण, ननिीक्षण ि अनगुमनको 
अितर्ा सन्तोषप्रद िहेको, 

▪ सपुरििेक्षण, ननिीक्षण भ्रमण ि अनगुमनको 
प्रनतिेदन तयाि गिेको सो अनसुाि उपयिु 

कािबाही िएको, 
▪ कभप्यटुि प्रणालीमा लेखा िाखेकोमा 

तिीकृत बेगि अङ्क तर्ा अक्षि सच्याउन,े 

मेटाउने िा हटाउने नगिेको ि तिीकृत 

अनसुाि सच्चाइएको, मेवटएको िा हटाएको 
अङ्क अक्षिको पिीक्षण गनथ सवकन ेअनिलेख 

(कािोबाि लग) व्यिस्तर्त िहेको, 
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▪ सूचना प्रविनि प्रणाली ि अन्य प्राविनिक 

पक्षहरुको समेत आिनिक रुपमा आन्तरिक 

लेखापिीक्षण िएको तर्ा आन्तरिक 

लेखापिीक्षण ििपदो िहेको, 
▪ बेरुजू र्छयौंट तर्ा सझुािहरु 

कायाथन्ियनमा उस्चत ध्यान पगेुको । 

▪ कमथचािी तिीकृत दिबन्दी अनसुाि पदपूनतथ 
िएको, दिबन्दी बेगिको ननयसु्ि निएको, 

 

२. 

लेखाङ्कन तर्ा 
वित्तीय 

प्रनतिेदन 

प्रततनुत 

२.१ सिोकाििाला ननकायमा 
पेस गरिने आभदानी तर्ा 
खचथ लगायतका आनर्थक 

कािोबािको लेखाङ्कन ि 

वित्तीय आनर्थक 

विििणको प्रततनुत यर्ार्थ 
रुपमा नहनुे । 

▪ आभदानी तर्ा खचथ से्रतताको लेखाड्कन, 

िकम कलमको मापन, वित्तीय विििणको 
प्रततनुत ि खलुासा तोवकएको ढााँचामा िहेको 
ि सािितू रुपमा यर्ाथर्पिक िहेको, 
 

  

२.२ तोवकएको वित्तीय 

प्रनतिेदन तर्ा लेखा 
ढााँचाको प्रयोग  नगने । 

 

▪ सस्ञ्चत कोषको सञ्चालन नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको 
सिकािी कािोबाि सञ्चालन ननदेस्िका 
अनसुाि खाताहरु खोनलएको, 

▪ सस्ञ्चत कोष खाता ि खचथ खाताहरुको बैङ्क 

वहसाब नमलान विििण तयाि गिेका एिं 

निडान िएको, 
▪ आभदानीको िीषथकमा अनमुान अनसुाि आय 

प्राप्त गिेको,खचथको लेखांकन , वित्तीय 

विििण लगायत अन्य प्रनतिेदन तर्ा अन्य 

अनिलेख नेपाल सिकािले तोकेको ढााँचामा 
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ननयमानसुाि तयाि गिेको, 
▪ आभदानी तर्ा खचथका प्रमाण नबल ििपाई 

प्रमास्णत रुपमा पयाथप्त ि उपयिु िहेको, 
▪ अनग्रम आयकि कट्टी गिेको ि मूल्य 

अनििवृिकि उठाएको तर्ा समयमा िाजति 

दास्खला गिेको, 

  

२.३ लेखापलन ि विििण 
तयाि गदाथ अाँङ्कहरु 
निडान नगने तर्ा 
प्रमाणहरु सङ्कलन 
नगिेको । 

▪ ऐन, ननयम, मन्रालयको ननदेस्िका ि 

परिपरको आिािमा आनर्थक कािोबाि 

सञ्चालन गरिएको, 
▪ सबै आभदानी खचथ अनिलेख लगायत 

प्रनतिेदनमा उस्ल्लस्खत िकमहरुको ठाडो ि 

तेसो महलको जोड जभमा सही रुपमा प्रतततु 

गरिएको, 
▪ खाताबहीको प्रत्येक महलको जोड जभमा ि 

स्जभमेिािी साने ि गत अिनि तर्ा 
हालसभमको जोड जभमा खलुाउने कायथ 
दठक वकनसमले गिेको, 

▪ अनिकाि प्राप्त अनिकािीले खाताबही 
लगायतका से्रतता ि अन्य प्रमाण 

कागजातहरु प्रमास्णत गिेको । 

३. 

वित्तीय िा 
आनर्थक  

विििणको 
यर्ार्थता 

३.१. वित्तीय िा आनर्थक 

विििण तयाि गदाथ 
तोवकएको मापदण्ड तर्ा 
ढााँचा ि ननयम अनसुाि 

तयाि नगने । 

● सस्ञ्चत कोष खाताबाट खचथ खातामा 
िकम ट्रान्सर्ि िा ननकासा गिी जनुसकैु 
प्रकािको खरिद कायथ सभपन्न िएपनछ सो 
को लेखाङ्कन कायथपिात ् प्रचनलत 
काननुले तोके बमोस्जमका मानसक, 
अिथबावषथक तर्ा बावषथक वित्तीय प्रनतिेदन 
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तयाि गिी सभिन्िीत ननकायहरुमा 
तोवकएको समयनिर पठाउन ेगिेको । 

● ननयमले तोकेको समयनिर वित्तीय िा 
आनर्थक विििण तर्ा सहायक  विििण 
तयाि गिी सभिन्िीत ननकाय िा 
कायाथलयमा पेस गिेको, 

● तिीकृत बजेट, ननकासा, िकमान्ति, 
खचथ, बजेट बााँकी ि िैदेस्िक लगायतका 
विििण दठक वकनसमले प्रतततु गरिएको, 

● वित्तीय िा आनर्थक विििणका अङ्क 
खाताबही लगायतका अन्य अनिलेख 
तर्ा विििणसाँग निडेको । 

 

  

३.२. बजेट वहसाब, बैङ्क 

नगदी वकताब 

यर्ार्थपिक  नहनु े

● बजेट विननयोजन िए अनसुाि बजेट 

िााँडर्ााँड गिी खचथ िकम सभिन्िीत खचथ 
िीषथकका आिािमा प्रविवष्ट गरिएको, 

● बैङ्क नगदी वकताब लगायत बजेट वहसाबमा 
सबै गोश्वािा िौचिहरु िमैसाँग प्रविष्ट 

गिेको, बजेट वहसाब खाताको खचथ महल ि 

बैङ्क नगदी वकताबको बजेट खचथ महलको 
जोडजभमा एक आपसमा निडेको, 

● पेतकी खाताको कुल पेतकी बााँकी िकमसाँग 

बैङ्क नगदी वकताबको पेतकी गएको 
महलबाट र्नछथएको    महलको जभमा 
िकम कट्टा गिी हनुे िकम निडान िएको, 

● भयाद नाघेको ि ननाघेको पेतकी बााँकी ि 
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र्छयौंट िकम सभिन्िीत महलमा प्रविवष्ट 

गिेको । 

  

३.३. पेतकी वहसाब लेजिमा 
प्रविवष्ट नहनु,े यर्ार्थपिक 

नहनु,े पेतकी िकम 

तोवकएको प्रयोजनमा 
खचथ नहनु े ि समयमै 

पेतकी र्छयौंट नहनुे, 
बााँकी पेतकीको 
स्जभमेिािी सारिएको 
नहनु े । 

▪ पेतकी ददएको ि र्छयौंट िएको 
यर्ाथर्पिक ढङ्गले वहसाब िाखेको, 
र्छयौटका लानग प्राप्त िएको नबल ििपाई 

र्ााँटिािी ननयमअनसुाि ि भयादनिरै िएको, 
भयादनिर पेतकी र्छयौंट निएकोमा 
ननयमानसुाि कािबाही िएको, 

▪ ऐन ननयम ि सभझौताको प्राििान अनसुाि 

पेतकी ददन ेि र्छ्यौंट गने गिेको, 
▪ जनु प्रयोजनको लानग पेतकी नलएको हो सोही 

प्रयोजनमा खचथ िई र्छयौंट िएको । 

  

३.४ खचथको र्ााँटिािी 
यर्ार्थपिक नहनु े । 

खचथको विििण अनसुाि 

आनर्थक विििण नहनुे, 

▪ बजेट खाताले देखाएको ि  खचथको 
र्ााँटिािीले देखाएको कुल ननकासा ि खचथ 
निडेको, पेतकी खाताले देखाएको बााँकीसाँग 

खचथको र्ााँटिािीमा देखाएको पेतकी बााँवक 

िकम निडेको, 

  

३.५. पेतकी खाताको पेतकी 
िााँकीको वहसाब तपष्ट 

नहनु े ि समयमै भयाद 

नाघेको पेतकी िार्सार् 

नगने । 

 

▪ पेतकी खाता लगायत अन्य खाताको वहसाब 

एक आपसमा निडेको, भयाद नाघेको ि 

ननाघेको पेतकी प्रष्टसाँग छुवट्टन ेगिी अनिलेख 

िाख्न े गिेको तर्ा भयाद नाघेकोमा असलु 

र्छयौंटको लानग पयाथप्त कािबाही िएको । 

  
३.६  बैङ्क वहसाब नमलान 

विििण तयाि नगने िा  
▪ बैङ्क खाता अनसुाि कािोबािको बैङ्क 

तटेटमेन्टको मौज्दात ि बैङ्क नगदी 
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यर्ाथर्पिक नहनु े। 

 

वकताबको मौज्दात निडाई बैङ्क वहसाब 

नमलान विििण बनाएको,  कायाथलयले 

ििुानी ददएको चेकको भयाद समाप्त िई 

बैङ्कबाट ििुानी निएको िकम छ िने खचथ 
नमलान गिेको । 

  

३.७ चाल ु िषथको बजेटले 

खाभन नसक्ने गिी खचथ 
गदाथ सजृना हनु े दावयत्ि 

अको आनर्थक िषथको 
बजेटबाट ििुानी ददन े

गिेकोमा प्रमास्णत 

कागजात नहनुे । 

▪ ििुानी ददन बााँकीको विििण ननयम 

बमोस्जम तयाि गिेि मार अस्घल्लो आनर्थक 

िषथको ििुानी ददएको, 
▪ ििुानी ददन बााँकीको विििण अनिकाि प्राप्त 

अनिकािीबाट प्रमास्णत ि सोको जााँच 

आन्तरिक लेखापिीक्षकबाट िएको, 
ििुानी ददन बााँकीको लानग कायथिम िा 
बजेट तिीकृत िएको । 

४. 

प्रानप्त कायथको 
पिीक्षण 

 

४.१. खरिद योजना तर्ा 
प्रनततपिाथ बेगि ि 

आिश्यकता िन्दा बढी 
एिं कम गणुततिको 
सामान िा सेिा प्रानप्त हनु,े 

प्रानप्तमा वढलाई हनु े। 

 

▪ ननयमानसुाि िावषथक खरिद योजना ि 

गरुुयोजना तयाि गिेि खरिद गिेको, 
▪ ननयमानसुाि सामान िा सेिा खरिद गदाथ 

नसलबन्दी दििाउपर िा बोलपरको 
माध्यमबाट गिेको, 

▪ खरिद इकाई गठन गरिएको ि सोको सविय 

सहिानगतामा खरिद िएको, 
▪ खरिद ऐन ि ननयमािलीको व्यितर्ा 

बमोस्जम तर्ानीय बजाि, विगतको खरिद 

मूल्य समेत आिाि नलई लागत अनमुान 

तयाि गिेको, 
▪ ननस्ित आपूनतथकताथलाई नमल्ने गिी निई 

अत्यानिक प्रनततपिाथत्मक प्रानप्त कायथ हनु े
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गिी तपेनसवर्केिन तयाि गरिएको, 
▪ ननयम विपिीत हनुेगिी ि कायाथलयमा पयाथप्त 

मौज्दात हुाँदाहुाँदै अनािश्यक परिमाणमा 
सामान खरिद नगरिएको, 

▪ वििेष अितर्ा देखाई आपूनतथ िएकोमा 
ननयमािलीको व्यितर्ा अनरुुप त्यततो 
अितर्ा पवुष्ट हनुे ननयमानसुािको कागजात 

िहेको ि यततो आदेि अनिकाि प्राप्त 

अनिकािीबाट िएको,  वििेष परिस्तर्नतमा 
समेत यर्ासभिि प्रनततपिाथ गिाई तिच्छ ि 

उस्चत मूल्यको लानग िाताथ गिी खरिद 

गिेको, 
▪ खरिद गदाथ सािथजननक खरिद ननयमािली ि 

िैदेस्िक स्रोत समािेि िएकोमा दातपृक्षको 
खरिद ननदेस्िकाको अिीनमा िही खरिद 

गरिएको, 
▪ प्राप्त िएका सामान तपेनसवर्केिनअनसुाि 

दरुुतत िहेको । 

▪ सोझै िा नसलबन्दी दििाउपर िा 
बोलपरको माध्यमबाट मालसामान खरिद 

गदाथ सािथजननक खरिद ऐन ननयमािलीमा 
उल्लेख िए अनसुािको  व्यितर्ाको 
परिपालना गिेको 

  

४.२. अनािश्यक िेरिएसन 

आदेि ददने, पूिथननिाथरित 

क्षनतपूनतथ असलु नगने । 

 

▪ ननयमले तोके अनसुाि मूल्य अनििवृि किमा 
दताथ िएका र्मथ, संतर्ा िा कभपनीबाट 

सामान िा सेिा खरिद गरिएको, 
▪ सभझौतामा तोवकएको अिनिनिरै 
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मालसामान िा सेिा आपूनतथ िएको, समयमा 
आपूनतथ नहुाँदा पूिथननिाथरित क्षनतपूनतथ कट्टा 
गिेको, 

▪ सभझौतामा तोवकएिन्दा घटी बढी हनु ेगिी 
आपूनतथ िएकोमा ननयमानसुाि िेरिएसन 

आदेि अनिकाि प्राप्त अनिकािीबाट तिीकृत 

िएको, 
▪ आपूनतथकताथलाई बढी र्ाइदा ि 

कायाथलयलाई नोक्सान हनु े गिी िेरिएसन 

आदेि जािी निएको, 
▪ खरिद गदाथ प्रनततपिाथ सीनमत नहनु े गिी ि 

टुिाटुिा पािी खरिद नगरिएको, 
▪ बोलपरसभबन्िी कागजात िा प्रतताि 

सभबन्िी कागजातका योग्यताका 
आिािहरु उल्लेख गदाथ कुनै खास िगथका 
ननमाथण व्यिसायी, आपूनतथकताथ, पिामिथदाता 
िा सेिा प्रदायकले मार िाग नलन पाउन े

व्यितर्ा गरिएको, 

  

४.३ अमानतबाट कायथ 
गिाउाँदा कािण 

नखलुाउने ि अनिलेख 

व्यिस्तर्त निाख्न े। 

 

▪ खरिद ऐन ननयममा उल्लेख िएअनसुाि 

सामान्य प्रकृनतको ममथत सभिाि, सानानतना 
ननयनमत कायथ ि सिसर्ाई कायथ ि वििेष 

परिस्तर्नत पिी गनुथपिेको अितर्ामा मार 

अमानतबाट गिाएको, 
▪ अमानतद्वािा ननमाथण काम गिाउाँदा ननमाथण 

कामलाई चावहने ननमाथण सामग्री सािथजननक 

खरिद ऐन ननयमािलीमा िएका व्यितर्ाको 
अिीनमा िही खरिद गरिएको, 
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▪ ज्यामी लगाइएकोमा रितपूिथकको डोि 

हास्जिी र्ािाममा कामको विििण, काम 

गिेको ठाउाँ तर्ा कामदािको विििण, काम 

गिेको नमनत, ज्यालादि, ििुानी पाउन े

िकम चढाई सो र्ािाम सभिन्िीत 

कमथचािीबाट प्रमास्णत गरिएको ि सोमा 
उस्ल्लस्खत विििण यर्ाथर्पिक िहेको । 

  

४.४. उपिोिा सनमनतबाट 

कायथ गिाउन 

प्रार्नमकता नददन,े  

कािण नखलुाउने ि 
अनिलेख व्यिस्तर्त 

निाख्न े। 

 

▪ प्रचनलत ऐन तर्ा ननयम एिं सािथजननक 

खरिद ऐन ननयमािलीको आिािमा, 
उपिोिा सनमनतको गठन, सञ्चालन, 

व्यितर्ापन िएको, 
▪ तर्ानीय ततिमा सञ्चालन हनु े

आयोजनाहरूमा तोवकएको लागत 

अनमुानका कायथिम ि जवटल प्राविनिक 

कायथ समािेि निएको कायथमार उपिोिा 
सनमनतद्वािा गिाउने व्यितर्ा कायाथन्ियन 

िएको । 

▪ गदठत उपिोिा सनमनतको गठन समािेिी 
सहिानगतात्मक िहेको ि आयोजनाबाट 

प्रत्यक्ष लािास्न्ित हनु े घिपरििािको 
पवहचान गिी आम िेलाबाट गठन गिेको, 

▪ उपिोिा सनमनतले व्यहोने िकम ि 

कायाथलयले व्यहोने िकम तपष्ट रुपमा 
देस्खने गिी अनिलेख िास्खएको, योगदान 

गनुथपने िकम पगेुको, 
▪ उपिोिा सनमनतले स्जभमा नलएको कायथ 

सभपन्न िएपनछ सोको िेखदेख, ममथत 
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सभिाि गने स्जभमेिािी समेत तोकी 
आयोजनाको तिानमत्ि उपिोिा 
सनमनतलाई नै हततान्तिण गिेको ि ममथत 

सभिािको स्जभमा उपिोिा सनमनतलाई 

ददएको ि सोको कायाथन्ियन िएको, 

  

४.५. उपिोिा सनमनतको 
गठन ननयमानसुाि नहनुे, 
उपिोिा सनमनतले 

गनुथपने योगदान नगने । 

▪ उपिोिा सनमनतबाट सभपन्न िएको 
कामको खचथको कुल विििण सवहत 

जााँचपास ि र्िर्ािक गिेको, 
▪ उपिोिा सनमनतले स्जभमा नलएको कायथमा 

मेनसन प्रयोग नगरिएको एिं उपिोिा 
सनमनतबाट गने काम ननमाथण व्यिसायी 
मार्थ त नगिाएको, 

▪ उपिोिा सनमनतलाई ददएको पेतकी 
सभझौता ि ननयमािली अनसुाि िएको, 
ननयमानसुाि र्छ्यौट गिेको । 

५. 
चाल ु खचथको 
लेखापिीक्षण 

५.१ कमथचािी तर्ा 
पदानिकािीलाई तलब 

खचथ लेख्दा बढी लेस्खने ि 
ननयमानसुाि कट्टी गनुथपने 

िकम कट्टी नहनु े। 

 

▪ नेपाल सिकािको लेखा ननदेस्िका 
अनसुािको आन्तरिक ननयन्रण ि प्रमाण 

कागजात जटुाएको नजटुाएको 
▪ तिीकृत दिबन्दी ि पारित तलबी प्रनतिेदन 

अनसुाि ननिाथरित तलब तकेल ि ग्रडे वहसाब 

गिी तलब वितिण गरिएको, 
▪ हास्जिी  अनिलेख ि सरुिा, बढुिा िा नयााँ 

ननयसु्ि िएको नमनतका आिािमा तलब 

ििुानी ददएको, 
▪ तलब बझेुको िा बैङ्क जभमा गरिएको प्रमाण 

िहेको, िाजीनामा िईजााँदा िा तानलम काज 



 

20 
 

िा असािािण नबदा गएको अितर्ामा तलब 

बैङ्क जभमा निएको, 
▪ संचयकोष, सापटी, कि िा अन्य कट्टी 

गनुथपने िकम कट्टी गिी समयनिरै सभिन्िीत 

कोष िा खातामा जभमा गरिएको, 
▪ आयोजनाको तिीकृत अतर्ायी दिबन्दीमा 

ननयसु्ि व्यस्िलाई अतर्ायी िा किािमा 
ननयिु गिी ज्याला/पारिश्रनमक ििुानी 
गिेको िए ननजको ननयसु्ि प्रचनलत काननु 

अनरुुप िहेको ि ननयसु्िको सतथ अनरुुप 

पारिश्रनमक ििुानी ददएको, 
▪ कमथचािीहरूले समयमा नबझुी मौज्दात 

िहेको िकम बैङ्कमा दास्खला गिेको, 
▪ पदानिकािीको पारिश्रनमक ऐन ननयममा 

उल्लेख िए िन्दा बढी निएको । 

  

५.२ कमथचािी तर्ा 
पदानिकािीलाई ननयमले 

पाउने िन्दा बढी ित्ता 
खचथ लेख्न े। 

 

▪ कमथचािीलाई ित्ताहरु तोवकएको दििेट 

बमोस्जम ििुानी ददएको ि अनतरिि समय 

काम गिाएकोमा तिीकृनत ि कामको 
प्रमास्णत विििण िहेको, 

▪ सरुिा बढुिा िई आउने कमथचािीलाई 

कायाथलयमा हास्जि िएको नमनतदेस्ख मार 

तर्ानीय ित्ता ददएको, 
▪ अध्ययन नबदा, अध्ययन काज, वििेष नबदा 

ि असािािण नबदा बसेको समयको ित्ता 
नददएको, 

▪ बैठक ित्ता तोवकएको दििेट अनसुाि 

िएको, कायाथलय समयमा बैठक बसेकोमा  
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बैठक ित्ता ननलएको, 
▪ बैठक ित्ता खचथ लेखेकोमा बैठकमा 

आमस्न्रत सदतय ननयम/ननदेस्िकाले तोके 
िन्दा बढी निएको । 

  

५.३ भ्रमण खचथ ननयमानसुाि 

नहनु े ि खचथका पयाथप्त ि 
उपयिु प्रमाण संलग्न 

नहनु े। 

 

▪ दैननक ित्ता ननयम बमोस्जम पाउन े िन्दा 
बढी नहनु े गिी ििुानी ददएको, छोटो ि 

नमतव्ययी मागथबाट भ्रमण गिी हिाई िाडा, 
बस िाडा ििुानी ददएको, 

▪ सरुिा बढुिा िई जान े कमथचािीले पाउन े

दैननक ि भ्रमण ित्ताको नबल सानबक 

कायाथलयमा पेस िएको, 
▪ दैननक भ्रमण ित्ता ननयमािली बमोस्जम 

पैदल वहंड्न ुपदाथ प्रनतददन छ कोषका दिले 

भ्रमणमा लाग्ने ददन गणना गिी दैननक ित्ता 
ददएको, 

▪ भ्रमण ित्ताको ििुानी गदाथ संलग्न िहेको 
हिाई वटकट यर्ार्थपिक िहेको, बोनडथङ 

पास आदद निडान हनु ेकागजात संलग्न 

िहेको, 
▪ भ्रमण पिात ्७ ददननिर भ्रमण प्रनतिेदन पेस 

गिेको 

  

५.४ पोिाक, औषनि उपचाि 

तर्ा सेिा ननितृ्त सवुििा 
सभबन्िी खचथ ििुानी 
ननयमानसुाि ििुानी 
नहनु े ि खचथका पयाथप्त ि 

▪ पोिाक खचथ एक िषथमा एक पटक िन्दा 
बढी नददएको, तोवकएको दिमा ििुानी 
ददएको ि ननणथय तर्ा तिीकृत  गिेको, 

▪ बहालिाला कमथचािीलाई औषनि उपचाि 

खचथको ििुानी सभिन्िीत काननु बमोस्जम 
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उपयिु प्रमाण संलग्न 

नहनु े। 

डाक्टिको प्रसे्ष्िप्सन ि औषनि 

उपचािसभबन्िी नबलबमोस्जम ददएको, 
▪ अिकाि प्राप्त कमथचािीको उपचाि खचथ 

ििुानी गणना सही तरिकाबाट गरिएको ि 

यवकन गनथ आिश्यक प्रमाण कागजात 

संलग्न िहेको, 
▪ बहालिाला िा अिकाि प्राप्त कमथचािीलाई 

उपचाि खचथ ददाँदा ननयमको अिीनमा िही 
ददइएको अनिलेखन गरिएको ि अबकाि 

हुाँदा कट्टा गरिएको, 
▪ उपदान िकम ििुानी ददएकोमा ननयममा 

िएको व्यितर्ा अनसुाि िकम वकटान 

गिेको । 

  

५.५. तानलम ि कायथिम 

खचथ  ििुानी तिीकृत 

कायथिम तर्ा नभसथ 
अनसुाि नहनु े ि खचथका 
पयाथप्त ि उपयिु प्रमाण 

तर्ा अनिलेख नहनु े। 

▪ तिीकृत िावषथक कायथिम ि ननणथय अनसुाि 

तानलम, गोष्ठी ि कायथिम सञ्चालन िई सो 
सभबन्िी खचथ तिीकृत नभसथ अनसुाि िहेको, 

▪ कायथिम िा तानलम सञ्चालन ननदेस्िका 
बमोस्जम कायथिम सञ्चालन एिं खचथ गिेको, 

▪ सहिागी, प्रस्िक्षार्ी, प्रस्िक्षक तर्ा 
सहयोगीको उपस्तर्नत अनसुाि खाजा 
तटेिनिी ित्ता  लगायतका खचथ ििुानी 
निडेको, 

▪ ििुानी गरिएका ित्ता तर्ा िाडा लगायत 

सबै प्रकािका खचथमा ननयमानसुाि अनग्रम 

आयकि कट्टी गिी दास्खला गरिएको, 
▪ कायथिमको अनगुमन-मूल्याङ्कन गिेको, 

अनगुमन/मूल्याङ्कनसभबन्िी खचथ लेखेकोमा 
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सोको प्रनतिेदन पेस गिेको ि कायाथन्ियन 

गिेको, 
▪ तानलम िा गोष्ठी िा कायथिम सञ्चालनको 

कायथसभपन्न प्रनतिेदन तयाि गिेको । 

  

५.६ पानी नबजलुी, सञ्चाि 

महसलु ि घििाडा 
लगायतका कायाथलय 

सञ्चालन सभबन्िी अन्य 

खचथ ििुानी 
ननयमानसुाि नहनुे ि 
खचथका पयाथप्त ि उपयिु 

प्रमाण संलग्न नहनु े। 

▪ महसलु ििुानीमा जरिबाना नतनुथ नपिेको, 
▪ पानी तर्ा नबजलुी ि टेनलर्ोन जडान गदाथ 

ििौटी िाखेको िकमको अनिलेख िहेको, 
▪ िाडाको घि िा ििनको महसलु नतिेको िए 

सभझौताको सतथ अनसुाि िएको ि 

कायाथलयको प्रयोजन बाहेक ननजी प्रयोग 

गरिएको िािा नबजलुी टेनलर्ोनको महसलु 

ििुानी नगरिएको, 
▪ टेनलर्ोनको सवुििा पाउन े

पदानिकािीहरूले  ऐन, ननयम तर्ा विननयम 

अनसुाि तोकेको िन्दा बढी सवुििा ििुानी 
नगिेको, ििुकामना सन्देिहरू 

कायाथलयको बजेटबाट प्रकास्ित ििुानी 
नददइएको, 

▪ ननयमअनसुाि िेन्ट कनमटीबाट ननणथयबाट 

कायाथलयको लानग घि, जग्गा, गोदाम, 

िाडामा नलएको, 
▪ ििन, मेनसन, औजाि तर्ा अन्य वकनसमका 

सािनहरू िाडामा नलइएकोमा अनिकाि 

प्राप्त अनिकािी िा सनमनतबाट त्यततो ननणथय 

िा तिीकृनत िएको,  घििाडा सवुििा पाउन े

पदानिकािीलाई तोवकएको सीमा ननाघ्न े

गिी  सवुििा ददएको, 
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▪ ििुानी गदाथ ननयमानसुाि कि कट्टी गिी 
दास्खला गरिएको । 

  

५.७ ममथत सभिाि खचथ 
लेख्दा खचथका पयाथप्त ि 

उपयिु प्रमाण तर्ा 
अनिलेख नहनु े। 

▪ ििन, सिािीसािन, मेनसनिी उपकिण, 

कायाथलय सामान, र्ननथचि लगायत पुाँजीगत 

सामानको ममथत सभिाि गिी ििुानी 
ददइएकोमा सोको लगत इवष्टमेट तयाि 

गरिएको, ममथत सभिाि खचथ नमतव्ययी 
िहेको, 

▪ मेनसन सिािी सािनको ममथतमा चल्ती 
मेनसन िा सिािीको वकताबमा ममथत तर्ा 
सभिािको लगत िाखेको, रे्रिएका सामान 

वर्ताथ दास्खला गिेको, 
▪ ममथत गनथ अनिकाि प्राप्त अनिकािीको 

आदेि िएको ि ममथत िएको कुिा 
सभिन्िीत कमथचािी िा प्राविनिकबाट 

प्रमास्णत गिाएि मार ििुानी ददएको, 
▪ एउटै सामान, सिािीसािन, उपकिणको 

पटक पटक ममथत सभिाि गिेबाट नयााँ 
खरिद सिह खचथ हनु े जोस्खमलाई नबचाि 

पयुाथएको । 

  

५.८ इन्िन खचथ लेख्दा ननजी 
प्रयोजनको ि तोवकए 

मापदण्ड िन्दा बढी खचथ 
हनु े। 

▪ कुपन िा आदेिबमोस्जम इन्िन खचथ 
िएको, नबल ि सािन प्रयोग गरिएको 
लगबकु संलग्न िहेको ि तह अनसुाि 

तोवकएको कोटानिर िही इन्िन खचथ 
गरिएको, 

▪ इन्िन खपत तोवकएको मापदण्ड अनसुाि 
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खपत िएको, लगबकु अनसुाि निडेको, 
▪ सिािी सािन प्रयोग तोवकएको कामसाँग 

मार सभिन्िीत िहेको, व्यस्िगत प्रयोग एिं 

दरुुपयोग ननयस्न्रत िहेको । 

  

५.९ सेिा ि पिामिथ खचथ 
तर्ा अन्य सेिा 
िलु्कसभबन्िी खचथ 
ििुानी ननयमानसुाि 

नहनु े ि खचथका पयाथप्त ि 
उपयिु प्रमाण संलग्न 

नहनु े। 

▪ जनिस्ि अपयाथप्त िएमार ि कायथिम 

तिीकृत िएपिात ् मार वििेषज्ञ तर्ा 
सल्लाहकािको सेिा प्राप्त गिेको ि 

पारिश्रनमक तर्ा सवुििा, सभझौता अनसुाि 

ििुानी िएको, 
▪ किाि सभझौतामा उल्लेख िए अनसुाि सेिा 

प्राप्त गिेको प्रमाण संलग्न िहेको ि अध्ययन 

अनसुन्िान कायथबापत खचथ लेस्खएकोमा 
सोको प्रनतिेदन प्राप्त िएको, 

▪ ििुानी ददाँदा कायथविििण अनरुुप काम 

िएको प्रमाण िाख्न े गिेको ि ििुानीमा 
अनग्रम कि कवट्ट गिेको । 

  

५.१०. सडक बत्ती महसलु  

खचथ ििुानी 
ननयमानसुाि नहनुे ि 
खचथका पयाथप्त ि उपयिु 

प्रमाण संलग्न नहनु े। 

▪ सडक बत्ती जडान गदाथ लागत सहिानगतामा 
लागेको खचथहरु बााँडर्ााँड गिेको, 
उपिोिाबाट सङ्कलन गनुथपने सडक बत्तीको 
महसलु सङ्कलन एिं अनिलेखन गिेको, 

▪ सडक बत्तीको किाि सभझौतामा उल्लेख 

िएअनसुाि सेिा प्राप्त गिेको प्रमाण संलग्न 

िहेको । 

  

५.११.आनर्थक सहायता 
िकमको वितिण ि 

पतुतक, खेलकुद, 

▪ तिीकृत कायथिम ि बजेटनिर िही आनर्थक 

सहायता खचथ िएको, 
▪ आनर्थक सहायताको िकम ऐन काननु 
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औषनिजन्य सामग्री, 
मसलन्द लगायतका 
सामग्री खरिद एिं खचथ 
ननयमानसुाि नहनुे ि 
खचथका पयाथप्त ि उपयिु 

प्रमाण संलग्न नहनु े। 

 

ननयमले तोकेको आिाि ि प्रविया पूिा गिी 
ददएको ि तोवकएको सीमानिर िहेको, 

▪ आनर्थक सहायता िकम बझेुको ििपाई 

संलग्न िहेको ि यततो िकम मानसक रुपमा 
सािथजननक गरिएको, 

▪ मनोिञ्जन, प्रदिथन, स्चयापान, तिागत, िोज, 

अनतनर् सत्काि पूजाआजा, उत्पादन सामग्री, 
औषनि, पतुतक, मसलन्द आदद खचथ 
तिीकृत बजेटको परिनि निर ि तिीकृत 

मापदण्ड अनसुाि गिेको, 
▪ तिीकृत कायथिम ि बजेट अनसुाि औषनि 

िा औषनिजन्य सामान ि उपकिण उपलब्ि 

गिाउने सभबन्िमा खरिद  प्रविया पालना 
गिी ननिाथरित गणुतति अनरुुप खरिद गिेको, 

▪ छोटो भयाद िएका िा समयािनि समाप्त 

िएका औषनिहरू खरिद नगरिएको, 
▪ औषनिहरू तटोि गने उपयिु व्यितर्ा 

गरिएको कोल्ड चेन व्यितर्ापन गरिएको, 
▪ नेपाल सिकािले ननःिलु्क वितिण गने 

ननणथय िएका िा तर्ानीय तहबाट ननःिलु्क 

वितिण गने तय िएका औषनिको ननयनमत 

उपलब्िता ि वितिण व्यितर्ा नमलाइएको, 
▪ तिातथ्य संतर्ामार्थ त कायाथन्ियन गने गिी 

सङ्घीय सिकाि िा प्रदेि सिकाि िा तर्ानीय 

तहबाट तय िएका कायथिमहरु तिीकृत 

बजेटको सीमानिर िही कायथिम सञ्चालन 

ननदेस्िकाले तोकेको आिाि ि प्रविया 
अिलभबन गिी कायाथन्ियन गिेको, 
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▪ सािथजननक विद्यालयले ननःिलु्क रुपमा 
वितिण गने पतुतक खेलकुद तर्ा िैस्क्षक 

सामग्री ि सािथजननक पतुतकालय प्रयोजनको 
लानग खरिद िएको पतुतकको खचथ 
लेखेकोमा तिीकृत नीनत तर्ा 
ननदेिनअनसुाि खरिद तर्ा वितिण 

गरिएको, 
▪ विद्यालयलाई ननःिलु्क वितिण गिेको 

पतुतक, खेलकुद तर्ा िैस्क्षक सामग्री 
विद्यालयको स्जन्सी खातामा आभदानी 
गरिएको, 

▪ औषनि वितिण गदाथ तिातथ्य संतर्ाले 

नबिामीको अनिलेखअनसुाि ि िैस्क्षक 

सामग्रीको वितिण गदाथ विद्यालय तर्ा 
नबिार्ी िेकडथ अनसुाि गरिएको, बझेुको 
ििपाई िहेको, 

▪ असभिन्िीत पतुतक खरिद नगरिएको । 

६ 
पुाँजीगत खचथको 
लेखापिीक्षण 

६.१. जग्गा ििन प्रानप्त 

बापत खचथ गिेकोमा 
ननयमानसुाि नहनु े तर्ा 
आिश्यक प्रमाण 

कागजात अनिलेख 

निाख्न े। 

▪ जग्गा िा ििन अनिग्रहण गिी मआुब्जा 
ििुानी ददइएकोमा जग्गा प्रानप्त ऐन 

बमोस्जमको कायथविनि पूिा गरिएको, 
मआुब्जा ििुानी ददइएकोमा साविक 

जग्गािनीको िनीपजुाथ, मालपोत नतिेको 
िनसद तर्ा अन्य हकिोगका कागजातहरू 

संलग्न गरिएको, 
▪ जग्गा िा ििनको मूल्याङ्कनको विििण एिं 

मूल्य ननिाथिण संलग्न िहेको ि अनिग्रहण िा 
खरिद गरिएको जग्गा िा ििनको िनीपजुाथ 
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प्राप्त गिेको । 

  

६.२ प्रतीतपरबाट सामान 

स्झकाउाँदा ऐन काननुको 
व्यितर्ाको परिपालना 
नहनुे । 

▪ प्रतीतपर खोल्न ु िन्दा पवहले सािथजननक 

खरिद ऐन ननयमािली बमोस्जमको िीत 

प्रविया पयुाथएको, 
▪ प्रतीतपर खोलेको िकम पेतकीको रुपमा 

देखाई सामान प्राप्त हनुासार् र्छ्यौट हनु े

गिेको, प्रतीतपरबाट सामान स्झकाउाँदा 
सामान प्राप्त िई अस्न्तम ििुानी 
िइसकेपनछ सबै कागजातहरु संलग्न गिी 
प्रतीतपर बन्द गिेको, 

▪ समयमा प्रतीतपर सभबन्िी कािबाही नहुाँदा 
नबदेिी नबननमय नोक्सानी हनु ेअितर्ालाई 

ननयन्रण गिेको, 

७ 

ठेक्का 
व्यितर्ापन 

सभबन्िी 
लेखापिीक्षण 

७.१. लागत अनमुान तयािी 
ऐन ननयम बमोस्जम 

नहनुे, यर्ाथर्पिक नहनु े

। 

▪ ननयममा तोवकएको मूल्यको ननमाथण कायथ 
गनुथ अस्घ सभिाव्यता अध्ययन गिी सोको 
आिािमा नबतततृ सबेक्षण गिी नक्सा, 
नडजाइन, तपेनसवर्केिन सवहतको लागत 

अनमुान तयाि गिेको, 
▪ ननमाथण सभबन्िी कायथको लागत अनमुान 

तयाि गदाथ तिीकृत दि िेटका आिािमा 
नभसथ अनसुाि गिेको, 

▪ कामको इकाईथ दि कायम गदाथ ननमाथण 

सामग्रीको मूल्य ि श्रमको मूल्य सािथजननक 

खरिद ननयमािली बमोस्जम गरिएको, 
▪ ननमाथण कामको तपष्ट ि वितततृ नापी विििण 

(काम गने तर्ान, चेनेज आदद) उल्लेख गिी 
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लागत अनमुान तयाि गरिएको, 
▪ तिीकृत ड्रइङ, नडजाइन, तपेनसवर्केिन 

तर्ा नभसथको आिािमा, तर्लगत तर्ा 
मालसामानको उपलस्ब्िको सभबन्िमा 
समेत अध्ययन गिी लागत अनमुान तयाि  

गरिएको ि लागत अनमुान यर्ाथर्पिक 

िहेको, 
▪ तयाि गरिएको लागत अनमुानमा सो काम 

गनथ लाग्ने समयािनि वकटान गरिएको, 
▪ लागत अनमुान तयाि िएपनछ सो तयाि गने 

प्राविनिक िन्दा एक तह मानर्को प्राविनिक 

िा प्राविनिकहरूको समूहबाट जाँचाई 

अनिकािप्राप्त अनिकािीबाट तिीकृत गिेको 
। 

  

७.२ ठूला ि जवटल ननमाथण 

कायथ ि खरिदका लानग 

प्राविनिक कायथदक्षता, 
व्यितर्ापकीय क्षमता, 
आनर्थक क्षमता ि 
कायाथनिुि लगायतका 
पक्षहरुमा आश्वतत िई 

योग्य बोलपरको 
पवहचान गनथ  बोलपर 

आह्वान गनुथ अगािै 

पूिथयोग्यता ननिाथिण एिं 

सूचना प्रकािन नगने । 

▪ पूिथयोग्यता ननिाथिणसभबन्िी कागजातमा 
प्रततावित कामको लानग आिश्यक पने 

योग्यता ि संयिु उपिमको हकमा 
साझेदािको योग्यता, प्रततािदाताले आफ्नो 
योग्यता ि ग्राहयता पवुष्ट गनथ पेस गनुथपने 

कागजात ि जानकािी ददएको, 
▪ मालसामान िा ननमाथण कायथको छुट्टाछुटै्ट 

समूह िा प्याकेज बनाई खरिद गनुथपने िएमा 
त्यततो समूह िा प्याकेज, प्रतताि तयाि गने 

तरिका, पूिथयोग्यताको प्रतताि मूल्यांकन 

गने प्रविया, खरिद सभझौताका मखु्य मखु्य 

सतथ, सािथजननक खरिद अनगुमन 

कायाथलयले पूिथयोग्यता 
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▪ सभबन्िी कागजातमा उल्लेख गनुथपने िनी 
समय समयमा ननिाथिण गिेका अन्य विषय, 

पूिथयोग्यताको प्रतताि पेस गने तर्ान, 

अस्न्तम नमनत ि समय उल्लेख िएको, 
▪ बोलपरदाता िा पूिथयोग्यता मूल्याङ्कनका 

आिािहरु अनिकाि प्राप्त अनिकािीबाट 

तिीकृत िएको । 

▪ सािथजननक खरिद ऐन ननयम बमोस्जम 

बोलपर सभबन्िी कागजात तिीकृत िएको, 
सूचना प्रकास्ित गिेको, सूचनामा 
खलुाउनपुने विषयहरु खलुाएको 

  

७.३. बोलपरको मूल्यांकन, 

तिीकृनत ि सभझौता गदाथ 
ननयमानसुािको िीत पूिा 
नगरिने । 

▪ सािथजननक खरिद ननयमािली बमोस्जम 

बोलपरको मूल्याङ्कन सनमनत गठन िएको, 
सािथजननक खरिद ननयमािली बमोस्जमको 
िीत पगेुको बोलपर मूल्याङ्कनमा समािेि 

गिेको, 
▪ बोलपर मूल्याङ्कन सनमनतले पािदिी तििले 

मूल्याङ्कन गिी सािितू रुपमा प्रिािग्राही 
बोलपर तिीकृनतका लानग नसर्ारिस गिेको, 

▪ सािािणतः सबिन्दा घटी दििालाको 
बोलपर तिीकृत गनुथपनेमा सो अनसुाि 

िएको, 
▪ बढी दििालाको बोलपर तिीकृत गरिएको 

िए तिीकृत गनाथको पयाथप्त कािण उल्लेख 

गिी अनिकाि प्राप्त अनिकािीको तिीकृनत 

नलएको, 
▪ बोलपर तिीकृत िइसकेपनछ सािथजननक 
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खरिद ननयमािली बमोस्जम सभझौता िएको 
कायथसभपादन जमानत नलएको । 

  

७.४. ननमाथण कायथ िापत 

ठेक्काको नबल ििुानी 
गदाथ ननयमानसुािको िीत 

पूिा नगरिने । 

▪ ठेक्का सभझौतामा उस्ल्लस्खत आइटम दिको 
आिािमा तोवकएको परिणामको ििुानी 
गिेको, 

▪ सभझौतामा निएको आइटमको नयााँ दि 

ननिाथिण गरिएकोमा सोको आिाि उपयिु 

िहेको, 
▪ ननमाथण व्यिसायीलाई  कायथ परिचालन  

ददएकोमा खरिद सभझौता, ननयमािली ि 

दात ृ ननकायसाँगको सभझौता अनसुाि 

ददएको, बैङ्क ग्यािेन्टी ननयमानसुाि िएको ि 

भयाद पयाथप्त िएको ि आिश्यकता अनसुाि 

भयाद र्प िएको, 
▪ ननमाथण व्यिसायीलाई ििुानी गदाथ 

सभझौतामा उल्लेख िएअनसुाि ननस्ित 

समयपनछ पेतकी िकम कट्टी गिेको, 
▪ खरिद सभझौतामा भयाद नाघेको नमनतदेस्ख 

ननयमानसुाि भयाद र्प िएको िा ब्याज 

असलु गनपुने अितर्ामा असलु गिेको, 
▪ सािथजननक खरिद ननयमािलीमा उल्लेख 

िएअनसुाि समयमा काम नगने ननमाथण 

व्यिसायीको ठेक्का तोड्न सवकन े व्यितर्ा 
परिपालना गिेको, 

▪ ठेक्का बन्दोबतत पिात ्समयमा काम सभपन्न 

नगिी अििुो िाख्न े उपि काननु बमोस्जम 

कािबाही गिेको । 
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७.५ सभझौतामा तोवकएको 
िन्दा बढी घटी काम 

गिाएपनन िेरिएसन 

आदेि तिीकृत नगिाउने 
। 

▪ सभझौतामा उस्ल्लस्खत परिमाणमा िन्दा 
घटी/बढी काम गिाउन ु पिेमा िीतपूिथक 

सािथजननक खरिद ननयमािली बमोस्जम 

िेरिएसन आदेि तिीकृत गरिएको यततो 
आदेि तिीकृत हुाँदा बढी आनर्थक दावयत्ि 

नपने गिी तिीकृत िएको, 

  
७.६ सभझौता नबपरित 

मूल्यिवृि ििुानी गने । 

▪ सभपन्न कामको नापजााँच गिी मूल्य 

अनििवृि कि नबल संलग्न गिी ििुानी, 
भयादनिर काम सभपन्न नगिेमा पूिथननिाथरित 

क्षनतपूनतथ असलु गरिएको, 
▪ कायाथलयबाट ननमाथण सामग्री िा मेनसन 

औजाि आदद उपलब्ि गिाएकोमा सोको 
मूल्य तर्ा िाडा िकम कट्टा गिेको ि 

नबलबाट आयकि, ििौटी बापतको िकम 

कट्टी गिी दास्खला गिेको, 
▪ मूल्य समायोजनको प्राििान िएकोमा 

सािथजननक खरिद ननयमािली अनसुाि 

कामको प्रकृनत हेिी मखु्य मखु्य ननमाथण 

सामग्रीहरुको मूल्य घटबढ िएमा सो ननयम 

अनसुाि मूल्य समायोजनको सरु प्रयोग गिी 
सभझौताको सतथ अनसुाि ििुानी गिेको, 

  

७.७ ननमाथण कायथमा वढलाई 

गनेलाई पूिथननिाथरित 

क्षनतपूनतथ असलु नगने, 

ननमाथण कायथ अििुो िाख्न े

▪ सािथजननक खरिद ननयमािलीमा उल्लेख 

िएअनसुाि आिश्यकता अनसुाि भयाद र्प 

िएको, पूिथननिाथरित क्षनतपूनतथ नलने ि ननलन े

गिी भयाद र्प गनथ सवकन े व्यितर्ाको 
अनसुिण गिेको, 
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७.८. मोनबलाईजेिन पेतकी 
समयमा र्छ्यौट नगने 

। 

▪ मोनबलाइजेसन पेतकी नलएपनन कायथ 
सञ्चालन नगिेको,  मोनबलाइजेसन पेतकी 
िकम सोही ठेक्का प्रयोजनमा उपयोग िएको, 
ठेक्का सभझौता समािेि गिी आपूनतथ गरिएका 
समानहरु सिािी सािन, कभप्यटुि ि अन्य 

सामान खरिद गरिएको िएमा स्जन्सी 
दास्खला गरिएको, 

  

७.९ ननमाथण कायथ सभपन्न 

मूल्याङ्कन प्रनतिेदन 

समयमै तयाि तर्ा पेस 

नगने । 

▪ ननमाथण सभबन्िी काम सभपन्न िएपनछ  

ननमाथण व्यिसायीले ननमाथण िए बमोस्जमको 
नक्सा  (एज विल्ट) पेस गिेको, त्यततो काम 

ननिाथरित ड्रइङ, नडजाइन तर्ा 
तपेनसवर्केिन बमोस्जम गणुततियिु 

िए/निएको प्राविनिक जााँच गिी 
कायथसभपन्न प्रनतिेदनमा तयाि गिेको, 

▪ कायथसभपन्न प्रनतिेदन अनिकािप्राप्त 

अनिकािीबाट तिीकृत गिी तिीकृत 

इवष्टमेटिन्दा घटी बढी काम गिेकोमा तपष्ट 

कािण उल्लेख िएको ि सोको परिमाणको 
िेरिएसन तिीकृत िएको । 

८ 

कस्न्टन्जेन्सी 
खचथको 
लेखापिीक्षण 

८.१ कायथिम िा 
आयोजनाको िकमबाट 

ननयममा तोवकएको 
प्रनतित िन्दा बढी िकम 

कस्न्टन्जेन्सी खचथ गने ि 
यततो खचथको वहसाब 

ननयममा तोवकएको 

▪ तिीकृत बजेटको सीमानिर िही 
कस्न्टन्जेन्स खचथ गिेको, कस्न्टन्जेन्सी खचथ 
गरिएको िकमको कायथिमगत अनिलेख 

िाखेको, 
▪ कस्न्टन्जेन्सी खचथ आयोजना तजुथमा, 

सपुरििेक्षण, अनगुमन, मूल्याङ्कन, जााँचपास 

तर्ा प्रनतिेदन तर्ा आयोजना 
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ढााँचामा निाख्न े। व्यितर्ापनका लानग चावहन े अत्यािश्यक 

प्राविनिक उपकिणहरु, गणुतति पिीक्षणका 
लानग प्रयोगिाला तर्ापना, योजनासाँग 

सभिन्िीत सामास्जक परिचालन जतता 
कायथका मार खचथ गिेको, 

▪ एकमषु्ट रुपमा कस्न्टन्जेन्सी छुयाएपनछ 

आयोजनागत रुपमा लागत अनमुान तयाि 

गदाथ छुटै्ट कन्टेन्जेन्सी िकम नछुयाएको, 
▪ प्रचनलत ऐन ननयम तर्ा कायथविनिमा 

तोवकएको सीमािन्दा बढी खचथ गिेको, 
▪ कस्न्टन्जेन्सी खचथसभबन्िी मापदण्ड तयाि 

गिी परिपालना गिेको । 

९ 

पिामिथ सेिा 
खचथको 
लेखापिीक्षण 

९.१ सभिाव्यता अध्ययन, 

सिेक्षण, नडजाइन, 

ड्रइङ, अन्िेषण, 

उत्खनन ि अनसुन्िान 

सभबन्िी ि ननमाथण 

कायथको सपुरििेक्षण गने 

कामको प्राविनिक 

पिामिथ सेिा सभबन्िी 
खचथ गदाथ अनािश्यक 

रुपमा ि ननयम विपिीत 

खचथ हनुे । 

▪ सभिन्िीत कायाथलयमा उपलब्ि 

जनिस्िबाट कुनै काम हनु नसक्न ेिएमा ि 

दातपृक्षसाँगको सभझौता बमोस्जम िैदेस्िक 

सहायता स्रोतबाट व्यहोरिन े गिी 
पिामिथदाताबाट सेिा प्राप्त गनुथपने िएमा 
मार पिामिथ सेिा नलएको, 

▪ पिामिथदाता छनौट गदाथ सािथजननक खरिद 

ऐन ननयमािलीको प्रविया पूिा गिेको, 
▪ सािथजननक खरिद ऐन ननयमािली 

बमोस्जमको उपयिु विनि प्रयोग गिी 
प्राविनिक ि आनर्थक प्रततािको मूल्याङ्कन 

गिी पिामिथदाता छनौट गिेको, 
▪ समयबि पिामिथ सेिाको ििुानी ददाँदा 

प्रमास्णत हास्जिी िा सभिन्िीत वििेषज्ञले 

काम गिेको प्रमाणको आिािमा ििुानी 
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िएको, 
▪ कायथ विििणमा आिारित पिामिथ सेिाको 

ििुानी ददाँदा कायथविििण बमोस्जमको काम 

सभपन्न िएको िा प्रनतिेदन प्राप्त िएको, 
▪ छनौट चिणमा प्रतताि गरिएका वििेषज्ञ 

उपस्तर्त िएको रे्िबदल िएमा समान 

योग्यता िएका वििेषज्ञ उपलब्ि िएको, 
▪ ििुानीमा कट्टा गनुथपने कि कट्टा गिेको, 
▪ सािथजननक ननमाथण कामको तलुनामा 

पिामिथ खचथको प्रनतित अत्यनिक निहेको, 
▪ सभझौता अनसुािको कामको लानग बेग्लै 

पिामिथदाता िाखी काम नगिाएको िा बेग्लै 

क्षेरको काम िेरिएसन मार्थ त 

पिामिथदातालाई नददएको, 
▪ सभझौतामा निएको र्पकाम गिाउनपुदाथ 

र्प कामको दि िाताथद्वािा ननिाथिण गिेकोमा 
औस्चत्यपूणथ िहेको, पिामिथदाताको 
कायथिनि र्प गरिएकोमा औस्चत्यपूणथ 
देस्खएको, 

▪ िोििनाथ खचथ िा प्रोनिजनल समको खचथको 
नबल ििपाई समािेि िएको । 

१० 
खरिद सभिन्िी 
लेखापिीक्षण 

१०.१ सािथजननक खरिद 

ऐन, ननयम मागथननदेिन 

ि कायथविनिहरुको 
पालना नहनु सक्न े। 

 

▪ आनर्थक िषथको तिीकृत कायथिम ि बजेट 

पारित िएपनछ िावषथक खरिद योजना 
परिमाजथन गने गिेको । 

▪ नभसथ िमोस्जम लगत अनमुान तयाि गिेको 
। 

▪ खरिद कायथ गदाथ तितर् प्रनततपिाथका 
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आिािमा प्रविया पयुाथई गने गिेको । 

▪ किाि सभझौता गदाथ प्रनततपिाथत्मक 

तरिकाले मनानसि मूल्य, सतथ ि अितर्ामा 
गरिएको । 

▪ तिीकृत अनमुान गरिएको िकम िन्दा बढी 
ििुानी हनुे नगिेको । 

▪ किाि सभझौताको विमा नगरिएको । 

▪ मोविलाइजेिन पेमेन्ट नलएि समयमा काम 

सरुु गने गिेको । 

▪ गणुततिको जााँच गिी ननमाथण कायथको 
ििुानी गने गिेको । 

▪ ऐन ननयम अनसुािको कि कट्टी गिेको 
▪ खरिद योजनामा खरिदको प्रकाि, सभिन्िीत 

विििण, सभिावित प्याकेज, समय तानलका, 
खरिद विनि सभझौताको वकनसम समािेि 

गिेको । 

▪ ठेकेदािले तोवकएको भयाद निर काम 

सभपन्न गिेको । 

▪ तोवकएको भयाद निर काम सभपन्न नगने 

ठेकेदािलाई काििाही हनुे गिेको । 

▪ किाि सभझौतामा उल्लेस्खत िकममा सीमा 
निर िही िेरिएिनबाट काम िएको । 

▪ उपिोिा सनमनतबाट आयोजना सञ्चालन 

गदाथ आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लािास्न्ित हनु े

घि परििािको पवहचान गिी आम िेलाबाट 

उपिोिा सनमनत गठन गरिएको । 

▪ लागत सहिानगताको व्यितर्ा निएको कुनै 

पनन योजना उपिोिा सनमनत मार्थ त 
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सञ्चालन गने नगिेको । 

▪ उपिोिा सनमनतले स्जभमा नलएको कायथ 
सभपन्न िएपनछ सोको िेखदेख, ममथत 

सभिाि गने स्जभमेिािी समेत तोकी 
आयोजनाको तिानमत्ि उपिोिा 
सनमनतलाई नै हततान्तिण गिेको । 

११ 
ििौटीको 
लेखापिीक्षण 

११.१ प्रचनलत काननु 

बमोस्जम कुनै काम गनुथ 
अगािै कुनै िकम 

अनग्रम ििौटी िाख्न ु पने 

िकम, मागेको ििौटी 
जमानत जतता ििौटी 
िकमको खाता ि ििौटी 
आभदानी गने, जर्त 

गने, सदितयाहा, वर्ताथ 
गने, बैङ्क वहसाब नमलान 

ननयमानसुाि नहनु े ि 
अनिलेख व्यिस्तर्त 

नहनुे । 

▪ ििौटीको विििण, ििौटी िाख्नकेो नाम 

ठेगाना, ििौटीको प्रयोजन, ििौटी प्राप्त 

िकम, सदितयाहा, वर्ताथ ि बााँकीको विििण 

दठक िहेको, 
▪ ठेक्का नबलबाट कट्टी हनुे ििौटी िकम 

व्यस्िगत ििौटी खातामा आभदानी बााँिी 
अद्यािनिक िाखेको, कायथसभपन्न िई ममथत 

सभिाि अिनि समाप्त िएपनछ मार वर्ताथ 
ददएको, 

▪ ठेक्काको ििौटी वर्ताथ ददाँदा कि चिुा 
प्रमाणपर ि मूल्य अनििवृि कि नमलान 

विििण नलएको, 
▪ गतिषथको ििौटी मौज्दात, यस िषथ प्राप्त 

ििौटीको आभदानी, खचथ 
(सदितयाहा/वर्ताथ) ि बााँकी यर्ाथर्पिक 

िहेको, ििौटीको बैङ्क वहसाब नमलान विििण 

निडान िएको निएमा कािण पवहचान 

गरिएको, 
▪ प्रयोजन समाप्त िएको ििौटी िकम सस्ञ्चत 

कोष खातामा जभमा गिेको िा सदितयाहा 
गिेको, 
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▪ ििौटी िकम अन्यर प्रयोग नगिेको िा 
सापटी नलगेको, 

▪ ठेक्का तोडी िा कुनै कािणले ििौटी जर्त 

हनुे ननणथय िएको ििौटी िकम जर्त गिी 
सस्ञ्चत कोष खातामा जभमा गिेको 

▪ कायाथलयमा प्राप्त ििौटीको आभदानी, खचथ 
(सदितयाहा/वर्ताथ) ि बााँकीको स्तर्नत 
तपष्ट देखाइएको । 

१२ 
िाजतिको 
लेखापिीक्षण 

१२.१ सङ्घीय ि प्रदेि 
सिकािबाट प्राप्त हनुे 
अनदुान तर्ा अन्य 
वििेष प्रकृनतको 
अनदुान बाहेक प्रचनलत 
ऐन ि ननयमािली 
बमोस्जम काननुले 
ददएको अनिकाि 
क्षेरनिर सङ्कलन गनथ 
पाउने कि, सेिा िलु्क, 

दततिु, नबिी िाजति 
तर्ा बााँडर्ााँडबाट प्राप्त 
हनु े िाजति िकम 
ननिाथिण असलुी एिं 
दास्खला काननु बमोस्जम 
असलु नगने ि त्यसको 
अनिलेख व्यिस्तर्त 
नहनु े। 

▪ प्रचनलत ऐन, ननयम ि काननुको 
आिािमा ननिाथिण गरिएको िाजति 
असलु गिेको, 

▪ असलु गनुथपने िाजति असलु िए निएको 
सभबन्िमा पिीक्षण मूल्याङ्कन गिी छुट 
िाजति ननिाथिण एिं असलु गने व्यितर्ा 
गिेको, 

▪ असलु गिेको िकम तोवकएको भयादनिर 
सस्ञ्चत कोषमा दास्खला गिेको, 

▪ प्रचनलत काननुबमोस्जम िाख्नपुने लेखा 
अनिलेख िाखेको ि तयाि गरिएका 
अनिलेख ि आनर्थक विििण, प्रनतिेदन 
सही ि यर्ार्थ िहेको, 

▪ िाजति चहुािट नहनुे व्यितर्ा गिेको, 
यस प्रयोजनको लानग सफ्टिेयि िाखेको 
िा आभदानीको नगदी िनसद जािी गने 
व्यितर्ामा आन्तरिक ननयन्रण कायम 
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गिेको, 

▪ बााँकी बक्यौता असलुउपि गनथ लगत 
कायम गिेको ि असलुीको लानग 
प्रिािकािी कदम चालेको, 

▪ समयमा िाजति नबझुाएको अितर्ामा 
नतनुथपने जरििाना िकम तिीकृत ननणथय 

अनसुाि उठाएको, 

▪ सङ्घीय ि प्रदेि सिकािबाट िाजति 
बााँडर्ााँड अनसुाि प्राप्त हनुपुने िाजति 
िकम प्राप्त िएको, 

▪ ठेक्का व्यितर्ापन गिी िाजति उठाउन े
व्यितर्ा िहेकोमा काननु बमोस्जम 
िाजति ठेक्का गरिएको ि सभझौता अनसुाि 
दास्खला गनुथपने िकम दास्खला गिेको, 

▪ आगामी िषथको आय, कायथयोजना तर्ा 
असलुी कायथतानलका सवहत िाजति 
प्रक्षेपण गिेको, प्रक्षेपण यर्ाथर्पिक 
िहेको । 

१३ 

िैदेस्िक 

सहायताको 
लेखापिीक्षण 

१३.१ िैदेस्िक 
सहायताबाट संचानलत 
आयोजनाहरुमा 
सभझौतामा तोवकएको 
प्रयोजनको िन्दा बावहि 
खचथ गने । 

१३.२ आयोजना 

▪ िोििनाथ हनुे गिी ग्राह्य खचथमार गिेको 
ि ती खचथहरु तोवकएको समयनिर 
िोििनाथ माग गरिएको एिं िोििनाथ 
प्राप्त िएको, 

▪ आयोजना सभझौता अनसुाि तोवकएको 
प्रयोजनमा िा आयोजनाको कायथक्षेर 
अन्तगथत नै खचथ गिेको, 
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सभझौतामा तोकेको 
क्याटेगोिी ि 
कभपोनेन्टमा 
छुयाइएको िकम 
िन्दा बढी÷घटी खचथ 
गिेको । 

१३.३. ऋण िा अनदुान 
सभझौताअनसुाि दात ृ
ननकायबाट िोििनाथ 
पाउनपुने खचथको 
अनिलेख व्यिस्तर्त 
निाख्न े ि 
सभझौताअनसुाि 
िोििनाथ नपाउने खचथ 
दाबी नगने । 

१३.४. दाताबाट सोझै 
ििुानी िएको िकम 
वित्तीय विििणमा 
समािेि नगने । 

१३.५ अस्न्तम लेखापिीक्षण 
पिात ् आयोजना लेखा 
समयमा पेस नगने 
आयोजना लेखा सही 
एिं यर्ाथर्पिक नहनु े
। 

▪ सभझौताको सभिन्िीत क्याटेगोिी तर्ा 
कभपोनेन्टमा खचथ गिेको र्िक िएमा 
दातपृक्षको तिीकृनत नलएको, 

▪ खचथको नेपाल सिकाि ि विनिन्न दात ृ
ननकायको अनपुात सभझौतामा उस्ल्लस्खत 
प्रनतित अनसुाि वििाजन गरिएको, 

▪ खचथको विििणबाट िोििनाथ माग गनथ 
सवकन े खचथ ि िकमको हद नमलेको 
तर्ा यतता खचथहरुसाँग सभिन्िीत प्रमाण 
कागजातहरु प्रतततु िएको, 

▪ सोझै ििुानीको लानग बजेटमा व्यितर्ा 
िएकोमा सोबाट िएको खचथको अनिलेख 
िाख्न ेगिेको ि िावषथक आनर्थक विििण ि 
आयोजना लेखामा समािेि गरिएको, 

▪ िैदेस्िक मरुामा खचथ िएको िकम 
नेपाली मरुामा नै खचथ जनाउने विननमय 
दि वहसाब सही िएको, 

▪ िततगुत अनदुान सहायता अन्तगथत प्राप्त 
िएको मालसामानको विििण तर्ा मूल्य 
खलुाई स्जन्सी आभदानी गिेको, 

▪ मालसामानको मूल्य विदेिी मरुामा िए 
नेपाली मरुामा लेखाङ्कन गदाथ विननमय 
दि वहसाब दठक वकनसमले गिेको, 

▪ इभप्रषे्ट/तपेिल/डेस्जग्नेटेड खाताबाट खचथ 
िएको िकम ि कोष पूनतथको विििण 
देस्खने गिी खाता िाखेको ि खाताको 
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वहसाब सही एिं यर्ाथर् िहेको, 

▪ दातसंृतर्ाको गाईडलाइन िा सािथजननक 
खरिद ऐन ननयमािली परिपालना गिी 
खरिद गिेको, 

▪ वित्तीय विििणमा आिारित िएि तयाि 
गरिएको आयोजना वहसाब सही एिं 
यर्ाथर्पिक िहेको, आयोजना सभझौताको 
िकम तोवकएको प्रयोजन िा कायथक्षेरमा 
खचथ िएको ि खचथको विििण िा 
आिनिक प्रगनत प्रनतिेदनको आिािमा 
ननकासा िा प्राप्त िएको िकम दठक 
िएको तर्ा सोसाँग सभिन्िीत 
कागजातहरु पयाथप्त िहेको, 

▪ आयोजना सभझौतामा तोवकएअनसुाि 
वित्तीय लगायत अन्य सतथहरु पालना 
गिेको, 

▪ ऋण िा अनदुान िकम, िोििनाथ हनुपुने 
िकम, दात ृ ननकाय ि महालेखा 
ननयन्रक कायाथलयसाँग निडेको । 

१४ 

सभपस्त्त एिं 

स्जन्सी 
व्यितर्ापनको 
लेखापिीक्षण 

१४.१ खचथ िएि जाने ि 
नजाने स्जन्सीको 
अनिलेखन, संिक्षण तर्ा 
उपयोग ि सभपस्त्त 
व्यितर्ापन उपयिु 
तििले नहनुे । 

१४.२. ममथत सभिाि गिेि 

▪ खचथ हनुे ि नहनुे स्जन्सी सामानको 
दास्खला, प्रमाणीकिण ि ननिीक्षणको 
व्यितर्ा गरिएको, 

▪ खरिद िएका सामानहरूको ििुानी गदाथ 
खरिद आदेि, दास्खला प्रनतिेदन संलग्न 
िहेको, 
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पनन प्रयोगमा नआउन े
िा ममथत गनथ उपयिु 
निएका स्जन्सी 
सामानको नललाम 
नबिी कायथ 
ननयमानसुाि नहनु े। 

▪ सामानहरुको वितततृ विििण वकनसम, 
मोडेल, मूल्य, खरिद गरिएको र्मथ िा 
तर्ान आदद तपष्ट रूपले उल्लेख गिी 
स्जन्सी आभदानी गरिएको, 

▪ कायाथलय तर्ानान्तिण तर्ा कमथचािी 
सरुिा हुाँदा बिबझुािर् िा सभपस्त्त 
हततान्तिण ननयनमत रुपमा गिेको, 

▪ खरिद िएका िा दाता िाष्ट्रहरूबाट 
िततगुत सहायता अन्तगथत प्राप्त िएका 
सामानहरूको वितततृ विििण ि मूल्य 
उल्लेख गिी स्जन्सी खातामा आभदानी 
जनाइएको, 

▪ ननयमानसुाि स्जन्सी ननिीक्षण गिाई 
प्रनतिेदन नलएको ि ममथत सभिाि एिं 
नललाम नबिी िा नमनाहा लगायतका 
काम कािबाही गिेको, 

▪ स्जन्सी नललाम नबिी गदाथ तोवकएको 
प्रविया पयुाथईथ नललाम नबिी गरिएको, 

▪ सिािीसािनहरुको खरिदमा वितततृ 
विििण वकनसम, मोडेल, चेस्चस नं., 
मूल्य, खरिद गरिएको र्मथ िा तर्ान 
आदद तपष्ट रूपले स्जन्सी खातामा 
उल्लेख गरिएको, 

▪ सभपस्त्तको अनिलेख समसु्चतरुपमा 
िाखेको तर्ा उपयोग गिेको, 

▪ खचथ िएि जाने ि नजाने स्जन्सीको 
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अनिलेख बेग्लाबेग्लै स्जन्सी खातामा 
िाखी प्रत्येक आनर्थक िषथमा खचथ िएि 
जाने सामानका लानग यर्ार्थ ि सही 
तरिकाले अ.ल्या. गिी नयााँ स्जन्सी खाता 
िाखेको, 

▪ िैदेस्िक सहायताबाट संचानलत 
कायथिममा विदेिी सल्लाहकािहरु ि 
ननमाथण व्यिसायीले हततान्तिण गनुथपने 
सामान हततान्तिण गिे नगिेको 
अनगुमन गिेको एिं हततान्तिण गिेका 
सामानहरु आभदानी बााँिेको । 
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परिच्छेद ४ 

आन्तरिक लेखापिीक्षण जााँचसूची (Internal Audit Checklist)  

(म.ले.प. र्ािाम नं. ८०६ साँग सभिन्िीत) 

    ४.१  स्िषथक (Topic) 

1 िाजति 

2 खचथ 
3 बजेट 

4 आयोजना लेखा 
5 सभपनत तर्ा मालसामान 

6 ननमाथण कायथ 
7 ििौटी  
8 आन्तरिक ननयन्रण 

9 बेरूज ू- म.ले.प. र्ािम नः २७३, सहायक लेखा वटप्पणीहरू (वटप्पणी-१३), बेरूजकुो अितर्ाः भयाद नाघेको 
पेतकी बेरूज,ु ननयनमत गनुथ पने बेरूज,ु असलु उपि गनुथ पने बेरूज ु_ 
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       ४.२   जााँचसूची (Internal audit check list) 

आन्तरिक लेखापिीक्षण गदाथ संिावित जोस्खममा आिारित िहेि लेखापिीक्षण गनथ मलेप र्ािाम नं. ८०६ बमोस्जमको 
ननभनानसुाि आन्तरिक लेखापिीक्षण जााँचसूची (Internal audit check list) अनसुिण गनुथ पदथछ । 

नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

1.  प्रचनलत कानूनी व्यितर्ा      

2.  व्यितर्ापकीय अभ्यासको प्रिािकारिता 

तिीकृत दििन्दी 

 

पदपूनतथः  रििः 

 

सूचना प्रविनिको प्रयोग िएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

3.  नमतव्यवयता, सेिा प्रिाह ि खरिदमा पािदस्िथता 

 

     

4.  कायथदक्षता 

 

     

5.  प्रिािकारिता कायथको ददगोपना 

 

     

6.  आन्तरिक ननयन्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन 

 

     

7.  से्रतता तर्ा प्रनतिेदन तर्थ को पिीक्षण      



 

46 
 

नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

▪ से्रतता /कागजात िीतपूिथक तयाि गिी तिीकृत 

गिाइ "ििुानी ियो" िने्न छाप 

▪ से्रततामा अंक गस्णतीय ििुता कायम गनथ रूज ु

ि निडान गिी एवकन गरिएको 
▪ खचथको र्ााँटिािी लगायत विनिन्न प्रनतिेदनहरू 

तोवकएको समयमा तयाि गिी पेस गिेको  
▪ गोश्वािा िौचि लगायतका कागजात ि अनिलेख 

अनिकाि प्राप्त अनिकािीबाट प्रमास्णत गिेको  
▪ मवहनाको अन्तमा बैङ्क नगदी वकताबको 

सन्तलुन पिीक्षण गिेको 
▪ बैङ्क वहसाब विििण निडेको 
▪ कोलेननकाको वहसाब LMBIS-TSA-CGAS 

बमोस्जम चतुत दरुुतत िहेको 
▪ बजेट खचथ उप-स्िषथकमा विननयोस्जत िकमको 

सीमा निर िही खचथ िएको 
▪ ििुानी ददन बााँकीको कच्चािािी कोलेननका 

बाट प्रमास्णत गिाएको 
▪ विगतको ििुानी गदाथ तिीकृत कायथिममा 

समािेि गिेको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  विननयोजन तर्थ को पिीक्षणको जााँच सूची 

तलब ित्ता 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

▪ ननजामती वकताबखाना/को.ले.नन.का. तर्ा अन्य 

सभिन्िीत ननकायबाट तलबी प्रनतिेदन पािीत 

िएको  
▪ हास्जिी अनिलेख संलग्न िएको  
▪ गयल गिेको ददनको तलब कट्टा गिेको 
▪ अन्य कायाथलयबाट काजमा आएको 

कमथचािीलाई िोििनाथ ददने गिी ििुानी 
गरिएको तलब िोििनाथ प्राप्त गिेको  

▪ ननयमले तोकेको िन्दा बढी अिनि काजमा 
िाखेको 

▪ सरूिा बढुिा िई आउने कमथचािीलाई हालको 
कायाथलयमा हास्जि िएको नमनत देस्ख मार 

तर्ानीय ित्ता ददएको  
▪ अनग्रम पारिश्रनमक कि कट्टी गिी िाजति 

दास्खला िएको 

पेतकी 

▪ पेतकी ददंदा आिश्यकता िन्दा बढी नहनुे गिी 
ददएको  

▪ पेतकी र्छ्यौटको लागी भयाद निर से्रतता दताथ 
िएको 

▪ भयाद निर पेतकी र्छ्यौट नगिेकोमा व्याज 

असलुी ि अन्य काििाही िएको 
▪ पेतकी नलन े व्यस्ि िा संतर्ाको विििणको 

अनिलेख िाखेको  
▪ भयाद नाघेको ि भयाद ननाघेको पेतकीको छुट्टा 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

छुटै्ट विििण िाखेको 
▪ र्मथ कभपनी िा संतर्ालाई पेस्तक ददंदा बैङ्क 

ग्यािेण्टी नलएको  
▪ बील ििुानी गदाथ सभझौता बमोस्जम कटाउन ु

पने पेतकी िकम कट्टा गिेको 
▪ िािा, नबजलुी तर्ा टेनलर्ोनको ििौटी िापत 

िाखेको पेतकीको विििण को.ले.नन.का. मा 
पठाएको  

▪ आनर्थक िषथको अन्तमा र्छ्यौट हनु नसकेको 
पेतकी िकम अको आनर्थक िषथमा स्जभमेिािी 
सािेको 

▪ प्रनततपर अनिलेख िाखेको 

स्जन्सी 

▪ प्रत्येक आनर्थक िषथमा स्जन्सी ननिीक्षण गने 

गिेको 
▪ प्रयोगमा नआउन े स्जन्सी सामानको नललाम / 

नबिी गिेको 
▪ ममथत संिाि हनु सक्न ेसामान नललाम /नबवि 

गिेको 
▪ अनिग्रहण िा खरिद गिेको जग्गा / ििनको 

िनीपूजाथ कायाथलयको नाममा प्राप्त गिेको 
▪ बीउ, बीजन औषनि आदद स्जन्सी सामानको 

िण्डािण नबन काडथ िा उस्चत तरिकाले गिेको 
▪ मेस्िनिी सामानको ममथत संिािको अनिलेख 

िाखेको 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

▪ हेिी ईस्क्िप्मेन्ट िाडामा नलने ददन े गिेकोमा 
ननयमानसुाि अनिलेख िाखेको 
 

कि सभिन्िी 

▪ ननयम अनसुाि कट्टी गनुथ पने अनग्रम आयकि 
कट्टी गिी सभिन्िीत कोषमा दास्खला गिेको 

▪ मालसामानको खरिद गदाथ  प्यान ि 
मूल्यअनिबदृ्दी किमा दताथ िएको नबिेताबाट 

खरिद गिेको 
▪ मूल्य अनिबदृ्दी कि समािेि िएको बील 

ििुानी गदाथ सभिन्िीत िाजति कायाथलयलाई 

जानकािी ददएको 
▪ खरिद गिेको बीलको प्यान /भ्याट नभबि 

आन्तरिक िाजति कायाथलयको िेिसाइटमा 
निडान गिेको 

तानलम, सेनमनाि तर्ा बैठक ित्ता 

▪ तानलम,सेनमनाि बैठक ित्ता तर्ा अन्य खचथहरू 

तिीकृत नभसथ बमोस्जम िएको  
▪ तानलम, सेनमनाि ि बैठकको खचथ तोवकएको 

नभसथ अनसुाि बााँडर्ााँट गिी तिीकृत गिेको 
▪ बोलपर मूल्यांकन सनमनत बाहेक एउटै ननकाय 

अन्तगथतका कमथचािीहरू मार बसी बैठक ित्ता 
नलएको 

▪ बैठक ित्ता ििुानी गदाथ कायाथलय समय अस्घ 

िा पनछ बसेको बततगुत प्रमाण  
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

▪ बैठक ित्ता काननु बमोस्जमको सनमनतबाट 

गदठत उपसनमनतलाई मार ििुानी गिेको 
▪ बैठकमा आमस्न्रत िा नबिेषज्ञ नतन जना िन्दा 

बवढ िास्खएको  

खरिद सभिन्िी 

▪ सािथजननक खरिदमा रू. दि लाख िन्दा 
मानर्को खरिद गदाथ िावषथक खरिद योजना तयाि 
गिेको 

▪ दि किोड िन्दा मानर् िा बहिुवषथय योजनाको 
खरिद गदाथ गरुू खरिद योजना तयाि गिेको 

▪ एकै पटक खरिद गनथ सवकनमेा बोलपर छल्न े

उद्देश्यले एउटै कामलाई टुिा टुिा गिाई 

खरिद गिेको  
▪ सािथजननक खरिद (ननमाथण, मालसामान ि सेिा) 

को लागत अनमुान तयाि गदाथ प्रचनलत तिीकृत 

दि िेट बमोस्जम गिेको 
▪ मालसामान खरिद गदाथ आिश्यकता िन्दा बढी 

परिमाणमा खरिद गिेको 
▪ बोलपर िा स्िलबन्दी दििाउपर बमोस्जमका 

सबै मालसामान, ननमाथण सामाग्री ि सेिा आपूनतथ 
गिेको  

▪ मालसामान िा सेिा खरिद गदाथ एक पटकमा 
िा एक आनर्थक िषथमा एउटै व्यस्ि िा र्मथबाट 

पााँच लाख िन्दा बढीको खरिद गिेको 
▪ सिकािी कामको लानग घि, जग्गा, गोदाम 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

िाडा िा िहालमा नलई ििुानी ददइएकोमा 
िेण्ट कनमटीले ननणथय गिेको  

▪ ननमाथण कायथको ड्रइङ्, नडजाइन तर्ा 
तपेनसवर्केिन, नभसथ ि दि विश्लषेण सािथजननक 

खरिद ननयमािली बमोस्जम तिीकृत िएको 
▪ लागत अनमुान तयाि गदाथ ि सो बमोस्जमको 

कायथ गदाथ नलड नलएकोमा सो िाततविकतामा 
आिारित  

▪ अमानतबाट ननमाथण सभबन्िी काम गिाउाँदा 
एक तह मानर्को अनिकािीको तिीकृनत नलएको 

▪ उपिोिा सनमनत बाट ननमाथण कायथ गिाउन 

प्रार्नमकता ददन ुपनेमा सो अनसुाि गिेको 
▪ पूिथ योग्यता ननिाथिण प्रवियाबाट ननमाथण कायथ 

गिाएको िए खरिद काननुको प्रविया पिुा 
गिेको 

▪ प्राविनिक /पिामिथ सेिा नलएकोमा खरिद 

काननुको प्रविया पिुा गिेको 
▪ पिामिथ सेिाको लागत अनमुानको दििेट 

िाततविक बजाि मूल्य िन्दा िेिै बढी हनुे गिी 
कायम गिेको 

▪ प्राविनिक /पिामिथ सेिा नलएकोमा सो काम 

कायाथलयको जनिस्िबाटै हनु सक्न ेअितर्ा 
▪ ननमाथण कायथको लागत अनमुान, ड्रइङ,नडजाइन 

तर्ा बोलपर सभिन्िीत कागजातहरू अनिकाि 
प्राप्त अनिकािीबाट तिीकृत िएको  

▪ बोलपरको सूचना सािथजननक खरिद काननुको 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

प्राििान अनसुाि िएको 
▪ बोलपरको सूचना बमोस्जम नबवि ि दास्खला 

िएका बोलपरहरू छुटै्ट वकताबमा दताथ गिी 
अनिकाि प्राप्त अनिकािीबाट प्रमास्णत गिेको  

▪ बोलपर मूल्याङ्कन सनमनतबाट प्राविनिक ि 

आनर्थक प्रतताि मूल्याङ्न गिेको 
▪ िेरिएसन आदेि ददएको िए खरिद काननु 

बमोस्जम गिेको 
▪ ननमाथण कायथ सभपन्न िएपनछ कायथतिीकाि 

/कायथ सभपन्न प्रनतिेदन तयाि गिेको 
▪ कस्न्टन्जेन्सी खचथको खाता िाखी, ननमाथण 

कायथसाँग सभिन्िीत सीमा निर िही खचथ गिेको  
▪ कभप्यटुिाइज्ड नापी वकताब तयाि गरिएकोमा 

प्रत्येक पानामा पेज नं.िाखी बाइस्ण्डङ गिी नापी 
वकताब ननयन्रण अनिलेख अध्यािनिक िाखेको 

▪ ननमाथण व्यिसायी/आपूनतथकताथले मूल्य अनिबदृ्दी 
कि बीजक नं. हातले लेखेको िा सच्याई जािी 
गिेको 

▪ डोि हास्जिी ननयन्रण वकताब ननयमानसुाि 

अध्यािनिक िाखेको 

बैदेस्िक श्रोत  

▪ खचथ िएको िकमको श्रोत वििाजन गदाथ 
सहायता सभझौतामा उल्लेस्खत अनपुात 

बमोस्जम गिेको  
▪ िोििनाथ हनुे गिी िएका खचथहरू तोवकएको 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

समय निर िोििनाथ माग गिेको 
▪ सोझै ििुानी गदाथ बजेटमा व्यितर्ा िएको 

िन्दा बढी खचथ िएको  
▪ सोझै ििुानी खचथको विििणको अनिलेख 

िाखेको तर्ा मानसक खचथको र्ााँटिािी /िावषथक 

आनर्थक विििणमा समािेि गिेको 
▪ िततगुत अनदुान सहायता अन्तगथत प्राप्त िएको 

मालसामानको विििण तर्ा मूल्य खलेुको 
▪ िततगुत अनदुान सहायता अन्तगथत प्राप्त िएको 

मालसामानहरू स्जन्सी दास्खला गिेको 
▪ इभप्रषे्ट /तपेिल खाताबाट खचथ िएको िकम ि 

कोषपूनतथको खाता िाखेको 
▪ िोििनाथ हनु े गिी िएको खचथहरू इभप्रषे्ट / 

तपेिल खाताबाट ट्रान्सर्ि गिी कोष पूनतथ माग 

गिेको 
▪ प्रनततपर खोल्न ु पूिथ खरिद सभिन्िी ठेक्का पिुा 

गिी सभझौता गिेको 
▪ ठेक्कापट्टामा उल्लेस्खत सतथहरू प्रनततपरमा 

उल्लेख गिेको 
▪ प्रनततपरबाट प्राप्त मालसामान प्रानबनिक जााँच 

गिाई तटोि दास्खला िएको 
▪ गत आ.ि.सभमको आयोजना लेखा विििणमा 

उल्लेख गरिएका अंकहरू यस िषथको आयोजना 
लेखा विििणमा अ.ल्या. गिेको दठक 

▪ बैदेस्िक श्रोतगत ननकासा खचथको विििण दठक 

▪ ऋण माग दिखातत परमा नसलनसलेिाि नभबि 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

िास्खएको 
▪ इभप्रषे्ट / तपेिल खातामा प्राप्त िएको ि खचथ 

िएको िकम नबदेिी मरुा ि नपेाली मरुा दिैुमा 
देस्खने गिी लेखा िाखेको 

▪ इभप्रषे्ट / तपेिल खाता बैङ्कसंग मानसक रूपमा 
निडान गरिएको 

▪ खचथ विििणको आिािमा ऋण ििुानी 
अनिलेख िास्खएको  

▪ ििुानी ददन बााँकीको कच्चािािी ननयमानसुाि 
प्रमास्णत गिेको 

 

ससतथ ि अन्य अनदुान 

▪ अनदुान खचथ गदाथ िावषथक कायथिममा लक्ष्य ि 
उपलस्ब्ि ननिाथिण गिेि मार गरिएको  

▪ अनदुान खचथ गदाथ खरिद काननु बमोस्जम 

आिश्यक प्रविया पिुा गिेको 
▪ ससतथ, समपिुक ि वििषे अनदुान सहायताको 

िकम आ.ि.को अन्त्य सभममा खचथ निइ बााँकी 
िकम विज गिेको  

9.  िाजति तर्थ को पिीक्षणको जााँच सूची 

▪ िाजति दििन्दी अनसुाि िा ननिाथरित लक्ष्य 

बमोस्जमको सबै िाजति िकम उठेको  
▪ असलु हनु बााँकी िाजति िए सो को लगत 

िाखेको 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

▪ असलु िएको सबै िकम िाजति  दास्खला 
गिेको 

▪ िाजति असलु गनथ प्रयोग गरिएका िनसदहरू 

अपचलन हनु नपाउने गिी िनसद ननयन्रण 

खाताको व्यितर्ा गिेको 
▪ नगद बाहेक बैङ्क िौचिबाट प्राप्त िाजति 

आभदानीको िनसद ददन ेगिेको 
▪ आभदानी िनसदमा नसलनसलेिाि रूपमा िनसद 

नभबि छावपएको  
▪ नगद प्राप्त िकम सोही ददन िा िोनलपल्ट बैङ्क 

दास्खला गने गिेको  
▪ िनसद िंकातपद वकनसमले केिमेट गिी अंक 

सच्याएको िा र्पघट गिेको 
▪ काट्न बााँकी आभदानी िनसद दठक संख्यामा 

मौजदुा िहेको 
▪ िद्द गरिएको िनसदका सबै प्रनत ठेलीमा नै 

मौजदुा िहेको 
▪ िाजश्व कािोबािका लानग अननिायथ रूपमा 

गोश्वािा िौचि तयाि गने गिेको 
▪ आभदानीको प्रत्येक बैङ्क िौचिमा "....नमनतमा 

आभदानी जनाइयो" िने्न छाप लगाएको 
▪ एक िन्दा बढी खाता हनु ेकायाथलयले खातागत 

रूपमा अनिलेख लेजि िाखेको 
▪ कोषको अितर्ामा बैङ्क दास्खला ि नगद 

मौज्दातको जोड जभमा निडेको 
▪ कोषको मानसक प्रनतिेदनहरूको जभमा ि 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

िावषथक विििणको अंक निडेको 
▪ गत िषथको नगद मौज्दात यस आ.ब.मा बैङ्क 

दास्खला गिेको 
▪ िाजश्व खाताको से्रतताले देखाएको  बैङ्क मौज्दात 

ि बैङ्क तटेटमेन्टले देखाएको  खातागत िकम 

निडेको 

10.  ििौटी तर्थ को पिीक्षण जााँचसूची 

▪ ििौटी िकम आभदानी खचथ लेखेकोमा 
ननयमपूिथकको प्रविया ि पयाथप्त आिाि प्रमाण 

संलग्न गिेको 
▪ सदि तयाहा गिेकोमा सो िकम िाजश्वमा 

आभदानी बााँिेको 
▪ ननयमानसुाि भयाद पगेुको ििौटी वर्ताथ िा सदि 

तयाहा गिी खाता बन्द गिेको 
▪ ििौटी वर्ताथ गदाथ ननददथष्ट ममथत सभिाि ि अबनि 

नबतेको ि कि चिुा /समायोजन पर नलएको  
▪ आ.ि. को अन्त्यमा नाम नामेसी सवहतको 

व्यस्िगत ििौटीको विििण तयाि गिेको  
▪ व्यस्िगत नामनामेसी अनसुािको ििौटी खाता 

िकम ि ििौटी बााँकीमा देखाइएको मौज्दात 

िकम निडेको  
▪ ििौटी खाताले देखाएको बााँकी िकम ि बैङ्क 

तटेटमेन्ट अनसुािको बााँकी निडेको 
▪ सािथजननक ननमाथण ि खरिदको लानग 

व्यिसायीबाट नलइएको बैङ्क ग्यािेण्टीको 
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नस.नं. पिीक्षण गनुथपने विषय छ छैन 

िेरूजकुो वकनसम 

सैद्दास्न्तक 
असलु 

उपि 
अननयनमत 

अनिलेख िाखेको 
▪ ननमाथण व्यिसायी/आपूनतथकताथको व्यस्िगत 

ििौटी खाता िाखेको 
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परिच्छेद ५ 

अनसूुस्च – १ 

(परिच्छेद १ को १.६ साँग सभिन्िीत) 

आन्तरिक लेखापिीक्षकको आचािसंवहता 

आचाि संवहताको घोषणापर 

 

लेखापिीक्षण गरिने कायाथलयको  नामः  

.....................................कायाथलयको आनर्थक िषथ .......... लेखापिीक्षणको लानग, म घोषणा गदथछु वक लेखापिीक्षण 

गरिने कायाथलयको प्रचनलत ऐन ननयम, ननयमािली, कायथविनि, ननदेस्िकाको पणुथ रुपले पालना गनेछु । लेखापिीक्षण 

गरिने ननकायसाँग म ि मेिो परििािका ननकटतम सदतयको कुनै वित्तीय तिार्थ िहेको छैन ।  लेखापिीक्षण गरिने ननकाय 

ि यसका सस्चि, लेखा प्रमखु ि कमथचािीहरुसाँग मेिो कुनै व्यािसावयक सभबन्ि िहेको छैन ।  लेखापिीक्षण गरिन े

ननकायले ननयसु्ि गिेका व्यस्ि िा लेखापिीक्षण गिाउनमा संलग्न व्यस्िबाट मैले कुनै सवुििा, उपहाि ि चन्दा नलएको 
िा नलन ेछैन ।  लेखापिीक्षण गरिन ेननकायको आनर्थक िषथको वित्तीय प्रनतिेदन तयािीमा मेिो ननकटतम ्तर्ा नस्जकका 
परििािको सदतयको संलग्नता िहेको छैन ।  

लेखापिीक्षणको तितन्रतामा आाँच आउने गिी लेखापिीक्षण गरिने ननकायको प्रमखु, लेखा प्रमखु ि कमथचािीहरुसाँग मेिो 
कुनै वकनसमको सभबन्ि छैन । पेिागत आचिणको पालना एिं क्षमताको सदपुयोग गिी पेसागत मान्यता, ननष्पक्षता ि 

तटतर्ताका सार् लेखापिीक्षण सभपन्न गनेछु । लेखापिीक्षणको प्रविया ि लेखापिीक्षणका िममा प्राप्त िएका 
सूचनाहरू तेस्रो पक्षलाई जानकािी गिाउने छैन ।   

घोषणा  

तपनसल बमोस्जम दततखत गने मलाई आन्तरिक लेखापिीक्षण आचािसंवहता मा उस्ल्लस्खत ब्यहोिा, आिश्यकता ि 

जबार्देवहताको बािेमा पूणथ जानकािी छ ।  

 

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

दततखत 

आन्तरिक लेखापिीक्षकको नाम 

पद 
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अनसूुस्च– २ 

परिच्छेद–२ को (२.३.१) साँग सभिन्िीत 

आन्तरिक लेखापिीक्षण योजना / कायथयोजना 

आनर्थक िषथ..... 
 

क. लेखापिीक्षण गदाथ जानकािी िाख्नपुने कुिाहरु 

(क) कायाथलय सङगठन, संिचना ि काम कतथव्य ि अनिकािको बािेमा 

(ख) कायाथलयको प्रकृती ि कामको तिरुप अनसुाि सभिाव्य जोस्खमहरु आकंलन 

(ग) शे्रष्ता प्रणालीको बािेमा  

(घ) सभिन्िीत ऐन, ननयम, ननदेस्िका, कायथविनि ि परिपरहरुको िािेमा 

(ङ) आभदानी खचथको िगीकिण ि व्याख्याको िािेमा, 

(च) स्जन्सी सभबन्िी विििणको िािेमा, 

(छ) गत िषथको प्रनतिेदनमा औलँ्याइएका समतया ि सिोकािका विषयिततकुा बािेमा, 

(ज) आन्तरिक ननयन्रण प्रणालीको प्रकृती ि अितर्ाको बािेमा, 

(छ) िैदेस्िक सहायताका आयोजनाको बािेमा । 

 

ख. आन्तरिक लेखापिीक्षण योजना  

(क) लेखापिीक्षण गने ननकायको परिचय  

 

 

(ख) लेखापिीक्षण गने ननकायको उदे्दश्य  

 

 

 

  

अनसुचुी २.० 
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(ग) व्यितर्ापकीय झलक 

 

 

 

(घ) स्तिकृत ि संचानलत कायथिमहरु 

 

 

 

(ङ) लेखांकन प्रणाली ि आन्तरिक ननयन्रणको स्तर्नत  

 

 

 

(च) लेखापिीक्षणको क्षेर तर्ा पिनत 

 

 

 

(छ) लेखापिीक्षण कायथविनि 

 

 

 

 

(ज) गत विगतका लेखापिीक्षणबाट औल्याइएका प्रमखु बेरुजहुरु ि र्छयौटको स्तर्नत 

 

 

 

(झ) यस िषथको लेखापिीक्षणमा हेनुथ पने प्रमखु ब्यहोिाहरु 

 

 

 

(ञ) लेखापिीक्षणका लानग संलग्न जनिस्ि ि कायथवििाजन 

 

 

 

(ट) आन्तरिक लेखापिीक्षण कायथतानलका
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आन्तरिक लेखापिीक्षण कायथयोजना 

आनर्थक िषथः 

अनसूुस्च– २.१ 

नस.नं.(१) कायाथलयको नाम (२) 

आलेप कायथ 
विििण (३) 

िजेट 

उपस्िषथक 

नं.(४) 

मवहना (५) 
आन्तरिक 

लेखापिीक्षक श्रािण िार आस्श्वन कानतथक मंसीि पौष माि र्ागनु चैर बैिाक जेष्ठ आषाढ 

आलेप               

  संपिीक्षण               

                 

नोटः  

क. आ.ले.प. कायथयोजना िने तरिका 

१) नसलनसलेिाि नभबि लेख्न े। 

२) तहको नाम, प्रत्येक िजेट उप-स्िषथकगत एिं से्रततागत रुपमा लेख्न े। 

३) आ.ले.प. गनथ ददएको कायथविििणको िािेमा लेख्न े। 

४) िजेट उपस्िषथकको नाम लेख्न े। 

५) लेखापिीक्षण गरिएको मवहना लेख्न े।  
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६) आन्तरिक लेखापिीक्षण गनेको नाम 

ख. लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण योजना तयाि गदाथ यस अनसूुचीको आिािमा गनुथ पदथछ ।  

ग. यो अनसूुची यस हातेपसु्ततकाको परिच्छेद–२ को (२.३.१) साँग सभिन्िीत छ ।
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अनसूुची – ३ 

परिच्छेद–२ को (२.३,३) साँग सभिन्िीत 

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

आन्तरिक लेखापिीक्षण िाखा 

पर संख्याः                                                                                  नमनतः 
 

विषयः आन्तरिक लेखापिीक्षणको प्रनतिेदन बािेमा । 

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

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

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

महािय,  

त्यस कायाथलयको आनर्थक िषथ .................................को आभदानी, खचथ ि ििौटीको आनर्थक विििण तर्ा सोसाँग 

सभिन्िीत पेस िए सभमको से्रतताको लेखापिीक्षण सभपन्न गिी तयाि गरिएको पाना (..............) को प्रनतिेदन संलग्न छ 

। प्रनतिेदनमा उल्लेस्खत ब्यहोिाको सभबन्िमा प्रचनलत काननु बमोस्जम ३५ ददननिर असूल र्छ्यौट िएको प्रमाण िा 
बेरूज ुकायम गनथ नपने कुनै कािण िए प्रमाण सवहतको जिार् पठाउन हनु अनिुोि गदथछु । 

लेखापिीक्षण सभपन्न िएका बजेट स्िषथक नभबिहरू 

१ 

२ 

३ 

 

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

आन्तरिक लेखापिीक्षक 

 

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

श्री ...............................  प्रनतिेदन संलग्न छ ।  

श्री ...............................  प्रनतिेदन संलग्न छ । 
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अनसूुची – ३.१ 
परिच्छेद–२ को (२.३,३) साँग सभिन्िीत 

कोड गो.िौ.नं 
लेखापिीक्षणबाट देस्खएको बेरूज ुविििण 

(बगीकिण बमोस्जम) 
बेरूजकुो कानूनी आिाि  

असलु उपि गनुथ 
पने 

अननयनमत 
पेतकी 

 
कैवर्यत 

भयाद नाघेको  भयाद ननाघकेो   

 विननयोजन   

 ि.उ.स्ि.नं.  A  

 १               
 

 २               
 

                 

 ि.उ.स्ि.नं.   B      
 

१        
 

२        
 

ि.उ.स्ि.नं.   C      
 

१        
 

२        
 

 िाजश्व  

 १               
 

 २               
 

 ििौटी  
१        

 

२        
 

कायथसञ्चालन कोष 

१        
 

२        
 

 



म्याद नाघेको म्याद ननाघेको

१०० आन्तरिक नियन्त्रण 

१. आन्तरिक नियन्रण प्रणाली तयाि िगिेको ।

२. आन्तरिक नियन्रण समिनत गठि िगिेको ।  ।

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 ददि ुपि ेव्यवस्था  िहेको ।

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

को  शे्रस्ता कागिात ................................ (कायािलयको िाि)  लगेकोले 

आन्तरिक लेखा परिक्षणको क्रििा पशे हुि िसकेकोले पशे गिी नियमित 

गिाउिु पि ेरु......................

१०५
१०५.१
१०५.२
२०० मलेप फारम र खाताहरुको प्रयोग

२०१

ििमत संम्भाि तथा संिक्षण आवेदि  

फािि ि अनभलेख खाता  ( ि.ले.प.फा. 

ि. ४१४ ि ४१५ )

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    ।

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 पि े 

रु. ..........................

आलेपको बानषमक प्रनतवेदि (बेरूजुको बगीकिण सनित)

परिच्छेद–५ सँग सम्बजन्धत

अिसुचूी -४

१. नवनिय प्रनतवेदि तयाि गिम तोनकएको सियअवनि सिाप्त भएको 

निनतले ७ नदि नभत्र नबदुनतय वा अन्य उपयुक्त िाध्यिबाट सावमजनिक गिुम 

पिे कािुिी व्यवस्था ििेकोिा  सावमजनिक िगिेको ।

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व ऐि २०७६ दफा ५६ ि 

नियिावली २०७७ नियि ७३ बिोनजि  प्रचनलत कािुि बिोनजि 

तयाि गरिएका नवनिय प्रनतवेदि तयाि गिम तोनकएको अवनि सिाप्त 

भएको सात नदिनभत्र तालुक कायामलयिा पठाउिे एंव नबदुनतय वा 

अन्य उपयुक्त्ि िाध्यिबाट सावमजनिक गिुम पिे कािुिी व्यवस्था 

ििेको ।

नवनिय प्रनतवेदििरुको सावमजनिकिण१०३

पेश्की रु.
अननयनित रु.कोड िं बेरुजु नशषमक कािूिी व्यवस्था बेरुजुको व्यिोिा जम्मा बेरुजु 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 पि े

व्यवस्था िहेको ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयाि गिे 

िगिेको

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि, २०७६ दर्ा ३१, ि 
नियिावली २०७७ नियि  ८१  बिोजिि  सबै सिकािी निकायले  

तयाि गिुि पि ेउल्लेख िहेको । िहालेखा नियन्रक कायािलयले 

आन्तरिक नियन्रण प्रणाली ददग्दशिि २०७५ तयाि पािी प्रकाशि 

गिेको ।

१०१

निरिक्षण तथा सुपिीवेक्षणको 

कायामन्वयि स्स्थती

अन्य 
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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 पि े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 ।

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 ।

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

ि.ले.प.र्ा.ि. २०२) मसर्ारिस भै 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 ।

२०५ ठेक्का लगत ( ि.ले.प.फा. ५१२)

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व ऐि २०७६ दफा २५ ि  

नियिावली २०७७ नियि ३९ िा  भुक्तािीलाई व्यवस्स्थत ि 

प्रभावकािी बिाउि व्यवस्था ििेको । ठेक्काको भुक्तािीव्यवस्स्थत 

गिम  ि.ले.प.फा.  ५०६ को  व्यबस्था भएको ।

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 पि े

 रु. ...................

२०६ अन्य ( म.ले.प.फा.को प्रयोग)

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

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व ऐि २०७६ दर्ा २५ ि 
नियािावली २०७७ नियि ३९ िा चालु बषिको विेटले िखाम्िे 
भएिा ि आगािी बषििा भकु्तािीददिु पि ेभएिा तोककएको ढाँचािा 
भकु्तािीददि बाँकीको ववविण सम्बजन्धत कोष तथा लेखा नियन्रक 

कायािलयबाट प्रिाणणत गिाउिु पि े। िसका लागी िलेप र्ा. ि. 

२२१ व्यबस्था भएको ।

भुक्तािी नदि बााँकीको खाता तथा 

कच्चावािी बेगि   भुक्तािी   ( 

ि.ले.प.फा.ि. २२१)

२०२
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२०६.१
३००

१. निम्िािसुाि कायिक्रिको ववविय तथा भौनतक प्रगनत न्यिु देणखयो ।

२. भौनतक लक्ष्य ि प्रगनत देणखि ेगिी प्रगनत प्रनतवदेि िबिाएको ।
......................................... (कायिक्रिको िाि) ववनियोििको खचि ि ै

िगिी किि भएकोले कायिक्रि सचंालि िहुिकुो कािण पशे गिुि पि े।

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

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

२. कुि ै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 गि ेगिेको देणखएकोले यसिी कोषिा िम्िा गिेको िकि असलु 

उपि गिी बरेुिु िािस्व मशषिकिा  िम्िा गिुि  पि े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  पि े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 पि ेदेणखयो ।

बानषिक बजेट तथा कायिक्रम

३०३

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व ऐि २०७६ दफा १९  िा 

स्िकृत बजेट ि कायमक्रिको कायामन्वयििा सियतानलका तयाि गरि 

लक्ष्य िानसल गिुमपिे तथा  नियिावली २०७७  नियि ३६ िा  

प्रगनतको सिीक्षा तथा हुि िसकु्नका कािणको बािेिा नजमे्मवाि 

व्यनिलाई कािवािीको  व्यबस्था भएको ।

बानषमक 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 बानषमक बजेट ि कायमक्रि 

नवपरित खचम

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 पि े 

व्यवस्था िहेको ।
साल तिाििा बााँकी िकि नफताम
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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. .................................

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.सु. कि 
कट्टा गिी  बदढ भकु्तािीभएको  िकि रु. ................ असलु गिी दाणखला 
गिुि पि े।

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

...........................(किमचािीको िाि) लाई ............. िनििाको तलब भुक्तािी 

रु. ............... नशफारिस भै आएकोिा रु. ................ भुक्तािीभएको  असुल 

उपि गिुम पिे रु. ...................

३.      निम्न किमचािीको तलबी प्रतीवेदििा पारित गे्रड भन्दा बनि गे्रड 

भुक्त्िानि भएकोले  असुल गिुमपिे रु. ............                         पदानिकािी 

  पारित गे्रड   भुक्त्ििी गे्रड       असुल गिुम पिे (चाडपवम सिेत)

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

४०४ पोशाक भिा
निजािती सेवा नियािावली २०५०नियि ११९ िा पोशाक भिा िकि 

चैत्र िनििाको तलब भुक्तािीसगै भुक्तािी गिुम पिे   व्यवस्था ििेको ।

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 पि ेरु. ...................

४०५  अन्य सुनबधा

४०३
कायि िुकायि तथा निनिि तलब भिा 

सुनविा

नििािती सवेा नियािावली २०५०नियि ४७ िा पन्र ददि भन्दा 
बदढ कायि िकुायि तथा निमिि भै 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 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

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 पि ेव्यवस्था िहेको ।
एकककृत आर्थिक सकेंत तथा  वर्गिकिण ि ब्याख्या २०७४ 

कायािन्वयििा िहेको ।

बजेट उपनशषमक तथा खचम नशषमक 

फिक पािी खचम लेखेको
३०४

अन्य
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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 पि ेिकि  रु. ..............

२. श्री .................(किमचािीको िाि/पद) लाई  भ्रिण खचम वापतको 

िकिभुक्तािी नदंदा भ्रिण बाट फनकम एको नदिको १ चौथाइ  िात्रभुक्तािी 

हुिुपिेिा पुिा िकि भुक्तानि भएकोले बनि भएकोिकि असुल गिुम पिे 

िकि  रु. ...........

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

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

गिुमपिेिा  रु. ........... भुक्तािीभएको  असुल उपि गिुम पिे रु. ............

१.       अथम िन्त्रालयको कायामसञ्चालि निदेनशका २०७५ बिोनजि ..... 

स्तिका कायमक्रिका लानग अनिकृत स्तिका  सिजकतामलाई प्रनतशेसि रु 

१४००, सिायक स्तिका सिजकतामलाई रु ८००। प्रनतवेदकलाई रु १०००। 

सियोगी पारिश्रनिक रु १५० िात्र नदि सनकिे व्यवस्था छ ति कायामलयले  

....... कायमक्रि अन्तगमत बिी भुक्तािी असुल उपि गिुम पिे रु. ...........

२.      .....ििमत संभािकोलागी आव्हाि भएको नशलबन्दी दिभाउपत्र निनत 

२०७...।....।....... िा खोल्दा उपस्स्थत पााँच जिा किमचािीिरुले कि कट्टी 

पनछ बैठक भिा बुझेको िकि कायामलय सिय ि कायामलयका किमचािी 

ििेको हुदा  अथम िन्त्रालयको कायामसञ्चालि निदेनशका २०७५ नवपरित 

भुक्त्िानि भएको  िकि असुल उपि गिुम पिे रु...........

३.       नवनभन्न कायमक्रििा प्रनतवेदि बिाउिे िगिेको पाइयो साथै कायमपत्र 

वेगि कायमपत्रको िकि रु................ि सिन्वय खचम अथम िन्त्रालयको िम्स 

भन्दा बनि रु. ...............का दिले .......... नदिको नलएकोले प्रनतवेदि ि 

कायमपत्र पेश गरि नियनित गिे ि ििसम भन्दा बनि खचम लेखेको  असुल 

गिुमपिे रु. .................

भ्रिण खचम नियिावली २०६४  िा तोनकएको दि भन्दा बनि भुक्त्िानि 

।
भ्रिण खचम नियिावली नवपरित  भुक्तािी५०१

प्रचनलत िम्सम नवपिीत  भुक्तािी५०२

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७  

नियि  १९ िा नवनियोजीत बजेट खचम िापदण्ड बिोनजि हुिु  पिे   

व्यवस्था ििेको ।

बनि भुक्त्तानि/ तथा आधाि िभएको
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१.      ४. कायिक्रि खचिको बबल भिपाई  वगेि भकु्तािी ददएको िकिको 
ववल भिपाई पशे गिी नियमित गिे अन्यथा असलु गि ेरु…………...

२.      नवल भपामई बेगि …………….. (खचम शीषमकको िाि) को  रु. ............... 

भुक्तािी भएको खचम नियि संगत  देखीएि, नवल संलग्न गिी खचम नियनित 

गिे ।

३.      .....................(खचम शीषमकको िाि) को नवल भिपाई वेगि भुक्तािी 

नदएको िकिको नवल भिपाई पेश गिी नियनित गिे अन्यथा असुल गिे । 

पेश िभएको रु. ..............

१.      .......सम्बस्ि ऐि २०७५ तथा .............................. (कायामलयको 

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

खचम पाउिे कािुिी व्यवस्था िभएको भनिएता पिी २०७६ को चाडपवम 

खचम खुवाएको  असुल गिुम पिे िकि  रु. ..............

२. श्री ..........................(किमचािीको िाि/पद) ले बोनडंङ पास संलग्न 

िगिेकोले खचम यनकि हुि सकेि अत  बोनडंङ पास पेश गिुम पिे अन्यथा  

असुल उपि गिुम पिे रु. .....................................

३. श्री .............................ले पेश गिेको कायमक्रि खचमको शोिभिाम गदाम ..... 

.....लाई देिाय अिुसाि यातायात खचम उपलब्ध गिाएकोिा शे्रस्तािा 

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

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

भिपाईिा केनि  सिभागीले िकि बुझेको िदेस्खएकोले नियनित गिुम पिे 

रु. .............

६.      नलमु्वनदि चुङवुङ देखी ओमे्रक िङिङे्ग झििा सम्मको 

िोटिबाटोको सवे खचम वापत रु. १०२२५८.१० को ल.ई. पेश गिी प्रानवनिक 

५०५

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  पि े  व्यवस्था िहेको ।

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

१.     गो.भौ.ि. ........ मिनत.................. बाट ....................... (र्ििको िाि) 

को भकु्िािीिा  बबल रु.....................िहेकोिा रु. ...................भकु्तािी 
भएकोले बदढ भकु्तािी असलु हुिु पि े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 पि ेअन्यथा असलुउपि गिुि पि ेरु.................

बनि एंव दोिोिो भुक्त्िािी५०६

५०४

नबल /भपामई  बेगि  भुक्तािी५०३

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७  

नियि  ३९, ५६ ि ५७  नबल, भपामईको आिाििा लेखा िाख्िु   पिे   

व्यवस्था ििेको ।

आर्थिक कायिववधी तथा ववविय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

नियि ३९  बिोजिि रित पगेु िपगेुको  चके िाँच गिी ददि ुपि े 

व्यवस्था िहेको

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 कागजात िपुगेको 

तथा रित िपुगेको
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१.       कायमक्रि संचालिको लानग श्री.................(किमचािीको िाि/पद) ले 

रु. .......लाख पेस्ि नलएकोिा कायमक्रि सम्पन्न भएको निनतले .......... 

िनििा पनछ बचत रु............. लाख िगद नफताम सनित पेस्ि फछम यौट 

भएकोले निला गिी िकि नफताम गिेकोले  आनथमक कायमनवनि नियिावली 

२०६४  नियि ७९  अिुसाि ब्याज असुल हुिु पिे रु. ................

२.      संचाि वापतको िकि श्री................... (किमचािीको िाि/पद) को 

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

३.   गो.भौ. ि.......... /निनत..................बाट...................... (कायिक्रिको िाि) 

संचालि गिी श्री............................(किमचािीको िाि/पद) ले 

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

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

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

को .............. नकस्ता भुक्तािी गदाम श्री....................... (सम्बस्ित व्यस्क्तक 

िाि) ले नलएको पेिी फर्छ्यौट गदाम रु............................. को भिपाईिा 

सिीछाप गिाएि रु................ भुक्तािी भएको पाईयो । बिी भुक्तािी 

भएको रु............... श्री........................(सम्बस्ित व्यस्क्तक िाि) ले िाजश्व 

दास्खला गिुमपिे िकि रु...................

५०८

५०९.१
६००

१. सावििनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १६ बिोजिि खरिद 

इकाई गठि गिी खरिद प्रकृया व्यवजस्थत गिुि पि ेदेणखयो ।

६०२ खरिद योजिा

सावमजनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि ७ ि ८  िा सावमजनिक 

निकायले तोनकएको िााँचािा खरिद योजिा तयाि  गिुम पिे । जसका 

लागी िलेप फा ि.३११ ि ३१२ व्यवस्था गरिएको ।

१.कायामलयले निम्नािुसाि नििामण कायम ि सवािी सािि खरिद गदाम  खरिद 

गुरुयोजिा ि बानषमक खरिद योजिा तयाि गिेको देस्खएि।

६०६ पेस्ि भुक्तािीजिाित सावमजनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि ११३ बिोनजि

१. ठेक्का ि. ...........बाट.................(फिमको िाि) लाई 

.....................(कृयाकलापको िाि) नििामणको  लानग बैक जिाित भन्दा 

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

५०७ गलत पेस्ि फछम यौट एंव  भुक्तािी
आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७  

परिचे्छद ५ पेिी नदिे ि फछम यौट सम्बस्ि व्यवस्था  ििेको ।

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

कतिव्य उल्लेख ।

अन्य(िानथ उले्लखीत बािेकका)

६०४ नसलबन्दी दिभाउपत्र जिाित सावमजनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि ८४ बिोनजि

६०५ कायमसम्पादि जिाित सावमजनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि ११० बिोनजि

खरिद व्यवस्थापि

६०३ बोलपत्र जिाित सावमजनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि ५३ बिोनजि

१.खरिद निययिावलीिा उले्लस्खत जिाित ििास्खएको अथवा िास्खिु पिे 

िकि ििास्खएको
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१.  गो. भौ.िं./निनत........... बाट नसलबस्न्द दिभाउपत्रबाट  खरिद गिुम 

पिेिा  टुक्रा  गिी योजिा ििाशाखाले निम्न खरिद निम्न सेवाप्रदायक साँग 

एकै प्रकृनतको कायम टुक्रा  गिी सोझै  खरिद गिेको नियनित भन्न 

िसनकएको रु. ............

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

खरिद नसलबस्न्द दिभाउपत्रबाट  खरिद गिुम पिेिा  टुक्रा  गिी  सोझै  

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

३.      नवद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालि निदेनशका,२०७४ को दफा ३५(३) 

बिोनजि दुइ किोड रुपैया भन्दा िानथको नििामण कायम गदाम अनिवायम 

रुपिा नविुनतय खरिद प्रणाली िाफम त गिमपिे व्यवस्था छ ति यस 

कायामलयले श्री.........................(फिम/आयोजिाको िाि) बाट रु. ................ 

को नविुनतय खरिद प्रणाली िाफम त कायम िगिी िाडम-नवड िाफम त गिेको 

पाइयो । नियनित भन्न िसनकएको रु.............

४.       सवारि सािि ििमत वापत ......................(फिमको िाि) लाई नविा 

दिभाउपत्र भुक्तािी नदएको नियनित गिुमपिे िकि रु.................

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

को लागी लागत अिुिाि स्िकृत वेगि कायामदेश तथा भुक्तािीनदएको 

िकि नियित गिुम 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 पि ेिा ........ खरिदको 
लागत अििुाि िगिाई गिेको नियमित गिुि पि ेरु............

६०८ लागत अिुिाि ि स्िकृत

सावमजनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १०,११,१२,१४ ि ८८ 

तथा   आनथमक कायमनवनि नियिावली २०६४ को नियि ३६(५)  

बिोनजि खरिद तोनकएको िााँचािा  लागत अिुिाि तयाि ि स्िकृत 

गिेि िात्र खरिद प्रकृया गिुम पिे  व्यवस्था ।

६०७ तोनकएको खरिद नवनि ि प्रकृयाबाट 

खरिद िभएको

सावमजनिक खरिद ऐि २०६३ ि  नियिावली २०६४ िा खरिद नबनि ि 

प्रकृयाको व्यवस्था गरिएको ।
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१.      ............(फिमको नाि) ठे.िं. .............. बाट पुल ििमत बापत अस्न्ति नबल 

बाट रु.............गरि जम्मा रु. ...........  भुक्त्िानि भएकोिा ठेक्का लगत तथा  

सावमजनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि १२५ बिोनजि कायम सम्पन्न  

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

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

बिोनजि नििामण कायम सम्पन्न भएपनछ कायम सम्पन्न प्रनतबेदि तयाि गिी 

सावमजनिक निकायिा पेश गिुमपिे व्यबस्था छ । ...............(कृयाकलापको 

िाि) वापत रु. ......... नलयकोिा सो कायमको कायम सम्पन्न प्रनतवेदि पेश 

िभएको रु. ...............

१.        निम्न नििामण व्यवसायीले निम्न  नििामण कायमको शुरु सम्झौता 

अबनििा 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 नििामण व्यवसायीले निम्न  नििामण कायमको नबिा िकि 

जोस्खिको आिाििा यथाथम पोनलनस खचमको आिाििा भुक्तािी  नदिु 

पिेिा  आइटि िास्ख प्रनतस्पदाम तथा लिसििा नदएको नियनित भन्न 

सनकएि रु...............

६१० िुल्य सिायोजि ( िुल्यवृस्ि)

सावमजनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि ११९ सावमजनिक 

निकायले सम्झौता उले्लख भएकोिा तोनकए बिोनजिको कायमनवनि 

पुिा गरि िुल्य सिायोजि नदि सनकिे ।

सम्झौतािा  उल्लेख भएकोिा तोककए बिोजििको कायिववर्ध पिुा गरि 
िलु्य सिायोिि िददईएको

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.......

६१२ पुवम नििामरित क्षनतपुनतम
सावमजनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि १२०िा पुवम नििामरित 

क्षनतपुनतम सम्बििा   व्यबस्था ििेको ।

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

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

देस्खएकोले ....... नदिको िजमिा असुल गिी ठेक्का फिफािक गिुम पिे ।

६१३ सम्झौताको अवनि थप ( म्याद थप)
सावििनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि १२० िा सम्झौताको 
अवर्ध थप गिि  सककि े अवस्था ि प्रकृयाको  व्यबस्था िहेको ।

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

आयोििाको िाि) को सवके्षण कायिको सम्झौतािा  सम्पन्ि गिुि पि े

मिनत ........... सम्ि िहेकोिा म्याद थप स्वीकृत िगिी  एवं बबल सिते 

जिम्िवेाि व्यजक्िको जस्वकृत बगेि भकु्तािी गिेको नियमित गिुि पि ेरु. 

........

१.      स्िकृत कायमनवनिको बेगि कस्िजेिसी खचम भुक्तािीगिेको  

नियनित गिुम पिे रु. ..........

६१५

६१५.१

६०९ कायमसम्पन्न प्रनतवेदि

सावमजनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि १२५ सावमजनिक 

निकायले सम्पन्न भएको नििामण कायमको, जााँच बुझ गिी कायम सम्पि  

प्रनतवेदि तयाि गिुम पिे तथा नििामण व्यवसायीलाई कायम सम्पन्न 

प्रिाणपत्र नदिुपदमछ । कायम सम्पि  प्रनतवेदि िलेपफा ि. ५१० ि 

५१४  तोनकएको छ ।

६१०

नििामण कायमको नबिा

भेरियशि आदेश

सावमजनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि ११८िा खरिद सम्झौता 

बिोनजिको काि शुरु गिेपनछ पुवामिुिाि िगरिएको परिस्स्थतीिा  

ऐिको दफा ५४ िा तोनकएको अनिकािीले  भेरियशि आदेश 

स्िकृत गिम सके्न ।जसका लागी िलेप फा. ि.५०८ को व्यवस्था 

गरिएको ।

अन्य(िानथ उले्लखीत बािेकका)

सावमजनिक खरिद नियिावली २०६४  बिोनजि नििामण कायम ि 

पिािशम सेवाको  कस्िजेन्सी खचम   स्िकृत कायमनवनिको आिाििा 

गिुम पिे व्यवस्था ििेको ।

कस्िजेन्सी६१४

६११

सावमजनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि ११२ अिुसाि अन्य 

व्यवस्था भएकोिा बािेक दश लाख रुनपया भन्दा िानथको नििामण 

कायमको नििामण व्यवसायीले नबिा गिाउिु पिे।
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७०० कि

७१० मुल्य अनभबृद्धि

७११ िु कि दताि 
सावमजनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १९  बिोनजि  बीस 

िजाि भन्दा िानथको खरिद गदाम स्थाई लेखा िम्बि ि िु.अ.कि दताम 

प्रिाणपत्र नलएका साँग गिुम पिे  व्यबस्था ।

१.    ........ (संख्या) जिा किमचािीलाई .............(कायमक्रिको िाि) िा 

सिभागी भए बापत ....... (संस्थाको िाि) लाई प्रनत किमचािी रु............का 

दिले उक्त संस्थालाई नदएकोिा  स्थाई लेखा िम्बि ि िु कि दताम 

प्रिाणपत्र िभएकोले नियनित भएि  रु...........

१.       निम्न व्यस्क्त्ि/ फिमको   िुल्य अनभबृस्ि कि १३ % को ५० % कनट्ट 

गरि कायामलयले सोझै िाजश्व खातािा दास्खला गिुम पिेिा िभएकोले जम्मा 

गिेको प्रिाण नलिु पिे अन्यथा  असुल उपि गरि  िुल्य अनभबृस्ि कि 

नशषमकिा जम्मा गिुम पिे रु. .........

      २.     निम्न पिािशमदातालाई िु कि वापतको िकि िधे्य ५०% 

भुक्तानििा कनट्ट गरि िाजश्व दास्खला हुिु पिेिा पुिै भुक्तािी भएकोले 

सिायोजि प्रिाण पेश गिुम पिे रु.......

७१३ तु्रट्टीपुणम कि नवजक

िुल्य अनभबृस्ि कि नियिाविी २०५३ बिोनजि  िुल्य अनभबृस्ि 

कििा दताम व्यस्क्त्ि /फिमले नवजक जािी गदाम  नसलनसला िम्वि ि 

निनत उले्लख गिुम पिे /सावमजनिक खरिद नियिावली २०६४ नियि 

१२२ ि १२३ िा नबल ि नवजकिा उले्लख गिुम पिे नबषय उले्लख 

ििेको ।

गो.भौ.िं./निनत......... बाट श्री..............(फिमको िाि) लाई भुक्तािी गदाम िु 

कि बापत  १३% रु........ थप गिी नबजक ि. ि निनत  ........ बाट भुक्तानि 

गिेकोिा नबजक ि. केििेट गरि सच्याएको तया निनत ४ बषम अनघको 

उले्लख गरिएकोले निनत २०७.... आषाििा कि सिायोजि भएको प्रिाण 

पेश हुिु पिे  रु ......

७१४ अन्य

७१४
७२०

१.       .....श्री .............को आयकि ऐि २०५८ बिोजीि बानषमक आय गणिा 

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

हुिे पारिश्रनिक कि  िकिअसुल गिुम पिे िकि रु. .........

२. श्री .............(किमचािीको िाि/पद) को आयकि ऐि २०५८ बिोजीि 

बानषमक आय गणिा गिम  छुट  ........ िनििाको तलब रु. ........... को  १ 

प्रनतशतले हुिे पारिश्रनिकिा आिारित सािानजक सुिक्षा कि िकिअसुल 

गिुम पिे िकि रु. ...........

३.बैठक भिा नवतिणिा  पारिश्रानिक कि कट्टा िगिी िकि भुक्तािी 

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

उपि गिी िाजश्व खातािा जम्मा गिुम पिे रु. ...............

७२२ अनग्रि आयकि

आयकि ऐि २०५८ तथा सालबसाली आनथमक ऐि बिोनजि अनग्रि 

रुपिा कि कनट्ट गिी   सम्बस्ित को िािबाट सम्बस्ित िाजश्व 

नशषमकिा जम्मा गिीनदिु पिे व्यवस्था।

१. श्री................ (व्यमि/फिमको नाि) को कायामलय संचालि खचम सोिभिाम नददा 

अनग्रिकि कट्टा भएको िकि बैक दाखीलाको भौचि संलग्न िभएकोले 

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

आयकि ऐि २०५८ दफा ८ िोजगािीबाट भएको आय गणिा  तथा 

सालबसाली आनथमक ऐि  बिोनजि कि नििमिािण दि ि प्रकृया 

उले्लख ।

िुल्य अनभबृस्ि कि नियिाविी २०५३ नियि ६( ग) ठेक्का सम्झौता 

वा किाि अन्तगमत  आपुनतम हुिे बसु्त वा सेवा वापतको िकि 

सम्बस्ित ठेकदाि वा आपुनतमकतामलाई भुक्तािी गिे कि िकिको 

पचास प्रनतशतले हुि आउिे िकि निजको िािबाट सम्बस्ित िाजश्व 

नशषमकिा जम्मा गिीनदिु पिे व्यवस्था।

िुल्य अनभबृस्ि कि  कट्टा ि दास्खला७१२

७२१
पारिश्रनिकिा आिारित सािानजक 

सुिक्षा ि पारिश्रनिक कि  कि कनट्ट

भुक्त्तािीमा कि  कट्टा ि दाद्धिला
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१.       ...............(कायमक्रिको िाि) लानग ........नदिे गोनि िा िल भााँडा 

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

विाल कि असुल गिुम पिे रु. .........

२..श्री ................... (किमचािी/पदानिकािीको िाि/पद) को घिभाडा 

सुनविा िगदको रुपिा  नदाँदा विाल कि रु .......... कट्टा गिी भुक्तािी 

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

१.       ............... (कायमक्रि/आयोजिाको िाि) अन्तिगत श्री............. 

(फिम/नििामणव्यवसायीको िाि)  अस्न्ति नवल भुक्तानि हुाँदा नियिअिुसाि 

नवल िकिको पााँच प्रनतशत िकि ििौटी कट्टी गिी भुक्तानि गिुम पिेिा 

ििौटी कट्टा िगरि  भुक्तानि भएको नियनित गिुमपिे रु.............

२.      पुनजगत सुिाि खचम बापत कायामलयले ............ (नििामण कायमको 

िाि) गिी िकि रु, .......... िकि भुक्तानि गिेकोिा सावमजनिक खरिद ऐि, 

२०६३ बिोनजि नियिािुसाि काट्िुपिे ििौनट िकि ५ प्रनतशत कट्टा 

िगिी बनि  भुक्तानि नदएको िकि नियनित गिुमपिे रु.........  ...........

७२५ अन्य

७२५.१
८००

१. निम्न किमचािीिरुको आनथमक बषमको अन्तसम्म फछम यौट भएको छैि 

अत पेिी िकि नियिावलीको प्रनक्रया पुयामइ  फछम यौट गिुम पिे ,      १. 

श्री................. (किमचािीको िाि/पद) को रु. ..........

२. श्री.....................(किमचािीको िाि/पद) ले नविा तथा िनवकिण खचम-

पेस्ि लगेको ३५ नदि नभत्र फयौट गिुम पिेिा पेस्ि फयौट िभएको 

रु.............

१.  निम्न व्यस्क्त्ि/ संस्था/फिम को आनथमक बषमको अन्त्य सम्म फछम यौट 

भएको छैि अत पेिी िकि नियिावलीको प्रनक्रया पुयामइ  फछम यौट गिुम    

          १.१ श्री................. (फिमको िाि) रु. ...................                            

                       १.२. श्री..................(फिमको िाि) रु. ..................

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

............... िुनबलाइजेशि पेिी फर्छ्यौट हुिबााँकी देस्खएकोले  

नियिािुसाि फर्छ्यौट गिुमपिे

९००

९०१  सुझाब

१०००
अन्य- मुलनिषिक ि उप निषिक नभत्र 

िपिेको

१००१.१
११००

७२४

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद ५ बिोनजि एक आनयमक बषमिा गएको पेस्ि सोनि आनथमक 

बषमिा फछम यौट हुि बााँकी  ििेिा आगािी बषमिा नजमे्मवािी कायि 

गिुम पिे   व्यवस्था।

किमचािी पेस्ि८०१

पेद्धिको नजमे्मवािी सािेको

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद ५ बिोनजि एक आनयमक बषमिा गएको पेस्ि सोनि आनथमक 

बषमिा फछम यौट हुि बााँकी  ििेिा आगािी बषमिा नजमे्मवािी कायि 

गिुम पिे   व्यवस्था।

अन्य ( व्यस्क्त्ि/ संस्था/फिम ) पेस्ि८०२

आयकि ऐि २०५८ तथा सालबसालीआनथमक ऐि बिोनजि अनग्रि 

रुपिा कि कनट्ट गिी   सम्बस्ित को िािबाट सम्बस्ित िाजश्व 

नशषमकिा जम्मा गिीनदिु पिे व्यवस्था।

भाडा भुक्त्िािीिा कनट्ट कि७२३

नवनवध

११०१ शोिभिाम िाग

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ को 

नियि ४२ िा िेपाल सिकाि स्रोतबाट खचम गिी दातृ पक्षबाट 

शोिभिाम नलिु पिे िकि आवश्यक कागजात संलग्न िाखी िाग गिुम 

पिे  व्यवस्था ििेको।

वैदेनिक लगािीमा  संचानलत आयोजिा  ( PCU ले तयाि गिे)

सावमजनिक खरिद नियिाबली २०६४ को नियि १२३ बिोनजि  

भुक्त्िािीिा  ििौटी कट्टा गिी भुक्तािी नदिु पिे व्यवस्था।
ििौट्टी कट्टा

शोिभिाम नलिु पिे िकि िाग िगिेको तथा  नलि िसकेको ।
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११०४
११०४.१

१२०० िाजश्व

तोनकएको िााँचािा  लगती तथा  िसवनल िाजश्व  को लेखा ििाखेको

१२०५
१२०५.१
१३०० धिौटी

१२०४

अनभलेख ि नििीक्षण

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७  

नियि  ५८,५९,६०,६१ बिोनजि  प्राप्त िाजश्व आम्दािीको तोनकएको 

िााँचािा  लगती तथा  िसवनल िाजश्व  छुनट्टइिे गिी लेखा िाख्िु पिे ि  

कायामलय प्रिुखले प्रते्यक िनििा नििीक्षण  बिोनजि गिुम पिे 

व्यबस्था।

११०२ नबबिणको अनभलेख

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ को 

नियि ४२ िा  शोिभिाम  हुिे गिी निकासा भएको,  दातृ पक्षसाँग 

शोिभिाम िाग भएको,  शोिभिाम िाग हुि बााँकी,  शोिभिाम प्राप्त 

भएको, शोिभिाम प्राप्त हुि बााँकी आनद ि सोझै भुक्तािीिाग 

दस्तखतको अनभलेख  िाखी ििालेखा नियन्त्रक कायामलयिा भएको 

अनभलेख साँग प्रते्यक चाि िनििािा नभडाउिु पिे   व्यवस्था ििेको।

११०३ भौनचङ ि अिुसुचीको प्रयोग
वैदेनशक लगािीिा  संचानलत आयोजिाको  लागी िेपाल सिकािको 

लेखा निदेनशका २०७३ िा  लेखाको िााँचा  व्यवस्था ििेको।

१२०१ तोनकएको िाजश्व िनलएको तथा कि 

नलएको

नवनभन्न प्रचनलत कािुिले तोनकनदए बिोनजि (अनडटिले सम्बस्ित 

कािुि िेिी कािुिको दफा वा नियि बेरुजुिा उले्लख गिुम पिे)

१२०२ सियिा दास्खला िगिेको

शोिभिाम  हुिे गिी निकासा भएको,  दातृ पक्षसाँग शोिभिाम िाग भएको,  

शोिभिाम िाग हुि बााँकी,  शोिभिाम प्राप्त भएको, शोिभिाम प्राप्त हुि 

बााँकी आनद ि सोझै भुक्तािीिाग दस्तखतको अनभलेख  िाखी ििालेखा 

नियन्त्रक कायामलयिा भएको अनभलेख साँग प्रते्यक चाि िनििािा नभडाउिु 

पिेिा िनभडाएको वा आाँनशकिात्र गिेको ।

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व ऐि २०७६ दफा २७ ि 

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७  

नियि ५८ बिोनजि दास्खला गिुम पिे  व्यवस्था ििेको ।

१२०३ नशषमक फिक पािी दास्खला गिेको

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७  

नियि ५८ ि ५९ तथा  एनककृत आनथमक संकेत तथा  वनगमकिण ि 

ब्याख्या २०७४ बिोनजि हुिु पिे व्यबस्था ।

वैदेनशक लगािीिा  संचानलत आयोजिाको  लागी िेपाल सिकािको लेखा 

निदेनशका २०७३ िा  लेखाको िााँचा विोनजि लेखा िाख्न िसकेको

१३०१ असम्बस्ित िकि ििौटी खातािा जम्मा असम्बजन्धत िकि धिौटी खातािा िम्िा गिेको रु.

अन्य

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

िहेको ।

अन्य

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद ७ नियि ६२ िा कुि कुि प्रयोजिको िकि िात्र ििौटी 

खातािा जम्मा गिम सनकिे भने्न व्यवस्था ।

तोककएको िािश्व िमलएको तथा कि मलएको

िािश्व सियिा दाणखला िगिेको

िािश्व िकि मशषिक र्िक पािी दाणखला गिेको
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१३०६
१३०६.१
१४००

१.       कायामलयले ............ (िालसािािको िाि) खरिद गिी रु 

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

दास्खला गिी आम्दािी जिाएको ि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 ििमत संभाि तथा नललाि कािवािी गिुम पिे ।

२.      निनत ............ को निणमय अिुसाि गठि भएको सनिनतले नजन्सी 

निरिक्षण गिी प्रनतवेदि तयाि गिेकोिा तोनकए बिोनजि िााँचािा प्रनतबेदि 

तयाि गिी पेश गिेको पाईएि ।

१.    नललाि नबक्री कािवािी गिम पिे ।

 २.  नजन्सी निरिक्षण प्रनतवेदििा उले्लख ििमत हुि िसके्न भिी 

औल्याएका सािािको नललाि प्रकृया गिी नजस्न्स अद्यावनिक गिुम पिे।

१४०१

१४०२

१४०३ नजस्न्स  सािािको नललाि नबक्री तथा 

िस्तान्तिण

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद १० ि ११ िा व्यबस्था  ििेको ।

१३०२

१३०३

१३०४

१३०५

ििौटी िकि जफत तथा सदिस्याि

ििौटी िकि नफताम

धिौटी िकि िर्त तथा सदिस्याहा िगिेको रु.

नजद्धि तथा सम्पनत व्यवस्थापि

अन्य

नजस्न्स सािािको आम्दािी  ि खचम

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद १० िा   तोनकएको िााँचािा नजन्सी िालसािाििरु आम्दािी 

ि खचमको अनभलेख िाख्िु पिे व्यवस्था।  जसका लागी िलेप फा ि. 

४०७ ि ४०८ को  व्यबस्था भएको ।

नजन्सी नििीक्षण

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद १० अिुसाि कायामलय प्रिुखले बषमिा कम्तीिा एक पटक 

आफै वा गिम लगाई तोनकएको िााँचािा प्रनतबेदि नलई कायामन्वि गिुम 

पिे व्यबस्था  ििेको । जसका लागी िलेप फा. ि. ४११ को  व्यबस्था 

भएको ।

अन्य प्रयोजििा खचम

बैक निसाब निलाि

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद ७ िा ििौटी खातािा ििेको िकि िाजश्व खातािा जम्मा वा 

सम्बस्ित व्यस्क्त्िलाई नदिु पिे व्यवस्था ििेको  ।

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद ७ िा ििौटी खातािा ििेको िकि नफताम नदिे ि िाजश्व 

खातािा गिुम पिे व्यवस्था ििेको  ।

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद ७ िा ििौटी वापत प्राप्त िकि अन्य प्रयोजििा खचम गिम 

िहुिे    व्यवस्था ििेको    ।

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद ७ िा ििौटी िकि शे्रस्ता ि बैकसग िानसक रुपिा नभडाि 

गिुम पिे   व्यवस्था ििेको   ।

नफताम नदिु पिे ििौटी िकि प्रकृया िपुियाई नफताम गिेको रु.

धिौटी िकि अन्य प्रयोिििा खचि गिेको रु.

िामसक रुपिा वकै दहसाव मभिाि गरि ििाखेको ।
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१.    निम्न व्यस्क्त तथा किमचािी  सरुवा भै जााँदा निम्न सािाि बिबुझािथ 

िगिी सािाि नफताम हुिु पिे । श्री............. (किमचािीको िाि/पद) 

थाि........(िालसािािको संख्या)

२.      किमचािीले आफु सरुवा, बिुवा हुाँदा वा अवकाश प्राप्त गदाम वा लािो 

अवनि काज वा नवदािा ििाँदा आफ्िो नजम्मािा ििेको िगदी नजन्सी वा 

सिकािी कागजात म्याद तोनकएकोिा  म्यादनभत्र ि म्याद ितोनकएकोिा 

एक्काईस नदिनभत्र तोनकए बिोनजि बिबुझािथ गिी तोनकएको िााँचािा 

बिबुझािथको प्रिाण नलिुपिेिा यस्तो िगिेको पाईयो ।

१४०७
१४०७.१
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 फछम 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 
गि ेसिकािी निकायिा िहिे हुदा कोषवाट गरिएको खचि ववनियोिि 

बिेट वाट पनि खचि गिी दोहोिो भकु्तािी गिेको पाईयो ।

१६०३ अन्य

१६०३.१

अन्य

गत नबगतको बेरुजु अनभलेि तथा संपिीक्षण अवस्था

१४०४

१४०५

१४०६

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद ११ नियि १०३ िा िगद, नजन्सी िालसािाि, नवनिय 

कािोवािको से्रस्ता बेरुजु लगायत िकि कलि तथा कागजात 

बिबुझािथ गिुम  पिे।

बिबुझािथ

PAMS को प्रयोग अवस्था

घिजग्गाको लगत नकताब

आनथमक कायमनविी तथा नवनिय उििदानयत्व नियिावली २०७७ 

परिचे्छद १०  नियि १०२ िा प्रते्यक सिकािी कायामलयले आफ्िो 

िाििा ििेको घिजग्गाको लगत तोनकएको िााँचािा िाख्िु  पिे 

उले्लख । जसका लागी िलेप फा. ि. ४१७ को  व्यबस्था भएको ।

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

अचल सम्पनि ििेको छ एनकि हुि सकेि

78


