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आन्तरिक लेखापिीक्षण कार्यविधि, २०७९ 

 

आन्तरिक लेखापिीक्षण कार्यलाई सिल, व्र्िन्त्स्र्त, नधतजामूलक ि प्रभािकािी बनाउँदै समग्र वित्तीर् 
अनशुासन कार्म गनय आिश्र्क भएकोले, 

आधर्यक कार्यविधि तर्ा वित्तीर् उत्तिदावर्त्ि ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले ददएको अधिकाि प्रर्ोग 
गिी नेपाल सिकािको स्िीकृधतमा महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले र्ो कार्यविधि बनाएको छ।  

परिच्छेद-१ 

प्रािन्त्भभक 

1. संन्त्क्षप्त नाम ि प्रािभभः (१) र्ो कार्यविधिको नाम "आन्तरिक लेखापिीक्षण कार्यविधि, २०७९" िहेको छ। 

(२) र्ो कार्यविधि तरुुन्त प्रािभभ हनुेछ। 
2. परिभाषा : विषर् िा प्रसंङ्गले अको अर्य नलागेमा र्स कार्यविधिमा,- 

(क) "आन्तरिक धनर्न्रण" भन्नाले मन्रालर्, सन्त्ििालर्, संिैिाधनक अङ्ग, विभागीर् 
प्रमखुले आफू ि अन्तगयत कार्ायलर्बाट सङ्गठनको लक्ष्र् प्राप्त गनय सभपादन गरिने 
कार्यहरू धमतव्र्र्ी, कार्यदक्ष, प्रभािकािी ि जोन्त्खम िवहत ढङ्गबाट सभपादन गनय, 
वित्तीर् प्रधतिेदन प्रणालीलाई विश्वसनीर् बनाउन तर्ा प्रिधलत कानून बमोन्त्जम 
कार्यसभपादन हनुे कुिामा विश्वस्त हनु अबलभबन गरिने नीधत, प्रणाली, प्रविर्ा िा 
विर्ाकलाप सभझन ुपछय। 

(ख) "कार्यदक्षता" भन्नाले धनन्त्ित स्रोत, सािनको प्रर्ोगबाट अधिकतम उपलन्त्धि हाधसल 
गने िा त्र्न्त्त्त नै सािनको उपर्ोगबाट बढी परिमाण, गणुस्ति ि उन्त्ित समर्मा 
प्रधतफल प्राप्त गने कार्य सभझन ुपछय। 

(ग)  "कार्ायलर्" भन्नाले आधर्यक कार्यविधि तर्ा वित्तीर् उत्तिदावर्त्ि ऐन, २०७६ को 
दफा २ को खण्ड (छ) बमोन्त्जमको कार्ायलर् सभझन ुपछय।  

(घ)  "कोष प्रमखु" भन्नाले कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को प्रमखु सभझन ुपछय। 

(ङ)    "धनर्मािली" भन्नाले आधर्यक कार्यविधि तर्ा वित्तीर् उत्तिदावर्त्ि धनर्मािली, 
२०७७ सभझन ुपछय। 

(ि)  "धनर्धमतता" भन्नाले प्रिधलत कानून, मापदण्ड ि कार्यविधिको पालना गने कार्य 
सभझन ुपछय।   

(छ) "प्रणाली" भन्नाले आन्तरिक लेखापिीक्षण कार्यलाई प्रभािकािी बनाउन महालेखा 
धनर्न्रक कार्ायलर्ले तर्ाि गिेको सूिना प्रविधिमा आिारित प्रणाली सभझन ु
पछय। 
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(ज)  "प्रभािकारिता" भन्नाले धनिायरित उद्देश्र् हाधसल गने िा सभपाददत विर्ाकलापबाट 
अपेन्त्क्षत प्रभाि प्राप्त गने कार्य सभझन ुपछय।   

(झ)  "धमतव्र्वर्ता" भन्नाले न्रू्नतम लागतमा ठीक समर्मा, उपर्कु्त गणुस्ति तर्ा 
परिमाणको मानिीर्, वित्तीर्, भौधतक ि सूिना सभबन्िी सािन प्राप्त गने कार्य 
सभझन ुपछय। 

(ञ)   "लेखापिीक्षक" भन्नाले आन्तरिक लेखापिीक्षण गनय महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर् 
िा सो अन्तगयतको कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्बाट खवटएको कमयिािी 
सभझन ुपछय।  

(ट)   "लेखापिीक्षण" भन्नाले आन्तरिक लेखापिीक्षण सभझन ुपछय। 

(ठ)   "प्रधतिेदन" भन्नाले लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण कार्य सभपन्न गिेपिात 
लेखापिीक्षणबाट देन्त्खएको व्र्होिा समािेश गिी आिधिक रुपमा तर्ाि गरिएको 
अनसूुिी-१७ बमोन्त्जमको लेखापिीक्षण प्रधतिेदन सभझन ुपछय। 

(ड)  "जाँिसूिी" भन्नाले लेखापिीक्षण कार्य प्रािभभ गनुय पूिय लेखापिीक्षकले पिीक्षण गने 
विषर्को सभिन्िमा अनसूुिी-३ बमोन्त्जम तर्ाि गिेको सूिीलाई सभझन ुपछय।   

(ढ)  "लेखापिीक्षण वटपोट" भन्नाले लेखापिीक्षणको धसलधसलामा पिीक्षण गरिएका 
विषर्सँग सभबन्त्न्ित अनसूुिी-14 बमोन्त्जमको वटपोट सभझन ुपछय।  

 

परिच्छेद-२ 

लेखापिीक्षण पूियको ििण 

 
३.   न्त्जभमेिािी बाडँफाटँ गनुयपनेः (१) कोष प्रमखुले आफ्नो कार्यके्षरधभरका कार्ायलर्को लेखापिीक्षण गने 

प्रर्ोजनका लाधग तोवकएका लेखापिीक्षकको प्रत्रे्क िषय न्त्जभमेिािी बाँडफाँट गिी अनसूुिी-१ बमोन्त्जमको 
ढाँिामा पर ददनपुनेछ ि सोको जानकािी महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर् ि लेखापिीक्षण गरिने सभबन्त्न्ित 
कार्ायलर्लाई समेत उपलधि गिाउन ुपनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम न्त्जभमेिािी बाँडफाँट गदाय लेखापिीक्षणको लाधग कमयिािी उपलधि 
भएसभम प्रत्रे्क िषय कार्ायलर् नदोहोरिने गिी खटाउन ुपनेछ।  

४.  लेखापिीक्षण गरिन ेकार्ायलर्को बािेमा पूिय जानकािी धलनपुनेः (१) कोष प्रमखुले दफा ३ बमोन्त्जमको 
न्त्जभमेिािी बाँडफाँट गिेपिात लेखापिीक्षकले आफूलाई न्त्जभमेिािी तोवकएका कार्ायलर्को सभबन्िमा 
सभबन्त्न्ित कार्ायलर् प्रमखु, लेखा प्रमखु तर्ा आिश्र्कता अनसुाि अन्र् कमयिािीसँग छलफल गिी 
देहार्को विषर्मा पूिय जानकािी धलन ुपनेछ:-   

(क)   कार्ायलर्को उद्देश्र्,  

(ख)   कार्ायलर्ले सभपादन गनुयपने मखु्र् कार्यहरु,  
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(ग)   कार्ायलर्को कार्यसभपादनसँग सभबन्त्न्ित विषर्गत ऐन, धनर्म, कार्यविधि, धनदेन्त्शका, 
मापदण्ड जस्ता कानूनी व्र्िस्र्ा, 

(घ)   कार्ायलर्को आन्तरिक धनर्न्रण प्रणाली तजुयमा गिे नगिेको ि सोको प्रभािकािी 
कार्ायन्िर्न भए िा नभएको,  

(ङ)   अन्त्ख्तर्ािी, स्िीकृत कार्यिम, तोवकएको लक्ष्र् ि हाधसल भएको प्रगधत,  

(ि)   कार्ायलर्मा कार्यित जनशन्त्क्तको अिस्र्ा,  
(छ)   कार्ायलर्को आधर्यक कािोबाि (विधनर्ोजन, िाजस्ि, ििौटी, कार्यसञ्चालन कोष) को 

अिस्र्ा, 
(ज)   अन्त्घल्लो अिधिको लेखापिीक्षण प्रधतिेदन तर्ा सझुाि कार्ायन्िर्नको न्त्स्र्धत,   

(झ)  अन्त्घल्लो िषयको महालेखा पिीक्षकको प्रधतिेदन ि सझुाि कार्ायन्िर्न न्त्स्र्धत। 
   (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोन्त्जमको कानूनी व्र्िस्र्ाको अधतरिक्त लेखापिीक्षकले 

आिश्र्कता अनसुाि देहार्को कानूनी विषर् तर्ा प्रणालीको सभबन्िमा समेत अद्यािधिक हनु ुपनेछ:- 

(क)   आधर्यक कार्यविधि तर्ा वित्तीर् उत्तिदावर्त्ि ऐन, २०७६ तर्ा धनर्मािली, 
२०७७,  

(ख) साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ तर्ा साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४,  

(ग)  सशुासन (व्र्िस्र्ापन तर्ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तर्ा सशुासन (व्र्िस्र्ापन 
तर्ा सञ्चालन) धनर्मािली, २०६५, 

(घ) सालिसाली आधर्यक ऐन,  

(ङ) धनजामती सेिा ऐन, २०४९ तर्ा धनजामती सेिा धनर्मािली, 2050,  

(ि) सभबन्त्न्ित कार्ायलर्ले प्रर्ोग गिेका सूिना प्रणाली, 
(छ) सिकािी खियलाई धमतव्र्र्ी तर्ा प्रभािकािी बनाउन ेसभबन्िी मापदण्ड, २०७८,  

(ज) महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्बाट जािी भएका कार्यविधि, धनदेन्त्शका, हातेपनु्त्स्तका 
तर्ा समर् समर्मा जािी भएका परिपर तर्ा धनदेशन,   

(झ) बजेट कार्ायन्िर्न मागयदशयन,  

(ञ) सभबन्त्न्ित आधर्यक िषयको बजेट िक्तव्र्माफय त जािी भएका िाजस्ि तर्ा खिय 
सभबन्िी नीधत,  

(ट) िैदेन्त्शक स्रोत समािेश भएका आर्ोजनाको हकमा िैदेन्त्शक सहार्ताको खिय तर्ा 
सोिभनाय सभबन्िी कार्यविधि,  

(ठ)  साियजधनक खरिद अनगुमन कार्ायलर्बाट खरिद सभबन्िमा जािी भएका मापदण्ड 
तर्ा धनणयर्, 

(ड) एकीकृत आधर्यक सङ्कते, िगीकिण तर्ा व्र्ाख्र्ा, 207४,  

(ढ) अन्र् सान्दधभयक ऐन, धनर्म, कार्यविधि एिं परिपर। 
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५.  लेखापिीक्षण र्ोजना स्िीकृत गनुयपनेः (१) लेखापिीक्षकले प्रत्रे्क आधर्यक िषयको भदौ मसान्तधभर  

लेखापिीक्षण गने प्रत्रे्क कार्ायलर्को लेखापिीक्षण र्ोजना अनसूुिी-२ बमोन्त्जमको ढाँिामा तर्ाि गिी 
स्िीकृधतको लाधग कोष प्रमखु समक्ष पेस गनुय पनेछ।  

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम पेस भएको लेखापिीक्षण र्ोजना कोष प्रमखुबाट स्िीकृत गिाई 
प्रणालीमा प्रविवि गनुय पनेछ। 

   (३) र्स दफा बमोन्त्जम कोष प्रमखुले लेखापिीक्षकबाट लेखापिीक्षण र्ोजना तर्ाि गिे िा 
नगिेको सभबन्िमा सपुरििेक्षण गिी त्र्स्तो लेखापिीक्षण र्ोजना तर्ाि नगिेको भए तत्काल तर्ाि गनय 
धनदेशन ददन ुपनेछ। 

६.  सभभावित जोन्त्खमका के्षरमा विशषे ध्र्ान ददनपुनेः (१) कोष प्रमखु तर्ा लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण गरिन े
कार्ायलर्मा हनुसक्ने साियजधनक स्रोत सािन तर्ा सभपन्त्त्त ि आधर्यक कािोबािको वहनाधमना, मस्र्ौट, 

दरुुपर्ोग, िहुािटका सभभावित के्षर तर्ा जोन्त्खमका के्षरको पूिायनमुान गनुय पनेछ।  

(२)  उपदफा (१) बमोन्त्जम गरिएको जोन्त्खमका के्षरको पूिायनमुान लेखापिीक्षण र्ोजनामा 
समािेश गनुय पनेछ। 

७. लेखापिीक्षण र्ोजना बमोन्त्जमको समर् ताधलका जानकािी गिाउनःे (१) लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण समर् 
ताधलकाको जानकािी असोज पन्र गतेधभर लेखापिीक्षण गरिने कार्ायलर्लाई गिाउन ुपनेछ। 

    (२) कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले प्रत्रे्क रैमाधसक अिधिको लेखापिीक्षणका लाधग 
से्रस्ता लगार्तका अन्र् आिश्र्क विििणहरू उपलव्ि गिाउन सभबन्त्न्ित कार्ायलर्लाई लेखापिीक्षण 
कार्य प्रािभभ गनुय अगािै परािाि गनुय पनेछ। 

८.  लेखापिीक्षण जािँसूिी तर्ाि गनेः (१) लेखापिीक्षकले अनसूुिी-३ बमोन्त्जमको ढाँिामा लेखापिीक्षण 
जाँिसूिी तर्ाि गनुय पनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम लेखापिीक्षण जाँिसूिी तर्ाि गदाय दफा ४ मा उन्त्ल्लन्त्खत विषर्का 
अधतरिक्त लेखापिीक्षण र्ोजना, विधनर्ोजन लेखाको अनसूुिी-४, स्िीकृत लेखा फािामको अनसूुिी-५, 

साियजधनक खरिद कार्यको अनसूुिी-६, िैदेन्त्शक सहार्ता समािेश भएको आर्ोजनाको अनसूुिी-७, एकल 
खाता कोष प्रणालीको अनसूुिी-८, कार्यसञ्चालन कोषको अनसूुिी- ९, साियजधनक सभपधत तर्ा न्त्जन्सी 
मालसामानको अनसूुिी- 10, िाजस्िको अनसूुिी-11 ि ििौटीको अनसूुिी-१2 मा उल्लेख भएका 
विषर्लाई आिाि धलन ुपनेछ।  

   (३) उपदफा (१) बमोन्त्जम तर्ाि गिेको जाँिसूिी कोष प्रमखुबाट स्िीकृत गिाउन ुपनेछ।  

   (४) उपदफा (१) बमोन्त्जम तर्ाि गिेको जाँिसूिीमा लेखापिीक्षणको धसलधसलामा कोष 
प्रमखुले कुनै विषर्लाई समेत र्प गनय सक्नेछ। 
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परिच्छेद-३ 

लेखापिीक्षणको ििण 

 

९. प्रिेश बैठक िाख् नःे (१) लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण शरुु गनुय अगािै सभबन्त्न्ित कार्ायलर्को कार्ायलर् 
प्रमखु, आधर्यक प्रशासन शाखा प्रमखु तर्ा आिश्र्कता अनसुाि अन्र् शाखा प्रमखुसँग लेखापिीक्षणको 
अिधि, विधि ि प्रविर्ा लगार्तका विषर्मा जानकािी गिाउन प्रिेश बैठक िाख् न ुपनेछ।  

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्रिेश बैठकको अधभलेख अनसूुिी-13 बमोन्त्जमको ढाँिामा  िाख् न ु
पनेछ। 

१०. लेखापिीक्षण कार्य प्रािभभ गनेः (१) लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण र्ोजना अनसुाि तोवकएको समर्ािधिधभर 
लेखापिीक्षण कार्य प्रािभभ गनुय पनेछ। 

   (२) लेखापिीक्षकले दफा ८ बमोन्त्जम तर्ाि गरिएको जाँिसूिीका आिािमा लेखापिीक्षण गनुय 
पनेछ। 

   (३) लेखापिीक्षण गदाय जाँिसूिीमा समािेश भएका विषर्मध्रे् कार्ायलर्को प्रकृधत अनरुूप 
आकवषयत हनुे बुदँा मार प्रर्ोग गनय सवकनेछ। 

 

११. से्रस्ता उपलव्ि गिाउनपुनेः (१) लेखापिीक्षणको लाधग से्रस्ता तर्ा कागजात उपलधि गिाउने दावर्त्ि 
सभबन्त्न्ित कार्ायलर् प्रमखु ि आधर्यक प्रशासन शाखा प्रमखुको हनुछे। से्रस्ता तर्ा कागजात ि 
आिश्र्क विििण उपलधि गिाउने दावर्त्ि भएको कार्ायलर् प्रमखु ि आधर्यक प्रशासन शाखा प्रमखुले 
आिश्र्क कागजात उपलधि नगिाएमा सोको जानकािी लेखापिीक्षकले तत्कालै कोष प्रमखुलाई ददन ु
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम लेखापिीक्षणको लाधग से्रस्ता तर्ा कागजात उपलधि नगिाएमा 
कोष प्रमखुले सोको जानकािी सभबन्त्न्ित कार्ायलर्को तालकु धनकार् ि महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा 
ददन ुपनेछ। 

   (३) कोष प्रमखुबाट प्राप्त हनु आएको जानकािी उपि तालकु धनकार्ले जाँिबझु गिी 
लेखापिीक्षकबाट माग भए बमोन्त्जमको से्रस्ता तर्ा कागजात ि आिश्र्क विििण उपलधि गिाउन 
लगाउन ुपनेछ।  

(४) लेखापिीक्षणको धसलधसलामा आिश्र्क से्रस्ता, कागजात िा विििणको सभबन्िमा र्प 
जानकािी िा पषु् ्  र्ाइँ आिश्र्क पने भएमा सभबन्त्न्ित पदाधिकािीलाई लेखापिीक्षक समक्ष त्र्स्तो 
विििण पेस गनय लगाउन ेन्त्जभमेिािी कार्ायलर् प्रमखुको हनुेछ।  

१२. लेखापिीक्षण वटपोट तर्ाि गनेः लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण गदाय देन्त्खएका व्र्होिा अनसूुिी-14 
बमोन्त्जमको ढाँिामा लेखापिीक्षण वटपोट तर्ाि गनुय पनेछ।  

१३. लेखापिीक्षण कार्यसभपादन प्रविर्ाः (१) लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण र्ोजना अनरुूप देहार्को प्रविर्ा 
अपनाई लेखापिीक्षण कार्य सभपादन गनुय पदयछः-  
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(क) सभबन्त्न्ित कागजात एिं अधभलेखको अिलोकन गने,  

(ख) न्त्जभमेिाि पदाधिकािीसगँ सोिपछु गने,   

(ग) से्रस्ता तर्ा अधभलेखको जाँि, धभडान तर्ा पिीक्षण गने,  

(घ) सभपाददत कामको आिश्र्कता अनसुाि नमनुाका रूपमा स्र्लगत अिलोकन गने, 

आिश्र्क भएमा सोिपछु समेत गने,  

(ङ) आिश्र्कता अनसुाि सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी मालसामानको भौधतक पिीक्षण गने,  

(ि) िावषयक तर्ा आिधिक प्रधतिेदन धभडान गिी सूिनाको विश्लषेण गने,  

(छ) अन्र् उपर्कु्त विधि प्रर्ोग गिी पिीक्षण गने। 
   (२) र्स दफा बमोन्त्जम लेखापिीक्षण गदाय लेखापिीक्षकले आिश्र्कता अनसुाि अन्र् 

पदाधिकािी ि विषर् विज्ञको समेत सहर्ोग धलन सक्नेछ।  

१४. लेखापिीक्षण गदाय पिीक्षण गरिन े विषर्ः लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण गदाय धनर्धमतता, धमतव्र्वर्ता, 
कार्यदक्षता ि प्रभािकारिताको आिािमा धनर्मािलीको धनर्म ८४ मा उल्लेख भएका विषर्का अधतरिक्त 
देहार्का विषर्को पिीक्षण गनुय पनेछः- 

(क)  विधनर्ोजन ऐन बमोन्त्जम सेिा तर्ा कार्यमा खिय गनय धनददयि शीषयक तर्ा 
उपशीषयकमा स्िीकृत भएका िकमहरू सोही शीषयक तर्ा उपशीषयकको सीमामा 
िही धनददयि प्रर्ोजनको लाधग खिय भए िा नभएको, 

(ख)  कािोबािको लेखा तोवकएको ढाँिा अनरुुप िाखे िा निाखेको तर्ा धनददयि समर्मा 
तोवकए बमोन्त्जम प्रधतिेदन गिे िा नगिेको, 

(ग) आभदानी िा खियको पषु्याईं हनुे प्रमाण र्रे्ि भए िा नभएको, 
(घ)   खिय गनय अधिकाि प्राप्त अधिकािीको स्िीकृधत भए िा नभएको, 
(ङ)   आधर्यक विििणले आधर्यक कािोबािको सही ि र्र्ार्य न्त्िरण गिे िा नगिेको तर्ा 

आधर्यक कािोबािको गन्त्णतीर् शदु्धता िहे िा निहेको, 
(ि)   संिैिाधनक धनकार्, मन्रालर्, विभाग ि सो सिहका केन्रीर् तहका कार्ायलर्ले 

मातहतका कार्ायलर्को विधनर्ोजन, िाजस्ि, ििौटी ि कार्यसञ्चालन कोष 
लगार्तका सभपूणय आधर्यक कािोबािको केन्रीर् लेखा िाखी केन्रीर् विििण 
तर्ाि पािे िा नपािेको,  

(छ)   सिकािी कोषको वहसाब र्र्ार्यपिक िहे िा निहेको, 
(ज)   खरिद कार्य प्रिधलत कानून बमोन्त्जम भए िा नभएको,  

(झ)   धसजयना भएको दावर्त्ि समर्मा भकु्तानी भए िा नभएको,  

(ञ)  नगदी न्त्जन्सी लगार्त उपलधि स्रोत, सािन ि सभपन्त्त्तको उन्त्ित रुपमा उपर्ोग 
गिे िा नगिेको, 

(ट) प्रिधलत कानून बमोन्त्जम सिकािी सभपन्त्त्तको अधभलेख िाखे िा निाखेको, 
(ठ) सिकािी सभपन्त्त्तको हाधन नोक्सानी नहनु ेगिी उन्त्ित संिक्षण तर्ा ममयत सभभाि 

गिे िा नगिेको, 
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(ड) सिकािी ऋण तर्ा लगानी ि त्र्सबाट प्राप्त हनुपुने िा धतनुय बझुाउन ु पने ि 
बझुाइएको सािाँ, धर्ाज, लाभांश लगार्तको लेखा िाखे िा निाखेको,  

(ढ)  आन्तरिक धनर्न्रण प्रणालीको प्रभािकािी व्र्िस्र्ा भए िा नभएको ि त्र्सको 
अनशुिण गिे िा नगिेको, 

(ण)  िाजस्ि तर्ा सिकािी कोषमा जभमा हनुपुने िकम कानून बमोन्त्जम धनिायिण, 

असलुी, दान्त्खला ि लेखाङ्कन भए िा नभएको ि िाजस्ि िहुािट धनर्न्रण गनय 
प्रर्ास गिे िा नगिेको, 

(त)   प्रिधलत कानून बमोन्त्जम ििौटी कट्टा गिे िा नगिेको, कट्टा गिेको ििौटी 
सभबन्त्न्ित खातामा समर्मा दान्त्खला गिे िा नगिेको, वफताय गनुयपने ििौटी िकम 
वफताय गिे िा नगिेको, सदि स्र्ाहा गनुयपने िकम समर्मा सदि स्र्ाहा गिे िा 
नगिेको तर्ा सदि स्र्ाहा गनुयपनेमा सो नगिी िकम वफताय गिेको, 

(र्)  कार्यिम अनसुाि धनिायरित समर्धभर प्रगधत भए िा नभएको तर्ा कामको 
गणुस्ति ि परिमाण तोवकएको मापदण्ड अनरुुप भए िा नभएको, 

(द) स्िीकृत नभसय तर्ा स्िीकृत लागत अनमुानको सीमाधभर िही कार्यिम सञ्चालन 
गिे िा नगिेको, खिय गदाय लागत तर्ा उपलन्त्धि विश्लषेण गिी उन्त्ित ढङ्गले खिय 
गिे िा नगिेको ि लागतको तलुनामा प्रधतफल प्राप्त भए िा नभएको, 

(ि)  सोिभनायको लाधग आिश्र्क प्रधतिेदन गिे िा नगिेको, समर्मा नै सोिभनाय माग 
गिे िा नगिेको,  

(न)   बेरुज ुलगत ि फस्र्ौटको अधभलेख अद्यािधिक िाखे िा निाखेको तर्ा बेरुज ु
फस्र्ौट गिे िा नगिेको, 

 (प)  पेस्की कािोबाि कानून बमोन्त्जम भए िा नभएको, 
(फ)  प्रिधलत कानूनले अनगुमन गनुयपने व्र्िस्र्ा गिे अनरुुप अनगुमन गिे िा नगिेको 

ि अनगुमनबाट प्राप्त प्रधतिेदन कार्ायन्िर्न गिे िा नगिेको, 
(ब)  लेखापिीक्षण प्रधतिेदनमा औल्र्ाइएका विषर्को कार्ायन्िर्न भए िा नभएको, 

    
परिच्छेद-४ 

अनगुमन, प्रधतिेदन तर्ा अधभलेख  

१५. लेखापिीक्षण कार्यको सपुिीिेक्षण तर्ा अनगुमनः (१) लेखापिीक्षण कार्यलाई प्रभािकािी बनाउन कोष 
प्रमखुले लेखापिीक्षणको िममा आिश्र्कता अनसुाि स्र्लगत सपुिीिेक्षण गनुय पनेछ। 

    (२) कोष प्रमखुले उपदफा (१) बमोन्त्जमको सपुिीिेक्षणको िममा देन्त्खएको व्र्होिाको 
सभबन्िमा कुनै सिुाि िा स्पि गनुयपने देखेमा लेखापिीक्षकलाई आिश्र्क धनदेशन ददन सक्नेछ। 

     (३) महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले लेखापिीक्षण र्ोजना अनसुाि कार्यसभपादन गिे नगिेको 
सभबन्िमा अनगुमन गिी कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्लाई आिश्र्क धनदेशन ददन सक्नेछ। 
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   (४) महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले प्रत्रे्क आधर्यक िषयमा न्त्जल्ला ि कार्यिम समेत धनन्त्ित 
गिी कार्य र्ोजनाको आिािमा लेखापिीक्षण कार्यको अनगुमन गनुय गिाउन ुपनेछ।  

   (५) र्स दफा बमोन्त्जम अनगुमन गदाय लेखापिीक्षण र्ोजना अनरुूप कार्यसभपादन भए िा 
नभएको, लेखापिीक्षण कार्यमा अपनाइएको प्रविर्ा, विधि, जाँिसूिी, लेखापिीक्षण वटपोट  ि आन्तरिक 
लेखापिीक्षकको आिािसंवहताको परिपालना जस्ता विषर्हरूलाई आिाि धलई अनसूुिी-4 देन्त्ख १2 
बमोन्त्जमको सूिी अनरुूप गनुय पनेछ।  

   (६) लेखापिीक्षण कार्यको अनगुमनमा जाने अनगुमनकतायले अनगुमनबाट कार्ायलर्मा फकेको 
सात ददनधभर अनसूुिी-15 बमोन्त्जम अनगुमन प्रधतिेदन पेस गनुय पनेछ। 

१६. मस्र्ौदा प्रधतिेदन तर्ाि गनेः लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षणको सभबन्िमा तर्ाि गरिएको जाँिसूिी, 
लेखापिीक्षण वटपोट तर्ा अन्र् विििण कोष प्रमखु समक्ष पेस गिी सोको आिािमा लेखापिीक्षण मस्र्ौदा 
प्रधतिेदन तर्ाि गनुय पनेछ।  

१७. बवहगयमन बैठक बस्नःे (१) लेखापिीक्षकले तर्ाि गिेको मस्र्ौदा प्रधतिेदन उपि छलफल गनय कार्ायलर् 
प्रमखु, आधर्यक प्रशासन शाखा प्रमखु तर्ा आिश्र्कता अनसुाि अन्र् शाखा प्रमखुसँग बवहगयमन बैठक 
बस्न ुपनेछ। र्स्तो बैठकको अधभलेख अनसूुिी-१६ बमोन्त्जमको ढाँिामा िाख्न ुपनेछ। 

   (२) बवहगयमन बैठकको समर्मा कुनै कैवफर्त तर्ा बेरूज ुनहनुपुने पषु्् र्ाइँसवहतको तथ्र्गत 
प्रमाण एिं विििण पेस गनय सवकनछे।  

१८. लेखापिीक्षण प्रधतिेदन गनेः (१) लेखापिीक्षकले दफा १७ बमोन्त्जम प्राप् त पषु्् र्ाइँसवहतको तथ्र्गत प्रमाण 
एिं विििणहरू कोष प्रमखु समक्ष पेस गनुय पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको विषर्मा कोष प्रमखुको धनदेशन समेतका आिािमा 
लेखापिीक्षकले मस्र्ौदा प्रधतिेदनमा आिश्र्क समार्ोजनसवहत अनसूुिी-१७ को ढाँिामा लेखापिीक्षण 
प्रधतिेदन तर्ाि गिी कोष प्रमखु समक्ष पेस गनुय पनेछ। 

(३) लेखापिीक्षण प्रधतिेदन प्रणालीमा प्रविि गनुय पनेछ। 

(४) कोष प्रमखुले उपदफा (२) बमोन्त्जम पेस भएको लेखापिीक्षण प्रधतिेदन जाँि गिी प्रमान्त्णत 
गनुयपनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोन्त्जमको प्रधतिेदन लेखापिीक्षण सभपन्न भएको एक मवहनाधभर सभबन्त्न्ित 
कार्ायलर् तर्ा अन्त्ख्तर्ािी प्रदान गने तालकु धनकार् समक्ष पेस गनुय पनेछ। 

१९. लेखापिीक्षण कार्यको अधभलेख िाख्नःे (१) प्रत्रे्क आधर्यक िषयको लेखापिीक्षण कार्यको अधभलेख 
लेखापिीक्षण शाखामा सिुन्त्क्षत सार् िाख् न ुपनेछ। 

   (२)  लेखापिीक्षण शाखाले प्रत्रे्क कार्ायलर्को आधर्यक िषय अनसुािको लेखापिीक्षण फाइल 
खडा गिी देहार् बमोन्त्जमका विििणसवहतको कागजातहरू समािेश गिी िाख् न ुपदयछ:-  

(क)  लेखापिीक्षण र्ोजना,  

(ख)  लेखापिीक्षण जाँिसूिी,  
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(ग)  प्रिेश बैठकको धनणयर् पनु्त्स्तका,   

(घ)  लेखापिीक्षण वटपोट,  

(ङ)  बवहगयमन बैठक धनणयर् पनु्त्स्तका,  
(ि)  लेखापिीक्षण प्रधतिेदन,  

(छ)  बेरुज ुफस्र्ौटसँग सभबन्त्न्ित कागजात,  

(ज)  बेरुज ुकैवफर्तसँग सभबन्त्न्ित कागजात, 

(झ)  अन्र् आिश्र्क कागजात । 
   

परिच्छेद-५ 
बेरुज ुफस्र्ौट, सभपिीक्षण तर्ा लगत 

  

२०.  बेरूजकुो अध्र्ािधिक विििण तर्ाि गनुयपनेः कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले आफ्नो 
कार्यक्षेरधभरका कार्ायलर्को बेरुजकुो एकीकृत िावषयक लगत अनसूुिी-१८ बमोन्त्जमको ढाँिामा तर्ाि 
गिी महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा पेस गनुय पनेछ।  

२१. कैवफर्त तर्ा बेरुज ु फस्र्ौट ि लगत कट्टा गनुयपनेः (१) कार्ायलर्ले लेखापिीक्षणको प्रधतिेदन प्राप्त 
भएपधछ प्रधतिेदनमा देन्त्खएको कैवफर्तमा सिुाि तर्ा बेरुज ुफस्र्ौट गिी सो सगँ सभबन्त्न्ित विििण 
तर्ा कागजात कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा पेस गनुय पनेछ। 

   (२) असलु गनुयपने बेरुजकुा हकमा सभिन्त्न्ित व्र्न्त्क्त, संस्र्ा िा कार्ायलर्िाट असलु उपि गिी 
गिाई सभबन्त्न्ित खातामा दान्त्खला गनुय पनेछ।र्सिी दान्त्खला भएपधछ बेरुज ु फस्र्ौट गिी सोको 
जानकािी कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्लाई ददन ुपनेछ।  

 (३) लेखापिीक्षण प्रधतिेदनमा असलु गनुयपने भनी औलं्र्ाईएको बेरुज ुअसलु उपि गनुय नपने 
भनी लेखा उत्तिदार्ी अधिकृतले ठहर् र्ाएमा कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले त्र्स्तो बेरुजलुाई 
धनर्धमत गनुयपने बेरुजमुा कार्म गिीददन सक्नेछ।  

   (४) उपदफा (१) ि (२) बमोन्त्जम विििण तर्ा कागजात प्राप् त भएपधछ कोष तर्ा लेखा 
धनर्न्रक कार्ायलर्ले त्र्स्तो बेरुजकुो लगत कट्टा गनुय पने देन्त्खएमा लगत कट्टा गिी अनसूुिी-१९ 
बमोन्त्जमको ढाँिामा सभबन्त्न्ित कार्ायलर् ि तालकु कार्ायलर्लाई जानकािी ददन ुपनेछ।  

   (५) र्स दफा बमोन्त्जमको बेरुज ुफस्र्ौटको काििाही अन्त्न्तम लेखापिीक्षण प्रधतिेदन पेस गनुय 
अगािै सभपन्न गिीसक्न ुपनेछ। 

   (६) लेखापिीक्षकले र्स दफा अनसुाि फस्र्ौट तर्ा लगत कट्टाको विििणसवहत अन्त्घल्लो 
प्रधतिेदनको कार्ायन्िर्न अिस्र्ा संलग्न गिी प्रधतिेदन तर्ाि गनुय पनेछ।  
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परिच्छेद-६ 
लेखापिीक्षण सभबन्िी अन्र् व्र्िस्र्ा 

२२. विशषेज्ञ सेिा धलन सवकन:े (१) महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले कुनै आर्ोजना िा वित्तीर् जोन्त्खम देन्त्खएको 
के्षरमा लेखापिीक्षण गनय विशेषज्ञ सेिा आिश्र्क पने देखेमा सभबन्त्न्ित कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक 
कार्ायलर्सँग छलफल गिी विशेषज्ञ तोक्न सक्नेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम विशेषज्ञ तोक्दा देहार्का कार्ायलर्, कार्यिम िा आर्ोजनाको 
छनौट गनय सक्नेछः-  

(क)  प्रविधिक रूपमा जवटल ि ठूला आर्ोजना, 
(ख)   िाविर् गौिबका आर्ोजना,  

   (ग) महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले आिश्र्क ठानकेा अन्र् कार्ायलर्, कार्यिम िा 
आर्ोजना। 

   (३) उपदफा (१) बमोन्त्जम तोवकएको विशेषज्ञले तोवकएको विषर्मा आफ्नो िार् सवहतको 
प्रधतिेदन लेखापिीक्षक समक्ष पेस गनुय पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम प्राप् त प्रधतिेदन उपि लेखापिीक्षकले आफ्नो िार् समेत समािेश 
गिी लेखापिीक्षण प्रधतिेदन पेस गनुय पनेछ।   

   (५) र्स दफा बमोन्त्जम तोवकएको विशेषज्ञको सेिा, सवुििा महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले 
तोके बमोन्त्जम हनुेछ। 

२३. प्रदेश तर्ा स्र्ानीर् तहको लेखापिीक्षणः (१) कुनै प्रदेश तर्ा स्र्ानीर् तह तर्ा प्रिधलत कानून बमोन्त्जम 
स्र्ापना भएको िोडय, सधमधत िा र्स्तै प्रकृधतको अन्र् संस्र्ाले लेखापिीक्षण गनय कोष तर्ा लेखा 
धनर्न्रक कार्ायलर्माफय त महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा अनिुोि गनय सक्नछे।  

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम अनिुोि भई आएमा महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले सभबन्त्न्ित 
कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्लाई लेखापिीक्षण गनय तोक्न सक्नेछ। 

   (३) र्स दफा बमोन्त्जम लेखापिीक्षण गनय तोवकएकोमा कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले 
लेखापिीक्षण सभपन्न गिी सोको प्रधतिेदन सभबन्त्न्ित कार्ायलर्, सोको तालकु कार्ायलर् ि महालेखा 
धनर्न्रक कार्ायलर्मा पेस गनुय पनेछ। 

२४. लेखापिीक्षकको सेिा अिधि गणनाः धनर्मािलीको धनर्म ८३ को उपधनर्म (२) बमोन्त्जम लेखापिीक्षकको 
सेिा अिधि गणना गदाय हाल कार्यित पदभन्दा तल्लो पदमा लेखा समूह िा लेखापिीक्षण सेिामा कार्यित 
िहँदाको सेिा अिधि समेत गणना गनय सवकनेछ। 

२५. लेखापिीक्षण र्ोजनामा तोवकएको समर्धभर लेखापिीक्षण गनुयपनेः (१) कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक 
कार्ायलर्ले स्िीकृत लेखापिीक्षण र्ोजना बमोन्त्जम लेखापिीक्षण कार्य सभपन्न गनुयपनेछ। 

   (२) लेखापिीक्षण र्ोजना अनरुूप लेखापिीक्षण गने दावर्त्ि लेखापिीक्षण कार्यका लाधग 
तोवकएको न्त्जभमेिाि कमयिािीको हनुेछ। 
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   (३) कार्ायलर् प्रमखु ि आधर्यक प्रशासन शाखा प्रमखु सरुिा, बढुिा िा अन्र् कुनै कािणले 
कार्ायलर् छाड्न ुपने अिस्र्ा भएमा सभबन्त्न्ित न्त्जभमेिाि कमयिािीले लेखापिीक्षणको लाधग अनिुोि गनुय 
पनेछ। र्सिी अनिुोि भई आएमा लेखापिीक्षण गनुय तोवकएको लेखापिीक्षकको दावर्त्ि हनुेछ। 

२६. आिािसंवहताको पालना गनुयपनेः लेखापिीक्षकले लेखापिीक्षण गदाय महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले जािी 
गिेको आिािसंवहताको पालना गनुय पनेछ। 

2७. पिुस्कृत गनय सक्नःे (१) महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले प्रत्रे्क िषय लेखापिीक्षणमा खवटएको कमयिािीमध्रे् 
उत्कृि कार्यसभपादन गने लेखापिीक्षक छनौट गिी पिुस्कृत गनय सक्नेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको लेखापिीक्षक छनौट गनय महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा 
सभबन्त्न्ित महाशाखा प्रमखुको संर्ोजकत्िमा पिुस्काि धसफारिश सधमधत गठन गनय सवकनेछ। 

   (३) उपदफा (२) बमोन्त्जमको सधमधतले लेखापिीक्षकको कार्यसभपादनको स्ति, आििण पालना, 
प्रणाली प्रर्ोग, लेखापिीक्षण र्ोजनाको कार्ायन्िर्न अिस्र्ा समेतलाई आिाि धलई पिुस्कािको लाधग 
धसफारिश गनुय पनेछ। 

२८. क्षमता विकासका कार्यिम सञ्चालन गनय सवकनःे लेखापिीक्षण कार्यलाई प्रभािकािी बनाउन महालेखा 
धनर्न्रक कार्ायलर्ले क्षमता धबकास कार्यिम सञ्चालन गनय सक्नेछ। 

२९. कैवफर्त तर्ा बेरूजकुो िगीकिण गिी सङे्कतीकिण (कोधडङ) गिीनःे लेखापिीक्षण प्रधतिेदनलाई प्रभािकािी 
बनाउन देन्त्खएका कैवफर्त तर्ा बेरूजकुो प्रकृधत अनसुाि अनसूुिी-२० बमोन्त्जम िगीकिण तर्ा 
सङ्केतीकिण गरिनछे। 

३०. कोष प्रमखुको न्त्जभमेिािीः- लेखापिीक्षण कार्यलाई प्रभािकािी बनाउन र्स कार्यविधिमा अन्र्र तोवकएका 
कार्यको अधतरिक्त कोष प्रमखुको न्त्जभमेिािी देहार् बमोन्त्जम हनुेछः- 

(क)  लेखापिीक्षण र्ोजना तर्ाि गिाई स्िीकृत गने, 

(ख)  आन्तरिक लेखापिीक्षकको कार्य विभाजन गने, 

(ग)  लेखापिीक्षण कार्यको सपुरििेक्षण गिी आिश्र्क धनदेशन ददने, 
(घ)  महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले विकास गिेको लेखापिीक्षण सभिन्िी प्रणालीको 

प्रर्ोग गने, गिाउन,े 

(ङ)  लेखापिीक्षण प्रधतिेदन लेखापिीक्षकको वटपोट अनसुाि तर्ाि भए िा नभएको जािँ 
गिी प्रमान्त्णत गने, 

(ि)  लेखापिीक्षण कार्यलाई प्रभािकािी बनाउन अनकूुल कार्य िाताििण धसजयना गने, 

(छ)  आफ्नो कार्यक्षेरधभरका कार्ायलर्हरूको बेरुजकुो एकीकृत िावषयक लगत तर्ाि गने, 

गिाउने, 
३१. लेखापिीक्षकको न्त्जभमेिािीः  लेखापिीक्षकको कार्यविििण ि र्स कार्यविधिमा अन्र्र तोवकएका कार्यको 

अधतरिक्त लेखापिीक्षकको न्त्जभमेिािी देहार् बमोन्त्जम हनुछेः- 
(क) लेखापिीक्षण र्ोजना तर्ाि गिी स्िीकृत गिाउने, 
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(ख) स्िीकृत लेखापिीक्षण र्ोजना अनसुाि लेखापिीक्षण गने, 

(ग) लेखापिीक्षण प्रधतिेदन तर्ाि गिी कोष प्रमखु समक्ष पेस गने,   

(घ) लगत कट्टाको लाधग कार्ायलर्बाट प्राप्त विििण जािँ गिी पेस गने,  

(ङ) लेखापिीक्षणसँग सभबन्त्न्ित धनणयर्, परािाि, लेखापिीक्षण र्ोजना, वटपोट, प्रधतिेदन 
लगार्तका कागजातको अधभलेख िाख् ने।  

३२. प्रणालीको प्रर्ोगः (१) लेखापिीक्षण कार्यलाई प्रभािकािी बनाउन महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले सूिना 
प्रविधिमा आिारित प्रणाली सञ् िालनमा ल्र्ाउनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सञ् िालनमा ल्र्ाएको प्रणालीको कार्ायन्िर्न गनुय सबै कोष तर्ा 
लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को कतयव्र् हनुेछ। 

३३. बिबझुािर् गनेः लेखापिीक्षकले सरुिा, बढुिा, अिकास िा अन्र् कुनै कािणले कार्ायलर् छाड्न ुपने भएमा 
आफ्नो न्त्जभमामा िहेको लेखापिीक्षण सभबन्िी सभपूणय अधभलेख तर्ा कागजात कोष प्रमखुले तोकेको 
कमयिािीलाई बिबझुािर् गनुय पनेछ।  

३४. अनसूुिीमा संशोिन िा हेिफेि गनय सक्नःे महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले र्स कार्यविधिको अनसूुिीमा 
उन्त्ल्लन्त्खत कुनै विषर्मा संशोिन िा हेिफेि गनय सक्नेछ। 

३५. खािेजी ि बिाउः (१) आन्तरिक लेखापिीक्षण कार्यविधि धनदेन्त्शका, २०७३ खािेज गरिएको छ। 

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको कार्यविधि अन्तगयत भए गिेका काम कािबाही र्सै कार्यविधि 
बमोन्त्जम भए गिेको माधननछे।  
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अनसूुिी-१ 

(दफा ३ सँग सभबन्त्न्ित) 

न्त्जभमेिािी तोवकएको परको ढाँिा 
 

 

पर संख्र्ा-                    धमधत -                          

िलानी नं.-                                                                   

विषर्- लेखापिीक्षक तोवकएको। 

लेखापिीक्षण अधिकृत/सहार्क श्री.................... 

कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्, …………………… 

तपाईंलाई र्सै सार् संलग्न कार्ायलर्को आधर्यक िषय.................को विधनर्ोजन/िाजस्ि/ििौटी/कार्यसञ् िालन 
कोष तर्ा अन्र् कोषको आधर्यक कािोिािको धमधत ................. देन्त्ख .................. सभमको अिधिको लेखापिीक्षण 
गनय न्त्जभमेिािी तोवकएको छ। प्रिधलत कानूनी व्र्िस्र्ा, स्िीकृत नभसय तर्ा मापदण्ड, लेखापिीक्षण र्ोजना अनसुाि 
लेखापिीक्षण सभपन्न गिी समर्मै प्रधतिेदन गनुयहनु अनिुोि छ। 

लेखापिीक्षण गनय तोवकएका कार्ायलर्हरु 

१. 
२. 
३. 

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

   (कोष प्रमखु)    

िोिार्य: 
......................... 
श्री विभाग/मन्रालर्/सन्त्ििालर्/ कार्ायलर् 
..........................। 



14 

 

अनसूुिी -२ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सभबन्त्न्ित) 

लेखापिीक्षण र्ोजना  

आधर्यक िषय :…………. 

खण्ड- क 
1. कार्ायलर्को नामः       कार्ायलर् कोडः  

2. कार्ायलर् स्र्ापनाको उद्दशे्र्ः 
(आन्तरिक धनर्न्रण प्रणाली कार्ायन्िर्न िहेको अिस्र्ामा सो प्रणालीमा उल्लेख गिे बमोन्त्जम उद्देश्र् लेख्न।े उक्त 
प्रणाली कार्ायन्िर्न निहेको अिस्र्ामा सभबन्त्न्ित कार्ायलर्सँग सभबन्त्न्ित कानून, कार्ायलर्को िेभसाइट िा सभबन्त्न्ित 
कार्ायलर्को न्त्जभमेिाि कमयिािी तर्ा कार्ायलर् प्रमखुसगँ छलफल गिी लेख्न)े 

3. कार्ायलर्बाट सभपादन हनु ेमखु्र् कार्य प्रिाह व्र्िस्र्ाः कार्ायलर्ले सभपादन गने कार्य ि सोको कार्यप्रणाली धनभन 
अनसुाि िहेको छः- 

धस.नं सभपादन गनुयपने मखु्र् कार्यहरू कार्यप्रिाह प्रणाली 
१. 

  

२. 
  

(र्समा कार्ायलर्ले सभपादन गने मखु्र् कार्यहरु ि सो कार्य सभपादन गदाय अिलभिन गरिने मखु्र् मखु्र् प्रविर्ा 
संन्त्क्षप्तमा उल्लेख गने) 

4. कार्ायलर्को काम कािबाहीसँग सभबन्त्न्ित नीधतगत एिम ्कानूनी व्र्िस्र्ाः कार्ायलर्को काम कािबाहीसँग सभबन्त्न्ित 
नीधतगत एिं कानूनी व्र्िस्र्ा धनभन अनसुाि िहेको छः- 

ऐन, धनर्म धनदेन्त्शका, कार्यविधि 
क. क. 
ख. ख. 

िाल ुआिधिक र्ोजनामा कार्ायलर्को कार्यसभपादनसँग सभबन्त्न्ित कुनै कानूनी व्र्िस्र्ा उल्लेख गिेको भए सो विषर्ः  

िावषयक बजेटमा कुनै विषर् समािेश भएको भए सो विषर्ः 
5. कार्ायलर्को शाखागत कामको विभाजनः कार्ायलर्को संगठन स्िरूप तर्ा शाखागत कामको विभाजन धनभन अनसुाि 

िहेको छः- 

(क)  संगठनको स्िरूप/संििनाः 
 

(ख)  शाखागत कामको विभाजनः 
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6. आधर्यक िषयका न्त्जभमेिाि कमयिािी ि कार्यित अिधिः 
ि.सं. 

 

कार्ायलर् प्रमखु आधर्यक प्रशासन प्रमखु 

नाम ि पद कार्यित अिधि 
देन्त्ख-सभम 

नाम ि पद कार्यित अिधि 
देन्त्ख-सभम 

१.     
२. 

    

 

ि.सं. 
 

खाता सञ्चालन गने कमयिािी खाता सञ्चालन गने कमयिािी, आधर्यक प्रशासन 

नाम ि पद कार्यित अिधि 
(देन्त्ख-सभम) 

नाम ि पद कार्यित अिधि 
(देन्त्ख-सभम) 

१.     
२. 

    

(र्समा सरूिा, बढुिा िा अन्र् कुनै कािणले कार्ायलर् प्रमखु तर्ा न्त्जभमेिाि कमयिािी परिितयन भएमा सोही अनसुाि 
नामहरू र्प गदै जाने) 

7. स्िीकृत दिबन्दी ि पदपूधतयको अिस्र्ाः 
ि.सं. 

 

पद 

 

शे्रणी/तह 
 

दिबन्दी  संख्र्ा 
 

पदपूधतयको न्त्स्र्धत 

स्र्ार्ी अस्र्ार्ी किाि जभमा 
१. 

       

२. 
       

३. 
       

 

8. आधर्यक िषयको स्िीकृत िावषयक कार्यिम तर्ा आर्ोजनाहरु : 

ि.सं. कार्यिम/आर्ोजना (र्समा लक्ष्र् तोवकएका प्रमखु कार्यिमहरू 
उल्लेख गने) 

इकाई लक्ष्र् कैवफर्त 

१. 
    

२. 
    

 

9. आधर्यक कािोबािको अिस्र्ाः (प्रत्रे्क रैमाधसक अिधिको आधर्यक कािोबाि अद्यािधिक गनुयपने) 

9.1. विधनर्ोजन 

ि.स. बजेट उपशीषयक स्िीकृत बजेट रू. हालसभमको खिय  रु. बाँकी बजेट 

१. 
    

२. 
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9.2. िाजस्ि 

गत िषयको बाँकी 
नगद मौज्दात  

हाल सभमको 
कुल िाजस्ि 

आभदानी 

सन्त्ञ्चत कोषमा जभमा 
हनुपुने कुल िकम (१+२) 

सन्त्ञ्चत कोष दान्त्खला िकम 

बाँकी नगद 
मौज्दात (३-

४) 

(१) (२) (३) (४) (५) 

     

9.3. ििौटी 
गत िषयको 
न्त्जभमेिािी 

सािेको िकम 

हालसभमको 
प्राधप्त 

जभमा प्राधप्त 
हालसभमको खिय बाँकी 

वफताय सदि स्र्ाहा 
अन्र् वफताय 

जभमा 
 

        
9.4. कार्यसञ्चालन कोष लगार्त अन्र् कोषहरु 

ि.स. 
कोषको 
विििण 

गत िषयको न्त्जभमेिािी 
सािेको 

हालसभमको  प्राधप्त जभमा प्राधप्त खिय 
बाँकी 
 

       
       

10. कार्ायलर्का सभबन्िमा अन्र् सान्दधभयक एिं महत्िपूणय तथ्र्ः- 

 

खण्ड- ख 
11. लेखापिीक्षणको उद्दशे्र्ः- कार्यसभपादनको िममा प्रिधलत कानूनको परिपालना गिी आधर्यक कािोबाि सञ्चालन गिे 

नगिेको एिं आधर्यक कािोबािको लेखाङ्कन पिीक्षण गिी कैवफर्त देन्त्खएका धबषर्मा आिश्र्क सझुािसवहतको 
प्रधतिेदन प्रस्ततु गनुय लेखापिीक्षणको मखु्र् उद्देश्र् िहेको छ। र्सका सारै् देहार्का विषर् सधुनन्त्ित गनुय र्स 
लेखापिीक्षणको उद्देश्र् िहेको छ :- 

(क) आन्तरिक धनर्न्रण प्रणाली तजुयमा गिे नगिेको, 
(ख) आन्तरिक धनर्न्रण प्रणालीको प्रभािकािी कार्ायन्िर्न तर्ा अनगुमन भए नभएको, 
(ग) नेपाल सिकािले स्िीकृत गिेको लेखा धनदेन्त्शका, लेखा ढाँिा तर्ा मानदण्ड अनसुाि लेखा िाखे 

निाखेको,  
(घ) कार्यसभपादनको िममा परििालन भएको स्रोतको नधतजामूलक उपर्ोग भए नभएको, 
(ङ) विधनर्ोजन ऐन बमोन्त्जम स्िीकृत सीमाधभर िही धनददयि प्रर्ोजनमा खिय गिी आधर्यक कािोबािको सही ि 

र्र्ार्य न्त्िरण गिे नगिेको, 
(ि) नगदी, न्त्जन्सी एिं अन्र् सिकािी सभपन्त्त्तको हानी नोक्सानी ि सभपन्त्त्त दरुूपर्ोग हनु नपाउने व्र्िस्र्ा 

धमलाए नधमलाएको। 

12. लेखापिीक्षणको क्षरेः- कार्ायलर्को आधर्यक िषय ……..को विधनर्ोजन, िाजस्ि, ििौटी, कार्यसञ्चालन कोष तर्ा अन्र् 
सिकािी कोष, तत्सभिन्िी से्रस्ता, प्रमाण, कागजात, विििण, तथ्र्ाङ्क सूिनाको सारै् कार्ायलर्को आन्तरिक धनर्न्रण 
व्र्िस्र्ा, कानूनको परिपालना, सिकािी सभपन्त्त्तको संिक्षण ि स्रोतको नधतजामूलक व्र्िस्र्ापनको सभबन्िमा 
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आिश्र्क पिीक्षण गिी व्र्िस्र्ापन समक्ष सझुाि प्रस्ततु गनय लेखापिीक्षण केन्त्न्रत हनुेछ। लेखापिीक्षण गदाय 
धनर्धमतता, कार्यदक्षता, प्रभािकारिता तर्ा धमतव्र्वर्ता जस्ता आिािहरू धलइनेछ। 

13. लेखापिीक्षणको कार्यपद्धधतः- लेखापिीक्षणको विषर्िस्त ु अनसुाि प्रविर्ामूलक िा नधतजामूलक िा दबैु पद्धधत 
अिलभिन गिी पिीक्षण गरिनेछ। प्रविर्ामूलक लेखापिीक्षणमा मूलतः प्रिधलत कानूनले धनिायिण गिेको प्रविर्ा 
अनरुूप लेखाङकन गिे नगिेको पिीक्षण गिी गन्त्णतीर् शदु्धता कार्म गने जस्ता पक्षहरूको पिीक्षण गरिनेछ भने 
नधतजामूलक लेखापिीक्षणमा संगठनको कार्यसभपादन धमतव्र्र्ी, प्रभािकािी ि दक्षतापूियक सभपादन भए िा नभएको 
पिीक्षण गरिनेछ। लेखापिीक्षण कार्य प्रिेश बैठकबाट शरुू भई िवहगयमन बैठकबाट अन्त्र् हनुेछ। लेखापिीक्षण 
गदाय भौन्त्िङ, अिलोकन, भौधतक पिीक्षण, तलुना, गणना, सधुनन्त्ितता (पवुिकिण), कागजात धभडान, सोिपछु, छलफल, 

विििण संकलन तर्ा विश्लषेण जस्ता विधिहरू अिलभिन गरिनेछ । 

14.  लेखापिीक्षण गरिन ेकार्ायलर्को न्त्जभमेिािीः- 

(क) कािोिािमा धनर्धमतता, धमतव्र्वर्ता, कार्यदक्षता ि प्रभािकारिता कार्म गने, गिाउने, 
(ख) आन्तरिक धनर्न्रण प्रणाली स्र्ापना ि कार्ायन्िर्न गने, 

(ग) प्रिधलत कानून, लेखा मापदण्ड, धनदेन्त्शका अनरुुप कािोिािको लेखाङ्कन गिी वित्तीर् प्रधतिेदन तर्ािी गने, 

(घ) लेखापिीक्षकलाई सूिनामा सहज पहुँि उपलधि गिाउने, 
(ङ) लेखापिीक्षणसँग सभबन्त्न्ित कार्यमा आिश्र्क सहर्ोग परु् र्ाउने । 

15.  लेखापिीक्षणको सीमाः र्ो लेखापिीक्षण गदाय धनभनधलन्त्खत सीमाहरू िहेका छन:्-  

(क) लेखापिीक्षण कार्य सभबन्त्न्ित कार्ायलर्बाट उपलधि गिाइएका लेखा, से्रस्ता, प्रमाण कागजात एिं 
सूिना, तथ्र्, तथ्र्ाङ्क ि जानकािीमा आिारित हनुछे । र्सिी उपलधि गिाइएका कागज, प्रमाण एिं 
तथ्र् तथ्र्ाङ्क पूणय सत्र् ि र्र्ार्य छन ्भन्ने मान्र्तामा लेखापिीक्षण कार्य सभपन्न गरिने छ । 

(ख) कधतपर् अिस्र्ामा लेखापिीक्षण गरिने कार्ायलर्बाट पेस भएका फाइलमा पर्ायप्त मारामा  कागजात 
संलग्न नभएको िा उपलधि हनु नसक्ने अिस्र्ामा उपलधि सीधमत कागजातको आिािमा उठाइएका 
विषर्बाट तान्त्त्िक धनष्कषयमा पगु्न नसवकन े ि र्प अध्र्र्नमा समर्को सीधमतताको कािण 
लेखापिीक्षणले अपेक्षा गिे अनरुूप नधतजा हाधसल गनय कदठनाई पनय सक्ने देन्त्खन्छ । लेखापिीक्षण गदाय 
उपलधि से्रस्ता तर्ा कागजातलाई आिाि धलइने छ ।  

(ग) लेखापिीक्षण गदाय प्रविर्ामूलक ि नधतजामूलक दबैु प्रविर्ा अिलभिन गने प्रर्ास गरिने भए तापधन 
लेखापिीक्षणको लाधग उपलव्ि स्रोत सािन, समर्को सीमा, लेखापिीक्षण कार्यमा संलग्न जनशन्त्क्तको 
ज्ञान, सीप ि अनभुिको सीधमतता जस्ता कािणले गदाय लेखापिीक्षण प्रविर्ामूलक ि कानूनको 
परिपालनामा नै बढी केन्त्न्रत िहने छ ।  

(घ) लेखापिीक्षणमा प्रिधलत कानूनमा उन्त्ल्लन्त्खत लेखापिीक्षणका क्षेर तर्ा आिािलाई समेटने प्रर्ास 
गरिनेछ। र्द्यवप लेखापिीक्षणका  समग्र पक्ष, क्षेर तर्ा आिािलाई समेटन कदठनाई हनु सक्नेछ । 

(ङ) लेखापिीक्षण साियजधनक कोषको प्रर्ोग गिी भएको आधर्यक कािोबािमा मार केन्त्न्रत िहनेछ ।  

(ि) लेखापिीक्षकबाट लेखापिीक्षण गदाय असल मनसार् िाखेि गरिनेछ। र्सिी असल मनसार्का सार् 
गिेको पिीक्षणबाट कुनै कािोबाि छुट हनु गएमा िा रवुट हनु पगुेमा त्र्स्तो कार्यलाई  सोही 
दृविकोणबाट हेरिनपुदयछ । 
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16.  जोन्त्खम मूल्र्ाङ्कनः-  

 

ि.सं. जोन्त्खमका क्षेर  अन्तिधनवहत जोन्त्खम आन्तरिक धनर्न्रणको व्र्िस्र्ा 

१.    
२.    
… ….. …… ……. 

देहार्का तथ्र्हरूको विश्लषेणको आिािमा कार्ायलर्को जोन्त्खम पवहिान गनय सवकने छः- 

(क) कार्ायलर्बाट सभपादन हनुे कार्य तर्ा प्रिाह हनुे सेिा एिम ्कार्ायलर्को प्रकृधत, 

(ख) विगत िषयमा आन्तरिक तर्ा अन्त्न्तम लेखापिीक्षणबाट औलं्र्ाइएका कैवफर्त तर्ा बेरूज,ु 

(ग) कार्ायलर्को आन्तरिक धनर्न्रण प्रणालीको अिस्र्ा ि प्रभािकारिता, 
(घ) कार्ायलर्बाट हनुे माधसक खिय िकम ि सो खियको मारा एिं प्रिनृ्त्त्त विश्लषेण, 

(ङ) िाजस्ि असलुीको माधसक अिस्र्ाको विश्लषेण, 

(ि) वित्तीर् कािोबािको सािभतूता (मारा) तर्ा संिेदनशीलता, 
(छ) साियजधनक सञ् िाि माध्र्ममा प्रकाशन तर्ा प्रसािण भएका सूिना तर्ा जानकािी, 
(ज) कार्ायलर्लाई विगत िषयमा ददइएको सझुाि कार्ायन्िर्नमा देखाएको तत्पिता,  

(झ) तालकु धनकार्बाट समर् समर्मा अनगुमन तर्ा धनिीक्षण गिी धनदेशन ददएको तर्ा उक्त धनदेशनको 
पालनाको अिस्र्ा । 

17. लेखापिीक्षणको कार्यिमः- कार्ायलर्को जोन्त्खमको क्षेर, अन्तिधनवहत जोन्त्खम तर्ा आन्तरिक धनर्न्रणको व्र्िस्र्ा 
समेतको मूल्र्ाङ्कन गिी देहार् अनसुाि लेखापिीक्षण कार्यिम धनिायिण गरिएको छ । 

 

ि.सं. पिीक्षणको विषर् पिीक्षणको विधि, तरिका ि विर्ाकलाप 
१.   
… 

.... ...... 

18. लेखापिीक्षण गने कमयिािीको विििणः- 

ि.सं. पद नाम र्ि 

१ 
  

२ 
  

19. लेखापिीक्षण गरिन ेअिधिः- 
 

 
लेखापिीक्षण अिधि 

लेखापिीक्षण गने समर् प्रधतिेदन पेस गने समर् 

ि.सं. सरुु गने धमधत समाप्त गने धमधत  
१ प्रर्म रैमाधसक    
२ दितीर् रैमाधसक    
३ ततृीर् रैमाधसक    
४ िौर्ौ रैमाधसक    
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20.   आिािसंवहताको पालनाः- (आन्तरिक लेखापिीक्षकको आिािसंवहता, २०७९ को पालना हनुे विषर् उल्लेख गने)। 

21. अनगुमन तर्ा सपुरििेक्षणः- (र्समा कोष प्रमखु तर्ा महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्बाट हनुे अनगुमन तर्ा 
सपुरििेक्षण कार्य उल्लेख गने) 

 

 

 तर्ाि गने धसफारिश गने स्िीकृत गने 

 नामः नामः नामः 
 पदः पदः पदः 
 धमधतः धमधतः धमधतः 
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अनसूुिी-३ 

(दफा ८ (१) सँग सभबन्त्न्ित) 

जाँिसूिी 

(क) िाजस्िको जािँसूिी 
ि.सं. पिीक्षण गरिन ेक्षरे तर्ा विषर् छ छैन 

१. िाजस्ि सभबन्िमा 

१.१ 
िाजस्ि दििन्दी अनसुाि िा उठ्नपुने भनी धनिायिण भएको िाजस्ि िकम सबै असलु 
भएको 

  

१.२ असलु हनु बाँकी भएको भए लगत कसी िाखेको   

१.३ असलु भएको सबै िकम िाजस्ि खातामा दान्त्खला गिेको   

१.४ 
िधसद धनर्न्रण खाता िान्त्खएको तर्ा उक्त खातामा छपाई भएि आएका सबै िधसद 
आभदानी जनाइएको 

  

१.५ 
िधसद जािी गिेको विििण, बनु्त्झधलने कमयिािीको विििण ि आधर्यक िषयको अन्तमा 
बाँकी िधसद वफताय प्राप्त गिी पनुः अको आधर्यक िषयमा लगत िाखी जािी गने गरिएको 

  

१.६ 
नगद िा बैंक भौििको रुपमा िाजस्ि प्राप्त गिेपधछ अधनिार्य रुपमा आभदानी िधसद 
ददने गिेको 

  

१.७ आभदानी िधसदमा धसलधसलेिाि रुपमा नदोहोरिने गिी िधसद नभिि छावपएको   

१.८ 
िाजस्ि असलु गनय प्रर्ोग गरिएका िधसद अपिलन हनु नपाउने गिी धनर्न्रणको 
व्र्िस्र्ा गरिएको 

  

१.९ 
नगद प्राप्त िकम सोको भोधलपल्ट िा तोवकएको अिधिधभर िाजस्ि खातामा बैंक 
दान्त्खला गने गिेको   

  

१.१० िधसदमा शंकास्पद वकधसमले केिमेट गिी अंक नसच्र्ाएको िा र्पघट नगिेको   

१.११ का्न बाँकी आभदानी िधसद ठीक संख्र्ामा मौजदुा िान्त्खएको   

१.१२ िद्ध गरिएको िधसदका सबै प्रधत ठेलीमा नै मौजदुा िहेको   

१.१३ िाजस्ि कािोिािको लाधग अधनिार्य रुपमा गोस्िािा भौिि तर्ाि गिेको   

१.१४ गोस्िािा भौििमा िढाएको विििण ठीक िहेको   

१.१५ 
गोस्िािा भौिि सार् कािोिािलाई प्रमान्त्णत गने कागजात (बैंक भौिि, आभदानी िधसद 
आदद) संलग्न  िाखेको 

  

१.१६ 
आभदानी बाँिेको प्रत्रे्क बैंक भौििमा " .........धमधतमा आभदानी जनाइर्ो" भन्न ेछाप 
लगाएको 

  

१.१७ एकीकृत महालेखा पिीक्षक फािाममा िाजस्िको से्रस्ता िान्त्खएको   

१.१८ 
िाजस्ि आभदानीबाट बैंङ्क जभमा िकम घटाउँदा बाँकी िहने िकम म.ले.प.फा.नं. ११० 
को नगद मौज्दात िकमसँग धभडान भएको 
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१.१९ 
िाजस्िको मास्केिािीमा गत मवहनासभमको आभदानी ि र्ो मवहनाको आभदानी 
देखाइएको िकम िाजस्ि िगीकिण अनसुािका शीषयकमा िाखेको  

  

१.२० 
र्स मवहनाको आभदानी महलमा िढाएको िकमसँग म.ले.प.फा.नं. १०५ मा िढाएको 
िकम धभडेको 

  

१.२१ कोषको अिस्र्ामा बैंक दान्त्खला ि नगद मौज्दातको जोड जभमा ठीक गिी िाखेको   

१.२२ 
अन्त्घल्लो मवहनाको प्रधतिेदनमा देखाइएको नगद मौज्दात र्ो मवहना बैंक दान्त्खला 
गिेको 

  

१.२३ माधसक प्रधतिेदनको जभमा ि िावषयक विििणको अंक धभडेको   

१.२४ गत िषयको नगद मौज्दात र्स आधर्यक िषय शरुुमा बैंक दान्त्खला गिेको   

१.२५ 
िाजस्ि खाताको शे्रस्ताले देखाएको बैंक मौज्दातसँग बैंक स्टेटमेन्टले देखाएको 
खातागत िकम बिाबि िहेको 

  

१.२६ बिाबि नभएमा फिक िकमको कच्िािािी म.ले.प.फा.नं. १०९ विििण तर्ाि गिेको    

  

(ख)  विधनर्ोजनको जािँसूिी 
ि.सं. पिीक्षण गरिन ेक्षरे तर्ा विषर् छ छैन 

१. बावषयक बजेट तर्ा कार्यिम 

१.१ स्िीकृत खिय शीषयक ि विर्ाकलाप बमोन्त्जम खिय भएको   

१.२ 
खिय गदाय भकु्तानी गने िकम विद्यतु्तीर् कोष हस्तान्तिण (इलोक्रोधनक फण्ड रान्सफि) 

बाट गिेको 

  

१.३ 
अधिकािप्राप् त अधिकािीको स्िीकृधत िा समयर्न गिेको तर्ा कानून सभमत धनर्धमत 
गिेको 

  

१.४ बजेट खिय शीषयकमा विधनर्ोन्त्जत िकमको सीमाधभर िहेि खिय गिेको   

१.५ प्रिधलत कानूनले तोकेको सीमा भन्दा बढी बजेट िकमान्ति भएको   

१.६ अधनिार्य दावर्त्ि ि पुँजीगत खियमा विधनर्ोन्त्जत बजेट िाल ुखियमा िकमान्ति गिेको   

१.७ स्िीकृत लक्ष्र् अनरुूप खिय भएको   

२. साियजधनक खरिद    

२.१ खरिद महाशाखा, शाखा िा इकाई गठन गिी न्त्जभमेिाि कमयिािी तोवकएको   

२.२ खरिद र्ोजना तर्ा गरुु र्ोजना तर्ाि गिेको   

२.३ विविि खिय शीषयकमा एक पटकमा खिय लेख्न तोवकएको हदभन्दा बढी खिय लेखेको   

२.४ ताधलम खिय, भत्ता तर्ा अन्र् खियहरु स्िीकृत नभसय अनसुाि भएको   

२.५ 
बीस हजाि ि सो भन्दा बढी मूल्र्को मालसामान खरिद गदाय मूल्र् अधभबवृद्ध किमा 
दताय भएका धबिेताबाट खरिद गिेको 

  

२.६ 
सिकािी कामको लाधग घि, जग्गा, गोदाम, भाडा िा बहालमा धलई भकु्तानी ददइएकोमा 
तोवकएको िकम भन्दा बढीको घि भाडामा भाडा धनिायिण सधमधतले धनणयर् गिेको 
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२.७ तोवकएको सीमाभन्दा बढीको भेरिएसन स्िीकृत गिेको   

२.८ स्िीकृत दििेट अनसुाि लागत अनमुान तर्ाि गिी स्िीकृत गरिएको   

२.९ 
तर्ाि गरिएको ड्रइङ, धडजाइन तर्ा स्पेधसवफकेशन, नभसय ि दि विश्लषेण साियजधनक 
खरिद धनर्मािली, २०६४ बमोन्त्जम स्िीकृत भएको 

  

२.१० कामको परिणाम र्प गनुयपने पर्ायप्त पषु्याँइ विना नै भेरिएसन आदेश जािी भएको   

२.११ बोलपर िा दिभाउपर छल्ने उद्देश्र्ले एउटै कामलाई टुिाटुिा गिी काम गिाएको   

२.१२ 
प्रिधलत कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी हनुेगिी एक आधर्यक िषयमा एउटै व्र्न्त्क्त िा 
फमयबाट एकपटक भन्दा बढी सोझै खरिद गिेको  

  

२.१३ प्रिधलत कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी हनुे गिी अमानतिािा धनमायण कार्य गिाइएको   

२.१४ धनमायण स्र्लको व्र्िस्र्ापन नभई धनमायण कार्यको लाधग सभझौता गिेको   

२.१५ धबल अफ क्िान्त्न्टटीको प्रोधभजनल सम आइटममा मूल्र् समार्ोजन गिेको   

२.१६ पिामशय सेिा धलएकोमा साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ को प्रविर्ा पूिा भएको   

२.१७ 
लागत अनमुान, ड्रइङ्ग, धडजाइन तर्ा बोलपर सभबन्िी कागजात तर्ा पिामशय सेिाको 
कार्यक्षेरगत शतय अधिकािप्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत भएको 

  

२.१८ 
बोलपर सूिना साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ तर्ा साियजधनक खरिद धनर्मािली, 
२०६४ को प्राििान अनसुाि प्रकान्त्शत गरिएको 

  

२.१९ 
बोलपर सूिनामा उल्लेख भएको भर्ादधभर धबिी भई दान्त्खला हनु आएका 
बोलपरहरू छुटै्ट वकताबमा दताय गिी दताय वकताब अधिकािप्राप्त अधिकािीबाट प्रमान्त्णत 
गिी िाखेको 

  

२.२० 
साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ ले तोकेका प्रधतधनधिहरूको िोहबिमा बोलपर 
खोली मिुलु्का गरिएको 

  

२.२१ 
साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ अनसुाि गदठत बोलपर मलु्र्ाङ्कन सधमधतबाट 
प्राविधिक ि आधर्यक प्रस्ताि मलु्र्ाङ्कन भएको 

  

२.२२ खरिद सभझौता अनसुाि धलनपुने कार्य सभपादन जमानत धलएि सभझौता गिेको   

२.२३ 
कुनै कार्यको ठेक्का सभझौता भई काम शरुु गिी सकेपधछ भेरिएशन आदेश ददएको भए 
साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ११८ अनसुाि गरिएको 

  

२.२४ 
साियजधनक धनमायण, खरिदको लाधग धनमायण व्र्िसार्ीबाट धलइएको बैंक ग्र्ािेन्टीको 
अधभलेख िाखेको   

  

२.२५ 
धनमायण कार्य सभपन्न भएपधछ कार्यस्िीकाि प्रधतिेदन ि ममयत संभाि अबधि समाप्त 
भएपधछ कार्यसभपन्न प्रधतिेदन  तर्ाि गनुयपनेमा सो गिेको 

  

२.२६ 
कन्त्न्टन्जेन्सी िकमबाट खिय गिेकोमा स्िीकृत मापदण्ड अनसुाि भएको, शीषयकगत 
अधभलेख कार्म िान्त्खएको ि कन्त्न्टन्जेन्सी िकम सोही र्ोजना िा सोसँग अनषुावङ्गक 
सेिामा खिय भएको 

  

२.२७ धनमायण कार्यको कार्य अधभलेख खाता िान्त्खएको   
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२.२८ कार्ायलर्मा आईटम िाइज कार्य अधभलेख खाता िान्त्खएको   

२.२९ ठेकेदािले मूल्र् अधभिवृद्ध कि धबजक जािी गिेको   

२.३० 
मूल्र् अधभिवृद्ध कि समािेश भएको धबल भकु्तानी गदाय सोको जानकािी सभबन्त्न्ित 
िाजस्ि कार्ायलर्लाई ददएको 

  

२.३१ खरिद सभझौता भन्दा बढी भकु्तानी गिेको   

२.३२ डोि हान्त्जिी धनर्न्रण वकताब अद्यािधिक रूपमा िाखेको   

२.३३ 
धनमायण कार्यको धबल अफ क्िान्त्न्टटीमा सिािीसािन तर्ा मेन्त्शनिी औजाि, सामान 
खरिद तर्ा भाडा समािेश गिी ठेक्का सभझौता गिेको ि भकु्तानी भएको 

  

२.३४ 
सभझौतामा तोवकएको अिधिभन्दा अगािै कार्यसभपन्न गिेको भनी पिुस्कृत 
गरिसकेपिात भेरिएसन आदेश जािी भएको 

  

२.३५ गोस्िािा भौििसार् भकु्तानी धसफारिस परसवहत अन्र् प्रमाण कागजात संलग्न भएको   

३. उपभोक्ता सधमधत/श्रम सहकािी   

३.१ उपभोक्ता सधमधतबाट गिेको कार्यको सामान्त्जक पिीक्षण गिेको   

३.२ उपभोक्ता सधमधतको भकु्तानीमा सभझौता बमोन्त्जम उपभोक्ताको अंश कार्म गिेको   

३.३ 
उपभोक्ता सधमधतको गठन गदाय स्र्ानीर् तहको िोहििमा सभिन्त्न्ित आर्ोजना स्र्लमा 
नै आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष लाभन्त्न्ित हनुे व्र्न्त्क्तहरूको आमभेला गिाएि गठन भएको 

  

३.४ 
उपभोक्ता सधमधतलाई लागत अनमुानमा िहेको मूल्र् अधभिवृद्ध कि, ओभिहेड 
कन्त्न्टन्जेन्सी तर्ा जनसहभाधगताको अंश कट्टा गिेि भकु्तानी गिेको 

  

३.५ तोवकएको सीमाभन्दा बढी िकमको धनमायण कार्य उपभोक्ता सधमधतमाफय त गरिएको   

३.६ 
लागत अनमुान ि सभझौतामा हेभी मेन्त्शन प्रर्ोगको अिस्र्ा केही उल्लेख नगिी हेभी 
मेन्त्शन प्रर्ोग गिेको 

  

३.७ कार्यसभपन्न भएपिात प्राविधिक जाँिपास गिाई कार्यसभपन्न प्रधतिेदन तर्ाि गिेको   

३.८ कन्त्न्टन्जेन्सी िकमको खिय कानून बमोन्त्जम खिय गनय पाउने क्षेरमा मार खिय गिेको   

३.९ 
उपभोक्ता सधमधतलाई अन्त्न्तम भकु्तानी ददँदा प्राविधिक मूल्र्ाङ्कन, धबल, भिपाई, कार्यसभपन्न 
प्रधतिेदन, सामान्त्जक पिीक्षण, उपभोक्ता सधमधतको धनणयर् तर्ा फोटो लगार्तका 
आिश्र्क कागजातहरू िाखी भकु्तानी ददएको 

  

४. पारिश्रधमक तर्ा सवुििा   

४.१ तलबी प्रधतिेदन पारित भएको   

४.२ हान्त्जिी िेकडय संलग्न िहेको    

४.३ 
स्र्ानीर् भत्ता पाउने गिी सरुिा, बढुिा भई आउने कमयिािीलाई हालको कार्ायलर्मा 
हान्त्जि भएको धमधतदेन्त्ख मार स्र्ानीर् भत्ता ददएको  

  

४.४ 
प्रिधलत कानूनले तोकेको दि भन्दा बढी हनुे गिी तलब, भत्ता पारिश्रधमक तर्ा अन्र् 
सवुििा धलएको 
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४.५ कार्ायलर् समर्मा बसेको बैठकको बैठक भत्ता भकु्तानी गिेको   

४.६ धनर्मले तोकेको भन्दा बढी अिधि काजमा िाखेको   

४.७ 
किािमा धनर्नु्त्क्त गदाय विधि सभमत गिेको तर्ा धनजहरुलाई पारिश्रधमक भकु्तानी ददँदा 
सभबन्त्न्ित शीषयकबाट भकु्तानी नभएको   

  

५. उपर्ोधगता भकु्तानी   

५.१ पानी, धबजलुी महसलु भकु्तानीमा जरििाना धतिेको   

५.२ 
धनजी प्रर्ोजनका लाधग प्रर्ोग गिेको िािा धबजलुीको महसलु कार्ायलर् बजेटबाट 
भकु्तानी गिेको 

  

५.३ आधर्यक िषयको अन्त्र्मा बाँकी िहेको िकम अधग्रम भकु्तानी पठाएको   

५.४ सञ् िाि सवुििा धनिायरित दिमा धनिायरित पदाधिकािीलाई मार भकु्तानी गिेको    

६ पेस्की   

६.१ तोवकएको भर्ादधभर पेस्की फस्र्ौट भएको   

६.२ तोवकएको भर्ादधभर पेस्की फस्र्ौट नभएकोमा काििाही भएको   

६.३ 
पेस्की धलने व्र्न्त्क्त िा संस्र्ाको धनर्मािलीको धनर्म ४७ (३) अनसुाि पूणय विििण 
खलुाई िाख् ने गरिएको 

  

६.४ भर्ाद नाघेको ि ननाघेको पेस्की प्रिसँग छुवट्टने गिी अधभलेख िाखेको   

६.५ 
व्र्न्त्क्त, फमय, कभपनी िा संस्र्ालाई पेस्की ददँदा बैंङ्क ग्र्ािेण्टी धलइ सोको अधभलेख 
िाखेको 

  

६.६ धबल भकु्तानी गदाय सभझौता अनसुाि कटाउनपुने पेस्की कट्टी गिेि मार भकु्तानी गिेको   

६.७ 
आधर्यक िषयको अन्तमा फस्र्ौट हनु नसकेको पेस्की अको आधर्यक िषयमा न्त्जभमेिािी 
सािेको 

  

६.८ खरिद सभझौतामा पेस्की ददँदा धनर्मानसुाि बैंक जमानत धलएको   

७. सामान्त्जक सिुक्षा   

७.१ दोहोिो सामान्त्जक सिुक्षा भत्ता धलएको   

७.२ सामान्त्जक सिुक्षा भत्ता बैंकमाफय त लाभग्राहीलाई पठाएको   

७.३ सामान्त्जक सिुक्षा प्राप् त गने लाभग्राहीको विििण अध्र्ािधिक गिेको   

८. अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन, धनिीक्षण   

८.१ 
प्रिधलत कानून बमोन्त्जम तोवकएको समर्मा तोवकएको कार्ायलर् िा पदाधिकािीबाट 
अनगुमन भएको 

  

८.२ अनगुमन पिात प्रधतिेदन तर्ािी गिी पेस गिेको   

८.३ अनगुमनको सन्दभयमा देन्त्खएका विषर्मा सधमक्षा गिी आिश्र्क सिुाि भएको   

९. कट्टी दान्त्खला   

९.१ सबै प्रकािका भकु्तानीमा धनर्मानसुाि कट्टी गनुयपने िकम कट्टी गिी सभबन्त्न्ित खातामा   
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दान्त्खला गिेको  

९.२ 
खरिद सभझौताको धबल भकु्तानी कानूनले तोके बमोन्त्जम मूल्र् अधभिवृद्ध कि कट्टा गिी 
आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्मा जानकािी ददएको 

  

९.३ विद्यतुीर् प्रणाली माफय त स्रोतमा कि कट्टी (Electronic Tax Deducted at Source; E-TDS) गिेको   

१०. इन्िन   

१०.१ सिािी सािनको लगत िाखेको   

१०.२ जेनिेटि, सिािी सािन तर्ा अन्र् उपकिण प्रर्ोग गरिएको लगबकु संलग्न गरिएको   

१०.३ इन्िन प्रर्ोगको मापदण्ड बनाएको   

१०.४ कार्ायलर् बाहेक अन्र् सिािी सािनलाई इन्िन ददएको   

११. भ्रमण आदेश   

११.१ अधिकाि प्राप् त अधिकािीबाट भ्रमण आदेश स्िीकृत भएको   

११.२ भ्रमण अधभलेख खाता िाखेको   

११.३ भ्रमण प्रधतिेदन पेस गिेको   

११.४ प्लेनबाट र्ारा गिेकोमा बोधडयङ्ग पास संलग्न गिेको   

१२. भकु्तानी बाकँीको विििण   

१२.१ भकु्तानी बाँकीको कच्िािािी प्रमान्त्णत गिी िाखेको   

१२.२ भकु्तानी बाँकीको कच्िािािी प्रणालीमा अधभलेख नबनाई प्रमान्त्णत गिेको   

१३. न्त्जन्सी तर्ा सभपन्त्त्त व्र्िस्र्ापन   

१३.१ प्रत्रे्क िषय सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी धनिीक्षण गिेको   

१३.२ 
न्त्जन्सी धनिीक्षण प्रधतिेदनले धललाम तर्ा ममयत सभभाि गनुय पने भनी तोवकएका न्त्जन्सी 
तर्ा सभपन्त्त्तको धललाम तर्ा ममयत सभभाि गिेको  

  

१३.३ न्त्जन्सी तर्ा सभपन्त्त्तको संिक्षणको लाधग उपर्कु्त व्र्िस्र्ा धमलाएको   

१३.४ धमनाहा गिेकोमा कानून बमोन्त्जम प्रविर्ा पूिा गिेको   

१३.५ कार्ायलर्को आिश्र्कता भन्दा बढी मालसामान खरिद गिेको   

१३.६ 
अधिग्रहण िा खरिद गरिएको जग्गा िा भिनको िनीपूजाय कार्ायलर्को नाममा प्राप्त 
गिेको   

  

१३.७ धबउ धबजन, औषिी आदद न्त्जन्सी सामानको भण्डािण व्र्िस्र्ा उन्त्ित तरिकाले गिेको   
  

१३.८ प्राप्त मालसामानहरू स्टोि दान्त्खला भएको   

१३.९ 
साियजधनक सभपन्त्त्त व्र्िस्र्ापन सूिना प्रणाली (पाभस) को प्रर्ोग गिी न्त्जन्सी तर्ा 
सभपन्त्त्तको लगत िाखेको 

  

१३.१० प्राविधिक धनिीक्षण गनुय पने न्त्जन्सी मालसामानमा प्रािधिक धनिीक्षण गिेको   



26 

 

१४. िैदेन्त्शक सहार्ता समािेश भएको आर्ोजना   

१४.१ 
नेपाल सिकािले लगानी गिेको ऋण तर्ा शेर्ि ि सोबाट प्राप्त हनुे धर्ाज तर्ा 
लाभांशको वहसाब वकताब स्पि देन्त्खने गिी अद्यािधिक रूपले िाखेको 

  

१४.२ 
नेपाल सिकािले उठाएको आन्तरिक ऋण तर्ा बाह्य ऋणको वहसाब स्पि रूपले 
देन्त्खने गिी अद्यािधिक रूपमा िाखेको 

  

१४.३ 
नेपाल सिकाि ि दात ृ धनकार् बीिको सभझौता अनसुाि दात ृ धनकार्को खरिद 
धनदेन्त्शका अनसुाि खरिद गिेको  

  

१४.४ 
खियमा भएको िकम श्रोत विभाजन गदाय सभझौतामा उल्लेन्त्खत प्रधतशत अनसुाि 
गरिएको 

  

१४.५ सोिभनाय हनुे गिी भएका खिय तोवकएको समर्धभर सोिभनाय माग गरिएको   

१४.६ सोझै भकु्तानीको लाधग बजेटमा व्र्िस्र्ा भएको भन्दा बढी खिय भएको   

१४.७ 
सोझै भकु्तानी खियको अधभलेख िाख्न े तर्ा माधसक खियको फाँटिािी/िावषयक आधर्यक 
विििणमा समािेश गरिएको 

  

१४.८ 
िस्तगुत अनदुान सहार्ता अन्तगयत प्राप्त भएको मालसामानको विििण तर्ा मूल्र् 
खलेुको   

  

१४.९ िस्तगुत सहार्ता अन्तगयत प्राप्त भएको मालसामान न्त्जन्सी दान्त्खला गरिएको     

१४.१० इभप्रिे/स्पेशल खाताबाट खिय भएको ि कोष पूधतयको विििण देन्त्खने गिी खाता िाखेको     

१४.११ 
सोिभनाय हनुे गिी भएको खियहरू इभप्रिे/स्पेशल खाताबाट क-७.१५ खातामा 
रान्सफि गिी कोष पूधतय माग गने गरिएको 

  

१४.१२ प्रधततपर खोल्न ुपूिय खरिद सभबन्िी ठेक्का पट्टा प्रविर्ा पूिा गिी सभझौता गिेको     

१४.१३ खरिद सभझौतामा उल्लेन्त्खत शतयहरू प्रतीतपरमा उल्लेख गिेको   

१४.१४ िैदेन्त्शक सहार्ताको खिय विििणको खाता िान्त्खएको   

१४.१५ 
गत आधर्यक िषयसभमको आर्ोजना लेखा विििणमा उल्लेख गरिएका अंकहरू र्स 
िषयको आर्ोजना लेखा विििणमा अल्र्ा गिेको अंक ठीक िहेको 

  

१४.१६ श्रोतगत धनकासा खियको विििण ठीक िाखेको   

१४.१७ ऋण माग दिखास्त परमा धसलधसलेिाि नभिि िान्त्खएको   

१४.१८ ऋण माग अनगुमन खाता अद्यािधिक िान्त्खएको   

१४.१९ 
स्पेशल/इभप्रिे खातामा प्राप्त भएको ि खिय भएको िकम विदेशी मरुा ि नेपाली मरुा 
दबैुमा देन्त्खने गिी लेखा िाखेको 

  

१४.२० स्पेशल/इभप्रिे खाताको माधसक रुपमा धभडान गने गरिएको   

१४.२१ खिय विििणको आिािमा ऋण भकु्तानी भएको अधभलेख िान्त्खएको   

१४.२२ 
धनर्मािलीको धनर्म ७५ अनसुाि िावषयक आधर्यक कािोिाि प्रधतिेदन तर्ा ७६ 
अनसुाि िावषयक कार्य सभपादन प्रधतिेदन तोवकएको समर्मा पेस गरिएको   

  

१४.२३ प्रधततपरको अधभलेख खाता िाखेको   
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(ग)   ििौटीको जािँसूिी 
ि.सं. पिीक्षण गरिन ेक्षरे तर्ा विषर् छ छैन 
१ गत आधर्यक िषयसभमको मौज्दात िकम र्स आधर्यक िषयमा न्त्जभमेिािी सािेको   

२ ििौटी िकम आभदानी खिय लेखेकोमा धनर्म पूियक प्रविर्ा पूिा गिी पर्ायप्त आिाि 
प्रमाण संलग्न गरिएको 

  

३ सदि स्र्ाहा गिेकोमा सो िकम िाजस्िमा आभदानी बाँिेको   

४ धनर्मानसुाि भर्ाद पगुेको ििौटी वफताय िा सदि स्र्ाहा गिी खाताबन्दी गिेको   

५ ठेकेदािको व्र्न्त्क्तगत ििौटी खाता िान्त्खएको   

६ व्र्न्त्क्तगत ििौटी खाताको अिािमा आधर्यक िषयको अन्त्र्मा नामनामेसीसवहतको 
विििण तर्ाि गिेको 

  

७ व्र्न्त्क्तगत ििौटी िकम अद्यािधिक भएको ि ििौटी खाताको ििौटी बाँकीमा 
देखाइएको मौज्दात िकम धभडेको 

  

८ ििौटी खाताले देखाएको बैंक बाँकी ि कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को खाताले 
देखाएको  बैंक स्टेटमेन्ट अनसुािको बाँकी धभडेको छ िा छैन। नधभडेकोमा कािण 
खलुाईएको 

  

९ ििौटी िकम कानून बमोन्त्जम बाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा िा अन्र्र सापटी लगेि खिय 
गिेको 

  

१० सापटी लगेि खिय गिेको भए वफताय िा सोिभनाय गिेको   

११ साियजधनक ििौटी वफताय गदाय साियजधनक खरिद धनर्मािली अनसुाि गिेको   

(घ) कार्यसञ् िालन कोष तर्ा अन्र् कोषको जािँसूिी 
ि.सं. पिीक्षण गरिन ेक्षरे तर्ा विषर् छ छैन 
१. गत िषयको न्त्जभमेिािी कार्यिम तर्ा विर्ाकलापगत अनसुाि सािेको   

२. िाल ुआधर्यक िषयमा विर्ाकलापगत आभदानीको अधभलेख िाखेको   

३. स्िीकृत कार्यिम ि विर्ाकलापगत खिय गिेको   

४. खरिद सभबन्िी कानूनको पालना गिेको   

५. िकम वफतायमा प्रमाण, कागजात संलग्न गिेको   

 

ङ. व्र्िस्र्ापकीर् पक्षको जािँसूिी 
ि.सं. पिीक्षण गरिन ेक्षरे तर्ा विषर् छ छैन 
१. आन्तरिक धनर्न्रण प्रणाली सभबन्िमा 
१.१ आन्तरिक धनर्न्रण प्रणाली तर्ाि गिी लागू गिेको   

१.२ ऐनको दफा ३२ अनसुाि आन्तरिक लेखापिीक्षण तर्ा धनर्न्रण सधमधत गठन गिेको   

१.३ लेखापिीक्षण तर्ा धनर्न्रण सधमधतले अनगुमन गिी प्रधतिेदन पेस गिेको   
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१.४ कार्य सञ् िालनका लाधग स्पि कार्यविभाजन गिी धनर्न्रण ि सन्तलुनको व्र्िस्र्ा गिेको   

१.५ आधर्यक प्रशासन ि न्त्जन्सीको न्त्जभमेिािी फिक फिक कमयिािीलाई ददइएको   

१.६ आधर्यक प्रशासन ि न्त्जन्सीको न्त्जभमेिािी किािका कमयिािीलाई नददइएको   

२. प्रणालीको प्रर्ोग   

२.१ सूिना प्रविधिमा आिारित प्रणाली सञ् िालनमा िहेकोमा फिक फिक न्त्जभमेिािीसवहत 
प्रर्ोग कतायको पहुँि धनर्न्रणको व्र्िस्र्ा गरिएको 

  

२.२ बजेट ि लेखासँग सभबन्त्न्ित सूिना प्रविधिमा आिारित प्रणालीको विकास गदाय अर्य 
मन्रालर् ि महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को स्िीकृधत धलएको 

  

२.३ कार्ायलर्को िेभसाइट अद्यािधिक गिेको   

३. वहसाि धभडान/धमलान   

३.१ मवहना समाप्त भएको ७ ददनधभर सभबन्त्न्ित कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को 
अधभलेखसँग आधर्यक विििण रुज ुगिाएको 

  

३.२ मवहनाको अन्तमा बैंङ्क नगदी वकताबको सन्तलुन पिीक्षण तर्ाि गिेको   

३.३ दैधनक वहसाि धभडाई दैधनक बन्दी (डे क्लोज) गिेको   

३.४ बैंङ्क वहसाबको विििण धभडेको   

३.५ कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को धनकासा खिय ि बैंङ्क नगदी वकताबको कािोिाि 
धभडेको 

  

४. प्रधतिेदन   

४.१ खियको फाँटिािी मवहना भकु्तान भएको सात ददनधभर तर्ाि गिी पठाएको   

४.२ कानून बमोन्त्जम विधभन्न कार्ायलर्मा पेस गनुयपने प्रधतिेदन समर्मा पेस गिेको   

४.३ आधर्यक िषयधभर भएको नगदी न्त्जन्सी तर्ा अन्र् आर् व्र्र्को आधर्यक कािोबािको 
िावषयक प्रधतिेदन धनर्मािलीको अनसूुिी ११ बमोन्त्जमको ढाँिामा तर्ाि गिी कोष तर्ा 
लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा पठाएको 

  

५. महालेखा पिीक्षक फािाम (म.ले.प.फािाम) 
  

५.१ महालेखा पिीक्षकबाट स्िीकृत फािाम (म.ले.प.फा.नं.) को प्रर्ोग भएको   

६. कानूनको परिपालना   

६.१ प्रिधलत ऐन, धनर्म, कार्यविधि, धनदेन्त्शका तर्ा मापदण्डको पालना भएको   
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अनसूुिी-४ 

(दफा ८ को उपदफा (२) ि दफा १५ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

विधनर्ोजन लेखाको सभभावित जोन्त्खम ि आधर्यक संकेतगत पिीक्षण जाँिसूिी 
 

 

 

१. विधनर्ोजन लेखाको लेखापिीक्षणः विधनर्ोजन लेखाको सभभावित जोन्त्खमहरु देहार् बमोन्त्जम हनु सक्नेछन:्-  

(क) बजेट तर्ा कार्यिम प्रस्ताि गदाय सभभाव्र्ता अध्र्र्न, िाताििणीर् अध्र्र्न, विस्ततृ अध्र्र्न, नभसय, धडजाइन, 

ड्रइङ, जग्गा प्राधप्तको सधुनन्त्ितता जस्ता पूिय तर्ािी नगिी हििुाको भिमा प्रस्ताि गरिएको। 

(ख) विधनर्ोन्त्जत िकमबाट खिय गदाय स्िीकृत नभसय तर्ा मापदण्ड विपिीत खिय गरिएको। 

(ग) अर्य मन्रालर्को सहमधत बेगि बहिुवषयर् दावर्त्ि धसजयना हनुे गिी खियको प्रधतबद्धता जनाएको। 

(घ) कानूनले धनददयि गिेको सीमा, प्रविर्ा, क्षेर ि माराभन्दा बावहि गई िकमान्ति, स्रोतान्ति तर्ा कार्यिम संशोिन 

गिेको। 

(ङ) विधनर्ोजन ऐनमा समािेश भएको कुनै िकम ि सो िकमबाट सञ्चालन हनुे कुनै कार्यिम आधर्यक िषयको 
दोस्रो िौमाधसकसभम खिय नभएमा तर्ा बाँकी अिधिमा समेत खिय हनु सक्ने नदेन्त्खएमा तोवकएको 
समर्ािधिधभर बजेट समपयण नगिेको। 

(ि) स्िीकृत िावषयक कार्यिम तर्ा अधिकाि प्राप्त अधिकािीको स्िीकृधत िा आदेश विना खिय गरिएको। 

(छ) विधनर्ोजन ऐनले विज नहनुे भनी तोकेको िकम बाहेक अन्र् िकमको भकु्तानी आधर्यक िषय समाप्त हनुभुन्दा 
सात ददन अगािै भकु्तानी  धनकासा बन्द गनुयपनेमा सो बमोन्त्जम नभएको। 

(ज) आधर्यक िषयको अन्त्न्तम ददनमा समेत भकु्तानी  ददएको। 

(झ) सिकािी िकम खिय गदाय त्र्स्तो खिय पवुि गने धबल, भिपाई, प्रमाण ि कागजात संलग्न नगिेको। 

(ञ) प्रिधलत कानून, स्िीकृत लेखामान, स्िीकृत ढाँिा अनरुूपको लेखा तर्ा आधर्यक कािोबाि निान्त्खएको । 

(ट) िीत नपरु् र्ाई विशेष परिन्त्स्र्धतमा गिेको खिय लेखा उत्तिदार्ी अधिकृतबाट धनर्धमत नगिेको। 

(ठ) विधनर्ोजन नभएको खिय शीषयक ि िकममा खिय गने गिाउने,  बजेटको सीमा नाघेि खिय गिेको ।   

(ड) आर्ोजनाको उद्देश्र् विपिीत खिय गिेको। 

(ढ) जानी जानी दरुुपर्ोग गने धनर्तबाट िा सामान्र् भलुिकुबाट जोड जभमा फिक पाने, दि ि परिमाण बीिको 
र्ोगफल एिं जोड जभमामा फिक पाने जस्ता विधभन्न वकधसमबाट अधनर्धमत खिय गिेको।   

(ण) अधिकाि प्राप्त अधिकािीले समर्मा नै धनणयर् नगिेका कािणले अपेन्त्क्षत प्रधतफल प्राप्त नभएको।   

(त) सिकािी आर्व्र्र्को लेखाङ्कन, मूल्र्ाङ्कन तर्ा प्रधतिेदन पठाउन ु पने कार्ायलर्मा समर्मा प्रधतिेदन 
नपठाएको।   

(र्) कार्ायलर्सँग असभबन्त्न्ित तर्ा व्र्न्त्क्तगत प्रर्ोजनका खियको धबल भकु्तानी गिेको। 
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आधर्यक संकेत तर्ा िगीकिण अनसुाि विधनर्ोजन लेखाको खिय शीषयकको लेखापिीक्षण गदाय  पिीक्षण गनुयपने 
विषर्हरु देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:्- 

१.१     पारिश्रधमक कमयिािी (खिय सङ्कते नं. २११११) 

(क) सभबन्त्न्ित कार्ायलर्को दिबन्दी स्िीकृत भएको छ िा छैन।  

(ख) िाविर् वकताबखाना, प्रहिी वकताबखाना तर्ा सैधनक अधभलेखालर् कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले पारित 
गिेको तलबी प्रधतिेदन ि सभबन्त्न्ित वकताबखाना अधभलेखालर्मा दताय भएको दिबन्दी अनसुाि खिय भएको 
छ िा छैन।  

(ग) तलबी प्रधतिेदन बमोन्त्जम तलबी भिपाई तर्ाि गिेको छ िा छैन।  

(घ) धनिायरित तलबमान िा पाउने ग्रडे अनसुािको मार तलब भकु्तानी ददएको छ िा छैन।  

(ङ) हान्त्जिी िेकडय संलग्न छ िा छैन ि गर्ल भएको ददनको तलब कट्टी गिेको छ िा छैन।  

(ि) सरुिा, बढुिा िा नर्ा ँ धनर्नु्त्क्त भई आउने कमयिािीको पवहलो पटक तलब भकु्तानी ददँदा  सरुिा िा बढुिा 
भई आउँदाको िमाना पर ि धनर्नु्त्क्तपरमा उल्लेख भए भन्दा बढी भकु्तानी गिेको छ िा छैन।  

(छ) मवहनाको बीिमा अधनिार्य अिकाश, उपदान, सरुिा, बढुिा िा िमाना भई गएपधछको बाँकी अिधिमा पधन 
तलब भत्ता खिय लेखेको छ िा छैन।   

(ज) कार्ायलर् प्रमखुमा कार्म मकुार्म मकुिि गरिएको भए कार्म मकुार्म मकुिि गरिएको पर ि बहाल 
गिेको धमधत अनसुाि नै खिय लेन्त्खएको छ िा छैन।  

(झ) धनधमत्त पदको तलब भकु्तानी ददँदा एक तह माधर्को तलब स्केल मार भकु्तानी ददनपुनेमा सो भन्दा घटी 
बढी भएको छ िा छैन।  

(ञ) किािमा धनर्नु्त्क्त गदाय विधि सभमत गिेको छ िा छैन तर्ा किािका कमयिािीको पारिश्रधमक र्स शीषयकबाट 
भकु्तानी ददन नधमल्नेमा भकु्तानी भएको छ िा छैन।  

(ट) आर्ोजनाको स्िीकृत अस्र्ार्ी दिबन्दीमा धनर्कु्त व्र्न्त्क्तलाई ज्र्ालादािी, पारिश्रधमक भकु्तानी गिेको भए 
धनजको धनर्नु्त्क्त प्रिधलत कानूनको प्रविर्ा अनरुूप छ िा छैन।  

(ठ) किर्ोग्र् आभदानी हनुे कमयिािीलाई पारिश्रधमक, तलब िा भत्ता भकु्तानी गदाय पारिश्रधमक कि कट्टी गिेको छ 
िा छैन। त्र्स्तो कट्टी िकम बैंङ्क दान्त्खला गिी सोको विििण आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्मा पठाएको छ िा 
छैन। 

(ड) कमयिािी सञ्चर्कोष, कमयिािी सञ्चर्कोष सापटी, पारिश्रधमक कि, नागिीक लगानी कोष, सािधिक जीिन धबमा 
आदद कट्टी गनुयपने िकम सभबन्त्न्ित कोष िा खातामा तरुुन्त जभमा गरिएको छ िा छैन।  

(ढ) असािािण धबदा धलएको अिस्र्ाको तलब भकु्तानी गरिएको छ िा छैन। (हान्त्जिी वकताब, धबदाको िेकडय ि 
तलबी भिपाई हेने)  

(ण) प्रत्रे्क कमयिािीको जभमा तलब, भत्ता, कट्टी ि खदु भकु्तानी हनुे िकमको वहसाब ठीक छ िा छैन।  

(त) कार्म मकुार्म, धनधमत्तको तलब भकु्तानीमा कमयिािी सञ्चर्कोष बापतको िकम र्प गदाय धनजको साधबक 
पदको र्प गनुय पने विषर् र्वकन गिेको छ िा छैन। 
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१.२    पारिश्रधमक पदाधिकािी  (खिय सङ्कते नं. २१११२)  
(क) कानूनले तोकेको भन्दा बढी पारिश्रधमक भकु्तानी भए िा नभएको। 

(ख) प्रिधलत कानून बमोन्त्जम कि कट्टा भए िा नभएको। 

(ग) कट्टा भएको कि दान्त्खला भए िा नभएको। 

१.३   पोसाक (खिय सङ्कते नं.२११२१) 
(क) नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिीलाई पोसाक (कपडा, जतु्ता, टोपी आदद) ददने  सभबन्िमा प्रिधलत कानून 

बमोन्त्जम ददएको छ िा छैन।   

(ख) धनजामती कमयिािी तर्ा न्त्शक्षकलाई पोसाक उपलधि गिाउने सभबन्िमा नेपाल सिकािबाट भएको धनणयर् 
अनसुाि भकु्तानी गिेको छ िा छैन।  

(ग) एउटै कमयिािीलाई एक िषयमा एक पटक भन्दा बढी पोसाक भत्ता उपलधि गिाएको छ िा छैन।  

(घ) पोसाक भत्ता धलने मवहना िैर अगािै अिकास भएमा त्र्स्ता कमयिािीलाई लगुा भत्ता ददन नधमल्ने हुँदा 
भकु्तानी गिेको छ िा छैन।   

(ङ) सरुिा भई आएका कमयिािीलाई अन्त्घल्लो कार्ायलर्बाट  पोसाक भत्ता बापतको िकम भकु्तानी ददइ सकेको 
भए दोहोिो नपने गिी प्रमाण िाखेि मार ददएको छ िा छैन।  

(ि) सरुिा भई अन्र्र जाने कमयिािीको िमाना परमा पोसाक भत्ता भकु्तानी ददएको व्र्होिा उल्लेख गने गिेको 
छ िा छैन।   

(छ) पोसाक भत्ता वितिणको कमयिािीगत अधभलेख िाखेको छ िा छैन।   

(ज) साियजधनक खरिद सभबन्िी ऐन, 2063 तर्ा साियजधनक खरिद धनर्मािली, 2064 को अिीनमा िही खरिद 
गरिएको पोसाक न्त्जन्सी खातामा आभदानी बाँधिएको छ िा छैन।  

(झ) पोसाक भत्तालाई पधन िावषयक आर्मा समािेश गिी कि कट्टी गनुयपने व्र्िस्र्ा िहेकोमा सो समािेश गिी 
आर्कि कट्टा गिेको छ िा छैन। 

१.४     खाद्यान्न (खिय सङ्कते नं. २११२२)  
(क) नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिी बल, बन्दी, धबिामी ि अन्र् कार्ायलर्लाई उपलधि गिाइने िासन 

(खाद्य) खिय लेखेको से्रस्ता पिीक्षण गदाय सोको लागत अनमुान तर्ािी एिं स्िीकृधत, बोलपर आह्वान, सोको 
मूल्र्ाङ्कन, ठेक्का स्िीकृधत एिं िासन ठेक्का सभझौता सभबन्िी सभपूणय कागजात तर्ािी गिेको छ िा छैन ।  

(ख) िासन ठेक्का सभझौता बमोन्त्जम ठेकेदािलाई पेस्की उपलधि गिाउँदा साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को 
धनर्म ९२ को व्र्िस्र्ा अनरुूप ठेकेदािबाट त्र्स्तो पेस्की िकमलाई खाभने गिी िान्त्णज्र् बैंङ्कबाट जािी 
भएको कभतीमा सात मवहना मान्र् अिधि भएको बैंङ्क जमानत प्राप्त गिेको छ िा छैन। र्स्तो पेस्की िकम 
सभझौता अङ्कको पच्िीस प्रधतशत भन्दा कम हनुपुने भएकोले सो अनसुािको छ िा छैन। उक्त पेस्की िकम 
आपूधतयकतायको प्रत्रे्क मवहनाको धबलबाट पिास प्रधतशतको वहसाबले कट्टी गनुयपने व्र्िस्र्ा भएकोले सो 
अनसुाि गिेको छ िा छैन।  

(ग) िासन धबलको भकु्तानी ददँदा धनर्मानसुाि कट्टी गनुयपने अधग्रम आर्कि कट्टी गरिएको छ िा छैन। भकु्तानी 
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विििण तर्ाि गिी सभबन्त्न्ित आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्मा पठाइएको छ िा छैन।  

(घ) िासन ठेक्का बन्दोबस्त नभई अन्र् तरिकाबाट िासन खिुाएकोमा प्रिधलत बजाि मूल्र् अनरुूप छ िा छैन 
त्र्स्तो बजाि मूल्र्को प्रमाण संलग्न छ िा छैन।  

(ङ) काजमा खवटएको कमयिािीले दैधनक भत्ता धलएको िहेनछ भने मार खाद्यान्न सवुििा पाउने हुँदा सो अनसुाि 
भएको छ िा छैन।  

(ि) िासन बापत उपलधि गिाएको नगद, भत्ता आर्कि ऐन, २०५८ बमोन्त्जम आर्कि गणना गिी कि कट्टा 
गरिएको छ िा छैन। 

१.५    औषिी उपिाि (खिय सङ्कते नं.२११२३)   
(क) बहालिाला कमयिािीलाई औषिी उपिाि खियको भकु्तानी ददँदा स्िीकृत न्त्िवकत्सकको प्रने्त्स्िप्सन, औषिी 

खरिदको धबल आदद संलग्न छ िा छैन धबल भिपाईको जोड जभमा ठीक छ िा छैन। त्र्सिी औषिी 
उपिाि भकु्तानी गिेपधछ िाविर् वकताबखानामा लगत िाख् न पठाइएको छ िा छैन।  

(ख) अिकाश प्राप्त कमयिािीको उपिाि खिय भकु्तानी ददँदा सरुु धनर्नु्त्क्त पर, धनिनृ्त्त्तभिण पट्टा ि अिकाश परको 
प्रधतधलवप तर्ा संन्त्ित धबदा तर्ा औषिी उपिािको अधभलेख संलग्न गरिएको छ िा छैन।   

(ग)  सेिा बहालमा िहँदा औषिी उपिाि धलए नधलएको व्र्होिा िाविर् वकताबखाना ि सभबन्त्न्ित कार्ायलर्को 
पर प्राप्त गिेि र्वकन गिी धलएको भए सो िकम कट्टा गिी बाँकी पाउने िकम मार भकु्तानी गरिएको छ िा 
छैन।  

(घ) बहालिाला ि अिकाशप्राप्त कमयिािीलाई उपिाि खिय ददँदा धनजामती सेिा धनर्मािली, २०५० को धनर्म 
९४ को सीमाधभर िही ददइएको हो िा होइन।  

(ङ) २०५८ िैर १८ पधछको औषिी उपिाि खियमा आर्कि ऐन २०५८ अनसुाि आर्कि कट्टी गनुय पने 
व्र्िस्र्ा भएकोले सो अनसुाि कि कट्टी गरिएको छ िा छैन। 

१.६    स्र्ानीर् भत्ता (खिय सङ्कते नं. २११३१) 
(क) नेपाल सिकाि, अर्य मन्रालर्को धनदेशन, परिपर बमोन्त्जमको दि भन्दा घटी बढी गिी स्र्ानीर् भत्ता ददएको 

छ िा छैन।  

(ख) सरुिा, बढुिा भई आउने कमयिािीलाई हालको कार्ायलर्मा हान्त्जि भएको धमधतदेन्त्ख मार स्र्ानीर् भत्ता 
ददनपुनेमा सो अनसुाि गिेको छ िा छैन ।  

(ग) सरुिा, बढुिा भई जाने कमयिािीले तर्ािी भर्ादको अिधि साधबक कार्ायलर् िहेको क्षेरमा नै धबताएको प्रमाण 
संलग्न िाखी साधबक कार्ायलर्बाटै तर्ािी भर्ादको स्र्ानीर् भत्ता पाउने हुँदा सो अनसुाि स्र्ानीर् भत्ता 
ददएको छ िा छैन।   

(घ) उक्त भत्ता बझेुको भिपाई छ िा छैन।   

(ङ) स्र्ानीर् भत्ता पाउने स्र्ानमा दिबन्दी भई अन्र् स्र्ानमा काम काजमा खटाएको भए सो काज अिधिको 
स्र्ानीर् भत्ता भकु्तानी गिेको छ िा छैन। 

१.७    महङ्गी भत्ता (खिय सङ्कते नं. २११३२)  
(क) नेपाल सिकाि, अर्य मन्रालर्को धनदेशन, परिपर बमोन्त्जमको दि भन्दा घटी बढी गरिएको छ िा छैन।  
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(ख) सरुिा, बढुिा हनुे कमयिािीलाई कवहले देन्त्ख महङ्गी भत्ता ददएको छ (िमाना पर तर्ा  हान्त्जिीबाट र्वकन 
गने)  

(ग) सभबन्त्न्ित कमयिािीले प्राप्त गिेको र्वकन हनुे प्रमाण िाखेको छ िा छैन।   
१.८    वफल्ड भत्ता (खिय सङ्कते नं. २११३३) 

(क) वफल्डमा खवटएका कमयिािीको विििण तर्ाि गिी प्रमान्त्णत गिी िाख्न ेगिेको छ िा छैन।  

(ख) अर्य मन्रालर्ले तोकेको दि भन्दा घटी बढी गिी भकु्तानी ददएको छ िा छैन।  

(ग) वफल्ड भत्ता पाउने कमयिािीले दैधनक भत्ता धलएको अिधिको वफल्ड भत्ता कट्टा गिेको छ िा छैन।  

(घ) सभबन्त्न्ित कमयिािीले  वफल्ड भत्ता प्राप्त गिेको र्वकन हनुे प्रमाण िाखेको छ िा छैन।   
१.९     कमयिािी बैठक भत्ता  (खिय सङ्कते नं. २११३४) 

(क) अर्य मन्रालर्को कार्यसञ् िालन धनदेन्त्शका अनसुाि बैठक भए िा नभएको। 

(ख) अन्र् कार्ायलर्का कमयिािी उपन्त्स्र्त छन ्िा छैनन।् 

(ग) कार्ायलर् समर् भन्दा अन्र् समर्मा बसेको बैठक हो िा होइन। 

(घ) तोवकएको दि अनसुाि भकु्तानी भए िा नभएको। 

(ङ) कि कट्टा तर्ा दान्त्खला भए िा नभएको। 

(ि) आमन्त्न्रतको संख्र्ा तोवकए भन्दा बढी िहे िा निहेको। 
१.१०  कमयिािी प्रोत्साहन तर्ा पिुस्काि  (खिय सङ्कते नं. २११३५) 

(क) प्रोत्साहन भत्ता उपलधि गिाउने धनणयर् छ िा छैन। 

(ख) हान्त्जिी प्रमान्त्णत छ िा छैन। 

(ग) सूिक स्िीकृत छ िा छैन ि सो अनसुाि काम गिेको प्रमान्त्णत छ िा छैन। 

(घ) कि कट्टा गरिएको छ िा छैन। 
१.११  बैदेन्त्शक भत्ता  (खिय सङ्कते नं. २११३६) 

(क) तोवकए बमोन्त्जमको दिमा भकु्तानी भएको छ िा छैन। 

(ख) कि वहसाब गिी कट्टा भएको छ िा छैन।  

(ग) पारििारिक लगत िान्त्खएको छ िा छैन। 

(घ) रान्त्न्जटमा पिी बीि बाटोमै बस्नपुदाय भ्रमण खिय धनर्मािलीमा तोवकएको व्र्िस्र्ाको परिपालना भएको छ िा 
छैन। 

१.१२  अन्र् भत्ता  (खिय सङ्कते नं. २११३९) 
(क) तोवकएको अन्र् कुनै भत्ता जस्तो सतु्केिी भत्ता, अधतरिक्त समर् भत्ता, कार्ायलर्को सिुक्षाको लाधग छुटै्ट 

व्र्िस्र्ा भएको अिस्र्ामा बाहेक दसैँ धतहाि जस्ता पियमा खटाइएका कार्ायलर् सहर्ोगीलाई ददइने पालो 
पहिा, सिुक्षा भत्ता एिं तोवकएका र्स्तै अन्र् भत्ता भकु्तानी ददइएकोमा अर्य मन्रालर्को धनदेशन, परिपर 
बमोन्त्जमको दि भन्दा घटी बढी गिी ददएको छ िा छैन।  

(ख) अर्य मन्रालर्को धनणयर् िा पूिय स्िीकृधत आिश्र्क पनेमा सो प्राप्त भएको छ िा छैन।  

(ग) भत्ता बझेुको भिपाई छ िा छैन। 
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(घ) धनर्मानसुाि कि कट्टा गिी दान्त्खला गरिएको छ िा छैन। 
१.१३  पदाधिकािी  बैठक भत्ता  (खिय सङ्कते नं.२११४१) 

(क) प्रिधलत ऐन, धनर्मले तोवकए बमोन्त्जम भकु्तानी भएको छ िा छैन।   

(ख) कि कट्टा गिी दान्त्खला गरिएको छ िा छैन।  
१.१४  पदाधिकािी अन्र् सधुबिा (खिय सङ्कते नं. २११४२) 

(क) धनर्मानसुाि पाउने  सधुबिा भकु्तानी भएको छ िा छैन। 

(ख) धनर्मानसुाि लाग्ने कि कट्टा भएको छ िा छैन। 
१.१५  पदाधिकािी अन्र् भत्ता  (खिय सङ्कते नं.२११४९)  

(क) धनर्मले तोकेभन्दा घटी िा बढी भकु्तानी भएको छ िा छैन। 

(ख) मापदण्ड, कार्यविधि परिपर तर्ा धनणयर् अनसुाि भए गिेको छ िा छैन। 

(ग) धनर्मानसुाि लाग्ने कि कट्टा भएको छ िा छैन। 

१.१६   कमयिािीको र्ोगदानमा आिारित धनबधृतभिण तर्ा उपदान कोष खिय (खिय सङ्कते नं.२१२१२) 
(क) प्रिधलत ऐन, धनर्मले तोके बमोन्त्जम कोषमा िकम कट्टा तर्ा दान्त्खला भएको छ िा छैन। 

(ख) सभबन्त्न्ित खिय शीषयकबाटै उक्त कोषको िकम खिय गरिएको छ िा छैन। 
१.१७  कमयिािीको र्ोगदानमा आिारित धबमा कोष खिय (खिय सङ्कते नं.२१२१३) 

(क) प्रिधलत ऐन, धनर्मले तोके बमोन्त्जम कोषमा िकम कट्टा तर्ा दान्त्खला भएको छ िा छैन। 

(ख) सभबन्त्न्ित खिय शीषयकबाटै उक्त कोषको िकम खिय गरिएको छ िा छैन। 
१.१८  कमयिािीको कल्र्ाण कोष  (खिय सङ्कते नं.२१२१४) 

(क) प्रिधलत ऐन, धनर्मले तोके बमोन्त्जम कोषमा िकम कट्टा तर्ा दान्त्खला भएको छ िा छैन। 

(ख) सभबन्त्न्ित खिय शीषयकबाटै उक्त कोषको िकम खिय गरिएको छ िा छैन। 
१.19  अन्र् सामान्त्जक सिुक्षा खिय  (खिय सङ्कते नं.२१२१९) 

(क) प्रिधलत ऐन, धनर्मले तोके बमोन्त्जम कोषमा िकम कट्टा तर्ा दान्त्खला भएको छ िा छैन। 

(ख) सभबन्त्न्ित खिय शीषयकबाटै उक्त कोषको िकम खिय गरिएको छ िा छैन। 
१.२0  पदाधिकािी सामान्त्जक सिुक्षा खिय  (खिय सङ्कते नं.२१२२१ देन्त्ख २११२९ सभम) 

(क) प्रिधलत ऐन धनर्मले तोके बमोन्त्जम पदाधिकािी सामान्त्जक सिुक्षा खिय भएको छ िा छैन। 

(ख) सभबन्त्न्ित खिय शीषयकबाटै उक्त कोषको िकम खिय गरिएको छ िा छैन। 
१.२1   पानी तर्ा धबजलुी महसलु (खिय सङ्कते नं.२२१११) 

(क) पानी तर्ा धबजलुी जडान गदाय ििौटी िाख्नपुने भएमा त्र्सिी ििौटी बापत िाखेको िकमको विििण कोष तर्ा 
लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा पठाएको छ िा छैन। 

(ख) कार्ायलर् प्रर्ोजन बाहेक धनजी कामको लाधग िािा धबजलुीको महसलु कार्ायलर्को बजेटबाट भकु्तानी 
गरिएको छ िा छैन।  

(ग) बजेटको व्र्िस्र्ा हुँदाहुँदै पधन धबजलुीको महसलु भकु्तानी ददन विलभब गिी अनािश्र्क भाि पािेको छ िा 
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छैन।  

(घ) आधर्यक िषयको अन्तमा र्स शीषयकमा बाँकी भएको िकम धबल प्राप्त नभए पधन विज हनु नददने अधभप्रार्ले 
अधग्रम भकु्तानी पठाएको छ िा छैन। 

१.२2  संिाि महसलु (खिय सङ्कते नं. २२११२) 
(क) टेधलफोन जडान गदाय ििौटी िाख्नपुने भएमा त्र्सिी ििौटी बापत िाखेको पेस्की िकमको विििण फस्र्ौट 

गने गिेको छ िा छैन । 

(ख) टेधलफोन सवुििा धनिायरित दिमा धनिायरित पदाधिकािीलाई गिेको छ िा छैन। 

(ग) आधर्यक िषयको अन्तमा र्स शीषयकमा बाँकी भएको िकम धबल प्राप्त नभए पधन विज हनु नददने अधभप्रार्ले 
अधग्रम भकु्तानी पठाएको छ िा छैन।  

(घ) हलुाक तर्ा कुरिर्िको खिय भकु्तानी ददँदा धबल बमोन्त्जम भकु्तानी भएको जोड जभमा ठीक छ िा छैन। 
१.२3  सियजधनक उपर्ोधगताको सेिा खिय (खिय सङ्कते नं. २२११३) 

प्रिधलत कानून अनसुाि खिय भएको छ िा छैन। 
१.२4  इन्िन पदाधिकािी (खिय सङ्कते नं. २२२११) 

प्रिधलत कानूनले इन्िन सवुििा पाउने पदाधिकािीहरूलाई इन्िन उपलधि गिाउँदा तोवकएको कोटा भन्दा बढी 
उपलधि गिाएको छ िा छैन। 

१.२5  इन्िन कार्ायलर् प्रर्ोजन (खिय सङ्कते नं. २२२१२) 
(क) सिािी सािनको इन्िनको भकु्तानी ददँदा धबल सार् खरिद आदेश ि सिािी प्रर्ोग गरिएको लगबकु संलग्न 

गरिएको छ िा छैन।  

(ख) पेस गरिएको लगबकुबाट प्रर्ोग गरिएको सिािी सािन कार्ायलर्को कामसँग सभबन्त्न्ित भएको देन्त्खन्छ िा 
देन्त्खँदैन  

(ग) इन्िन खपतको लगबकु तर्ािी सभबन्िमा सभबन्त्न्ित कार्ायलर्, आर्ोजनाबाट कुनै मापदण्ड तोवकएको भए 
सो अनसुाि छ िा छैन।  

(घ) पेरोल पभपबाट धसिै सिािी सािनमा इन्िन निाखी खरिद गिी कार्ायलर्मा मौज्दात िान्त्खएकोमा भकु्तानी 
ददँदा माग फािाम, खरिद आदेश, दान्त्खला प्रधतिेदन संलग्न गरिएको छ िा छैन ि पधछ इन्िन खिय 
भइसकेपधछ सोको लगबकु खिय भौििसँग समािेश गरिएको छ िा छैन।  

(ङ) जेनिेटिको लाधग इन्िन प्रर्ोग गरिएकोमा सोको लगबकु संलग्न छ िा छैन।  

(ि) सिािी सािन, मेधसनिी आदद सधभयधसङ गदाय प्रर्ोग गरिएको इन्िन खिय सार् लगबकु संलग्न गरिएको छ िा 
छैन।  

(छ) कुन सािनलाई माधसक रूपमा के कधत इन्िन ददने हो सोको धनणयर् हेिी तोवकएको भन्दा बढी इन्िन 
उपलधि गिाएको भए कािणसवहतको आदेश संलग्न िान्त्खएको छ िा छैन। 

१.२6   सिािी सािन ममयत खिय (खिय सङ्कते नं. २२२१३) 
(क) सधभयधसङ गनय आिश्र्क पने वकलोधमटि िा अिधि पूिा भएको छ िा छैन। 

(ख) धनर्धमत रूपमा कार्ायलर् प्रर्ोजनका लाधग प्रर्ोग हनुे सिािी सािनको ममयत सभभाि गनय िावहने धर्ारी 
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लगार्तका सामानहरू ि ज्र्ाला खिय गिी भकु्तानी ददइएकोमा सोको ममयत आदेश छ िा छैन। सारै् सोको 
लागत अनमुान तर्ाि गिी स्िीकृत गिाएको छ िा छैन।  

(ग) सिािी सािनहरू ममयत गिी भकु्तानी ददइएकोमा सोको अधभलेख िल्ती मेसीन िा सिािीको वकताबमा िाखेको 
छ िा छैन।  

(घ) ममयत सभभाि गरिएको सामान सभबन्त्न्ित सिािी सािन िा मेधसनिी सञ्चालन गने कमयिािी िा प्राविधिकबाट 
ममयत सभपन्न भएको प्रमान्त्णत गिाएि मार भकु्तानी ददएको छ िा छैन।  

(ङ) ममयतको लाधग सामान खरिद गिेको भए त्र्स्तो सामान साियजधनक खरिद सभबन्िी कानूनको अिीनमा िही 
खरिद गरिएको हो िा होइन ि त्र्स्तो सामान न्त्जन्सी खाता दान्त्खला गिेको छ िा छैन।  

(ि) सभबन्त्न्ित सामानको नर्ाँ खरिद गनय लाग्ने मूल्र्को तलुनामा ममयत खियको अनपुात सन्तोषजनक छ िा 
छैन।   

(छ) ममयत गरिएको सिािी सािनको पिुानो सामान भण्डाि वफताय गिेको छ िा छैन।  
१.२7  धबमा तर्ा निीकिण खिय (खिय सङ्कते नं. २२२१४) 

(क) धनमायण भई सकेका साियजधनक सभपन्त्त्त जस्तैः सडक, पलु, नहि, विद्यतु गहृ, भिन तर्ा सिािी सािन एिं मेधसन 
उपकिण आददको अधभलेख व्र्िन्त्स्र्त गिेको छ िा छैन। त्र्स्तो सभपन्त्त्तको धबमा खिय ि तेस्रो पक्षको 
दावर्त्ि धबमाको भकु्तानी गदाय कधत अिधिको लाधग कुन धबमा कभपनीसँग के कधत िकमको धबमा गरिएको 
हो,  धबमा गनय स्िीकृत प्रदान गने पदाधिकािीको धनणयर्, आदेश छ िा छैन। 

(ख) माधर् उल्लेख भए अनसुाि धबमा गरिएको धनमायण कार्यको ठेक्काको भर्ाद र्वपएको भए सो अनरुूप धबमा 
अिधि र्प भए िा नभएको पिीक्षण गने।  

(ग) धबमा िकम भकु्तानी गदाय अधग्रम रूपमा कट्टी गनुयपने कि िकम कट्टी गिी सभबन्त्न्ित खातामा जभमा गिेको 
छ िा छैन।   

(घ) धबमा निीकिण गदाय कधत अिधिको लाधग कुन धबमा कभपनीसँग, के कधत िकमको धबमा गरिएको हो, धबमा 
निीकिण गनय स्िीकृत प्रदान गने पदाधिकािीको धनणयर्,आदेश छ िा छैन।  

(ङ) र्सिी धबमा गरिएको सभपन्त्त्तको धबमाको अधभलेख िाख्न ेगिेको छ िा छैन। 

(ि) साियजधनक धनमायण तर्ा खरिदमा धनमायण धर्िसार्ीलाई धनमायण सामाग्री/मेधसन औजाि उपकिण आददको मार 
धबमा पाउने ि मानि स्रोतको धबमा धनमायण धर्िसार्ी आफैले गिीददन ु पनेमा मानि स्रोतको धबमा पधन 
धनमायण धर्िसार्ीले साियजधनक धनकार् तर्ा कार्ायलर्मा दािी गिेको छ िा छैन।  

(छ) दबैु पक्षबीि खरिद सभझौतामा उल्लेख भए बमोन्त्जमको धबमा गदाय भ्र्ाट लाग्ने ि नलाग्ने धबमा िकमको 
कािोबाि स्पिसँग  छुयाईमार धबमा बापतको िकम माग दािी भएको छ िा छैन। 

(ज) धबमा बापतको िकम वपएस आइटममा िान्त्ख भकु्तानी हनुे गिेकोमा मूल्र् अधभिवृद्ध कि लाग्ने ि नलाग्न ेदबैु 
िकमलाइ एकमिु जोडी भ्र्ाट धबलमा िान्त्ख पनु: दोहोिो भ्र्ाट िकम भकु्तानी भएको छ िा छैन। 

१.२8   मेन्त्शनिी तर्ा औजाि ममयत संभाि तर्ा संिालन खिय (खिय सङ्कते नं. २२२२१) 
(क) ममयतको लाधग धनर्मानसुाि ममयत आदेश तर्ा खरिद आदेश छ िा छैन। 

(ख) धनर्मािलीको प्रविर्ा अनसुाि खरिद प्रविर्ा भएको छ िा छैन। 
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(ग) ममयतको अधभलेख िान्त्खएको छ िा छैन। 

(घ) लाग्ने कि कट्टा गिी दान्त्खला गरिएको छ िा छैन। 

(ङ) साियजधनक सभपन्त्त्त व्र्िस्र्ापन प्रणाली (PAMS)  मा अधभलेखीकिण गरिएको छ िा छैन। 
१.29    धनधमयत साियजधनक सभपन्त्त्तको ममयत सभभाि खिय (खिय सङ्कते नं.२२३२१) 

र्स शीषयकबाट धनमायण भइसकेको साियजधनक सभपन्त्त्त जस्तै सडक, पलु, नहि, विद्यतु गहृ, भिन आददको धनर्धमत 
ममयत सभभाि ि िंगिोगन खिय पदयछ। र्सको आन्तरिक लेखापिीक्षण गदाय र्सै कार्यविधिमा उन्त्ल्लन्त्खत बजेट 
सङे्कत नं. २९२२१, २९२३१ ि २९६२१ को आन्तरिक लेखापिीक्षण गदाय अपनाउन ुपने प्रविर्ा अनरुूप नै 
आन्तरिक लेखापिीक्षण गनुय पदयछ।  

१.३0   मसलन्द तर्ा कार्ायलर् सामाग्री (खिय सङ्कते नं. २२३११) 
(क) न्त्िठी, पासयल, वटकट खिय, िन्त्जिी तर्ा वफती िधसदको भकु्तानी खिय लेख्दा धबल भिपाईहरूको जोड जभमा 

ठीक छ िा छैन।  

(ख) बढी परािाि गनुयपने कार्ायलर्मा फ्र्ाक्स मेधसन प्रर्ोग भएको भए सोको मधनटि िन्त्जिि िाखेको छ िा 
छैन। अत्र्ािश्र्क परहरूलाई मार कुरिर्िबाट पठाउने गिेको छ िा छैन  

(ग) सिकािी विज्ञापन, सूिना परपधरकामा प्रकान्त्शत गिाई भकु्तानी खिय लेन्त्खएकोमा सो विज्ञापन, सूिना प्रकान्त्शत 
गने आदेश पर तर्ा प्रकान्त्शत सूिनाको प्रधत संलग्न छ िा छैन।  

(घ) बढी क्षेरफल ओग्ने गिी अनािश्र्क रूपमा ठुलो साइजमा सूिना प्रकाशन गने गिेको छ िा छैन।  

(ङ) सिकािी विज्ञापन प्रकान्त्शत गदाय प्रकाशकबाट छुट ददन े व्र्िस्र्ा भएकोमा छुट धलएको छ िा छैन। 
सिकािी सामान ढुिानी गदाय सामानको विििण (तौल, सङ्खख्र्ा, आकाि) सामान ढुिानीको दूिी, प्रिधलत दििेट 
आदद संलग्न गिी िा स्पि खलुाई मार भकु्तानी ददएको हो होइन।  

(ि) बैंङ्क दस्तिु तर्ा क्षधतपधुतय एिं र्स्तै अन्र् सेिा खिय लेखेकोमा सोको िधसद, प्रमाण छ िा छैन। सो भकु्तानी 
सिकािी कामसँग सभबन्त्न्ित हो िा होइन।  

(छ) सिकािी सामान, सिकािी सािनले ढुिानी गिेको भए सो सािनमा िाखेको इन्िन खियको धबल सार् सोको 
लगबकु संलग्न छ िा छैन।  

(ज) सामान खरिद गदाय साियजधनक खरिद सभबन्िी कानूनको अिीनमा िही खरिद गरिएको हो िा होइन। र्सिी 
सामान खरिद गनुय पूिय सामानको स्पेन्त्शवफकेसन तर्ा लागत अनमुान तर्ाि गिी स्िीकृत गिाएको छ िा 
छैन।  

(झ) कार्ायलर् सामान खरिद गदाय एकै पटक खरिद गनय सवकनेमा टुिा टुिा गिी बोलपर छल्न ेउद्देश्र्ले खरिद 
गिेको छ िा छैन। 

(ञ) खरिद गरिएको सामानको धबलमा सामानको गणुस्ति अनसुािको नाम, आकाि प्रकाि तर्ा अन्र् विििण आदद 
उल्लेख गिेको छ िा छैन। 

(ट) सामान खरिद गिी भकु्तानी ददँदा धबलसार् माग फािाम, खरिद आदेश ि दान्त्खला रिपोटय संलग्न िान्त्खएको छ 
िा छैन।  

(ठ) खरिद गिी भकु्तानी ददइएको सामानको धबलको जोड जभमा ठीक छ िा छैन लागत अनमुानको सीमाधभर 
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िही खरिद गरिएको छ िा छैन।  

(ड) सामान खरिद गदाय तोवकएको िकम भन्दा बढी मूल्र्को सामान मूल्र् अधभिवृद्ध कि दताय नभबि भएकोसँग 
मार खरिद गनुयपनेमा सो अनसुाि गिेको छ िा छैन।  

(ढ) मूल्र् अधभिवृद्ध कि समेत समािेश भएको धबल भकु्तानी गिेकोमा सोको जानकािी आन्तरिक िाजस्ि 
कार्ायलर्लाई ददएको छ िा छैन।  

(ण) खरिद गदाय धनर्मानसुाि लाग्ने कि कटाएको छ िा छैन।  

(त) कार्ायलर्मा पर्ायप्त मौज्दात छँदाछँदै अनािश्र्क परिमाण खरिद गिी िाखे, निाखेको।  

(र्) खरिद पधछ आभदानी दान्त्खला ि खिय गने परिपाटी धनर्मानसुाि स्िीकृत माग फािाम िा कार्ायलर् प्रमखुको 
स्िीकृधतमा हनुे गिेको छ िा छैन। 

(द) आभदानी बाँिेि त्र्स पधछ धनर्मानसुाि धनकासा गिेको प्रमाणसवहत मौज्दात घटाउने परिपाटी छ िा छैन। 

(ि) खरिद गिेको मालसामान  साियजधनक सभपन्त्त्त व्र्िस्र्ापन प्रणाली (PAMS)  मा अधभलेखीकिण गरिएको छ िा 
छैन। 

(न) कन्त्न्टन्जेन्सीमाफय त भएको कार्ायलर् सामान खरिदमा कानूनमा तोवकएको खरिद गदाय बोलपर िा धसलबन्दी 
दिभाउपर िा तोवकएका अन्र् प्रविर्ा पूिा भएको छ िा छैन। 

१.३1   पशपंुक्षीहरूको आहाि (खिय सङ्कते नं. २२३१२) 
(क) पशपंुक्षीको लाधग ददइने आहािको मापदण्ड, दिबन्दी तोवकएको छ िा छैन।   

(ख) पशपंुक्षीको लाधग आहािाको परिमाण,  गणुस्ति ि लागतको लगत अनमुान तर्ाि गरिएको छ िा छैन।   

(ग) आहाि खरिद गदाय साियजधनक खरिद कानूनको पालना गरिएको छ िा छैन।  

(घ) पशपंुक्षीको लगत िान्त्खएको छ िा छैन।  
१.३2   पसु्तक तर्ा सामाग्री खिय (खिय सङ्कते नं. २२३१३) 

(क) साियजधनक विद्यालर्ले धनःशलु्क रूपमा वितिण गने पसु्तक, खेलकुद तर्ा शैन्त्क्षक सामाग्री, साियजधनक 
पसु्तकालर् प्रर्ोजनको लाधग खरिद भएको पसु्तकको भकु्तानी ददँदा सिकािी नीधत तर्ा धनदेशन एिं स्िीकृत 
कार्यिम अनसुाि खरिद तर्ा वितिण गरिएको हो िा होइन।  

(ख) विद्यालर्ले धनःशलु्क वितिण गिेको पसु्तक, खेलकुद तर्ा शैन्त्क्षक सामाग्री न्त्जन्सी खातामा आभदानी बाँधिएको 
छ िा छैन।  

(ग) सामाग्रीको वितिण गदाय विद्यालर् तर्ा विद्यार्ीको िेकडय अनसुाि गरिएको छ िा छैन। सभबन्त्न्ित 
विद्यालर्को खातामा िकम रान्सफि गिेको ि विद्यार्ीले बनु्त्झ धलएको प्रमाण पेस भएको छ िा छैन।  

(घ) असभबन्त्न्ित पसु्तक खरिद गिेको छ िा छैन। 
१.३3   इन्िन-अन्र् प्रर्ोजन (खिय सङ्कते नं. २२३१४) 

(क) प्रशासकीर् कार्यमा प्रर्ोग हनुे मवट्टतेल, ग्र्ाँस, कोइला, दाउिा अन्र् इन्िन ि सबै प्रकािका धर्ारीहरू सभबन्िी 
(सिािी सािनको धर्ारी र्स िकम नभबिबाट खिय लेख्न धमल्दैन) खिय गदाय कार्ायलर्को कामसँग सभबन्त्न्ित 
भएको देन्त्खन्छ िा देन्त्खँदैन।   

(ख) इन्िन उपलधि गिाउन मापदण्ड बनाएको छ िा छैन । बनाएकोमा सो भन्दा बढी इन्िन उपलधि 
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गिाएको छ िा छैन ।  

(ग) जेनिेटि, मेधसनिी आदद सधभयधसङ गदाय प्रर्ोग गरिएको इन्िन खिय सभबन्िी उपर्कु्त प्रमाण छ िा छैन।  

(घ) भकु्तानी ददँदा माग फािाम, खरिद आदेश, दान्त्खला प्रधतिेदन संलग्न गरिएको छ िा छैन।  इन्िन खिय 
भइसकेपधछ सोको लगबकु खिय भौििसँग समािेश गरिएको छ िा छैन।  

(ङ) दैधनक, साप्तावहक, माधसक, रैमाधसक, अियिावषयक ि िावषयक खियको वहसाि धभड्छ धभड्दैन। 
१.३4   पर पधरका छपाई तर्ा सूिना प्रकाशन खिय (खिय सङ्कते नं. २२३१५) 

(क) आिश्र्क पर पधरका खरिद गरिएको हो िा होइन। 

(ख) छुट धलएको छ िा छैन। 

(ग) भकु्तानी गदाय कि कट्टा दान्त्खला छ िा छैन  

(घ) सूिना प्रकाशनमा धमतव्र्वर्ता अपनाएको छ िा छैन। 

(ङ) कार्ायलर्सँग असभबन्त्न्ित सूिना छपाईको भकु्तानी भएको छ िा छैन। 

(ि) कार्ायलर्को कार्यप्रकृधतसँग मेल खाने अत्र्ािश्र्क भनी ठहर् र्ाएका सूिनामार छावपएको छ िा छैन। 

(छ) सूिना प्रकाशनबाट कार्ायलर्को खिय संकेत नभबिमा अनाबश्र्क दावर्त्ि भाि र्वपएको छ िा छैन। 

(ज) कार्ायलर्को बजेटबाट शभुकामना सन्देश प्रकान्त्शत गिी भकु्तानी ददन नपाउन ेहुँदा र्सिी भकु्तानी ददइएको 
छ िा छैन। 

१.३5   सेिा ि पिामशय खिय (खिय सङ्कते नं. २२४११) 
(क) खरिद कानून बमोन्त्जम पिामशय सेिा खरिदको प्रविर्ा ि सभझौता भए िा नभएको।  

(ख) नेपाल सिकािबाट स्िीकृत भएको विशेषज्ञ तर्ा सल्लाहकािको सेिा प्राप्त भएकोमा सोको पारिश्रधमक तर्ा 
सवुििा धनणयर्, किािनामा एिं सभझौता अनसुाि भकु्तानी भएको छ िा छैन।  

(ग) अध्र्र्न अनसुन्िानको कार्य गिाए बापत खिय लेन्त्खएकोमा सोको प्रधतिेदन प्राप्त भएको छ िा छैन।  

(घ) पिामशयदातालाई धबल भकु्तानी गदाय त्र्स्तो भकु्तानीमा अधग्रम कि कट्टी गिेको छ िा छैन।  

(ङ) पिामशयदाताले पेस गिेको प्रधतिेदन अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत भएपधछ मार अन्त्न्तम वकस्ता 
भकु्तानी िा पेस्की फस्र्ौट गनुयपनेमा सो भए िा नभएको । 

१.३6  सूिना प्रणाली तर्ा सफ्टिेर्ि सञ् िालन खिय (खिय सङ्कते नं. २२४१२) 
(क) सफ्टिेर्ि/लाइसेन्स निीकिण खिय सभझौता अनसुाि छ िा छैन।  

(ख) सफ्टिेर्ि सञ् िालनका लाधग पिामशय सेिा धलएकोमा खरिद कानून अनसुािको प्रविर्ा पूिा गिे िा नगिेको। 

(ग) धनर्धमत सिुाि खिय र्र्ार्यपिक छ िा छैन। 
१.३7   किाि सेिा शलु्क (खिय सङ्कते नं. २२४१३) 

(क) दिबन्दी स्िीकृत छ िा छैन। 

(ख) किाि सभझौता छ िा छैन। 

(ग) सभबन्त्न्ित खिय शीषयकबाट भकु्तानी भएको छ िा छैन। 

(घ) सभझौताका शतय  अनसुािको िकम मार भकु्तानी भएको छ िा छैन। 

(ङ) कि कट्टा तर्ा दान्त्खला भएको छ िा छैन। 
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१.३8   कमयिािी ताधलम (खिय सङ्कते नं. २२५११) 
(क) सिकािी कमयिािीलाई ददइने ताधलम, गोष्ठी, कार्यशालामा भएको खिय (प्रन्त्शक्षक भत्ता, स्रोत व्र्न्त्क्त भत्ता, 

सहभागी भत्ता, मसलन्द, खाजा खिय, हल भाडा आदद) स्िीकृत दििेट, मापदण्ड, नभसय अनसुाि भएको छ िा 
छैन। 

(ख) उक्त कार्यिम स्िीकृत िावषयक कार्यिममा समािेश भएको छ िा छैन।  

(ग) कार्यिम सञ्चालनको लाधग लागत अनमुान तर्ाि गिी अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत गरिएको छ िा 
छैन। 

(घ) धनर्मानसुाि अधग्रम आर्कि कट्टी गनुय पनेमा सो गिेको छ िा छैन। 

(ङ) स्िीकृत कार्यिममा धनिायरित परिमाण, लागत ि समर्मा दक्षतापूियक एिं प्रभािकािी रूपमा कार्यिम 
सञ्चालन गिी सो पिात ्अनगुमन एिं मूल्र्ाङ्कन गिेको छ िा छैन।   

(ि) ताधलममा सहभागी प्रन्त्शक्षक तर्ा सहर्ोगीको उपन्त्स्र्धत अधभलेख ि खिय भकु्तानी धभड्छ िा धभड्दैन।  

(छ) उक्त कार्यको कार्यसभपादन, सभपन्न प्रधतिेदन संलग्न छ िा छैन। 

(ज) कार्ायलर्मा खिय गने मापदण्डसभबन्िी कुनै छुटै्ट धनदेन्त्शका बनाई कार्ायन्िर्नमा आएको भए नेपाल सिकाि, 
अर्य मन्रालर्द्धािा जािी कार्यसञ् िालन धनदेन्त्शका ि खिय गने मापदण्ड अनकूुल छ िा छैन। 

१.39   सीप विकास ि जनिेतना ताधलम तर्ा गोष्ठी सभबन्िी खिय (खिय सङ्कते नं. २२५१२) 
(क) साियजधनक रूपमा ददइने आर्आजयन, सीप विकास, सशक्तीकिण, साियजधनक िेतना जागिण सभबन्िी ताधलम, 

गोष्ठी,  कार्यशालामा भएको खिय (प्रन्त्शक्षक भत्ता, स्रोत व्र्न्त्क्त भत्ता, सहभागी भत्ता, मसलन्द, खाजा खिय, हल 
भाडा आदद) स्िीकृत दििेट, मापदण्ड, नभसय अनसुाि भएको छ िा छैन।  

(ख) ताधलम, गोष्ठी, कार्यशालामा हनुे सहभागीहरूको लाधग ददइने दैधनक तर्ा भ्रमण भत्ता स्िीकृत नभसय अनसुाि 
छ िा छैन।   

(ग) उक्त कार्यिम स्िीकृत िावषयक कार्यिममा समािेश भएको छ िा छैन।  

(घ) कार्यिम सञ्चालनको लाधग लागत अनमुान तर्ाि गिी अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत धलएको छ िा 
छैन।  

(ङ) अधग्रम आर्कि कट्टी गनुयपनेमा गिेको छ िा छैन।  

(ि) स्िीकृत कार्यिममा धनिायरित परिमाण, लागत ि समर्मा दक्षतापूियक एिं प्रभािकािी रूपमा कार्यिम 
सञ्चालन गिी सो पिात ्अनगुमन एिं मूल्र्ाङ्कन गिेको छ िा छैन।   

(छ) उक्त ताधलम, गोष्ठीमा सहभागी प्रन्त्शक्षक तर्ा सहर्ोगीको उपन्त्स्र्धत अधभलेख ि खिय भकु्तानी धभड्छ िा 
धभड्दैन।  

(ज) बाह्य किाि (Out Sourcing) गरिएकोमा उक्त कार्यको कार्यसभपादन, सभपन्न प्रधतिेदन संलग्न छ िा छैन।  

(झ) ताधलम प्रदार्क संस्र्ा ि व्र्न्त्क्तको छनौट साियजधनक खरिद कानून बमोन्त्जम भए िा नभएको। 
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१.४0   उत्पादन सामाग्री, सेिा खिय (खिय सङ्कते नं. २२५२१) 
(क) सभबन्त्न्ित मन्रालर् विभागले ददएको नीधत, धनदेशन, मापदण्ड बमोन्त्जम खरिद गिेको छ िा छैन। उत्पाददत 

बस्तकुो भण्डािण, सञ्चर् ि धबिी वितिणको समनु्त्ित व्र्िस्र्ा गरिएको छ िा छैन। उत्पादन सामाग्रीको 
उपर्ोग तोवकएको मापदण्ड अनसुाि भएको छ िा छैन।  

(ख) खरिद गरिएको कच्िा पदार्यको तलुनामा उत्पादनको लक्ष्र् ि उत्पाददत परिमाण बीिको अनपुात ि प्राप्त 
िाजस्ि सन्तोषजनक छ िा छैन। 

(ग) उत्पादन सामाग्रीको भण्डािण व्र्िस्र्ा उन्त्ित छ िा छैन।  

(घ) न्त्जन्सी व्र्िस्र्ापन प्रभािकािी छ िा छैन।  
१.४१   कार्यिम खिय (खिय सङ्कते नं. २२५२२) 

(क) खिय शीषयक २२५१२ मा नपिेका कार्यिम शीषयकमा पदयछ।  

(ख) खिय शीषयक २२५१२ कै विधि अपनाई पिीक्षण गने। 
१.४2   विविि कार्यिम खिय (खिय सङ्कते नं. २२५२९) 

(क) र्स शीषयकमा िाधमयक, सांस्कृधतक संस्र्ाहरूको पूजा, पाठ, र्ज्ञ, जप, लगार्तका कार्यिम ि अन्र् कुनै खिय 
शीषयकमा नपिेका कार्यिमहरू पदयछन।्   

(ख) र्समा पूजा पाठ गिाउनका लाधग भएको धनणयर् पूजा पाठको लाधग तोवकएको नभसय, दिबन्दी आददको 
पिीक्षण गनुयपदयछ।  

१.४3   अनगुमन मूल्र्ाङ्कन खिय (खिय सङ्कते नं. २२६११) 
(क) अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत छ िा छैन।  

(ख) भ्रमणमा खवटने कमयिािीहरूको भ्रमण अधभलेख खाता िाखेको छ िा छैन।  

(ग) भ्रमण गदाय र्र्ासभभि कम खन्त्ियलो बाटो िा सािनबाट गनुयपनेमा सो गरिएको छ िा छैन।  

(घ) तोवकएको अिधिभन्दा भ्रमण अिधि लन्त्भबएको भए सोको र्र्ार्य आिाि प्रमाण संलग्न गिी भ्रमण अिधि र्प 
गरिएको छ िा छैन। 

(ङ) भ्रमण खिय तर्ा दैधनक भत्ता भकु्तानी ददँदा भ्रमण आदेश, भ्रमण प्रधतिेदन तर्ा आिश्र्क अन्र् कागजात 
संलग्न गरिएको छ िा छैन। हिाई वटकट, बोधडयङ्ग पास छ िा छैन।  

(ि) भ्रमणको लाधग पेस्कीको अनमुान तर्ाि गिी स्िीकृत भए अनसुाि मार ददएको तर्ा आिश्र्कता भन्दा बढी 
पेस्की ददएको छ िा छैन।  

(छ) भ्रमण समाप्त भएपधछ १५ ददनधभर सोको फाँटिािी पेस गिी पेस्की फस्र्ौट भएको छ िा छैन।   

(ज) वफल्ड भत्ता पाउने कमयिािीलाई दैधनक भ्रमण भत्ता ददएको छ िा छैन । ददएको भए सो अिधिको वफल्ड 
भत्ता कट्टा गरिएको छ िा छैन।  

(झ) र्ारा धबमा गिेको खिय माग गिेको भए धबमा िधसद संलग्न छ िा छैन।  
१.४४   भ्रमण खिय (खिय सङ्कते नं. २२६१२) 

(क) एक न्त्जल्लाबाट अको न्त्जल्ला िा सोही न्त्जल्लाको एक कार्ायलर्बाट २० वकलोधमटि भन्दा बढी दिुी भएको 
अको कार्ायलर्मा सरुिा, बढुिा िा कार्म मकुार्म भएको अिस्र्ामा िा नर्ाँ धनर्नु्त्क्त भएको पदमा िहाल 
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गनय जाँदा आफ्नो ि परििािको भ्रमण खिय तर्ा दैधनक भत्ता पाउने हुँदा प्रमान्त्णत दिुी अनसुाि दाबी गिेको 
छ िा छैन।  

(ख) परििािको दैधनक तर्ा भ्रमण खिय भकु्तानी फािाम, र्ातार्ात सािनको धबल आदद कागजात छ िा छैन।   

(ग) विदेश भ्रमणमा भए मनोनर्न पर ि प्रार्ोजक संस्र्ाको भ्रमण सभबन्िी विििण ि व्र्होने खिय,  छोटो 
दूिीबाट र्ारा गिेको प्रमाण िान्त्खएको छ िा छैन।  

(घ) भ्रमण प्रधतिेदन छ िा छैन।   
१.४5   विन्त्शि व्र्न्त्क्त तर्ा प्रधतधनधि मण्डलको भ्रमण खिय (खिय सङ्कते नं. २२६१३) 

(क) विदेश पठाउने सभबन्िमा अधिकािप्राप् त धनकार्बाट भएको धनणयर् ि स्िीकृत नभसय तर्ा मापदण्ड अनसुाि 
खिय गिेको छ िा छैन।  

(ख) हिाई भाडा भकु्तानी गदाय बोधडयङ पास संलग्न छ िा छैन । 
१.४6  अन्र् भ्रमण खिय (खिय सङ्कते नं. २२६१९) 

नेपाल सिकाि िादी हनुे मदु्दामा सिकािी पक्षमा साक्षीको रूपमा न्त्झकाइएको व्र्न्त्क्त िा खिय शीषयक २२६११, 
२२६१२ ि २२६१३ मा नपिेको कुनै व्र्न्त्क्तलाई प्रिधलत कानूनको अधिनमा िही भ्रमण भत्ता ददएकोमा भ्रमण 
सभबन्िी खिय गदाय धमतव्र्वर्ता अपनाएको ि धनर्मानसुाि खिय गिेको छ िा छैन। 

१.४7   विविि खिय (खिय सङ्कते नं. २२७११) 
(क) मनोिञ्जन, प्रदशयन, न्त्िर्ापान ि भोजहरू सभबन्िी खिय स्िीकृत भएको छ िा छैन।  

(ख) प्रधतधनधि मण्डलको स्िागत खिय ि अधतधर् सत्काि खिय गदाय स्िीकृत भए बमोन्त्जम खिय भएको छ िा छैन।   

(ग) कार्ायलर् सिुक्षा सभबन्िी खिय स्िीकृत भएको छ िा छैन। 

(घ) र्स बजेट िकमबाट कुनै कार्यिम सञ्चालन गिेको भए सो कार्यिम सञ्चालन गनय स्िीकृत कार्यिम, लागत 
अनमुान,  कार्यिमसँग सभबन्त्न्ित खिय कार्यविधि, आदेश, धनणयर्, परिपर अनसुाि खिय गिेको छ िा छैन।  

(ङ) एक पटकमा खिय लेख्न तोवकएको सीमा भन्दा बढी खिय लेखेको छ िा छैन।  

(ि) अन्र् कुनै खिय सङे्कत नभििमा नपिेको विविि खिय र्स खिय शीषयकबाट खिय लेखेको हो िा होइन।  
१.४8   िैदेन्त्शक ऋणको व्र्ाज (खिय सङ्कते नं. २४१११) 

(क) नेपाल सिकािले विधभन्न िाि, संस्र्ा बाट धलएको ऋणको वहसाब, सभझौता विििण, भकु्तानी विधि, िकम आदद 
स्पि रूपले देन्त्खने गिी ऋण वहसाबको खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(ख) बाह्य ऋणको व्र्ाज ि सेिा शलु्क भकु्तानी गरिएकोमा सोको वहसाब ठीक छ िा छैन। भकु्तानी गरिएको 
वहसाबको खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(ग) धनिायरित समर्मा बाह्य ऋणको व्र्ाज भकु्तानी गरिएको छ िा छैन। 
१.49   आन्तरिक ऋणको व्र्ाज (खिय सङ्कते नं. २४२११) 

(क) नेपाल सिकािले धलएको आन्तरिक ऋण तर्ा सापटीको वहसाब (सभझौता विििण, भकु्तानी विधि, िकम आदद) 
स्पि रूपले देन्त्खने गिी ऋण वहसाबको खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(ख) आन्तरिक ऋणको साँिा, व्र्ाज भकु्तानी गरिएकोमा सोको वहसाब ठीक छ िा छैन। भकु्तानी गरिएको 
वहसाबको खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  
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(ग) ऋणको सभझौता धनिीक्षण गिी व्र्ाजको दि, किोल अङ्क र्वकन गने। धनिायरित समर्मा आन्तरिक ऋणको 
व्र्ाज भकु्तानी गरिएको छ िा छैन।  

१.५0   आन्तरिक ऋणको सेिा शलु्क तर्ा बैंङ्क कधमसन (खिय सङ्कते नं. २४२१२) 
(क) नेपाल सिकािले आन्तरिक ऋण तर्ा सापटी धलँदा केन्रीर् बैकलाई धतनुयपने सेिा शलु्क ि िान्त्णज्र् बैंङ्कलाई 

ददनपुने कधमसन बापतको िकमको वहसाब स्पि रूपले देन्त्खने गिी सेिा शलु्क तर्ा बैंङ्क कधमसन खिय 
वहसाबको खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(ख) सेिा शलु्क तर्ा कधमसन भकु्तानी गरिएकोमा सो सभबन्िी खाता अद्यािधिक छ िा छैन।  

(ग) र्स्तो सेिा शलु्क तर्ा बैंङ्क कधमसन धनिायरित समर्मा भकु्तानी गरिएको छ िा छैन। 
१.५1  गैि वित्तीर् संस्र्ान िाल ुसहार्ता (खिय सङ्कते नं. २५१११), गैि वित्तीर् संस्र्ान पुजँीगत सहार्ता (खिय सकें त नं. 

२५११२),  वित्तीर् संस्र्ान िाल ुसहार्ता (खिय सकें त नं. २५१२१),  वित्तीर् संस्र्ानहरूलाई पुजँीगत सहार्ता 
(खिय सङ्कते नं. २५१२२),  गैि वित्तीर् व्र्िसार् िाल ुसहार्ता (खिय सङ्कते नं. २५२११) वित्तीर् व्र्िसार्लाई 
पुजँीगत सहार्ता (खिय सङ्कते नं. २५२२२) 

(क) नेपाल सिकािको पूणय िा आंन्त्शक स्िाधमत्ि भएका गैि वित्तीर् साियजधनक संस्र्ानलाई िाल ु प्रकृधतको 
खियको लाधग ददइने सहार्ता सभबन्िी खिय गदाय धनणयर् फाइल, स्िीकृत कार्यिम, विगतमा ददएको खियको 
प्रगधत विििण िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) नेपाल सिकािको नीधत, धनणयर्, कार्यविधि अनरुूप सहार्ता ददएको हो िा होइन। 
१.५2  अन्र् सामान्त्जक संस्र्ालाई सहार्ता (खिय सङ्कते नं. २५३११ देन्त्ख २५३१५ सभम) 

(क) नेपाल सिकािले अन्र् सामान्त्जक संस्र्ालाई सहार्ता सभबन्िी खिय गदाय धनणयर् फाइल, स्िीकृत कार्यिम, 
विगतमा ददएको खियको प्रगधत विििण िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) नेपाल सिकािको नीधत, धनणयर्, कार्यविधि अनरुूप सहार्ता ददएको हो िा होइन। 
१.५3   अन्तिायविर् सदस्र्ता शलु्क तर्ा सहर्ोग (खिय सङ्कते नं.२६२११) 

(क) नेपाल सिकािबाट अन्र् मलुकु ि अन्तिायविर् संघ संस्र्ालाई ददइने सहर्ोग, िन्दा, सदस्र्ता शलु्क एिं 
निीकिण सभबन्िी खिय गदाय सभझौताको प्रधत, धनणयर् फाइल, स्िीकृत कार्यिम तर्ा र्स सभबन्िमा भएको 
परािािको प्रधत अनसुाि खिय गरिएको छ िा छैन।  

(ख) नेपाल सिकािको नीधत, धनणयर्, कार्यविधि अनरुूप सहार्ता ददएको हो िा होइन।  

(ग) समर्मै सदस्र्ता शलु्क भकु्तानी नगिेको कािणले र्प दस्तिु भकु्तानी गरिएको छ िा छैन।  

(घ) समर्मै सदस्र्ता शलु्क भकु्तानी नगिेको कािणले मलुकुलाई कुनै ठुलो नोक्सानी भएको छ िा छैन। 
१.५4  समानीकिण अनदुान (खिय सङ्कते नं.२६३३१) 

समानीकिण अनदुानको धनकासा ददँदा अन्त्ख्तर्ािी, स्िीकृत कार्यिम, प्रगधत प्रधतिेदन, आन्तरिक तर्ा अन्त्न्तम 
लेखापिीक्षण प्रधतिेदन बेरुज ुि पेस्की फस्र्ौटको विििण संलग्न िाखेको छ िा छैन। 

१.५5 सिकािी धनकार्, सधमधत एिं बोडयहरूलाई धनशतय िाल ुअनदुान (खिय सङ्कते नं.२६४११)  
(क) नेपाल सिकािको तफय बाट सिकािी धनकार् (विकास सधमधत ऐन, िा अन्र् छुटै्ट ऐनिािा गठन भएका धनकार् 

समेत) बोडय, सधमधत, न्त्शक्षण संस्र्ा, अस्पताललाई ददइने धनशतय अनदुान र्स खिय शीषयकमा पदयछन।्  
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(ख) नेपाल सिकािको नीधत, धनणयर्, धनदेन्त्शका, गठन आदेश िा सभबन्त्न्ित कानून तर्ा कार्यविधि अनरुूप सहार्ता 
ददएको हो िा होइन। 

१.५6  सिकािी धनकार्, सधमधत एिं बोडयहरूलाई सशतय िाल ुअनदुान (खिय सङ्कते नं.२६४१२) 
(क) नेपाल सिकािको तफय बाट सिकािी धनकार् (विकास सधमधत ऐन, िा अन्र् छुटै्ट ऐनिािा गठन भएका धनकार् 

समेत) बोडय, सधमधत, न्त्शक्षण संस्र्ा, अस्पताललाई ददइने सशतय अनदुान खिय गदाय, धनणयर् फाइल, स्िीकृत 
कार्यिमगत अिधिमा ददएको खियको प्रगधत विििण िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) सशतय अनदुान खिय गदाय तोवकएको सतयहरूको पालना भएको छ िा छैन। 

(ग) नेपाल सिकािको नीधत, धनणयर्, कार्यविधि अनरुूप सहार्ता ददएको हो िा होइन।  
१.५7  अन्र् संस्र्ा लाई िाल ुअनदुान सशतय (खिय सङ्कते नं.२६४१३) 

गैि सिकािी सामान्त्जक क्षेरका सेिामूलक संस्र्ा, िाधमयक संघ सस्ंर्ालाई ददने अनदुान सभबन्िी खिय गदाय 
अनदुान ददने मापदण्ड तर्ा आिाि, धनणयर्, सभबन्त्न्ित संघ संस्र्ालाई भकु्तानी गिेको भिपाई छ िा छैन।  

१.५8 सिकािी धनकार्, सधमधत बोडय- पुजँीगत धनशतय अनदुान (खिय सङ्कते नं.२६४२१),  सिकािी धनकार्, सधमधत बोडय-पुजँीगत 
सशतय अनदुान (खिय सङ्कते नं.२६४२२), अन्र् संस्र्ालाई सशतय पुजँीगत अनदुान (खिय सङ्कते नं.२६४२३) 

(क) नेपाल सिकािको तफय बाट सिकािी धनकार् (विकास सधमधत ऐन, िा अन्र् छुटै्ट ऐनिािा गठन भएका धनकार् 
समेत) बोडय,  सधमधत,  न्त्शक्षण संस्र्ा, अस्पताललाई पुँजीगत कार्यका लाधग ददइने धनशतय अनदुान खिय गदाय, धनणयर् 
फाइल,  स्िीकृत कार्यिम, विगतमा ददएको खियको प्रगधत विििण िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) नेपाल सिकािको नीधत,  धनणयर्,  धनदेन्त्शका, गठन आदेश िा सभबन्त्न्ित कानून तर्ा कार्यविधि अनरुूप सहार्ता 
ददएको हो िा होइन। 

१.59  सामान्त्जक सिुक्षा (खिय सङ्कते नं. २७१११) 
(क) र्समा िदृ्ध, असहार्, अपाङ्ग, विििुा िा िाज्र्ले दावर्त्ि व्र्होने धनणयर् गिेको समदुार् िा व्र्न्त्क्तलाई प्रदान 

गरिएको आधर्यक सहार्ता िा अनदुान स्िरूप प्रदान गरिने िकम खिय गदाय सोको आिाि, प्रमाण, भिपाई, 
धनणयर् एिं धनदेशन छ िा छैन। सभबन्त्न्ित व्र्न्त्क्तले बझेुको प्रमान्त्णत गने र्रे्ि प्रमाण संलग्न छ िा छैन। 
वहनाधमना ि दरुुपर्ोग हनु नपाउने गिी धनर्न्रण, अनगुमन गने प्रभािकािी प्रविर्ा ि संर्न्र छ िा छैन।  

(ख) नेपाल सिकािको नीधत, कानून, धनणयर् ि कार्यविधि अनरुूप सहार्ता ददएको हो िा होइन।  
१.६0  अन्र् सामान्त्जक सिुक्षा (खिय सङ्कते नं. २७११२) 

(क) िाविर् व्र्न्त्क्तत्ि तर्ा सियसािािणलाई ददइने औषिी उपिाि खिय ि मतृ्र् ु िा अन्र् कािणले पीधडतलाई 
ददइने आधर्यक सहार्ता िकम भकु्तानी ददइएकोमा सो प्रदान गने आिाि, प्रमाण, धनणयर् एिं धनदेशन छ िा 
छैन।  

(ख) नेपाल सिकािको नीधत, धनणयर्, कार्यविधि अनरुूप सहार्ता ददएको हो िा होइन। 
१.६1  छारिनृ्त्त्त (खिय सङ्कते नं. २७२११) 

(क) विद्यालर्, विश्वविद्यालर् जस्ता सबै न्त्शक्षण संस्र्ामा अध्र्र्न गने छार-छारालाई छारिनृ्त्त्त स्िरूप ददइने 
अनदुान बापतको नगद, न्त्जन्सी िा सवुििाको िकम तर्ा सिकािी कमयिािीलाई ददइने छारिनृ्त्त्त भकु्तान गदाय 
नेपाल सिकािबाट भएको नीधत, धनदेशन, धनणयर् समािेश गरिएको छ िा छैन।  
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(ख) छारिनृ्त्त्त वितिणको भिपाई ि सभबन्त्न्ित व्र्न्त्क्तलाई नै भकु्तानी ददएको प्रमाण संलग्न छ िा छैन।  
१.६2  उिाि िाहत तर्ा पनुयस्र्ापन खिय (खिय सङ्कते नं. २७२१२) 

विपद िा अन्र् घटनाका कािणले भएको क्षधत िापत व्र्न्त्क्त िा संस्र्ालाई ददइने क्षधतपूधतयको िकम भकु्तानी 
सभबन्िी कानून, नीधत, धनणयर् आदद अनसुाि खिय भए िा नभएको। 

१.६3  औषिी खरिद खिय (खिय सङ्कते नं. २७२१३) 
(क) औषिी एिं स्िास्थ्र् सामग्री उपलधि गिाउने सभबन्िमा दिभाउ पर िा बोलपरको माध्र्मबाट खरिद 

गरिएकोमा सो खरिद प्रविर्ा साियजधनक खरिद कानून बमोन्त्जम छ िा छैन।   

(ख) खरिद भएका औषिीको गणुस्ति पिीक्षण सभबन्िी उपर्कु्त व्र्िस्र्ा छ िा छैन। प्राप्त औषिी धनिायरित 
गणुस्ति, मापदण्ड अनरुूपको छ िा छैन।  

(ग) प्रधतबन्त्न्ित एिं समर्ािधि समाप्त भएका औषिी खरिद गरिएका छन ्िा छैनन।्  

(घ) औषिीको प्रकृधत बमोन्त्जम भण्डािण गने उपर्कु्त व्र्िस्र्ा गरिएको छ िा छैन।  

(ङ) औषिी ढुिानी गदाय औषिीको प्रकृधत, परिमाण स्पि खलेुको छ िा छैन । प्रिधलत दििेट संलग्न छ िा 
छैन।  

(ि) खरिद भएका औषिी प्रर्ोग नभई भर्ाद गजु्रकेो अिस्र्ामा के कधत परिमाणमा बाँकी छन ्पिीक्षण गने। 

१.६4  अन्र् सामान्त्जक सहार्ता  (खिय सङ्कते नं. २७२१९) 
(क) अन्र् सामान्त्जक सहार्ता सभबन्िी खिय गदाय धनणयर् फाइल, स्िीकृत कार्यिम, विगतमा ददएको खियको प्रगधत 

विििण िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) नेपाल सिकािको नीधत, धनणयर्, कार्यविधि अनरुूप सहार्ता ददएको हो िा होइन। 
१.६5  धनिनृ्त्त्तभिण तर्ा अशक्त िनृ्त्त्त (खिय सङ्कते नं. २७३११) 

(क) सेिा धनितृ्त पदाधिकािी िा कमयिािीलाई प्रदान गरिने धनिनृ्त्त्तभिण सवुििा तर्ा अशक्त िनृ्त्त्तको खिय भकु्तानी 
ददएकोमा िाविर् वकताबखाना िा प्रहिी वकताबखाना िा सैधनक अधभलेखालर् िा न्त्शक्षक वकताबखाना तर्ा 
कानूनले तोकेका र्स्तै अन्र् कार्ायलर्को पर संलग्न छ िा छैन।  

(ख) धनिनृ्त्त्तभिणको िकम हकिालाले भकु्तानी पाएको िहेछ भने त्र्स्तो हकिालाको नाता प्रमान्त्णत पर िा प्रमाण 
छ िा छैन।  

(ग) धनिनृ्त्त्तभिण तर्ा अशक्त िनृ्त्त्त भकु्तानी बापत बैंकलाई सोिभनाय भकु्तानी ददइएकोमा प्राप्त दाबीलाई 
अधभलेखसँग धभडान गिी भकु्तानी ददन ुपने िकम र्वकन गिेि मार सोिभनाय ददइएको छ िा छैन।  

(घ) सभबन्त्न्ित व्र्न्त्क्तले मार भकु्तानी पाउन े गिी भिपदो प्रणाली धनमायण गरिएको छ िा छैन ि सोको 
प्रभािकारिताको लाधग अनगुमन गने गरिएको छ िा छैन।  

(ङ) भकु्तानीमा धनर्मानसुाि कि कट्टा गिेको छ िा छैन।  
१.६6  उपदान (खिय सङ्कते नं. २७३१२) 

(क) सेिा धनितृ्त पदाधिकािी िा कमयिािीलाई प्रदान गरिने उपदान सवुििाको िकम भकु्तानी ददएकोमा िाविर् 
वकताबखाना िा प्रहिी वकताबखाना िा सैधनक अधभलेखालर् िा न्त्शक्षक वकताबखाना तर्ा कानूनले तोकेका 
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र्स्तै अन्र् कार्ायलर्को पर संलग्न छ िा छैन।  

(ख) धनजामती कमयिािीको हकमा धनजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ३६ बमोन्त्जम उपदान िकम वकटान 
गिेको अङ्क ठीक छ िा छैन। परमा उन्त्ल्लन्त्खत नोकिी अिधि ि तलब स्केल ठीक छ िा छैन।  

(ग) उपदानको िकम हकिालाले भकु्तानी पाएको िहेछ भने त्र्स्तो हकिालाको नाता प्रमान्त्णत पर िा प्रमाण छ 
िा छैन।  

(घ) धनर्मानसुाि कि कट्टा गिेको छ िा छैन।  
१.६7  सेिा धनितृ्तको सन्त्ञ्चत धबदा (खिय सङ्कते नं. २७३१३) 

(क) सेिा धनितृ्त पदाधिकािी िा कमयिािीलाई प्रदान गरिने सन्त्ञ्चत धबदाको िकम भकु्तानी ददएकोमा धबदा िाविर् 
वकताबखानाको पर संलग्न छ िा छैन।  

(ख) सन्त्ञ्चत धबदाको अधभलेखमा उन्त्ल्लन्त्खत ददन हान्त्जिी िेकडय तर्ा अन्र् स्र्ार्ी अधभलेखसँग धभडान हनु्छ िा 
हुँदैन  

(ग) धबदाको िकम ि िकम बझेुको भिपाई ठीक छ िा छैन।  

(घ) २०५८ िैर १८ पधछको धबदाको िकममा आर्कि कानून अनसुाि कि कट्टा गिेको छ िा छैन।  
१.६8  सेिा धनितृ्तको औषिी उपिाि (खिय सङ्कते नं. २७३१४) 

(क) िाविर् वकताबखाना िा सैधनक अधभलेखालर् िा सभबन्त्न्ित अधभलेखालर्को पर संलग्न छ िा छैन। सो 
परमा उन्त्ल्लन्त्खत व्र्होिा धनजको व्र्न्त्क्तगत फाइल ि कार्ायलर्को अधभलेखसँग धमल्छ िा धमल्दैन।  

(ख) पेस्की िा अधग्रम बनु्त्झधलएको औषिी उपिाि िकम कट्टा गरिएको छ िा छैन।  

(ग) औषिी उपिाि िकम वकटान गिेको अङ्क ि िकम बझेुको भिपाई छ िा छैन।  

(घ) धनर्मानसुाि लाग्ने कि कट्टा गिेको छ िा छैन।  
१.69  मतृक कमयिािीको सवुििा तर्ा सहार्ता (खिय सङ्कते नं. २७३१५) 

(क) िाविर् वकताबखाना िा सैधनक अधभलेखालर् िा सभबन्त्न्ित अधभलेखालर्को पर संलग्न छ िा छैन।  

(ख) वकटान गिेको िकम इच्छाइएको व्र्न्त्क्त िा नन्त्जकको हकदािले बझेुको भिपाई छ िा छैन 

(ग) धनर्मानसुाि कि कट्टा गिेको छ िा छैन। 
१.७0  जग्गाको भाडा (खिय सकें त नं. २८१४१) 

(क) सिकािी प्रर्ोजनका लाधग जग्गा भाडामा धलँदा िा बालीनालीको क्षधतपूधतय बापतको खिय लेख्दा अधिकाि प्राप्त 
अधिकािीबाट कानूनी प्रविर्ा बमोन्त्जम भएको धनणयर् िा पर संलग्न छ िा छैन।  

(ख) कधत जग्गाको लाधग के कधत भाडा िकम वकटान गिेको छ सो वकटान गिेको अङ्क बमोन्त्जम भकु्तानी भएको 
िकम ठीक छ िा छैन।  

(ग) भाडा िकम भकु्तानी गदाय अधग्रम आर्कि लगार्त कट्टा गनुयपने िकम कट्टा गिेको छ िा छैन।  

(घ) भाडा बापत पेस्की ददएको िहेछ भने समर्मै फस्र्ौट गिेको छ िा छैन। 
१.७1  घि भाडा (खिय सङ्कते नं. २८१४२) 

(क) सिकािी कामको लाधग घि, जग्गा, गोदाम भाडा िा बहालमा धलई भकु्तानी ददइएकोमा घि भाडा धनिायिण 
सधमधतको धनणयर् छ िा छैन। भाडाको सभझौता छ िा छैन। भर्ाद सवकएकोमा निीकिण भएको छ िा 
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छैन।  

(ख) अधिकािप्राप्त अधिकािीबाट भाडामा धलन े धनणयर् भई भाडाको सभझौता गदाय नेपाल सिकािलाई तत्काल िा 
भविष्र्मा कुनै र्प आधर्यक दावर्त्ि पने िा हाधन-नोक्सानी िा सिकािी सभपन्त्त्त वहनाधमना हनु सक्ने गिी 
गरिएको  छ िा छैन।  

(ग) बहालमा धलइएको घि जग्गाको भाडाको दििेट िवृद्ध गदाय साियजधनक खरिद धनर्मािलीको धनर्म ९४ (१०) 
बमोन्त्जम अर्य मन्रालर्को पूिय स्िीकृधत धलएको छ िा छैन।  

(घ) घि, जग्गा, गोदामको भाडा भकु्तानी गदाय धनर्मानसुाि कि कट्टी गरिएको छ िा छैन।  
१.७2  सिािी सािन तर्ा मेन्त्शनिी औजाि भाडा (खिय सङ्कते नं. २८१४३) 

(क) सिकािी कामको लाधग सिािी सािन, मेधसन, औजाि तर्ा अन्र् वकधसमका सािन भाडामा धलँदा अधिकाि प्राप्त 
अधिकािीको धनणयर् िा स्िीकृधत प्राप्त भएको छ िा छैन। र्स्तो भाडाको भाडा सभझौता छ िा छैन।  

(ख) अधिकािप्राप्त अधिकािीबाट भाडामा धलन े धनणयर् भई भाडाको सभझौता गदाय नेपाल सिकािलाई तत्काल िा 
भविष्र्मा कुनै र्प आधर्यक दावर्त्ि पने िा हाधन-नोक्सानी िा सिकािी सभपन्त्त्त वहनाधमना हनु सक्ने कुनै सतय 
िाखी सभझौता गरिएको छ िा छैन।   

(ग) भाडा भकु्तानी गदाय कानूनले तोके बमोन्त्जम सभबन्त्न्ित मेधसन औजाि, सभझौताको निीकिण ि कट्टी गनुयपने कि 
कट्टी गिी सभबन्त्न्ित िाजस्ि खातामा दान्त्खला गरिएको छ िा छैन। 

१.७3  अन्र् भाडा (खिय सङ्कते नं. २८१४९) 
(क) अधिकािप्राप्त अधिकािीबाट भाडामा धलने धनणयर् भई भाडाको सभझौता गदाय नेपाल सिकािलाई तत्काल िा 

भविष्र्मा कुनै र्प आधर्यक दावर्त्ि पने िा हाधन नोक्सानी िा सिकािी सभपन्त्त्त वहनाधमना हनु सक्ने कुनै सतय 
िाखी सभझौता गरिएको छ िा छैन।   

(ख) धनर्मानसुाि कि कट्टी  ि सभझौताको निीकिण गरिएको छ िा छैन। 
१.७4  िाजस्ि वफताय (खिय सङ्कते न. २८२११) 

(क) नेपाल सिकािले वफताय गनुयपने भन्साि, कि, अन्तःशलु्क, मालपोत, दण्ड जरििाना ि अन्र् वफताय खिय लेख्दा 
कानून बमोन्त्जम अधिकाि प्राप्त धनकार् िा पदाधिकािीबाट भएको धनणयर् िा पर संलग्न छ िा छैन।   

(ख) िाजस्ि जभमा गिेको प्रमाण संलग्न छ िा छैन। सो िकमसँग वफताय गरिएको िकम धभड्छ िा धभड्दैन। 
उक्त जभमा भएको िाजस्ि िकमबाट सेिा नधलएको प्रमान्त्णत गने कागजात संलग्न छ िा छैन।  

(ग) वफताय गनुयपने िकम वकटान गिेको अङ्क, वफताय गदाय कट्टा गनुयपने िकम भए सो कट्टा गिेको ठीक छ िा 
छैन।  

(घ) वफताय िकम सभबन्त्न्ितले पाउने गिी भकु्तानी भएको छ िा छैन। 
१.७5  न्र्ावर्क वफताय (खिय सङ्कते न. २८२१२) 

(क) न्र्ावर्क वफताय गनुयपने आधिकारिक धनणयर् िा फैसलाको प्रमान्त्णत प्रधतधलवप धनणयर् िा पर संलग्न छ िा 
छैन।  

(ख) वफताय गनुयपने िकम वकटान गिेको अङ्क, वफताय गदाय कट्टा गनुयपने िकम भए सो कट्टा गिेको छ िा छैन।  

(ग) वफताय िकम सभबन्त्न्ितले पाउने गिी भकु्तानी भएको छ िा छैन। 
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१.७6 अन्र् वफताय (खिय सङ्कते न. २८२१९) 
(क) वफताय गनुयपने िकम वफताय गने आधिकारिक धनणयर् िा फैसलाको प्रमान्त्णत प्रधतधलवप पर संलग्न छ िा छैन।  

(ख) वफताय गनुयपने िकम वकटान गिेको अङ्क, वफताय गदाय कट्टा गनुयपने िकम भए सो कट्टा गिेको ठीक छ िा 
छैन।  

(ग) वफताय िकम सभबन्त्न्ितले पाउने गिी भकु्तानी भएको छ िा छैन। 
१.७7  भैपिी आउन ेिाल ुखिय (खिय सङ्कते नं. २८९११) 

(क) र्स शीषयकमा सोझै खिय गिेको छ िा छैन।  

(ख) र्समा विधनर्ोन्त्जत िकम अन्र् सभबन्त्न्ित खिय शीषयकहरूमा िकमान्ति तर्ा स्रोतान्ति गिी अर्य मन्रालर्बाट 
स्िीकृत गिे बमोन्त्जम बाँडफाँट गिी सोही खिय शीषयक अन्तगयत समािेश गिी धनकासा एिं खिय गरिएको छ 
िा छैन।  

१.७8  आिासीर् ि गैि आिासीर् भिन धनमायण/ खरिद (खिय सङ्कते नं. ३११११ ि ३१११२) 
(क) र्समा तर्ािी भिन ि त्र्सले ओगटेको जग्गा समेत प्राप्त गदाय लाग्ने खिय ि सो बापतको मआुधजा कि 

समािेश गिेको छ िा छैन।  

(ख) भिन खरिद गने धनणयर्, आदेश छ िा छैन।  

(ग) भिन अधिग्रहण गिी मआुधजा भकु्तानी ददइएकोमा जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ बमोन्त्जमको कार्यविधि पूिा 
गरिएको छ िा छैन।   

(घ) भिन खरिद गदाय साियजधनक खरिद कानूनको प्रविर्ा अिलभबन गरिएको छ िा छैन।  

(ङ) अधिग्रहण िा खरिद गरिएको भिनको जग्गािनी पूजाय प्राप्त गिेको छ िा छैन सो भिन सभपन्त्त्त न्त्जन्सी 
खातामा आभदानी बाँिेको छ िा छैन।  

(ि) भिन खरिद गिी भकु्तानी गदाय कट्टा गनुयपने कि कट्टी गिी सभबन्त्न्ित खातामा जभमा गिेको छ िा छैन।  

(छ) धनर्मानसुाि कि कट्टी गरिएको छ िा छैन।  

(ज) भिन, गोठ, टहिा, कार्ायलर्, आिास, भिन कभपाउण्ड िाल, पिुानो भिनको कोठा र्प, तला र्प तर्ा भइिहेको 
भिन सभबन्िी संििनाको आर् ुर्प हनुे गिी पुजँीगत प्रकृधतको खिय गदाय र्स िकम नभबिबाट खिय लेखेको 
छ िा छैन। 

१.79  सिािी सािन (खिय सङ्कते नं. ३११२१) 
(क) सिािी सािन खरिद गदाय सािजयधनक खरिद ऐन तर्ा धनर्मािली ि दात ृ धनकार्सँगको सभझौतामा दात ृ

पक्षको खरिद कानून प्रर्ोग गने गिी सभझौता भएको अिस्र्ामा सो अनसुाि खरिद गरिएको छ िा छैन।  

(ख) खरिद भएका सिािी सािनको भकु्तानी गदाय खरिद आदेश, दान्त्खला प्रधतिेदन संलग्न छ िा छैन ि त्र्स्ता 
सामानहरूको विस्ततृ विििण (वकधसम, मोडेल, िेधसस नं., उत्पादन कभपनीको कन्फ्र्गुेि्सन, मूल्र्, खरिद 
गरिएको फमय िा स्र्ान, एजेण्ट, वििेताको प्रत्र्ाभधूत (िािेण्टी) आदद) स्पि उल्लेख गिी खिय भएि नजाने 
न्त्जन्सी खातामा आभदानी बाँधिएको छ िा छैन।  

(ग) खरिद भएका िा दाता िािबाट िस्तगुत सहार्ता अन्तगयत प्राप्त भएका सिािीहरु न्त्जन्सी खातामा आभदानी 
जनाइएको छ िा छैन ि आभदानी बाँध्दा विस्ततृ विििण ि मूल्र् उल्लेख गरिएको छ िा छैन। दाता िािले 
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पठाएको पर, भन्साि प्रज्ञापनपर, दान्त्खला प्रधतिेदन ि प्रधततपरबाट सिािी सािन न्त्झकाउँदा सामान प्राप्त भई 
अन्त्न्तम भकु्तानी भइसकेपधछ प्रधततपर बन्द गिेको छ िा छैन।  

(घ) सिािी सािन खरिद गनुय अन्त्घ स्पेन्त्शवफकेशन तर्ा लागत अनमुान तर्ाि गिी स्िीकृत भएको छ िा छैन 

(ङ) प्राप्त भएको सिािी सािनहरू स्पेन्त्शवफकेशन अनसुाि दरुुस्त छ िा छैन, सभबन्त्न्ित प्राविधिकको सिािी सािन 
जाँि पासको प्रधतिेदन छ िा छैन।  

(ि) सिािी सािन साियजधनक सभपन्त्त्त व्र्िस्र्ापन प्रणाली (PAMS) मा प्रविि गिेको छ िा छैन । 

(छ) न्त्जन्सी धनिीक्षण गदाय न्त्जन्सी धनिीक्षण प्रधतिेदनमा धललाम गनुयपने भनी उल्लेख भएको सिािी सािन धललाम 
गरिएको छ िा छैन । 

(ज) खरिद गरिएको सिािी सािन सभबन्त्न्ित कार्ायलर्को नाममा र्ातार्ात कार्ायलर्मा दताय गिाएको छ िा 
छैन।  

१.८0  मेधसनिी औजाि (खिय सङ्कते नं.३११२२) 
(क) मेधसनिी औजाि खरिद गनुय अन्त्घ स्पेन्त्शवफकेशन तर्ा लागत अनमुान तर्ाि गिी स्िीकृत भएको छ िा छैन। 

(ख) मेधसन औजाि खरिद गदाय साियजधनक कानून ि िैदेन्त्शक स्रोत समािेश भएकोमा सभझौता अनसुाि दातपृक्षको 
खरिद कार्यविधि अनसुिण गनुय पनेमा सो को अिीनमा िही खरिद गरिएको हो िा होइन।  

(ग) खरिद भएका सामानहरूको भकु्तानी गदाय खरिद आदेश, दान्त्खला प्रधतिेदन संलग्न छ िा छैन। त्र्स्ता 
सामानहरूको विस्ततृ विििण (वकधसम, मोडेल, उत्पादन कभपधनको कन्फ्र्गु्रसेन, मूल्र्, खरिद गरिएको फमय िा 
स्र्ान, एजेण्ट,वििेताको प्रत्र्ाभधूत (िािेण्टी), खरिद गरिएको फमय िा स्र्ान आदद) स्पि रूपले उल्लेख 
गरिएको छ िा छैन।  

(घ) खरिद भएका िा दाता िािबाट िस्तगुत सहार्ता अन्तगयत प्राप्त भएका सामान न्त्जन्सी खातामा आभदानी 
जनाइएको छ िा छैन ि आभदानी बाँध्दा विस्ततृ विििण ि मूल्र् उल्लेख गरिएको छ िा छैन। दाता िािले 
पठाएको पर, भन्साि प्रज्ञापनपर, दान्त्खला प्रधतिेदन धनिीक्षण गिी प्रधततपरबाट मेधसनिी औजाि न्त्झकाउँदा 
सामान प्राप्त भई अन्त्न्तम भकु्तानी भइसकेपधछ प्रधततपर बन्द गिेको छ िा छैन।  

(ङ) प्राप्त भएको मेधसन औजाि स्पेधसवफकेशन अनसुाि दरुुस्त छ िा छैन ।  
१.८1  फधनयिि तर्ा वफक्िसय (खिय सङ्कते नं.३१११५) 

(क) फधनयिि खरिद गदाय साियजधनक कानून ि िैदेन्त्शक स्रोत समािेश भएकोमा दातपृक्षको खरिद कार्यविधिको 
अिीनमा िही खरिद गरिएको छ िा छैन।  

(ख) खरिद भएका सामानहरूको भकु्तानी गदाय खरिद आदेश, दान्त्खला प्रधतिेदन संलग्न छ िा छैन। त्र्स्ता  
सामानहरूको विस्ततृ विििण (वकधसम, मोडेल, मूल्र्, खरिद गरिएको फमय िा स्र्ान आदद) स्पि रूपले उल्लेख 
गरिएको छ िा छैन।  

(ग) खरिद भएका िा दाता िािबाट िस्तगुत सहार्ता अन्तगयत प्राप्त भएका सामानहरू न्त्जन्सी खातामा आभदानी 
जनाइएको छ िा छैन आभदानी बाँध्दा विस्ततृ विििण ि मूल्र् उल्लेख गरिएको छ िा छैन।  

(घ) प्राप्त भएको फधनयििहरू स्पेन्त्शवफकेशन अनसुाि दरुुस्त छ िा छैन धनिीक्षण गने। 

(ङ) प्रधततपरबाट फधनयिि न्त्झकाउँदा सामान प्राप्त भई अन्त्न्तम भकु्तानी भइसकेपधछ प्रधततपर बन्द गिेको छ िा 
छैन।   
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१.८2  पशिुन तर्ा बागिानी विकास खिय (खिय सकंत नं. ३११३१) 
(क) प्रिधलत कानून अनसुाि खरिद प्रविर्ा अिलभबन गरिएको छ िा छैन। 

(ख) स्िीकृत कार्यिम, नभसय अनसुाि खिय गिेको छ िा छैन। 

(ग) कार्यक्षेरगत शतय, लागत अनमुान स्िीकृत गरिएको छ िा छैन। 

(घ) पशिुन, कृवष उपज तर्ा अन्र् न्त्जन्सीको आभदानी बाँधिएको ि धनर्मानसुाि खिय गरिएको छ िा छैन। 

(ङ) कानून बमोन्त्जम कि कट्टा ि दान्त्खला भएको छ िा छैन।  
१.८3  अनसुन्िान तर्ा विकास खिय (खिय सकंत नं. ३११३२) 

(क) प्रिधलत कानून अनसुाि खरिद प्रविर्ा अबलभबन गरिएको छ िा छैन। 

(ख) स्िीकृत कार्यिम, नभसय अनसुाि खिय गिेको छ िा छैन। 

(ग) कार्यक्षेरगत शतय, लागत अनमुान स्िीकृत गरिएको छ िा छैन। 

(घ) कानून बमोन्त्जम कि कट्टा ि दान्त्खला भएको छ िा छैन। 
१.८4  कभरू्टि सफ्टिेर्ि धनमायण ि खरिद खिय (खिय सकें त नं. ३११३४) 

(क) सबै प्रकािका सफ्टिेर्ि धनमायण (पिामशयदाताको खिय समेत), खरिद ि सािभतू रूपमा प्रभाि पाने गिी 
सफ्टिेर्िमा स्तिोन्नती गदाय लाग्ने खिय र्स िकमबाट खिय लेख्नपुनेमा सो बमोन्त्जम स्िीकृत कार्यिम 
अनसुाि खिय भएको छ िा छैन।  

(ख) सफ्टिेर्ि धनमायणको लाधग प्रस्ताि गरिएको कार्य क्षेरगत सतयमा उल्लेख भए अनसुाि नै सफ्टिेर्ि धनमायण 
भएको प्रमान्त्णत गने कागजात संलग्न छ िा छैन।  

(ग) धनधमयत सफ्टिेर्िको सिुक्षा ि गणुस्तिका पक्षहरू मूल्र्ाङ्कन गिी प्रर्ोग गने धनणयर् गरिएको छ िा छैन।  

(घ) सफ्टिेर्ि सञ्चालनको लाधग कुनै विषर्को इजाजत धलनपुनेमा सो धलइएको छ िा छैन। धलइएकोमा 
कार्ायलर्को नाममा छ िा छैन पिीक्षण गनुयपने।  

(ङ) साियजधनक वित्त व्र्िस्र्ापनसँग सभबन्त्न्ित सफ्टिेर्ि धनमायण गदाय महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्बाट न्त्स्िकृधत 
भएको छ िा छैन। 

(ि) उन्त्ल्लन्त्खत कार्यहरूमा खिय गदाय साियजधनक खरिद कानून अनसुािको प्रविर्ा पूिा गरिएको छ िा छैन 

१.८5  पुजँीगत पिामशय (खिय सङ्कते नं. ३११३५) 
(क) सभभाव्र्ता अध्र्र्न खिय, सिेक्षण खिय, धडजाइन, ड्रइङ्ग खिय, अन्िेषण उत्खनन ् ि अनसुन्िान सभबन्िी खिय 

पुजँीगत धनमायणको लागतमा समािेश हनुे प्राविधिक पिामशय सेिा सभबन्िी खिय, कार्यिम अनसुाि खिय 
गरिएको छ िा छैन।  

(ख) अध्र्र्न, अनसुन्िानको कार्य गिाए बापत खिय लेन्त्खएकोमा प्राप् त प्रधतिेदन सभझौता अनसुािको छ िा छैन। 

(ग) खिय भकु्तानी गदाय धनर्मानसुाि कि कटाएको छ िा छैन। 
१.८6 साियजधनक धनमायण (खिय सकंत नं. ३११५१ देन्त्ख ३११५९ सभम) 

(क) प्रिधलत कानून अनसुाि खरिद प्रविर्ा अिलभबन भएको छ िा छैन।  

(ख) साियजधनक धनमायण कार्यको लागत अनमुान, ड्रइङ्ग, धडजाइन कार्य स्िीकाि, नापी वकताब ि कार्य सभपन्न 
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प्रधतिेदन छ िा छैन।  

(ग) साियजधनक धनमायणसँग सभबन्त्न्ित फािाम तर्ा खाताहरूमा िाख्नपुने लेखा िान्त्खएको छ िा छैन।  

(घ) मूल्र् समार्ोजन ददएकोमा खरिद सभझौता, खरिद कानून अनसुाि अधिकाि प्राप् त अधिकािीबाट स्िीकृत भएको 
छ िा छैन। 

(ङ) भेरिएसन धनर्मानसुाि भएको छ िा छैन। 
१.८7 धनधमयत भिनको संििनात्मक सिुाि खिय (खिय सङ्कते नं.३११६१) 

भिन तर्ा अन्र् संििनाको आर् ुर्प हनुे गिी गरिने खिय मार समािेश गनुयपनेमा सो बमोन्त्जम गिेको छ िा 
छैन।  

१.८8  पुजँीगत सिुाि खिय–साियजधनक धनमायण (खिय सङ्कते नं.३११७१) 
(क) साियजधनक धनमायण ि पुँजीगत संििनाको आर् ुर्प हनुे गिी गरिने खिय र्समा पदयछ। उदाहिणको लाधग 

विद्यमान सडकको स्तििवृद्ध गने खिय र्समा समािेश गरिन्छ। ति संििनाको आकाि िा लभबाई र्प गनय 
लाग्ने पुजँीगत धनमायण सभबन्िी खिय भने िकम सङे्कत नं.३११५१ – ३११५९ सभमको उपर्कु्त शीषयकमा 
समािेश गनुयपनेमा सो बमोन्त्जम गरिएको छ िा छैन।  

(ख) साियजधनक धनमायणसँग सभबन्त्न्ित फािाम तर्ा खातामा िाख्नपुने लेखा िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ग) अन्र् विषर्हरु १.१०१ अनसुाि पिीक्षण गने। 
१.8९  मौज्दात सामानहरु  (खिय सङ्कते नं.३१२२१) 

(क) सामाग्री मौज्दात िाख् न ुपने स्पि आिाि छ िा छैन। 

(ख) साियजधनक खरिद कानून बमोन्त्जम खरिद प्रविर्ा अबलभबन भएको छ िा छैन। 

(ग) सामाग्रीको प्रिधलत न्त्जन्सी लेखांङ्कन गरिएको छ िा छैन संिक्षणको व्र्िस्र्ा भएको छ िा छैन। 
१.९0  जग्गा प्राधप्त खिय (खिय सङ्कते नं. ३१४११) 

(क) जग्गा खरिद िा अधिकिण गने धसलधसलामा लाग्ने मूल्र् ि सो बापतको मआुधजा तर्ा जग्गा प्राप्त गदाय 
लाग्ने दस्तिु, कि ि अन्र् खिय बापतको िकम र्समा समािेश गिेको छ िा छैन।  

(ख) जग्गा अधिग्रहण गिी मआुधजा भकु्तानी ददइएकोमा जग्गा प्राधप्त ऐन, २०३४ बमोन्त्जमको कार्यविधि पूिा 
गरिएको छ िा छैन। 

(ग) मआुधजा भकु्तानी ददइएकोमा साधबक जग्गािनीको जग्गािनीपूजाय, मालपोत धतिेको िधसद तर्ा अन्र् 
हकभोगका कागजात संलग्न गरिएको छ िा छैन।  

(घ) अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मआुधजा वितिण गरिसकेपधछ जग्गािनी प्रमाणपूजाय प्राप्त गिेको छ िा छैन। 
प्राप्त नभएको अिस्र्ामा साधबक जग्गािालाको नाम लगतबाट कट्टा गनेतफय  कािबाही गिेको छ िा छैन।  

(ङ) बोलपरको माध्र्मबाट जग्गा खरिद गरिएकोमा लागत अनमुान गदाय धलइएको आिा र्र्ार्यपिक छन ् िा 
छैनन।् बोलपर मूल्र्ाङ्कन गनय धनिायिण गरिएका आिािहरू आिश्र्क ि उपर्कु्त छन ् िा छैनन।् 
साियजधनक खरिद कानून पालना गरिएको छ िा छैन।  

(ि) सो जग्गामा मौजदुा िहेको अन्र् सभपन्त्त्त कार्ायलर्को नाममा स्िाधमत्ि हस्तान्तिण गिी न्त्जन्सी खातामा 
आभदानी बाँिेको छ िा छैन।   
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१.९1  किाि धलज तर्ा लाइसेन्स खरिद प्राधप्त खिय (खिय सङ्कते नं. ३१४४१) 
(क) साियजधनक खरिद कानून बमोन्त्जम खरिद प्रविर्ा अबलभबन भएको छ िा छैन। 

(ख) न्त्जन्सी दान्त्खला भएको छ िा छैन। 

(ग) सभझौताको प्राििान अनसुाि भकु्तानी भएको छ िा छैन।  

(घ) निीकिण तर्ा आधिकारिकता प्रमाण छ िा छैन। 
१.९2  भैपिी आउने-पुजँीगत खिय (खिय सङ्कते नं. ३१५११) 

(क) र्स शीषयकमा सोझै खिय लेख्न धमल्दैन।  

(ख) र्समा विधनर्ोन्त्जत िकम अन्र् सभबन्त्न्ित खिय शीषयकहरूमा अर्य मन्रालर्बाट िकमान्ति/स्रोतान्ति गिी 
स्िीकृत गिे बमोन्त्जम बाँडफाँट गिी सोही खिय शीषयक समािेश गिी धनकासा एिं खिय गरिएको छ िा छैन।  

(ग) खिय गने अन्त्ख्तर्ािीपर, स्िीकृत कार्यिम छ िा छैन। 
१.९3  अन्ति सिकािी  ऋण लगानी (खिय सङ्कते नं. ३२१४१) 

(क) अन्र् सिकािलाई प्रदान गरिने ऋण लगानीको धनणयर् अनसुाि खिय गरिएको छ िा छैन।  

(ख) सभझौता संलग्न छ िा छैन। 

(ग) सभझौताका शतय पालना भएको  छ िा छैन। 
१.९4  साियजधनक संस्र्ानमा ऋण लगानी (खिय सङ्कते नं. ३२१४२) 

(क) ऋण लगानी गनय नेपाल सिकािबाट धनणयर् भएको हो िा होइन।   

(ख) नेपाल सिकािबाट स्िदेशी वित्तीर्, व्र्ापारिक, औद्योधगक, सेिामूलक जस्ता सिकािी संस्र्ानलाई गिेको ऋण 
लगानीको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी अद्यािधिक रूपमा ऋण लगानीको अधभलेख खाता िाखेको छ िा छैन।   

(ग) सभबन्त्न्ित संस्र्ानले देखाएको ऋण वहसाब ि साियजधनक ऋण व्र्िस्र्ापन कार्ायलर्को से्रस्तामा देखाइएको 
वहसाब धभड्छ िा धभड्दैन।  

(घ) ऋण िकु्ता गने ताधलका बमोन्त्जम साँिा-धर्ाज प्राप्त भएको छ िा छैन।  

(ङ) ऋण लगानीबाट कधत धर्ाज प्राप्त हनुे हो िा प्राप्त भएको छ िा छैन। सोको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी प्राप्त 
धर्ाजको अधभलेख खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

१.९5  अन्र् संस्र्ानमा ऋण लगानी (खिय सकंत नं. ३२१४३) 
(क) ऋण लगानी गनय नेपाल सिकािबाट धनणयर् भएको हो िा होइन।  

(ख) नेपाल सिकािले सिकािी बाहेकका अन्र् स्िदेशी संस्र्ानमा गिेको ऋण लगानीको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी 
अद्यािधिक रूपमा ऋण लगानीको अधभलेख खाता िाखेको छ िा छैन।  

(ग) सभबन्त्न्ित संस्र्ानले देखाएको ऋण वहसाब ि साियजधनक ऋण व्र्िस्र्ापन कार्ायलको से्रस्तामा देखाइएको 
वहसाब धभड्छ िा धभड्दैन।  

(घ) ऋण िकु्ता गने ताधलका बमोन्त्जम साँिा धर्ाज प्राप्त भएको छ िा छैन।  

(ङ) ऋण लगानीबाट कधत धर्ाज िा लाभांश प्राप्त हनुे हो िा प्राप्त भएको छ सोको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी प्राप्त 
व्र्ाजको अधभलेख खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन। 

  



53 

 

१.९6 अन्ति सिकािी ऋण लगानी वफताय (खिय सकें त नं. ३२१४७) 
अन्र् सिकािलाई नेपाल सिकािबाट विगतमा गरिएको ऋण लगानीको साँिा वफताय स्िरूप प्राप्त िकमको वहसाब 
स्पि देन्त्खने गिी अद्यािधिक रूपमा अधभलेख खाता िाखेको छ िा छैन।  

१.९7 संस्र्ानबाट ऋण लगानी वफताय (खिय सकें त नं. ३२१४८), अन्र् संस्र्ानबाट ऋण लगानी वफताय (खिय सङ्कते नं. 
३२१४९) 
(क) स्िदेशी वित्तीर्, व्र्ापारिक, औद्योधगक, सेिामूलक सस्ंर्ानमा नेपाल सिकािबाट विगतमा गरिएको ऋण 

लगानीको साँिा वफताय स्िरूप प्राप्त िकमको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी अद्यािधिक रूपमा अधभलेख खाता 
िाखेको छ िा छैन।  

(ख) ऋण िकु्ता गने ताधलका बमोन्त्जम साँिा धर्ाज प्राप्त भएको छ िा छैन। समर्मै प्राप्त नभएकोमा सभझौता 
बमोन्त्जम हजायना िा र्प दस्तिु प्राप्त भएको छ िा छैन।  

(ग) प्राप्त िकम सभबन्त्न्ित खातामा तोवकएको समर्धभरै जभमा गरिएको छ िा छैन। 
१.९8  संस्र्ानमा शेर्ि लगानी (खिय सङ्कते नं. ३२१५१) अन्र् संस्र्ामा शेर्ि लगानी (खिय सकें त नं. ३२१५२) 

(क) शेर्ि लगानी गनय नेपाल सिकािबाट धनणयर् भएको हो िा होइन।  

(ख) नेपाल सिकािबाट स्िदेशी वित्तीर्, व्र्ापारिक, औद्योधगक, सेिामूलक संस्र्ानमा गिेको शेर्ि लगानीको वहसाब 
वकताब स्पि देन्त्खने गिी अधभलेख खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(ग) शेर्ि लगानीबाट प्राप्त हनु े िा भएको लाभांशको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी लाभांशको अधभलेख खाता 
अद्यािधिक रूपमा लेखा िाखेको छ िा छैन।  

(घ) प्राप्त हनुपुने लाभांश प्राप्त भएको छ िा छैन।  

(ङ) सभबन्त्न्ित संस्र्ानले देखाएको शेर्ि वहसाब ि महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को लेखामा देखाइएको शेर्ि 
लगानी वहसाब धभड्छ िा धभड्दैन।  

(ि) र्स्तो लगानीको शेर्ि प्रमाण पर प्राप्त गिेको छ िा छैन। 
१.99 संस्र्ानको शेर्ि धबिी (खिय सङ्कते नं. ३२१५७),  अन्र् संस्र्ानको शेर्ि धबिी (खिय सङ्कते नं. ३२१५९) 

(क) शेर्ि धबिी गनय नेपाल सिकािबाट धनणयर् भएको हो िा होइन।  

(ख) नेपाल सिकािबाट स्िदेशी वित्तीर्, व्र्ापारिक, औद्योधगक, सेिामूलक जस्ता सिकािी संस्र्ानको खरिद गरिएको 
शेर्ि धबिीबाट प्राप्त िकमको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी अद्यािधिक रूपमा अधभलेख खाता िाखेको छ िा 
छैन।  

(ग) शेर्ि धबिीको प्रविर्ा प्रिधलत कानून बमोन्त्जम छ िा छैन।  

(घ) प्राप्त िकम सभबन्त्न्ित खातामा तोवकएको समर्धभरै जभमा गरिएको छ िा छैन। 
१.१०0 िैदेन्त्शक ऋण लगानी (खिय सङ्कते नं. ३२२४१) 

(क) ऋण लगानी गनय नेपाल सिकािबाट धनणयर् भएको हो िा होइन। 
(ख) नेपाल सिकािबाट अन्तिायविर् सिकाि िा संघ संस्र्ामा गिेको ऋण लगानीको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी 

अद्यािधिक रूपमा ऋण लगानीको अधभलेख खाता िाखेको छ िा छैन।  

(ग) ऋण लगानीबाट कधत धर्ाज िा लाभांश प्राप्त हनुपुने सो अनसुाि प्राप्त भएको छ िा छैन। सोको वहसाब 
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स्पि देन्त्खने गिी प्राप्त लाभांशको अधभलेख खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(घ) लगानी गरिएको मरुा ि लेखाङ्कन गरिएको मरुा तर्ा विधनमर् दिको पिीक्षण गनुयपदयछ।  
१.१०1 िैदेन्त्शक ऋण लगानी वफताय (खिय सङ्कते नं. ३२२४२) 

(क) नेपाल सिकािबाट अन्तिायविर् सिकाि िा संघ संस्र्ामा गिेको ऋण लगानीको वफताय वहसाब स्पि देन्त्खने 
गिी अद्यािधिक रूपमा अधभलेख खाता िाखेको छ िा छैन।  

(ख) लगानी गरिएको मरुा ि लेखाङ्कन गरिएको मरुा तर्ा विधनमर् दिको पिीक्षण गनुय पदयछ।  

(ग) प्राप्त िकम सभबन्त्न्ित खातामा तोवकएको समर्धभरै जभमा गरिएको छ िा छैन। 
१.१०२ िैदेन्त्शक शेर्ि लगानी (खिय सकें त नं. ३२२५१) 

(क) नेपाल सिकािबाट विदेशी कभपनीको शेर्िमा गिेको शेर्ि लगानीको वहसाब वकताब स्पि देन्त्खने गिी 
अधभलेख खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(ख) शेर्ि लगानीबाट प्राप्त हनु े िा भएको लाभांशको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी लाभांशको अधभलेख खाता 
अद्यािधिक रूपमा लेखा िाखेको छ िा छैन।  

(ग) शेर्ि लगानी गनय नेपाल सिकािबाट धनणयर् भएको हो िा होइन।  

(घ) प्राप्त हनुपुने लाभांश प्राप्त भएको छ िा छैन।  

(ङ) र्स्तो लगानीको शेर्ि प्रमाण पर प्राप्त गिेको छ िा छैन। 
१.१०३ िैदेन्त्शक शेर्ि धबिी (खिय सङ्कते नं. ३२२५८) 

(क) नेपाल सिकािबाट खरिद गरिएको विदेशी कभपनीको शेर्ि धबिीबाट प्राप्त िकमको वहसाब स्पि देन्त्खने गिी 
अद्यािधिक रूपमा अधभलेख खाता िाखेको छ िा छैन।  

(ख) प्राप्त िकम सभबन्त्न्ित खातामा तोवकएको समर्धभरै जभमा गरिएको छ िा छैन। 
१.१०४ ऋणपरमाफय त प्राप्त  ऋण (खिय सङ्कते नं. ३३१४१) 

(क) नेपाल सिकािले उठाएको रेजिी धबल, विकास ऋणपर, िाविर् बित पर, नागरिक बित पर, विशेष 
ऋणपर, िैदेन्त्शक िोजगाि बितपर आदद जस्ता आन्तरिक ऋणको वहसाब स्पिरूपले देन्त्खने गिी अधभलेख 
खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(ख) धनिायरित समर्मा आन्तरिक ऋणको साँिा भकु्तानी गरिएको विििण ि सोको वहसाब अद्यािधिक रूपमा 
िाखेको छ िा छैन।  

(ग) नेपाल िाि बैकले िाखेको आन्तरिक ऋणको वहसाब ि महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा िान्त्खएको लेखा 
धभड्छ िा धभड्दैन।  

१.१०५ िैदेन्त्शक ऋण प्राधप्त (खिय सकें त नं. ३३२४१) 
(क) नेपाल सिकािलाई बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हनुे बहपुक्षीर् ि दिपक्षीर् ऋणको वहसाब स्पि रूपले देन्त्खने गिी 

ऋण वहसाबको खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(ख) सभझौता बमोन्त्जमको िकम परििालन नभई प्रधतबद्धता शलु्क भकु्तानी गनुय पिेको छ िा छैन।  

(ग) धनिायरित समर्मा िैदेन्त्शक ऋणको िकम प्राप्त भएको छ िा छैन। 
१.१०६ िैदेन्त्शक ऋणको सािा ँभकु्तानी (खिय सङ्कते नं. ३३२४२) 
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(क) नेपाल सिकािले दिपक्षीर्, बहपुक्षीर् रूपमा धलइएको िैदेन्त्शक ऋणको साँिा भकु्तानीको वहसाब स्पि रूपले 
देन्त्खने गिी ऋण वहसाबको खाता अद्यािधिक रूपमा िाखेको छ िा छैन।  

(ख) समर्मै साँिा भकु्तानी नगिेको कािणले हजायना िा र्प दस्तिु धतनुय पिेको छ िा छैन।  

(ग) धनिायरित समर्मा बाह्य ऋणको साँिा भकु्तानी गरिएको छ िा छैन।  
१.१०७ मूल्र् अधभिवृद्ध कि (खिय सङ्कते नं. ३३३११ देन्त्ख ३३३१७ सभम ) 

(क) तोवकएको खातामा जभमा गरिएको छ िा छैन।  

(ख) धनिायरित समर्मा विभाजन गिी सभबन्त्न्ित तहमा पठाइएको छ िा छैन। 
१.१०८ बाडँफाटँ हनु ेअन्त शलु्क  (खिय सङ्कते नं. ३३३३१ देन्त्ख ३३३३४ सभम) 

(क) तोवकएको खातामा जभमा गरिएको छ िा छैन।  

(ख) धनिायरित समर्मा विभाजन गिी सभबन्त्न्ित तहमा पठाइएको छ िा छैन। 
१.१०९ बाडँफाटँ हनु ेकि िन्त्जिेशन शलु्क तर्ा अन्र् प्रशासधनक सेिा शलु्क  (खिय सङ्कते नं. ३३३४१ देन्त्ख ३३३४५ 

सभम) 
(क) तोवकएको खातामा जभमा गरिएको छ िा छैन।  

(ख) धनिायरित समर्मा विभाजन गिी सभबन्त्न्ित तहमा पठाइएको छ िा छैन। 
१.११० बाडँफाटँ हनु ेप्राकृधतक श्रोतको िोर्ल्टी  (खिय सङ्कते नं. ३३३६१ देन्त्ख ३३३६९ सभम) 

(क) तोवकएको खातामा जभमा गरिएको छ िा छैन।  

(ख) धनिायरित समर्मा विभाजन गिी सभबन्त्न्ित तहमा पठाइएको छ िा छैन। 
१.१११ अन्र् बाडँफाटँ हनु ेिाजस्ि संकलन  (खिय सङ्कते नं. ३३३६१ देन्त्ख ३३३६९ सभम) 

(क) तोवकएको खातामा जभमा गरिएको छ िा छैन।  

(ख) धनिायरित समर्मा विभाजन गिी सभबन्त्न्ित तहमा पठाइएको छ िा छैन। 
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अनसूुिी-५ 

(दफा ८ को उपदफा (२) ि दफा १५ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

स्िीकृत लेखा फािामको लेखापिीक्षण 

 

२. लेखा फािामहरूको लेखापिीक्षण: लेखा फािामको लेखापिीक्षण गदाय पिीक्षण गनुयपने विषर्हरु देहार् बमोन्त्जम 
िहेका छन:्- 

  २.१   गोस्िािा भौिि (म.ले.प.फा.नं.२०३) 

(क) गोस्िािा भौििको नभबि ि िाख् नपुने कागजात धसलधसलेिाि धमल्ने गिी िमैसँग िाखेको छ िा छैन। 
र्समा भनुयपने सबै व्र्होिा भिेको छ िा छैन।  

(ख) गोस्िािा भौिि विद्यतुीर् माध्र्मबाट उठाइएकोमा विद्यतुीर् कािोबाि नं. आउने गिी वप्रन्ट गिेि 
धसलधसलेिाि धमलाई िाखेको छ िा छैन।  

(ग) गोस्िािा भौिि सार् भकु्तानीको लाधग आिश्र्क कागजात संलग्न छ िा छैन। र्दद नभएमा 
आिश्र्क कागजात िाख्न लगाउने, र्समा संलग्न कागजात पनुः प्रर्ोगमा ल्र्ाउन नसवकने गिी धनस्सा 
िान्त्खएको छ िा छैन।  

(घ) भकु्तानीको लाधग पेस भएको कागजातमा उल्लेख भएको िकम ि गोस्िािा भौििमा भकु्तानी लेन्त्खएको 
िकम धमल्छ िा धमल्दैन।  

(ङ) गोस्िािा भौििमा उल्लेख गरिएको खिय लेख्दा नेपाल सिकािको खिय सङे्कत तर्ा िगीकिण तर्ा 
व्र्ाख्र्ामा गरिएको खिय सङे्कत नभबि धमल्छ िा धमल्दैन। र्स्तो खिय विधनर्ोन्त्जत िकम ि 
विर्ाकलापको परिधिधभर िही खिय लेखेको छ िा छैन।  

(ि) िैदेन्त्शक सहर्ोग संलग्न कािोबािको भौिि उठाउँदा भौििमा उन्त्ल्लन्त्खत खिय अङ्कको स्रोतगत 
बाँडफाँट सो सभबन्िी सभझौता अनरुूप छ िा छैन।  

(छ) गोस्िािा भौििको डेधबट ि िेधडट महल धमल्छ िा धमल्दैन।  

(ज) गोस्िािा भौिि सार् भकु्तानी प्राधप्तकतायले िकम प्राप्त गिेको धनस्सा संलग्न िा खातामा रान्सफि 
भएको प्रमाण संलग्न गिेको छ िा छैन।  

(झ) गोस्िािा भौििबाट बैंङ्क नगदी वकताब ि बजेट धसटमा प्रविवि गिेको िकम ठीक छ िा छैन।  

(ञ) गोस्िािा भौििबाट सहार्क खातामा िकम प्रविवि गिेको ठीक छ िा छैन।  

(ट) भलू सच्र्ाउन भौिि उठाइएको छ भने पवहले उठाइएका भौिि ि संलग्न कागजात ठीक छ िा 
छैन।  

(ठ) गोस्िािा भौिि अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत भएको हो िा होइन।  

(ड) आधर्यक िषयको अन्तमा खाताबन्दी गोस्िािा भौिि तर्ाि गिेको ठीक छ िा छैन।  

(ढ) गोस्िािा भौििमा उल्लेख भएको भकु्तानी पाउनेको नाम, िेक नभबि ि िकमको अङ्क अधभलेखसँग 
धमलेको छ िा छैन।  

(ण) भकु्तानी आदेश िकमसँग मेल खान्छ िा खादैँन।   
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२.२    बैंङ्क नगदी वकताब (म.ले.प.फा.नं. २०९)   

(क) गोस्िािा भौििबाट बैंङ्क नगदी वकताबको उपर्कु्त महलमा प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(ख) खाताको प्रत्रे्क महलको अङ्क मवहना मवहनामा जोड जभमा गिी िाखेको छ िा छैन तर्ा गत 
मवहनासभमको जभमा देखाई हालसभमको कूल जभमा गिेको छ िा छैन ि सो जोड जभमा ठीक छ िा 
छैन।  

(ग) सबै गोस्िािा भौिि िमैसँग प्रविवि भएका छन ्िा छैनन।्  

(घ) िेकको नभबि महलमा खिय भएका िेक सबै िमैसँग उल्लेख गिेका छन ्िा छैनन।्  

(ङ) बैंङ्क नगदी वकताबमा सच्र्ाएको छ भने सो सच्र्ाएको ठीक छ िा छैन।  

(ि) मवहनाको अन्तमा प्रत्रे्क कािोबािको डेधबट ि िेधडट बिाबि हनुे गिी सन्तलुन पिीक्षण गिेको ठीक 
छ िा छैन। सन्तलुन पिीक्षण अनसुाि बजेट खिय, बजेट बाकँी ि कुल अन्त्ख्तर्ािी बिाबि हनुे गिी 
ठीक छ िा छैन। 

(छ) अधिकािप्राप्त अधिकािीले प्रमान्त्णत गिेको छन िा छैन।  

(ज) समर्मा बैंङ्क नगदी वकताबमा प्रविवि गने गिेको छ िा छैन।  

(झ) पेस्की ददएको ि फस्र्ौट गिेको अङ्क ठीकसँग उल्लेख गिेको छ िा छैन।  

(ञ) गत विगतको पेस्की फस्र्ौट कैवफर्त महलमा िढाउन ुपनेमा सो गिेको छ िा छैन।  

(ट) भकु्तानी गदाय कट्टी गरिएका िाजस्ि िकम तर्ा सञ्चर् कोष िकम जस्ता िकम सभबन्त्न्ित खातामा 
समर्मा जभमा भएको छ िा छैन।  

(ठ) भकु्तानी आदेशका आिािमा भएको खिय िकम धनकासा आभदानी जनाएको छ िा छैन।  

२.३     बजेट खाता (म.ले.प.फा.नं.२०८)   

(क) बजेट धसटको िावषयक बजेट खण्ड, धनकासा खण्ड ि खिय खण्डको प्रत्रे्क महलको अङ्कको जभमा 
(ठाडो ि तेसो) ठीक छ िा छैन।  

(ख) प्रत्रे्क मवहनामा गरिएको कािोबािको वहसाब बन्द गने गिेको छ िा छैन।  

(ग) गत मवहनाको न्त्जभमेिािी सािी कूल अङ्क धनकाधलएको धमल्छ िा धमल्दैन।  

(घ) िावषयक बजेटमा खलुाइएका िकमहरू अन्त्ख्तर्ािीसार् प्राप्त भएको बजेट बाँडफाँट, र्पघट, िकमान्ति 
कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा िहेको बजेट अधभलेखसँग धमल्छ िा धमल्दैन। 

(ङ) स्िीकृत बजेटको परिधिधभर िही खिय गने गिेको छ िा छैन।  

(ि) खिय खण्डको कूल जभमा अङ्कसँग सभबन्त्न्ित मवहनाको बैंङ्क नगदी वकताबको बजेट खिय महलको 
जभमा अङ्क धमलेको छ िा छैन।  

(छ) गोस्िािा भौििमा उन्त्ल्लन्त्खत धनकासा खिय नभबिलाई बजेट धसटमा प्रविवि गदाय खिय िकम (धनकासा 
िकमसमेत) उपर्कु्त खिय िकम नभबिमा िाखेको छ िा छैन।  

(ज) अन्त्ख्तर्ाि प्राप्त अधिकािीबाट प्रमान्त्णत गिेको छ िा छैन।  

(झ) कुल विधनर्ोन्त्जत बजेटबाट कुल बजेट खिय घटाउँदा बाँकी िहेको िकम धभडेको छ िा छैन। 
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२.४   खियको फाटँिािी (म.ले.प.फा.नं. २१०) 

(क) मवहनाको खिय, मसान्तसभमको धनकासा, खिय सङे्कत नभबि ि नाम, जभमा बजेट विधनर्ोजन, 

मसान्तसभमको खियको महलमा देखाइएको अङ्क बजेट वहसाब (म.ले.प.फा.नं.२०८) अनसुाि छ िा 
छैन।  

(ख) फाँटिािीमा देखाइएको बजेट बाँकी तर्ा विधभन्न महलको जोड जभमा धमलेको छ िा छैन।  

(ग) स्रोतगत खियको फाँटिािीको कूल खिय ि खियको फाँटिािीको कूल खिय धमलेको छ िा छैन।  

(घ) स्रोतगत खियको फाँटिािीमा नेपाल सिकािको ि दातसंृस्र्ाले व्र्होरिने िकम छुयाइएको धमलेको छ 
िा छैन।  

(ङ) जभमा मौज्दातमा नेपाल सिकाि ि दातसंृस्र्ाको मौज्दात छुयाइएको ठीक छ िा छैन ।  

(ि) खियको फाँटिािी मवहना भकु्तान भएको ७ ददनधभर सभबन्त्न्ित कार्ायलर्मा पठाएको छ िा छैन।  

(छ) कार्यिम ि विर्ाकलाप अनसुाि अनसुाि खिय भएको छ िा छैन।  

(ज) बजेट खिय विधनर्ोन्त्जत िकमको सीमाधभर िही खिय भएको छ िा छैन।  

(झ) प्रस्ततु फाँटिािीको पेस्की खण्डमा देन्त्खने िकम बैंङ्क नगदी वकताबको पेस्की महल, पेस्की बाँकीको 
विििण एिं सहार्क खातासँग धमल्छ िा धमल्दैन।  

(ञ) कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्सँग खियको फाँटिािी धनर्धमत रूपले धभडाउने गिेको छ िा छैन।  

२.५     फस्र्ौट गनय बाकँी पेस्कीको मास्केिािी (म.ले.प.फा.नं २११)    

(क) सहार्क खातामा अधभलेख गरिएको गत विगत आधर्यक िषयसमेतको फस्र्ौट गनय पेस्की बाँकी िकम 
बैंङ्क नगदी वकताबको सभबन्त्न्ित महलसँग धभड्छ िा धभड्दैन।  

(ख) पेस्की ददँदा धनर्मानसुाि ददएको छ िा छैन नददएको ि भर्ादधभर पेस्की फस्र्ौट भएको छ िा छैन।  

(ग) पेस्की फस्र्ौट भएपधछ बैंङ्क नगदी वकताब, बजेट धसट ि पेस्की वकताबमा प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(घ) म.ले.प.फा.नं. २०७ मा देखाएको पेस्की िकम ि म.ले.प.फा.नं. २११ मा देखाएको पेस्की बाँकी 
िकम धभड्छ िा धभड्दैन।  

(ङ) धनर्मािलीको धनर्म ४७ (३) अनसुािको पूणय विििण खलुाई पेस्की धलने व्र्न्त्क्त िा संस्र्ाको 
अधभलेख िाख्न ेगरिएको छ िा छैन।  

(ि) भर्ाद नाघेको ि ननाघेको पेस्की प्रिसँग छुवट्टने गिी अधभलेख िाख्न ेगिेको छ िा छैन।  

(छ) सरुिा बढुिा भई जाँदा िमाना परमा पेस्की बाँकीको विििण लेख्न ेगिेको छ िा छैन।  

(ज) भर्ाद नाघेको पेस्की फस्र्ौट गनय धनर्मािलीको धनर्म ५१ अनसुाि कािबाही गने गिेको छ िा 
छैन। 

२.६   बैंङ्क वहसाब धमलान विििण (म.ले.प.फा.नं. २१२)   

(क) आन्तरिक लेखापिीक्षण गरिएको अिधिसभमको धनकासा वहसाब कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक 
कार्ायलर्सँग धभडान गिेको छ िा छैन।  

(ख) हिेक कािोबािको धनकासा वहसाब ि बैंङ्क नगदी वकताब धभडाउने।  

(ग) कार्ायलर्ले खिय जनाई भकु्तानी आदेश जािी गिेको ति कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले 
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धनकासा गिी नसकेको भकु्तानी आदेशको वहसाबको विििणसँग धमल्छ िा धमल्दैन।  

(घ) कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले धनकासा गरिसकेको ति कार्ायलर्ले आभदानी गनय बाकँी छ िा 
छैन।  

(ङ) कार्ायलर्ले भकु्तानी ददएको िेक भर्ाद समाप्त भई बैंङ्कबाट भकु्तानी नभएको कधत छ जाँच्ने ि भकु्तानी 
नभएको कािण पत्ता लगाउने।  

(ि) कवहलेकाही अन्र्र कार्ायलर् िा व्र्न्त्क्तबाट खाता नधमलाई िकम जभमा गने ि बैंङ्कबाट समेत िेकको 
िकम भकु्तानी हनुे गिेको पाईन्छ, र्स्तो अिस्र्ामा उक्त िकम कहाँबाट जभमा भर्ो ि कसिी खिय 
भर्ो  पत्ता लगाउन।े  

२.७    दात ृधनकार् गत बजेट ि खियको वित्तीर् विििण (म.ले.प.फा.नं. २१४)   

(क) तोवकएको समर्धभर कार्ायलर्बाट िावषयक आधर्यक विििण ि सहार्क आधर्यक विििण तर्ाि गिेको 
छ िा छैन 

(ख) िावषयक आधर्यक विििणमा अन्त्न्तम मवहनाको बजेट धसट म.ले.प.फा.नं. २०८ ि बैक नगदी वकताब 
म.ले.प.फा.नं. २०९ बाट प्रविवि गरिएको िावषयक बजेट, र्प बजेट, िकमान्ति, धनकासा, खिय ि बाँकी 
विििण ठीक छ िा छैन।  

(ग) कोषको अिस्र्ामा उल्लेख भएको िकम ि विििणमा उन्त्ल्लन्त्खत िकमको नेपाल सिकाि ि िैदेन्त्शक 
स्रोत छुयाएको ठीक छ िा छैन।  

(घ) िावषयक आधर्यक विििणमा अधिकािप्राप्त अधिकािी ि लेखा प्रमखुले सही गिेको छ िा छैन।  

(ङ) आधर्यक िषय समाप्त भएको पैँतीस ददनधभर सभबन्त्न्ित कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा िावषयक 
आधर्यक विििण पठाएको छ िा छैन।  

(ि) धनर्मािली को धनर्म ७३ अनसुाि माधसक तर्ा िावषयक विििण तर्ा धनर्म ७६ अनसुाि िावषयक 
आधर्यक कािोबाि प्रधतिेदन तोवकएको समर्मा पेस गरिएको छ िा छैन। 

२.८    भकु्तानी ददन बाकँीको  खाता तर्ा कच्िािािी (म.ले.प.फा.नं. २२१)     

(क) भकु्तानी ददन बाँकी िकमको हकमा त्र्स्तो िकमको कच्िािािी (म.ले.प.फा.नं. २२१) तर्ाि गिेको 
छ िा छैन, सो सार् संलग्न कागजात पर्ायप्त छन ्िा छैनन ्एिं सो बमोन्त्जमको मालसामान िा सेिा 
उपलधि भएको हो िा होइन।  

(ख) भकु्तानी ददन बाँकीको कच्िािािी (म.ले.प.फा.नं. २२१) श्रािण १५ गतेधभर लेखा प्रमखु ि 
अधिकािप्राप्त अधिकािीले प्रमान्त्णत गिेको छ िा छैन, सो विििण कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक 
कार्ायलर्बाट प्रमान्त्णत गिाएको छ िा छैन।  

(ग) धनमायण कार्यमा भकु्तानी ददन बाँकी िकम छ भने नापी वकताब म.ले.प.फा.नं. ५०३ ि अन्र् 
सभबन्त्न्ित फािाममा उल्लेख भएको छ िा छैन।  

(घ) प्रमान्त्णत भएको भकु्तानी ददन बाँकीको कच्िािािी (म.ले.प.फा.नं. २२१) लाई आधर्यक विििण सार् 
तालकु कार्ायलर्मा अधनिार्य रूपमा पठाउने गिेको छ िा छैन।  

(ङ) गत िषयको भकु्तानी बाँकी िकम उल्लेख गदाय धनर्मािलीको धनर्म ३९ को उपधनर्म (१५) मा 
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उल्लेख भएको खिय शीषयकहरू तलब (स्िीकृत दिबन्दीको), भत्ता, सरुिा भ्रमण खिय तर्ा दैधनक भत्ता, 
भाडा, लगुा तर्ा खाद्य पदार्य, धबिामी ि िन्दीको धसिा, कुनै व्र्न्त्क्त, फमय, संस्र्ा िा कभपनीसँग भएको 
सभझौता बमोन्त्जमको िकम ि दाबी प्राप्त भइसकेको सेिा धनितृ्त सवुििा शीषयकमा मार िान्त्खएको छ 
िा छैन।  

(ि) िाल ुिषयको सभबन्त्न्ित बजेट िकमबाट पगु्ने देन्त्खएमा माधर् उल्लेख भए अनसुािका शीषयकमा मार 
गत िषयको भकु्तानी गनय बाँकी िहेको िकम भकु्तानी ददन सवकने हुँदा सोही अनरुूप भकु्तानी भएको छ 
िा छैन। 

२.९    समहुगत/व्र्न्त्क्तगत सहार्क खाता (म.ले.प.फा.नं. २०७)   

(क) गोस्िािा भौििबाट सभबन्त्न्ित सहार्क खातामा प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(ख) सहार्क खातामा जोड जभमा धमलेको छ िा छैन।  

(ग) सहार्क खाताको जभमा िकम बैंङ्क नगदी वकताबको सभबन्त्न्ित महलको जभमासँग धमल्छ िा 
धमल्दैन।  

(घ) सहार्क खाता समर्मा तर्ाि गने गिेको छ िा छैन।  

(ङ) अन्त्ख्तर्ाि प्राप्त अधिकािीबाट प्रमान्त्णत गिेको छ िा छैन।  

(ि) ठेक्का कबधुलर्तनामा गदाय काम पूिा हनुपुने भनी तोवकएको भर्ादधभर काम पूिा नभई पेस्की बाँकी 
िहन गएमा त्र्स्तो पेस्की िकमको भर्ाद नाघेको धमधतदेन्त्ख िावषयक दश प्रधतशतका दिले धर्ाज 
बझुाउन ुपने कुिा उल्लेख गिेको छ िा छैन।  

(छ) व्र्न्त्क्त, फमय, कभपनी िा संस्र्ालाई पेस्की ददँदा तोवकएको ढाँिा बमोन्त्जमको जमानत धलएको छ िा 
छैन।  

(ज) धनर्मािलीको धनर्म ५० विपिीत पेस्की ददएको छ िा छैन।  

(झ) ठेकेदािको व्र्न्त्क्तगत खाताको पिीक्षण गदाय सभझौता बमोन्त्जम ददएको पेस्की धनमायण कार्यको भकु्तानी 
गदाय कट्टी गने गिेको छ िा छैन हेने।  

(ञ) ठेकेदािको व्र्न्त्क्तगत पेस्की खातामा जोड जभमा धमलेको छ िा छैन।  

(ट) पवहले ददएको पेस्की िकम फस्र्ौट नगिी अको नर्ाँ पेस्की िकम ददएको छ िा छैन।  

(ठ)  पेस्की खातामा जोड जभमा गिेको ठीक छ िा छैन।  

(ड) ददइएको पेस्की तोवकएको काममा खिय भएको छ िा छैन।  

(ढ) आधर्यक िषयको अन्तमा धनमायण सभबन्िी कामको लाधग धलएको पेस्की ि भ्रमणको लाधग धलएको पेस्की 
फस्र्ौट गने गिेको छ िा छैन।  

(ण) आधर्यक िषयको अन्तमा धनर्मािली विपिीत पेस्की ददइएको छ िा छैन फस्र्ौट हनु नसकेको पेस्की 
अको आधर्यक िषयमा न्त्जभमेिािी सािेको छ िा छैन।  

(त) सभबन्त्न्ित पक्षलाई सोझै भकु्तानी गिी िस्त ुिा सेिा प्राप्त गनुयपनेमा अनािश्र्क रूपमा कमयिािीको 
नाममा पेस्की देखाई खिय देखाएको छ िा छैन।  
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२.१०  भकु्तानी ददन बाकँी िेकको विििण  

(क) भकु्तानी ददन बाँकी िेकको विििण आधर्यक िषय नाघेको ३ ददनधभर सभबन्त्न्ित बैंङ्कमा पठाएको छ िा 
छैन।  

(ख) बैंङ्क वहसाब विििण (म.ले.प.फा.नं. २१२) मा उल्लेख भएको िेक ठीक छ िा छैन।  

(ग) बैंङ्क वहसाब विििण ि भकु्तानी ददन बाँकी िेकका विििण (म.ले.प.फा.नं. २१२) मा उल्लेख भएको 
िेकहरू धभड्छ िा धभड्दैन।  

(घ) भकु्तानी ददन बाँकी िेकको विििणमा लेखा प्रमखु ि कार्ायलर् प्रमखु दिैुले सही गिेको छ िा छैन।  

(ङ) भकु्तानी ददन बाँकी िेकको विििणमा उन्त्ल्लन्त्खत िेकको जभमा िकम बैंङ्क वहसाबको विििणमा 
उन्त्ल्लन्त्खत जभमा िकमसँग धमल्छ िा धमल्दैन। 

२.१1 आइटम िाइज कार्य अधभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०५) 

(क) कार्ायलर्मा आइटमिाइज कार्य अधभलेख खाता िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) नापी वकताब (म.ले.प.फा.नं. ५०३) अनसुाि पोविङ गिेको छ िा छैन।  

(ग) खाता प्राविधिकबाट प्रमान्त्णत गिेको छ िा छैन।   

(घ) ठेक्काको सतयनामा अनसुाि ठेक्का अिधिधभर कार्यप्रगधत गिेको छ िा छैन।  

(ङ) ठेक्का अिधि (सभझौता धमधत, कार्य सभपन्न गनुयपने तर्ा कार्य सभपन्न भएको धमधत) दातसंृस्र्ासँग भएको 
सभझौताधभर पछय िा पदैन।  

(ि) लागत अनमुान आइटम ि खदु आइटममा एकाइ िा िकममा फिक पिेको छ िा छैन। र्पघट 
भएमा संशोधित लागत अनमुान गिेको छ िा छैन तोवकएको प्रधतशतधभर र्पघट भएको िा 
अधिकािप्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत भएको छ िा छैन। 

२.१2 ठेक्का सभबन्िी धबल (म.ले.प.फा.नं. ५०४) 

(क) ठेक्का धबल ि बैंङ्क नगदी वकताबमा ठेकेदािलाई भकु्तानी भएको िकम धमल्छ िा धमल्दैन।  

(ख) ठेक्का धबल नापी वकताब अनसुाि बनेको छ िा छैन।  

(ग) ठेक्का धबल सभबन्त्न्ित प्राविधिक, इन्त्न्जधनर्ि ि कार्ायलर् प्रमखुले प्रमान्त्णत गिेको छ िा छैन।  

(घ) ठेक्का सभझौताको दििेट अनसुाि ठेक्का धबल तर्ाि भएको छ िा छैन।  

(ङ) ठेकेदािलाई भकु्तानी ददँदा कटाउनपुने िकम नेपाल सिकाि िा दातसंृस्र्ाको स्रोतबाट ददइएको पेस्की 
िकम तर्ा मालसामानको मूल्र्, बहाल िा ऋणमा ददइएको मेधसनिी औजाि बापतको िकम, कि तर्ा 
ििौटी िकम ि धनर्मानसुाि अधग्रम आर्कि िकम ठेक्का धबलमा कटाएको छ िा छैन।  

(ि) ठेकेदािले ठेक्का धबलमा सही छाप गिेको छ िा छैन।  

(छ) भकु्तानी प्राप्त गिेकोमा ठेकेदािको भिपाई छ िा छैन।  

(ज) ठेक्का धबललाई सभझौतामा उन्त्ल्लन्त्खत प्रधत इकाई दिसँग धभडान हनुे गिी लेखा प्रमखुले रुजू गिेको छ 
िा छैन।  

(झ) ठेक्का सरुु धमधत ि सभपन्न धमधत सभझौतामा उल्लेख भए बमोन्त्जम ठीक छ िा छैन।  

(ञ) ठेकेदािले मूल्र् अधभिवृद्ध कि धबजक जािी गिेको छ िा छैन।  

(ट) ठेक्का अिधि बाँकी छ िा छैन। 
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२.१3  ठेक्कागत अधभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५०६)   

(क) ठेक्का सभझौता अनरुूप कामको विििण, ठेकेदािको विििण, ठेक्का िकम, इन्त्स्टमेट िकम, सभझौता धमधत, 

काम सभपन्न गनुयपने धमधत आदद देन्त्खने गिी धनिायरित ढाँिामा खाता िाखेको हो िा होइन।  

(ख) प्रत्रे्क धबल भकु्तानी भए पधछ धबलको िकम पेस्की कट्टी िकम, ििौटी कट्टी िकम ि अन्र् कि धनर्म 
अनसुाि कट्टी गिी सोको प्रविवि गिेको छ िा छैन। 

२.१4  व्र्न्त्क्तगत ििौटी खाता (म.ले.प.फा.नं. ६०१) 

(क) प्रत्रे्क ठेकेदािको अलग अलग व्र्न्त्क्तगत ििौटी खाता पाना छ िा छैन।  

(ख) ठेकेदािको तीन पसु्ते ि ितनको विििण ििौटी खातामा िाखेको छ िा छैन।  

(ग) ििौटी जभमा गिेको िा खिय गिेको िकम ठीक तरिकाले प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(घ) अधिकािप्राप्त अधिकािीले खातामा प्रमान्त्णत गिेको छ िा छैन। 

२.१5 नापी वकताब (म.ले.प.फा.नं. ५०३) 

(क) प्रत्रे्क ठेक्का िा कार्यको लाधग अलग अलग नापी वकताबको प्रर्ोग गिेको छ िा छैन।  

(ख) नापी वकताबमा धनभन विििण उल्लेख गिी अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट प्रमान्त्णत गिाई जािी गिेको 
छ, छैनः  

1. लगत इविमेटमा उल्लेख भएको कार्य विििण,  

2. कार्यस्र्लको नाम,  

3. ठेकेदािको नाम,  

4. ठेक्का सभझौता धमधत ि ठेक्का नभबि, 

5. कार्य सभपन्न गनुयपने धमधत,  

6. कार्ायिभभ आदेश धमधत,  

7. नापी धलएको धमधत,  

8. कार्य सभपन्न भएको धमधत,  

9. मालसामान सप्लाई गनेको नाम,  

10. सप्लाई गनुयपने स्र्ान,  

11. प्राप्त मालसामानको नाप, तौल। 

(ग)  अधभलेख गरिएको नापीमा ठेकेदाि तर्ा सभबन्त्न्ित प्राविधिक, इन्त्न्जधनर्िको हस्ताक्षि िा प्रमान्त्णत छ 
िा छैन। 

(घ) अन्त्घल्लो नापी तर्ा धबलमा उल्लेख भएको विििणमा परिितयन भएको छ िा छैन। भएको भए ठीक 
वकधसमले भएको छ िा छैन। परिर्ोजनाको अद्यािधिक लागत देन्त्खने गिी एकीकृत नापी वकताब 
प्रर्ोग गरिएको छ िा छैन 

(ङ) जभमा जभमी भएको कार्यको नापी स्िीकृत दििेटले गणुा गिेि कामको मूल्र् धनकालेको ठीक छ िा 
छैन। 
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(ि) भकु्तानीको धसलधसलामा खदु भकु्तानी िकम, अधग्रम आर्कि, पेस्की तर्ा अन्र् कट्टा गनुयपने वहसाबहरू 
जस्तै मालसामान उपलधि गिाए बापत कट्टी गनुयपने तर्ा मेधसनिी औजािको बहाल िकम ठीक 
वकधसमले धनकालेको छ िा छैन।  

(छ) नापी वकताबमा भकु्तानीको लाधग देखाइएको विििण ि ठेक्का सभबन्िी धबलमा देखाइएको विििण तर्ा 
भकु्तानी धमधतमा समानता छ िा छैन।  

(ज) नापी वकताबमा सभबन्त्न्ित साइट प्राविधिकको ि सपुरििेक्षकको दस्तखत छ िा छैन तर्ा नापी 
वकताब अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट प्रमान्त्णत गिी प्रर्ोगमा ल्र्ाएको छ िा छैन। 

२.१6 नापी वकताब धनर्न्रण अधभलेख खाता (म.ले.प.फा.नं. ५१२)    
(क) नापी वकताब िमशः जािी गरिएका छन ्िा छैनन ्ि उक्त वकताब बनु्त्झधलने व्र्न्त्क्तको नाममा जािी 

गरिएको ि धनजले बनु्त्झधलएको छ िा छैन। नापी वकताब धनर्न्रण अधभलेख खातामा िमशः प्रविवि 
गरिएको छ िा छैन।  

(ख) जािी नभएका नापी वकताबको मौज्दात नखप्ने मालसामानको न्त्जन्सी खाता (म.ले.प.फा.नं. ४०७) को 
मौज्दातसँग धमल्छ िा धमल्दैन।  

(ग) जािी गरिएका नापी वकताब अधिकािप्राप्त अधिकािीले हस्ताक्षि गिी जािी गिेको छ िा छैन।  

(घ) वफताय गरिएका नापी वकताब, नापी वकताब धनर्न्रण अधभलेख खातामा वफताय जनाइएको छ िा छैन 
तर्ा उक्त वकताब सिुन्त्क्षत स्र्ानमा िाखीएका छन ्िा छैनन।्  

२.१7  डोि हान्त्जि फािाम (म.ले.प.फा.नं. ५११)  
(क) डोि हान्त्जिी फािाममा धसलधसलेिाि रूपमा िमसङ्खख्र्ा िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) पेस्की ददएको खण्डमा भकु्तानी गदाय सो समेत समार्ोजन गिेको छ िा छैन।  

(ग) डोि हान्त्जिी फािाम आधिकारिक रूपमा तर्ाि गरिएको छ िा छैन भकु्तानीको लाधग स्िीकृत भएको 
छ िा छैन 

(घ) भकु्तानी नभएको ज्र्ाला िकम नामनामेसी भकु्तानी हनु बाँकी ज्र्ालाको विििण (दोस्रो खण्ड) मा 
प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(ङ) न्त्जल्ला दििेट अनसुाि कामदािको ज्र्ाला िान्त्खएको हो िा होइन।  

(ि) भकु्तानी ददन बाँकी ज्र्ालाको विििण प्रर्म खण्डबाट दोस्रो खण्डमा सारिएको ठीक छ िा छैन।  

(छ) भकु्तानी ददने कमयिािीले भकु्तानी बाँकी विििणमा हस्ताक्षि गिेको छ िा छैन।  

(ज) अद्यािधिक रूपमा डोि हान्त्जिी फािामको तेस्रो खण्ड अधभलेख िान्त्खएको छ िा छैन। उक्त कार्य 
स्िीकृत गरिएको छ िा छैन।  

(झ) तेस्रो खण्डमा भरिएको विििण नापी वकताबमा उल्लेख गरिएको विििणसँग धभडान गने।  
२.18  कार्य सभपन्न तर्ा स्िीकाि प्रधतिेदन (म.ले.प.फा.नं. ५१०) 

(क) कार्य सभपन्न प्रधतिेदन सभबन्त्न्ित प्राविधिकले तर्ाि गिी फािाममा भनुयपने सबै विििणहरू अधनिार्य 
रूपमा भरिएको छ िा छैन।  

(ख) नापी वकताबमा उल्लेख भए बमोन्त्जमको नापी (काम सभपन्न गिेको) र्स प्रधतिेदनमा उताि गिेको 
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ठीक छ िा छैन।  

(ग) प्रधतिेदन कार्ायलर् प्रमखुले धमधत समेत उल्लेख गिी प्रमान्त्णत गिेको छ िा छैन।  

(घ) काम सभपन्न भएपधछ प्रधतिेदन तर्ाि गिी सोको जानकािी एक तह माधर्को धनकार् समक्ष पेस 
गरिएको छ िा छैन। सभझौता अङ्क ि धनमायण सभपन्न अङ्क धभडान धमल्छ िा धमल्दैन। 

(ङ) प्रधतिेदन अधिकािप्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत भएको हो िा होइन ि जाँि पास रिपोटय कस्तो छ।  

(ि) स्िीकृत लागत अनमुान भन्दा घटी बढी काम गिेकोमा स्पि कािण उल्लेख छ िा छैन। 
२.19  ठेक्का सभबन्िी गोश्वािा लगत (म.ले.प.फा.नं. ५०७)  

(क) ठेक्का सभबन्िी लगतमा भएका सबै विििण आउने गिी कार्ायलर्ले लगत िाखेको छ िा छैन।  

(ख) िान्त्खएको लगत ठीक छ वक छैन भनी ठेक्का सभझौता, िधनङ्ग धबल, नापी वकताब ि कार्य सभपन्न 
प्रधतिेदनसँग धभडान गने।  

(ग) ठेक्का सभझौता अनसुाि फािाम भिे नभिेको हेिी र्सको र्र्ार्यता देखाउने।  
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अनसूुिी-६ 

(दफा ८ को उपदफा (२) ि दफा १५ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

साियजधनक खरिद कार्यको  लेखापिीक्षण 

 

३.  साियजधनक खरिद कार्यको लेखापिीक्षण: साियजधनक खरिद कार्यको लेखापिीक्षणमा सभभावित जोन्त्खम देहार् 
बमोन्त्जम हनु सक्नेछन:्- 
(क) खरिद गदाय प्रधतस्पिाय सीधमत हनुे गिी टुिा टुिा पािी खरिद गने, 

(ख) लागत अनमुान तर्ाि नगने, अस्िभाविक रुपमा तर्ाि गने, 

(ग) खरिद र्ोजना, खरिद गरुुर्ोजना तर्ाि नगने, 

(घ) खरिद सभबन्िी विििण, कार्यक्षेरगत शतयहरु धनिायिण नगिी खरिद गने, 

(ङ) खरिद सभबन्िमा जािी भएका ऐन, धनर्म ि कार्यविधिमा उन्त्ल्लन्त्खत प्रविर्ाको पालना नहनुे, 
(ि) खरिद इकाई गठन नहनुे िा खरिदको न्त्जभमेिािी तोक्ने कार्य नहनुे। 

साियजधनक खरिद कार्यको लेखापिीक्षण गदाय पिीक्षण गनुयपने विषर् देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:्- 
३.१  खरिद कार्यको तर्ािी 

(क) कार्ायलर्ले मालसामान, धनमायण कार्य िा सेिा खरिद गनुय अन्त्घ त्र्स सभबन्िी स्पेधसवफकेशन, र्ोजना, 
नक्सा धडजाइन, विशेष आिश्र्कता िा अन्र् विििण तर्ाि गिेको छ िा छैन।  

(ख) धनमायण कार्यमा बाहेक िकम रु. एक लाख भन्दामाधर्को सबै प्रकािको खरिदको लागत अनमुान 
तर्ाि गिी अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत गिाएको छ िा छैन।   

(ग) एक िषय भन्दा बढी अिधिसभम सञ्चालन हनुे र्ोजना िा आर्ोजनाको लाधग खरिद गदाय िा िावषयक 
दश किोड रुपैर्ाँ भन्दा बढी िकमको खरिद गदाय खरिदको गरुु र्ोजना तर्ाि गिेको छ िा छैन।    

(घ) आगामी आधर्यक िषयमा िावषयक दश लाख भन्दा बढी िकमको खरिद गनुयपने भएमा िावषयक कार्यिम 
ि बजेट तर्ाि गदायकै समर्मा खरिद र्ोजना तर्ाि गिेको छ िा छैन। र्सिी तर्ाि गिेको खरिद 
र्ोजना तालकु कार्ायलर् ि अर्य मन्रालर्मा पठाएको छ िा छैन।         

(ङ) खरिद महाशाखा, शाखा िा इकाई गठन गरिएको छ िा छैन।  

(ि) खरिद गदाय प्रधतस्पिाय सीधमत हनुे गिी टुिा टुिा पािी खरिद गरिएको छ िा छैन। 

(छ) बोलपर सभबन्िी कागजात िा प्रस्ताि सभबन्िी कागजातमा र्ोग्र्ताका आिाि उल्लेख गदाय कुनै 
खास िगयका धनमायण व्र्िसार्ी, आपूधतयकताय, पिामशयदाता िा सेिा प्रदार्कले मार भाग धलन पाउन े
गिी प्राििान गरिएको छ िा छैन।  

(ज) दईु किोड रुपैर्ाँभन्दा माधर्को लागतको धनमायण कार्य खरिदमा र्ोग्र्ता धनिायिण गरिएको छ िा 
छैन।  

(झ) िाल ुआधर्यक िषयको स्िीकृत कार्यिम ि बजेट प्राप्त भएपधछ खरिद र्ोजना परिमाजयन गिी स्िीकृत 
गरिएको छ िा छैन।  

(ञ) अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट खरिद आदेश गरिएको छ िा छैन।  
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(ट) खरिदको लाधग बजेट व्र्िस्र्ा छ िा छैन।  

(ठ) लागत अनमुान तर्ाि गदाय बोलपर िा कार्यसभपादन जमानत लगार्त मोविलाईजेशन ि 
धडमोविलाईजेशन खिय, धबमा, पिामशयदातालाई ददनपुने सवुििा बापतको कार्य, गणुस्ति पिीक्षण, 

व्र्िसार्जन्र् स्िास्थ्र् ि सिुक्षा, एज विल्ट नक्सा, कार्यसभपादन जमानतको कधमसन खिय आददको 
छुटै्ट आइटम बनाई समािेश गिेको छ िा छैन।  

(ड) लागत अनमुान गदाय धनमायण सभबन्िी कार्यको नभसय तर्ािी ि पालना भएको छ िा छैन।  

(ढ) दि विश्लषेण स्िीकृत नभसयको आिािमा भएको छ िा छैन।   

(ण) स्िीकृत ज्र्ाला दििेट अनसुाि ज्र्ालाको लागत अनमुान गरिएको छ िा छैन।  

(त) लागत अनमुान धनिायरित ढाँिामा तर्ाि गरिएको छ िा छैन।  

(र्) अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट लागत अनमुान स्िीकृत गरिएको छ िा छैन।  

(द) मालसामान आपूधतय सभबन्िी खरिद कािबाहीमा भाग धलने बोलपरदाताको िा पूिय र्ोग्र्ताको 
प्रस्तािदाताको र्ोग्र्ताको आिाि धनिायिण गिेको छ िा छैन।  

(ि) कुनै धनन्त्ित आपूधतयलाई धमल्ने गिी स्पेधसवफकेशन तर्ाि पािेको छ िा छैन। 

३.२  खरिद सभझौताको छनौट 
(क) खरिद गदाय विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पाददत मालसामान १५ प्रधतशतसभम महँगो भए 

तापधन नेपाली मालसामान खरिद गनुयपने व्र्िस्र्ा भएको ि र्सिी खरिद गरिएको भए सो व्र्होिा 
बोलपरमा नै खलुाएको छ िा छैन।  

(ख) खरिद सभबन्िी सूिनाको अधभलेख िाख्न ेप्रर्ोजनको लाधग साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को 
धनर्म १८ बमोन्त्जम खरिदको प्रकृधत खलु्ने गिी मौजदुा सूिी तर्ाि गिेको छ िा छैन। सोझै खरिद 
गदाय र्स सूिीधभर पिेका फमयबाट तोवकए बमोन्त्जम प्रधतस्पिाय गिाई खरिद गिेको छ िा छैन।  

(ग) बीस हजाि रूपैर्ाँभन्दा बढीको खरिद गदाय आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्बाट स्र्ार्ी लेखा नभबि ि 
मूल्र् अधभिवृद्ध कि दताय प्रमाण-पर प्राप्त गिेका व्र्न्त्क्त, फमय, संस्र्ा िा कभपनीबाट मार खरिद 
गरिएको छ िा छैन।  

(घ) खरिद विधि छनौट गिेपधछ कुन प्रकािको सभझौता गिी खरिद गरिने हो सो खरिद सभझौता छनौट 
गिेको छ िा छैन।   

(ङ) कुनै संर्कु्त उपिम खरिद सभझौताको लाधग छनौट भएमा त्र्स्तो उपिमको संर्कु्त दावर्त्ि ि 
व्र्न्त्क्तगत दावर्त्ि समेत िहने गिी आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्मा स्र्ार्ी लेखा नभबि ि मूल्र् 
अधभिवृद्ध कि दताय गनय लगाएको छ िा छैन। 

३.३  बोलपर सभबन्िी व्र्िस्र्ा 
(क) पूिय र्ोग्र्ताको प्रस्ताि अस्िीकृत भएको कुनै आिेदकले धनजको प्रस्ताि अस्िीकृत भएको कािण 

माग गिेमा तीस ददनधभर अस्िीकृत हनुकुो कािण ददइएको छ िा छैन।  

(ख) बोलपर आव्हान गनुय पूिय बोलपर सभबन्िी कागजात (स्पेन्त्शवफकेसन, नक्सा, धडजाइन, कार्यक्षेरगत 
सतय, कार्य ताधलका, मूल्र्ाङ्कनका आिाि, परिमाण सूिी, सभझौताका सतय) तर्ा पूिय र्ोग्र्ताका आिाि 
तर्ाि गिी स्िीकृत गिाएको छ िा छैन।   
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(ग) बोलपर जमानत माग भएकोमा सो जमानतको अिधि बोलपर मान्र् हनुे अिधि भन्दा तीस ददन बढी 
अिधिको छ िा छैन।  

(घ) िाविर् स्तिको बोलपर िा पूिय र्ोग्र्ता धनिायिणको सूिना प्रकाशन गदाय तीस ददन ि अन्तिायविर् 
स्तिको बोलपर िा पूिय र्ोग्र्ता धनिायिणको सूिना कभतीमा पैँतालीस ददनको भर्ाद ददइएको छ िा 
छैन। 

(ङ) विदेशी बोलपरदाताले बोलपर पेस गदाय नेपाल िाज्र्मा आफ्नो कुनै एजेन्ट धनर्नु्त्क्त गिे िा नगिेको 
ि बोलपरमा कधमसनको अङ्क खोले िा नखोलेको।   

(ि) बोलपरदाताले एक पटक पेस गिेको बोलपर वफताय िा संशोिन भएको भए र्स्तो वफताय िा 
संशोिनको धनिेदन बोलपर पेस गने अन्त्न्तम धमधत ि समर् अगािै दताय भएको छ िा छैन।  

(छ) बोलपर मान्र् हनुे अिधि बढाउँदा सभबन्त्न्ित बोलपरदाताको मन्जिुी धलएको छ िा छैन।  

(ज) पूिय र्ोग्र्तासभबन्िी कागजात तर्ाि गनय लागेको खियको आिािमा इच्छुक व्र्न्त्क्त, फमय, संस्र्ा िा 
कभपनीबाट दस्तिु धलई पूिय र्ोग्र्तासभबन्िी कागजात उपलधि गिाएको छ िा छैन।  

(झ) पूिय र्ोग्र्तासभबन्िी कागजातमा साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १३ ि धनर्मािली, २०६४ 
को धनर्म ३७ अनसुािका कुिा समािेश गरिएको छ िा छैन।  

(ञ) पूिय र्ोग्र्तासभबन्िी कागजात, बोलपरसभबन्िी कागजात, प्रस्ताि आव्हान सभबन्िी कागजात, पूिय 
र्ोग्र्ता िा प्रस्ताि आव्हानको सूिना ि खरिद सभझौता सभभि भएसभम नेपाली भाषामा ि सभभि 
नभएमा अङ्खग्रजेी भाषामा तर्ाि गिेको छ िा छैन।  

(ट) बोलपरसभबन्िी कागजात अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत गरिएको छ िा छैन।  

(ठ) बोलपरसभबन्िी कागजातको तोवकएको दस्तिु धलइएको छ िा छैन।  

(ड) दईु किोड सभमको धनमायण कार्यको बोलपर आव्हानको सूिनामा लागत अनमुान िकम खलुाइएको 
छ िा छैन।  

(ढ) बोलपरदाताले कबोल अङ्कको दईु देन्त्ख तीन प्रधतशतसभमको तोवकएको प्रधतशतले हनु आउने 
िकमको बोलपर जमानत िाखेको छ िा छैन। र्स्तो जमानत पर्ायप्त छ िा छैन तर्ा िान्त्णज्र् 
बैंङ्कबाट जािी भएको छ िा छैन।   

(ण) पूिय र्ोग्र्ता सभबन्िी कागजात, बोलपर सभबन्िी कागजात िा पिामशय सेिाको प्रस्ताि धबिी ि 
दतायको अधभलेख छुट्टाछुटै्ट िाखेको छ िा छैन। 

३.४  बोलपर मूल्र्ाङ्कन ि स्िीकृधत 
(क) बोलपर, प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कनको लाधग साियजधनक खरिद ऐन, 2063 को दफा ७१ तर्ा साियजधनक 

खरिद धनर्मािली, 2064 को धनर्म १४७ बमोन्त्जम मूल्र्ाङ्कन सधमधत गठन भएको छ िा छैन।   

(ख) बोलपर मूल्र्ाङ्कन गदाय साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ तर्ा साियजधनक खरिद 
धनर्मािली, 2064 को धनर्म ६१, ६२, ६३, ६४, ६५ बमोन्त्जम मूल्र्ाङ्कन सधमधतबाट मूल्र्ाङ्कन 
भएको छ िा छैन। मूल्र्ाङ्कन सधमधतले साियजधनक खरिद धनर्मािली, 2064 को धनर्म ६६ 
बमोन्त्जम काम सरुु गिेको धमधतले तोवकएको समर्धभर मूल्र्ाङ्कन प्रधतिेदन पेस गिेको छ िा छैन।  

(ग) अधिकाि प्राप्त अधिकािीले बोलपर स्िीकृत गिेको छ िा छैन।  

(घ) बोलपर अस्िीकृत भएको िा खरिद कािबाही िद्ध भएको कािणसवहतको सूिना सबै बोलपरदातालाई 
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ददइएको छ िा छैन।   

(ङ) साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ बमोन्त्जम न्रू्नतम मूल्र्ावङ्कत सािभतू रूपमा प्रभािग्राही 
बोलपर मार स्िीकृत भएको हो िा होइन।   

(ि) बोलपर छनौट भएको सात ददनधभर बोलपरदातालाई धनजको बोलपर स्िीकृत गने आशर्को सूिना 
ि अन्र् बोलपरदातालाई सोको जानकािी ददएको छ िा छैन।  

(छ) जानकािी ददएको सात ददनधभर कुनै उजिुी िा धनिेदन नपिेमा पन्र ददनधभर खरिद सभझौता गनयका 
लाधग जमानत दान्त्खला गने सूिना जािी गरिएको छ िा छैन।   

(ज) रु. बीस लाखभन्दा बढी लागत अनमुान भएको धनमायण कार्य, मालसामान िा जनुसकैु सेिा खरिद 
गदाय बोलपरको माध्र्मबाट खरिद गरिएको छ िा छैन।   

(झ) साियजधनक खरिद ऐन, 2063 को दफा २६ प्रधतकुल हनुे गिी बोलपर अस्िीकृत गिेको िा खरिद 
कािबाही िद्ध गिेको छ िा छैन। 

३.५  पिामशय सेिा सभबन्िी व्र्िस्र्ा 
(क) पिामशय सेिा खरिद गदाय सोको कार्य क्षेरगत सतय तर्ाि पािी स्िीकृत गिाएको छ िा छैन।   

(ख) बीस लाखभन्दा बढीको पिामशय सेिा खरिद गदाय खलु्ला रूपमा आशर् पर माग गिी संन्त्क्षप्त सूिी 
तर्ाि गरिएको छ िा छैन।    

(ग) दश किोडभन्दा बढीको पिामशय सेिा खरिद गदाय अन्तिायविर्स्तिको आशर् पर माग ि सूिना 
अङ्खग्रजेी भाषामा प्रकान्त्शत गिेको छ िा छैन ।  

(घ) बीस लाखभन्दा कम िकमको पिामशय सेिा खरिद गदाय पिामशय ददन सक्ने व्र्न्त्क्त, फमय, संस्र्ा िा 
कभपनीको सूिी तर्ाि गरिएको छ िा छैन सो सूिीमा समािेश व्र्न्त्क्त, फमय, संस्र्ा िा कभपनीबाट 
मार सेिा धलएको छ िा छैन।  

(ङ) आशर् पर माग गिी संन्त्क्षप्त सूिी तर्ाि भएपधछ सूिीमा पिेका आशर् परदाता बाट तीस ददनको 
भर्ाद ददई प्रस्ताि माग गरिएको छ िा छैन।  

(ि) प्रस्ताि छनौट भएको सात ददनधभर प्रस्ताि स्िीकृत गने आशर्को सूिना ि अन्र् प्रस्तािदातालाई 
सोको जानकािी ददएको छ िा छैन।  

(छ) जानकािी ददएको सात ददनधभर कुनै उजिुी िा धनिेदन नपिेमा पन्र ददनधभर प्रस्ताि स्िीकृत गिी 
सभझौता गनयका लाधग आउन बोलाइएको छ िा छैन।   

(ज) प्राविधिक प्रस्तािको मूल्र्ाङ्कन गदाय साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ७६ बमोन्त्जमको 
तरिका अपनाउनकुो सारै् साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ७७ अनसुाि प्रधतिेदन 
तर्ाि गरिएको छ िा छैन।   

(झ) आधर्यक प्रस्ताि खोल्दा साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ७९ ि मूल्र्ाङ्कन गदाय धनर्म 
८० अनसुािको प्रविर्ा पालना गिेको छ िा छैन।  

(ञ) साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ७१ उपधनर्म (६), (७) ि (८) बमोन्त्जम प्राविधिक 
प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन गनय मूल्र्ाङ्कनको आिाि तर्ा अङ्क भाि उल्लेख गिेको छ िा छैन। 

३.६  खरिद सभबन्िी अन्र् व्र्िस्र्ा   
(क) धसलबन्दी दिभाउ पर माग गनुय अन्त्घ खरिद गरिने मालसामान, धनमायण कार्य िा अन्र् सेिाको 
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स्पेधसवफकेशन, गणुस्ति, परिमाण, आपूधतयका सतय ि समर् तर्ा अन्र् आिश्र्क कुिाको विििण स्पि 
रूपमा उल्लेख गिी धसलबन्दी दिभाउ परको फािाम तर्ाि गिेको छ िा छैन।  

(ख) धसलबन्दी दिभाउ पर माग गदाय िाविर् िा स्र्ानीर्स्तिको समािािपरमा कभतीमा पन्र ददनको 
भर्ाद ददई सूिना प्रकाशन गिेको छ िा छैन।  

(ग) एक पटक पेस भएको दिभाउ पर वफताय ददन िा संशोिन गनय नधमल्नेमा वफताय ददएको िा संशोिन 
गिेको छ िा छैन।  

(घ) रु. बीस लाखसभमको धनमायण कार्य, मालसामान िा जनुसकैु कार्य गदाय धसलबन्दी दिभाउ पर 
आव्हान गिी खरिद गिेको छ िा छैन।  

(ङ) धसलबन्दी दिभाउ परबाट मालसामान, धनमायण कार्य िा अन्र् सेिा खरिद गदाय साियजधनक खरिद ऐन, 

२०६३ को दफा ४० ि साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ८४ बमोन्त्जमको प्रविर्ा 
परु् र्ाएको छ िा छैन।  

(ि) सोझै खरिद गदाय साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ ि साियजधनक खरिद धनर्मािली, 
२०६४ ८५ ि ८६ बमोन्त्जमको प्रविर्ा परु् र्ाएको छ िा छैन । 

(छ) िासन खरिद गदाय साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ८८ ि ८९ बमोन्त्जमको प्रविर्ा 
परु् र्ाएको छ िा छैन।  

(ज) िासन बन्दोबस्त गदाय आपूधतयकतायलाई पेस्की िकम ददनपुने भएमा पेस्की खाभने िकमको लाधग 
िान्त्णज्र् बैंङ्कबाट जािी गरिएको कभतीमा सात मवहना भर्ाद भएको बैंङ्क जमानत धलई कबोल अङ्कको 
पच्िीस प्रधतशतसभम पेस्की ददन पाउने व्र्िस्र्ा िहेकोले सोको सीमामा िही पेस्की ददएको छ िा 
छैन।  

(झ) िासन बन्दोबस्त गदाय आपूधतयकतायको प्रत्रे्क मवहनाको धबलबाट पिास प्रधतशतको वहसाबले ददएको 
पेस्की िकम फस्र्ौट गिेको छ िा छैन।  

(ञ) घिजग्गा भाडामा धलँदा साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ९४ बमोन्त्जमको प्रविर्ा 
परु् र्ाएको छ िा छैन। 

(ट) सेिा किािमा धलँदा साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ९५ बमोन्त्जमको प्रविर्ा 
परु् र्ाएको छ िा छैन।  

(ठ) मालसामान ममयत गदाय उपकिण िा पाटपजुाय खरिद गनुय पिेमा प्रधत इकाई पाँि हजािभन्दा बढी पने 
उपकिण िा पाटपजुायको लगत िाखेको छ िा छैन।  

(ड) मालसामान ममयत गिे गिाएको भए सोको लागत अनमुान स्िीकृत गिाई ममयत आदेश प्राप्त गिेको छ 
िा छैन। प्रधत इकाई िकम पाँि हजाि भन्दा बढी पने उपकिण, पाटयपजुाय खरिद गदाय सोको लगत 
िाखेको छ िा छैन।  

(ढ) उपभोक्ता सधमधत िा लाभग्राही समदुार्बाट काम गिाउँदा साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को 
धनर्म ९७ बमोन्त्जमको प्रविर्ा परु् र्ाएको छ िा छैन।  

(ण) अमानतबाट कार्य गिाउँदा साियजधनक खरिद धनर्मािलीको धनर्म ९८ बमोन्त्जमको प्रविर्ा परु् र्ाएको 
छ िा छैन।  

(त) गैिसिकािी संस्र्ाबाट काम गिाउँदा साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ९९ 
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बमोन्त्जमको प्रविर्ा परु् र्ाएको छ िा छैन।  

(र्) विशेष परिन्त्स्र्धतमा खरिद गिेको भए साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ तर्ा साियजधनक 
खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म १४५ मा भएको प्राििान अनसुाि खरिद भएको छ िा छैन।   

(द) खरिद कार्यको अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन सभबन्िी उन्त्ित व्र्िस्र्ा छ िा छैन। 
३.७  खरिद कािबाही िा धनणयर्को पनुिािलोकन सभबन्िी व्र्िस्र्ा 

(क) खरिद सभझौता पनुिािलोकनको लाधग दईु किोडभन्दा माधर्को खरिद सभबन्िमा धनिेदन ददन े
धनिेदकले बोलपर िा प्रस्तािमा आफूले कबोल गिेको िकमको एक प्रधतशतले हनु आउने िकम 
बिाबिको नगद जमानत िा कभतीमा नधबे ददन भर्ाद भएको बैंङ्क जमानत पेस गिेको छ िा छैन।  

(ख) खरिद सभझौता पनुिािलोकनको लाधग ददइने धनिेदनको कािबाही िलाउँदा साियजधनक खरिद कानून  
बमोन्त्जमको प्रविर्ा परु् र्ाएको छ िा छैन। 

३.८  खरिद सभझौताको व्र्िस्र्ा 
(क) खरिद सभझौतामा बोलपर सभबन्िी कागजात, प्रस्ताि सभबन्िी कागजात िा धसलबन्दी दिभाउ पर 

सभबन्िी फािाममा उन्त्ल्लन्त्खत सतय समािेश गिेको छ िा छैन।  

(ख) कामको आिािभतू प्रकृधत िा क्षेर परिितयन नहनुे गिी दिैु पक्षको धलन्त्खत सहमधतबाट खरिद 
सभझौतामा अन्र्र्ा व्र्िस्र्ा भएकोमा बाहेक खरिद सभझौता संशोिन गिेको छ िा छैन।  

(ग) भेरिएसन आदेश जािी भएको भए त्र्स्तो आदेश साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा साियजधनक 
खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ११८ अनरुूप छ िा छैन।    

(घ) साियजधनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ तर्ा धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ११९ बमोन्त्जम 
मार मूल्र् समार्ोजन गिेको छ िा छैन।  

(ङ) मूल्र् समार्ोजन गदाय खरिद सभझौता संशोिन गनुय नपनेमा संशोिन गने गिेको छ िा छैन।  

(ि) खरिद सभझौतामा बजेट सङे्कत उल्लेख गरिएको छ िा छैन।  

(छ) स्िीकृत बोलपरदाताले सभझौता गदाय िान्त्णज्र् बैंङ्कबाट जािी भएको कबोल अङ्कको पाँि प्रधतशत 
कार्यसभपादन जमानत िाखेको छ िा छैन।  

(ज) खरिद सभझौता कार्ायन्िर्न गदाय साियजधनक खरिद धनर्मािलीको धनर्म १११ बमोन्त्जमको प्रविर्ा 
परु् र्ाएको छ िा छैन।  

(झ) खरिद सभझौतामा अन्र्र्ा व्र्िस्र्ा भएकोमा बाहेक दश लाख रुपैर्ाँभन्दा बढी मूल्र्को धनमायण 
व्र्िसार्ीले धबमा गिाएको छ िा छैन।  

(ञ) खरिद सभझौता बमोन्त्जम पेस्की ददएकोमा िान्त्णज्र् बैंङ्कबाट जमानत पर प्राप्त गिेको छ िा छैन। 
र्स्तो जमानतको भर्ाद सभझौता अिधिभन्दा कभतीमा पधन एक मवहना बढीको छ िा छैन। र्स्तो 
िकम सभझौता िकमको बीस प्रधतशत भन्दा बढी छ िा छैन। र्स्तो पेस्की सभझौतामा उल्लेख भए 
बमोन्त्जम प्रत्रे्क धबल, विजकबाट कटाएको छ िा छैन।   

(ट) खरिद सभझौतामा सो सभझौता अन्त्र् गनय सवकने अिस्र्ा खलुाइएको छ िा छैन।  

(ठ) बैंङ्क जमानतको भर्ाद पेस्की फस्र्ौट गनुयपने अिधिभन्दा कभतीमा एक मवहना बढी अिधिको छ िा 
छैन।  

(ड) सभझौतामा तोवकएको भर्ादधभर काम सभपन्न हनु नसकी जमानतबाट पेस्की फस्र्ौट गरिएको छ िा 
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छैन। र्सिी फस्र्ौट गदाय दश प्रधतशत व्र्ाज िकम असलु उपि गरिएको छ िा छैन।  

(ढ) प्रधततपरबाट खरिद गरिएकोमा मालसामान प्राप्त भएको तीस ददनधभर पेस्की फस्र्ौट भएको छ िा 
छैन।  

(ण) ठेक्का सभझौता गदाय िस्त,ु सेिा, कार्यको गणुस्ति पिीक्षण सभबन्िी पर्ायप्त व्र्िस्र्ा गिेको छ िा 
छैन।   

(त) प्राप्त िस्त,ु सेिा, कार्यको गणुस्ति सभझौता अनरुूप भए िा नभएको बािेमा गणुस्ति पिीक्षण प्रमाण-
पर छ िा छैन।  

(र्) सभपन्न भएको धनमायण कार्य, आपूधतय गरिएको मालसामान िा प्रदान गरिएको सेिा स्िीकाि गदाय सोको 
प्रधतिेदन तर्ाि गरिएको छ िा छैन।  

(द) खरिद सभझौता अनसुाि काम सरुु भइसकेपधछ र्पघट भएको कार्यको भेरिएशन आदेश अधिकाि 
प्राप्त अधिकािबाट स्िीकृत गरिएको छ िा छैन।  

(ि) मूल्र् समार्ोजनको अधिकतम िकम सरुु सभझौताको पच्िीस प्रधतशत भन्दा बढी छ िा छैन।  

(न) खरिद सभझौताको भर्ाद र्प गिेको भए साियजधनक खरिद धनर्मािलीको धनर्म १२० बमोन्त्जम 
गिेको छ िा छैन।  

(प)   र्सिी भर्ाद र्प गदाय कार्यसभपादन जमानत तर्ा धनमायण, आपूधतय कार्यको धबमा अिधि र्प छ िा 
छैन।   

(फ)  खरिद सभझौताको भर्ादधभर काम सभपन्न नभएको भए साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को 
धनर्म १२१ बमोन्त्जम क्षधतपूधतय धलएको छ िा छैन।  

(ब)   धनमायण व्र्िसार्ी, आपूधतयकताय, सेिा प्रदार्क िा पिामशयदाताले भकु्तानीको लाधग पेस गने िधनङ धबल िा 
अन्र् कुनै धबल धबजकमा साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म १२२ बमोन्त्जमका कुिा 
उल्लेख गिेको छ िा छैन।  

(भ)   खरिद सभझौता अनसुाि िधनङ धबल िा अन्र् कुनै धबल धबजकको भकु्तानी गदाय साियजधनक खरिद 
धनर्मािली, २०६४ को धनर्म १२३ बमोन्त्जमका कुिाहरू पूिा गिेको छ िा छैन।  

(म)  खरिद सभझौता अनसुाि धनमायण व्र्िसार्ी, आपूधतयकताय, सेिा प्रदार्क िा पिामशयदातालाई अन्त्न्तम 
भकु्तानी गदाय साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म १२४ बमोन्त्जमका कुिाहरू पूिा गिेको 
छ िा छैन।  

(र्)   खरिद सभझौता बमोन्त्जम धनमायण कार्य सभपन्न भएको तीस ददनधभर सभबन्त्न्ित धनमायण व्र्िसार्ीले 
धनमायण भए बमोन्त्जमको (एज धबल) नक्सा पेस गिेको छ िा छैन।  

(ि)   खरिद कार्य सभपन्न भएपधछ साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म ११७ बमोन्त्जम कार्य 
स्िीकाि प्रधतिेदन तर्ाि गने गिेको छ िा छैन।   

(ल)   कार्य सभपन्न प्रधतिेदन साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म १२५ बमोन्त्जमको तर्ाि 
गिेको छ िा छैन।   

(ि)   खरिद सभझौतामा तोवकएभन्दा अगाधड काम सभपन्न गनेलाई पिुस्कृत गरिएकोमा कुल सभझौता 
िकमको दश प्रधतशत भन्दा बढी ददएको छ िा छैन।  

(श)  खरिद सभझौतामा आपूधतयकताय, धनमायण व्र्िसार्ी, पिामशयदाता िा सेिा प्रदार्कले खरिद सभझौताको 
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उल्लङ्घन गिेमा हनुे कािबाहीको व्र्िस्र्ा गरिएको छ िा छैन।  

(ष)  साियजधनक धनकार् ि धनमायण व्र्िसार्ी, पिामशयदाता िा सेिा प्रदार्कबीि वििाद भएमा सो 
समािानको लाधग साियजधनक खरिद धनर्मािलीको धनर्म १२९ ि १३० बमोन्त्जमको व्र्िस्र्ा 
सभझौतामा िान्त्खएको छ िा छैन।   

(स) खरिद सभझौता भएको तीन ददनधभर धनर्म १३७ बमोन्त्जम सोको साियजधनक सूिना गिेको छ िा 
छैन।   

(ह)  कालोसूिीमा िाख्न ेि फुकुिा गने सभबन्िमा साियजधनक खरिद धनर्मािलीको धनर्म १४१ ि १४२ 
बमोन्त्जमको प्रविर्ा पूिा गिेको छ िा छैन।   

(क्ष)  कालोसूिीमा िाख्न े ि फुकुिाको अधभलेख साियजधनक खरिद धनर्मािलीको धनर्म १४३ बमोन्त्जम 
िाखेको छ िा छैन।   

(र) हिेक खरिद कािबाहीको छुट्टाछुटै्ट फाइल खडा गिी साियजधनक खरिद धनर्मािली, २०६४ को धनर्म 
१४९ बमोन्त्जम खरिद कािबाहीको अधभलेख िाखेको छ िा छैन। 
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अनसूुिी-७ 

(दफा ८ को उपदफा (२) ि दफा १५ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

िैदेन्त्शक सहार्ता समािेश भएको आर्ोजनाको  लेखापिीक्षण 

४.    िैदेन्त्शक सहार्ता समािेश भएका आर्ोजनाको आन्तरिक लेखापिीक्षण :- िैदेन्त्शक सहार्ता समािेश भएको 
आर्ोजनाको लेखापिीक्षणका सभभावित जोन्त्खम देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:्-  

(क) ऋण, अनदुानमा िहेको एक शीषयकको िकम अको शीषयकमा खिय लेख्न,े लेखाङ्कन गने।  

(ख) दात ृसंस्र्ालाई ग्राह्य नहनुे कार्यमा खिय हनु सक्ने।  

(ग) सोझै भकु्तानी तफय  बजेट धनकासा धलइिहन ु नपने हुँदा स्िीकृत िावषयक बजेटभन्दा बढी खिय 
हनुसक्न।े  

(घ) िस्तगुत सहार्ता अन्तगयत प्राप्त मालसामान िीतपूियक लेखाङ्कन नभई वहनाधमना तर्ा हानी नोक्सानी 
हनुसक्न।े  

(ङ) सभझौतामा उन्त्ल्लन्त्खत खिय धर्होने स्रोतको प्रधतशतमा फिक पािी लेखाङ्कन हनुसक्ने।  

(ि) र्स्तो िैदेन्त्शक सहार्ता अन्तगयत प्राप्त सोझै भकु्तानी, िस्तगुत सहार्ता, प्राविधिक सहार्ताको खियको 
अधभलेख नै निाख्न।े  

(छ) खिय भएको िकम समर्मै सोिभनाय माग नगने, महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा सोिभनाय विििण माग 
गिी वहसाब धमलान नगने।  

(ज) दात ृधनकार्बाट धनर्कु्त लेखापिीक्षकबाट हनुे लेखापिीक्षणलाई आिाि नधलने। 

४.१ िैदेन्त्शक सहार्ता सभबन्िी आर्ोजनामा पूिय जानकािी धलनपुने विषर्:- िैदेन्त्शक सहार्ता सभबन्िी आर्ोजनामा 
पूिय जानकािी धलनपुने विषर् देहार् बमोन्त्जम छन:्- 

(क) आर्ोजना मूल्र्ाङ्कन तर्ा वित्तीर् सभझौता। 

(ख) ऋण, अनदुान सभझौताको खियको िगीकिण, दात ृपक्षले व्र्होने िकमको प्रधतशत ि बाँडफाँट। 
(ग) दात ृपक्षले खिय व्र्होने कार्यिमहरू।  

(घ) खरिद सभबन्िी प्रविर्ाहरू। 

(ङ) इभप्रिे, स्पेशल खाता ि सोको सञ्चालन प्रविर्ा।  

(ि) खियको विििणको आिािमा सोिभनाय हनुे प्रविर्ा। 

(छ) ऋण भकु्तानी प्रविर्ा। 

(ज) सोिभनाय पर। 

(झ) आर्ोजना सभबन्िी अन्र् कुिा।  

४.२  सोिभनायको लेखापिीक्षण 

(क) खिय िगीकिणका विधभन्न शीषयकमा भएका खिय सभझौताको सभबन्त्न्ित िगीकिणमा ठीक ढङ्गले 
िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) खिय भएको िकम स्रोत विभाजन गदाय सभझौतामा उन्त्ल्लन्त्खत प्रधतशत अनसुाि विभाजन गरिएको छ 
िा छैन।  

(ग) सोिभनाय हनुे गिी भएका खिय तोवकएको समर्धभर सोिभनाय माग गरिएको छ िा छैन।  

(घ) सोिभनाय हनुे गिी गिेको खिय दात ृपक्षको ग्राह्य खिय हो िा होइन।  
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(ङ) सोिभनाय माग गरिएको िकम समर्मै सोिभनाय प्राप्त भएको छ िा छैन।  

(ि) आर्ोजना कार्ायन्िर्न इकाई ले समर्मा नै धनिायरित ढाँिामा खियको प्रधतिेदन आर्ोजना व्र्िस्र्ापन 
कार्ायलर् मा पेस गने गिेको छ िा छैन।  

४.३  खियको विििणको आिािमा हनु ेभकु्तानी प्रविर्ा 
(क) िैदेन्त्शक स्रोतको खियको विििण (स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्त्न्डिि प्रोसेजि) अन्तगयत भएका खिय ि 

भकु्तानी भएको विििणको खाता िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) सोिभनाय पर (धडसिसयमेन्ट लेटि) मा तोवकएको सीमा ि क्षेरधभर िहेि खिय गरिएको छ िा छैन।  

(ग) िैदेन्त्शक स्रोतको खियको विििण (स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्त्न्डिि प्रोसेजि) अन्तगयत माग दाबी भएका 
खियहरूको लाधग नेपाल सिकाि तर्ा दात ृपक्षलाई मान्र् हनुे प्रमाण कागजात सिुन्त्क्षत िान्त्खएको छ 
िा छैन।  

(घ) िैदेन्त्शक स्रोतको खियको विििण (स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्त्न्डिि प्रोसेजि) अन्तगयत माग दाबी गरिएको 
िकम दात ृ संस्र्ाबाट समर्मै भकु्तानी भएको छ िा छैन, नभएको भए के कस्तो कैवफर्त जनाई 
भकु्तानी नभएको हो? 

(ङ) िैदेन्त्शक स्रोतको खियको विििण (स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्त्न्डिि प्रोसेजि) अन्तगयत माग दाबी भएको 
खिय दातसंृस्र्ाको ग्राह्य खिय हो िा होइन।  

४.४ सोझै भकु्तानी प्रविर्ा   

(क) सोझै भकु्तानीको लाधग बजेटमा व्र्िस्र्ा भएको छ िा छैन। बजेट व्र्िस्र्ा भएको भए स्िीकृत 
िावषयक बजेटधभर िही खिय गिेको छ िा छैन।   

(ख) सोझै भकु्तानी खियको लाधग आिश्र्क कागजात संलग्न गिी खियको अधभलेख िाख्न े तर्ा माधसक 
खियको फाँटिािी, िावषयक आधर्यक विििणमा सोझै भकु्तानी खिय समािेश गरिएको छ िा छैन।  

(ग) िैदेन्त्शक मरुामा खिय भएको िकम समेत नेपाली मरुामा नै खिय जनाउन ुपने हुँदा िैदेन्त्शक मरुा ि 
नेपाली मरुाको विधनमर् दि वहसाब गिेको ठीक छ िा छैन।  

(घ) प्रधततपरिािा मालसामान खरिद गदाय आपूधतयकतायलाई सोझै भकु्तानी प्रविर्ािािा भकु्तानी गरिएको 
अिस्र्ामा सभझौता ि प्रधततपरको सतय पूिा भएको छ िा छैन ि प्राप्त मालसामानको प्राविधिक 
पिीक्षण गिी न्त्जन्सी आभदानी गरिएको छ िा छैन।  

(ङ) िस्तगुत अनदुान सहार्ता अन्तगयत प्राप्त भएको मालसामानको विििण तर्ा मूल्र् खलेुको छ िा 
छैन। मालसामानको मूल्र् विदेशी मरुामा भए नेपाली मरुामा लेखाङ्कन गदाय विधनमर् दि वहसाब 
गिेको ठीक छ िा छैन।   

(ि) िस्तगुत सहार्ता अन्तगयत प्राप्त भएको मालसामान न्त्जन्सी दान्त्खला गरिएको छ िा छैन।  

(छ) एउटै कार्यिम सिकािी तर्ा दात ृ धनकार्ले अलग अलग कोषको प्रर्ोग गिी गिेको भए सोको 
बाँडफाँट तर्ा साझेदािी छ िा छैन। 

(ज) प्राविधिक सहर्ता अन्तगयत भएको प्राविधिक सहर्ोगको लेखाङकन गिी िान्त्खएको छ िा छैन। 

४.५ अधग्रम भकु्तानी प्रविर्ा 
(क) इभप्रिे, स्पेशल खाताबाट खिय भएको ि कोष पूधतयको विििण देन्त्खने गिी खाता िाखेको छ िा छैन।  

(ख) दातसंृस्र्ाबाट कोष पूधतय हनुे ग्राह्य खिय (Eligible Expenditure) र्स खाताबाट भकु्तानी भएको छ 



75 

 

िा छैन। 

(ग) सोिभनाय हनुे गिी भएको खिय इभप्रिे, स्पेशल खाताबाट समर् समर्मा नेपाल सिकाि ऋण खाता ि 
अनदुान खातामा रान्सफि गिी कोष पूधतय माग गने गरिएको छ िा छैन।  

(घ) र्स खाताबाट िैदेन्त्शक मरुामा भकु्तानी भएको िकम नेपाली मरुामा खिय गरिएको िकमको विधनर्म 
दि ठीक िाखेको छ िा छैन।   

(ङ) स्पेशल, इभप्रिे खाताबाट भकु्तानी भएको तर्ा नेपाल सिकािको केन्रीर् खातामा रान्सफि गिेको 
िकम समर्मै कोष पूधतय गरिएको छ िा छैन।  

(ि) कोष पूधतयका लाधग माग गिी पठाइएको िकम पिैु कोष पूधतय भएको छ िा छैन।  

४.६ प्रधततपर 

(क) प्रधततपर खोल्न ुपूिय खरिद सभबन्िी ठेक्कापट्टा प्रविर्ा पूिा गिी सभझौता गिेको छ िा छैन।  

(ख) ठेक्कापट्टामा उन्त्ल्लन्त्खत सतय प्रधततपरमा उल्लेख गिेको छ िा छैन।   

(ग) प्रधततपरको माध्र्मबाट खरिद गरिने सामानको धबमा गरिएको छ िा छैन।  

(घ) भकु्तानी आदेश बनाउँदा ठेक्काको सतय पूिा गिेको छ िा छैन।  

(ङ) प्राप्त मालसामानको परिमाण तर्ा स्पेन्त्शवफकेशनको प्राविधिक जाँि पास भएको छ िा छैन।  

(ि) प्राप्त मालसामान भण्डािमा  दान्त्खला भएको छ िा छैन।  

(छ) प्रधततपरको सभबन्त्न्ित खाता िाखेको छ िा छैन।  

(ज) विदेशी मरुामा भएको खिय नेपाली मरुामा लेखाङ्कन गनय प्रर्ोग गिेको विधनर्म दि ठीक छ िा छैन 

(झ) मालसामान प्राप्त नभई आंन्त्शक भकु्तानी भएको छ भने प्रधततपरमा उल्लेख भएको प्रविर्ा पगुेको छ 
िा छैन।  

(ञ) कार्य सभपन्न पिात ्प्रधततपर बन्द गिी पेस्की फस्र्ौट तर्ा वहसाब धमलान गिेको छ िा छैन। 

४.७ आर्ोजना लेखाको लेखापिीक्षण 

(क) गत आधर्यक िषयसभमको आर्ोजना लेखा विििणमा उल्लेख गरिएको अङ्क र्स िषयको आर्ोजना लेखा 
विििणमा सािेको अङ्क ठीक छ िा छैन।  

(ख) स्रोतगत धनकासा खियको विििण ठीक छ िा छैन।  

(ग) सोिभनाय हनुे गिी भएको धनकासा मध्रे् स्पेशल, इभप्रिे खाताबाट नेपाल सिकाि ऋण खाता ि 
अनदुान खातामा प्राप्त भएको िकम महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को अधभलेखसँग धभडान गिी वहसाब 
स्पि िाखेको छ िा छैन।  

(घ) दातसंृस्र्ाबाट प्राप्त भएको ऋण िकम सभझौतामा उल्लेख भएको मरुामा महालेखा धनर्न्रक 
कार्ायलर्मा िान्त्खएको वहसाबसँग धभडान गिी वहसाब स्पि िाखेको छ िा छैन।  

(ङ) खियको विििणमा उल्लेख गरिएको अङ्क महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा कुनै िेकडय नहनुे हुँदा सोसँग 
सभबन्त्न्ित विििण आर्ोजनासँग माग गिी र्वकन गनुयपदयछ। 
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अनसूुिी-८ 

(दफा ८ को उपदफा (२) ि दफा १५ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

एकल खाता कोष प्रणालीको आन्तरिक लेखापिीक्षण 

 

५.  एकल खाता कोष प्रणालीको लेखापिीक्षण:-एकल खाता कोष प्रणालीको लेखापिीक्षण गदाय  पिीक्षण गनुयपने 
विषर् देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:्- 

५.१ प्रणालीको पिीक्षण 

(क) सरुु अन्त्ख्तर्ािी, अर्य बजेट, र्प, घट तर्ा िकमान्ति एलएमविआईएस (LMBIS) मा प्रविवि गिेपधछ  

वटएसए (TSA) ि धसग्र्ास (CGAS) मा धसिै आउँछ जनु धसग्र्ास (CGAS) को वटएसए (TSA) 
प्रधतिेदनधभर अन्त्ख्तर्ािीमा िेक गनय सवकन्छ। धसग्र्ास (CGAS) बाट विधनर्ोन्त्जत तफय को 
कािोबाि गदाय धनकासा सीमा, खिय प्रधतबद्धता प्राििान पूिा गिेको छ िा छैन। विधनर्ोन्त्जत बजेट 
तर्ा विर्ाकलापको सीमा नाघेि खिय गिेको छ िा छैन।  

(ख) खियको माधसक बाडँफाँट तर्ा नगद र्ोजना फािाम सभबन्त्न्ित कार्ायलर्बाट प्राप्त गने गरिएको 
छ िा छैन।  

(ग) कार्ायलर्बाट माधसक, िावषयक रूपमा फाँटिािी प्राप्त गिी कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को 
अधभलेखसँग धभडान गिेको छ िा छैन।  

(घ) प्रणालीमा िहेका गोस्िािा धनकासा खाता, कार्ायलर्गत बजेट खाता, उपशीषयकगत खाता अर्य 
बजेट भकु्तानी धनकासा खाता, मन्रालर्गत भकु्तानी धनकासा िाल,ु पुजँीगत ि वित्तीर् व्र्िस्र्ा 
तर्ाि गिी िाखेको छ िा छैन।  

(ङ) न्त्जल्लागत माधसक खियको विििण तर्ाि गिेको छ िा छैन।  

(ि) गोस्िािा धनकासा खाता दैधनक खाता बन्दी गिी सोको अधभलेख िाखेको छ िा छैन।  

(छ) कार्ायलर्गत ददएको खिय शीषयकगत पेस्की फस्र्ौट गदाय जनु शीषयकमा पेस्की ददएको हो सोही 
शीषयकमा फस्र्ौट हनुे गिेको छ िा छैन।  

(ज) िावषयक धनकासा ि खियको प्रधतिेदन िाखेको छ िा छैन।  

(झ) सबै िद्ध भएको विद्यतुीर् िकम हस्तान्तिण (Electronic Fund Ttansfer) कािोबाि वफताय गिेको छ िा 
छैन। 

(ञ) वफताय समार्ोजनलाई समार्ोजन गिेको छ िा छैन।  

(ट) वफताय समार्ोजन गदाय बैक भौिि नभिि प्रविवि गिेको भकु्तानी आदेश पेस भएको िा नभएको। 

(ठ) सोझै भकु्तानीको समार्ोजन मार हनु ुपनेमा खिय गिेको छ िा छैन।  

(ड) बैंकबाट एक पटक भकु्तानी भई सफल भएको कािोबाि रिभसय भएकोमा कार्ायलर् वफताय 
समार्ोजन गिेको छ िा छैन। 

(ढ) आधर्यक िषय समाप्त भएपधछ नसावटएका िेक िा अस्िीकाि भएका विद्यतुीर् िकम हस्तान्तिण 
(Electronic Fund Ttansfer) समार्ोजन गिेि खिय घटाएको छ िा छैन। 
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५.२ कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को कार्ायलर्गत पिीक्षण 
(क) कार्ायलर्गत एिं उपशीषयकगत छुट्टाछुटै्ट फाइल खडा गिेको छ िा छैन। 

(ख) खिय गने अन्त्ख्तर्ािी कभप्र्टुिमा प्रविवि गिी फाइलमा अद्यािधिक गिी िाखेको छ िा छैन। 

(ग) माग अनसुाि माधसक धनकासा सीमा स्िीकृत गिी सोको जानकािी सभबन्त्न्ित कार्ायलर्लाई 
ददएको छ िा छैन।  

(घ) महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्, सभबन्त्न्ित मन्रालर्बाट प्राप्त धनदेशन अनसुाि िोक्का िा फुकुिाको 
व्र्होिाको पर फाइलमा िाख्न ेि कभप्र्टुिमा प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(ङ) भकु्तानी आदेशको दस्तखत पिीक्षण गने गिेको छ िा छैन।  

(ि) भकु्तानी धनकासा िा िेक जािी गदाय माधसक धनकासा सीमाधभर िहेि गिेको छ िा छैन।  

(छ) धनक्षेवपत कार्यिमको भकु्तानी धनकासा गदाय तोवकएको प्रविर्ा बमोन्त्जम गिेको छ िा छैन।  

(ज) भकु्तानी धनकासा िा िेक जािी गदाय बजेट अन्त्ख्तर्ािी, कार्यिम, स्रोत फुकुिा लगार्त खिय लेख्न 
प्रविर्ा पूिा भए नभएको हेिी खिय लेख्न नधमल्ने भए सोको जानकािी ददएको छ िा छैन।  

(झ) भकु्तानी धनकासा गदाय िेक ि गोस्िािा भौिि स्िीकृत गिी गोस्िािा धनकासा खाता, शीषयक 
उपशीषयक खाता ि कार्ायलर्गत बजेट खातामा प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(ञ) िेकसार् भकु्तानी आदेश प्रमान्त्णत गिी सभबन्त्न्ित कार्ायलर्मा पठाएको छ िा छैन।  
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अनसूुिी-९ 

(दफा ८ को उपदफा (२) ि दफा १५ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

कार्यसञ्चालन कोषको लेखापिीक्षण 

 

६.  कार्यसञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापिीक्षण:- कार्यसञ्चालन कोषको लेखापिीक्षणका सभभावित जोन्त्खमहरू 
देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:्-  
(क) कोषमा प्राप्त सिै वकधसमका िकम व्र्िन्त्स्र्त रुपमा अधभलेख निाख् ने। 

(ख) गत आधर्यक िषयको न्त्जभमेिािी घटी िा बढी गिी साने। 

(ग) एक आधर्यक िषयमा सभपन्न गने गिी प्राप्त िकम विज नहनुे कािण खिय नगिी िित िाख्न।े 

(घ) अन्त्घल्लो िषयको िित िकम अकै प्रर्ोजनमा खिय गने। 

(ङ) बैंक ि कार्ायलर्को वहसाि फिक पिेको समर् मै धमलान नगने। 

६.१ न्र्ावर्क कोषमा जभमा हनु ेिकम 

(क) कानून िा अदालतको फैसला िा आदेश बमोन्त्जम वफताय गनुयपने कोटय वफ, दण्ड जरििाना िा अन्र् 
वफताय गनुयपने िकम।  

(ख) अदालतको फैसला िा आदेश बमोन्त्जम वफताय गनुयपने ििौटी िा जमानत िकम।  

(ग) कानून िा अदालतको फैसला िा आदेश बमोन्त्जम ददनपुने पिुस्काि िा अन्र् िकम। 

(घ) अदालत भिन, न्र्ार्ािीश ि अदालतका अन्र् कमयिािीको आिास भिन बनाउने ि त्र्स्ता भिनहरूको 
विस्ताि, ममयत एिं स्र्ाहाि सभभाि गनय आिश्र्क भएमा त्र्सको लाधग जग्गा खरिद गने िकम।   

(ङ) कानून बमोन्त्जम अदालतले गनुयपने अन्र् कुनै न्र्ावर्क कार्यमा खिय गने िकम।  

६.२ न्र्ावर्क कोषको लेखापिीक्षण 
(क) आभदानी खियको लेखा स्िीकृत ढाँिामा िान्त्खएको छ िा छैन।  

(ख) प्राप्त िकम समर्मै आभदानी बाँधिएको छ िा छैन।  

(ग) िाख्नपुने से्रस्ता (गोस्िािा भौिि, धबल भिपाई, आदेश ि कािोबािको पवुि गने कागजात आदद), खाता 
(बैंङ्क नगदी वकताब, बजेट वहसाब खाता, सहार्क खाता) िाखेको छ िा छैन तर्ा उक्त खाताहरुमा 
समर्मै प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(घ) प्रिधलत कानून बमोन्त्जम परु् र्ाउनपुने प्रविर्ा पूिा गिी खिय गिेको छ िा छैन।  

(ङ) आभदानी, खिय ि बाँकी िकम से्रस्ता ि बैंङ्क मौज्दातसँग धभडान भएको छ िा छैन।  

(ि) खिय गनय तोवकएको कार्यबाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा खिय गिेको छ िा छैन।  
६.३ कार्य सञ्चालन कोषको लेखापिीक्षण 

(क) गोस्िािा भौििसार् धबल भिपाई, आदेश ि कािोबािको पवुि गने कागजात संलग्न छ िा छैन। बैंङ्क 
नगदी वकताब, बजेट खाता, सहार्क खातामा प्रविवि भएको छ िा छैन।  

(ख) र्ो कोष उत्पादनमूलक िा व्र्िसार्मूलक काम गिी बस्त ुिा सेिा धबिी गने सिकािी धनकार्मा 
िहने हुँदा कोषबाट गरिएको खिय विधनर्ोजन बजेटबाट पधन खिय गिी दोहोिो भकु्तानी भएको छ िा 
छैन।  
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(ग) सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला गनुयपने िकम र्स खातामा दान्त्खला गिेको छ िा छैन। कोषको स्र्ापना गनय 
नेपाल सिकािबाट स्िीकृधत ददइएको हो िा होइन।  

(घ) ऐनमा तोवकए अनरुूप सभबन्त्न्ित धनकार्मा माधसक तर्ा िावषयक प्रधतिेदन पठाएको छ िा छैन।  

(ङ) खिय गनय तोवकएको कार्यबाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा खिय गिेको छ िा छैन।  

(ि) आभदानी, खिय ि बाँकी िकम से्रस्ता ि बैंङ्क मौज्दातसँग धभडान भएको छ िा छैन।  

(छ) जनु प्रर्ोजनका लाधग कार्यसञ्चालन कोष खाता सञ्चालन भएको हो सो प्रर्ोजन बाहेकको िकम उक्त 
खातामा आभदानी खिय भएको छ िा छैन।   

६.४ अन्र् कोषहरूको लेखापिीक्षण 
(क) गोस्िािा भौििसार् धबल भिपाई, आदेश ि कािोबाि पवुि गने कागजात संलग्न छ िा छैन। बैंङ्क 

नगदी वकताब, बजेट खाता, सहार्क खातामा प्रविवि भएको छ िा छैन।  

(ख) आभदानी, खिय ि बाँकी िकम से्रस्ता ि बैंङ्क मौज्दातसँग धभडान भएको छ िा छैन।  

(ग) खिय गनय तोवकएको कार्यबाहेक अन्र् प्रर्ोजनमा खिय गिेको छ िा छैन।  
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अनसूुिी-१० 

(दफा ८ को उपदफा (२) ि दफा १५ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी मालसामानको लेखापिीक्षण 

७.  सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी मालसामानको लेखापिीक्षणः  सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी मालसामानको लेखापिीक्षणका सभभावित 
जोन्त्खम देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:्- 
(क) खरिद भएको मालसामान सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी खातामा आभदानी बाँध्न छूट भएको छ िा छैन।  

(ख) सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी खातामा हस्तान्तिण भई आएको सभपन्त्त्त दान्त्खला गिेको छ िा छैन।   

(ग) माग फािाम, खिय धनकास फािाम अधिकाि प्राप्त व्र्न्त्क्तले मार स्िीकृत गिेको छ िा छैन।  

(घ) खिय भएि नजाने सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी खाता म.ले.प.फा.नं. ४०८ मा सभपन्त्त्तको पूणय विििण प्रविवि गिेको 
छ िा छैन।  

(ङ) न्त्जन्सी सहार्क खाता िाखेको छ िा छैन।  

(ि) धललाम धबिी गनुयपने सभपन्त्त्तको समर्मै धललाम धबिी गिी विििण िाखेको छ िा छैन।  

(छ) सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी मालसामानको िावषयक धनिीक्षण समर्मै गिेको छ िा छैन।  

(ज) खिय धनकासा फािाम स्िीकृत गदाय माग फािामको आिािमा गिेको छ िा छैन।  

(झ) सभपन्त्त्त िा न्त्जन्सी मालसामानको िावषयक प्रधतिेदन म.ले.प.फा.नं. ४१३ तर्ाि गिेको छ िा छैन।  

(ञ) सभपन्त्त्त तर्ा मालसामान प्राधप्त पिात ्प्राविधिकबाट धनिीक्षण गिाई भकु्तानीको लाधग पेस भए िा नभएको 
(ट) न्त्जन्सी धनिीक्षणमा धललाम धबिी गने भनी उल्लेख भएको सभपन्त्त्त समर्मै धललाम धबिी कार्य सरुुिात गिे 

नगिेको। 
(ठ) धललाम धबिीबाट प्राप्त िाजस्ि दान्त्खला भएको छ िा छैन 

(ड) स्िीकृत म.ले.प.फा.नं. को ढाँिामा सभपन्त्त्तको लेखाङ्कन तर्ा प्रधतिेदन गिेको छ िा छैन। 

(ढ) ममयत ि संिक्षण समर्मै भएको छ िा छैन 

७.१ माग फािामको पिीक्षण 
(क) कार्ायलर्लाई आिश्र्क पने सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी सामान खरिद गदाय माग फािाम तर्ाि गिी अधिकाि प्राप् त 

अधिकािीबाट स्िीकृत भएको छ िा छैन। 

(ख) माग फािाम बमोन्त्जमको सामान माग गनेलाई बझुाई दस्तखत गिेको छ िा छैन। 
७.2 खरिद आदेशको पिीक्षण 

(क) सामान खरिद गनयका लाधग खरिद आदेश तर्ाि गिी अधिकािप्राप्त अधिकािीबाट स्िीकृत गिाएको छ िा 
छैन। 

(ख) खरिद आदेशमा उल्लेख गनुयपने सभपूणय विििण भरिएको छ िा छैन।  
७.३ दान्त्खला प्रधतिेदनको पिीक्षण 

(क) खरिद आदेशमा उल्लेन्त्खत मूल्र्, स्पेधसवफकेसन अनसुाि दान्त्खला भएको छ िा छैन।  

(ख) खरिद आदेश नभबि उल्लेख गिेको छ िा छैन। 

(ग) दान्त्खला प्रधतिेदनमा तर्ाि गने तर्ा स्िीकृत गने कमयिािीले हस्ताक्षि गिेको छ िा छैन।  

(घ) दान्त्खला प्रधतिेदन फािामबाट न्त्जन्सी खातामा प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(ङ) हस्तान्तिणबाट प्राप्त सभपन्त्त्त दान्त्खला गिेको छ िा छैन। 
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७.४ खिय, धनकासा फािामको पिीक्षण 
(क) स्िीकृत माग फािामको आिािमा धनकासा फािाम तर्ाि भएको छ िा छैन। 

(ख) धनकासा फािाम स्िीकृत गने अधिकािीको दस्तखत छ िा छैन। 

(ग) स्िीकृत धनकासा फािामबाट म.ले.प.फा.नं ४०७  खिय भएि जाने न्त्जन्सी खातामा धनकासा गिेको छ िा 
छैन। 

७.५ न्त्जन्सी स्टोि वफताय फािामको पिीक्षण 
सामानको खिय तर्ा धनकासा पिात ् वफताय अधभलेख गनयका लाधग र्ो फािाम भनुयपदयछ। खिय भई सकेका 
मालसामान साबदु िा बेसाबदु पनुः वफताय प्राप्त भएका मालसामानको आभदानी खिय ि बाँकी िसु्त दरुुस्त छ िा 
छैन। 

७.६ हस्तान्तिण फािामको पिीक्षण 
(क) सभपन्त्त्त हस्तान्तिण गनय अधिकाि प्राप्त व्र्न्त्क्तले धनणयर् गिेको छ िा छैन। हस्तान्तिण फािाम भदाय पूणय 

विििण िान्त्खएको छ िा छैन। 

(ख) सामान हस्तान्तिण भएको खण्डमा हस्तान्तिण गरिएका सभपन्त्त्त खिय नहनुे न्त्जन्सी खाता म.ले.प.फा.नं. 
४०८ खिय जनाएको छ िा छैन।  

(ग) हस्तान्तिण फािाममा भनुयपने विििण सबै भिेको ि सामान प्राप्त गनेले बनु्त्झधलएको हस्ताक्षि छ िा छैन।  

(घ) िैदेन्त्शक सहार्ता अन्तगयत प्राप्त मालसामानको मूल्र्ाङ्कन गिी आधर्यक विििणमा समािेश गरिएको छ िा 
छैन।  

(ङ) हस्तान्तिण भई आएका मालसामानमा भन्साि छुट ददइएको भए त्र्सको लगत िान्त्खएको छ िा छैन।  
७.७ खिय भएि जान ेन्त्जन्सी मालसामानको खाताको पिीक्षण 

(क) दान्त्खला फािाम अनसुाि खरिद भएको सामान न्त्जन्सी खातामा प्रविवि भएको छ िा छैन।  

(ख) धनकासा फािाम अनसुाि मालसामान धनकासा गिेको छ िा छैन।  

(ग) न्त्जन्सी खातामा देखाइएको मौज्दातसँग सामानको भौधतक पिीक्षण आिश्र्कता अनसुाि गने।  

(घ) खिय हनुे सामानको सञ्चर् ि संिक्षण व्र्िस्र्ा उन्त्ित छ िा छैन।  

(ङ) कार्ायलर्को प्रर्ोगमा नआउने तर्ा कार्ायलर्को आिश्र्कताभन्दा बढी हनुे गिी सामान खरिद गरिएको छ 
िा छैन।  

(ि) धनमायण सामग्री खिय जनाइएकोमा खिय भएको पषु्याई नापी वकताब ि साइट िन्त्जििबाट हनु्छ िा हुँदैन।  
७.८ खिय भएि नजान-ेखप्न ेमालसामानको पिीक्षण 

(क) खरिदबाट प्राप्त भएको सभपन्त्त्त न्त्जन्सी खातामा सात ददनधभर आभदानी गिेको छ िा छैन। 

(ख) दान्त्खला फािाममा भएको विििण अनसुाि मूल्र् स्पेन्त्शवफकेशन मोडेल खलुाई सभपन्त्त्त न्त्जन्सी खातामा सात 
ददनधभर आभदानी गिेको छ िा छैन।  

(ग) हस्तान्तिण भई आएका सामान हस्तान्तिण फािाममा उल्लेख भए अनरुूप नै आभदानी बाँधिएको छ िा 
छैन।  

(घ) हस्तान्तिण भएको छ भने हस्तान्तिण फािाम अनसुाि विििण भिेको छ िा छैन।  

(ङ) धललाम तर्ा धमनाहा धबिी भएको छ भने धमनाहा रिपोटय फािाम अनसुाि न्त्जन्सी खातामा प्रविवि छ िा 
छैन।  
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(ि) दातसंृस्र्ाबाट सोझै भकु्तानी िा िस्तगुत सहार्ताको रूपमा प्राप्त भएका खप्ने सामानको अधभलेख िाख्न े
गिेको छ िा छैन।  

(छ) न्त्जन्सी खातामा देखाइएको मौज्दातसँग कार्ायलर्मा िहेको सामानको भौधतक पिीक्षण आिश्र्कता अनसुाि 
गने। 

(ज) िैदेन्त्शक सहर्ोगबाट सञ्चाधलत आर्ोजनामा विदेशी सल्लाहकािले ि ठेकेदािले हस्तान्तिण गिेको सामान 
आभदानी जनाएको छ िा छैन।  

७.९ धबन काडयको पिीक्षण 
धबन काडय नभििमा धबन काडय धसलधसलेिाि िाखी प्रत्रे्क आधर्यक िषयको लाधग धबन काडय एकबाट सरुु गिी 
िमशः िाख्न ेगिेको छ िा छैन तर्ा समर्मा अद्यािधिक गरिएको छ िा छैन। 

७.१० न्त्जन्सी धनसगय, धमनाहा फािामको पिीक्षण 
(क) धमनाहा ददने अधिकािी िा सधमधतको धनणयर् छ िा छैन।  

(ख) धनणयर् अनसुािको सभपन्त्त्त, परिणाम धनसगय िा धमनाहा ददइएको छ िा छैन।  

(ग) म.ले.प.फा.नं. का सबै महल भरिएको छ िा छैन।  

(घ) धनणयर् अनसुािको सामान ि परिमाण न्त्जन्सी खातामा अद्यािधिक छ िा छैन।  
७.११ न्त्जन्सी धनिीक्षण फािामको पिीक्षण 

(क) कार्ायलर् प्रमखुले आफ्नो कार्ायलर्को िषयको कभतीमा एक पटक आफै िा अन्र् कमयिािी खटाई न्त्जन्सी 
धनिीक्षण गिाएको छ िा छैन।  

(ख) खिय हनुे सामान तर्ा खिय नहनुे सामानको न्त्जन्सी धनिीक्षण गदाय छुट्टाछुटै्ट प्रर्ोग गिेको छ िा छैन।  

(ग) भौधतक धनिीक्षण भएको छ भने न्त्जन्सी धनिीक्षण फािाममा कार्ायलर् प्रमखुिािा प्रमान्त्णत भएको छ िा छैन।  

(घ) न्त्जन्सी खाताले देखाएको मौज्दात ि गन्तीमा फिक पिेको प्रधतिेदनमा उल्लेख पाइएमा फिक धमलान गनय 
कािबाही भएको छ िा छैन।  

(ङ) न्त्जन्सी धनिीक्षण प्रधतिेदनमा ममयत गनय आिश्र्क पने, हिाएको, धबग्रकेो ि धललाम गनुयपने तर्ा 
आिश्र्कभन्दा बढी भएको सामानको सभबन्िमा आिश्र्क कािबाही भएको छ िा छैन।  

(ि) न्त्जन्सी धनिीक्षण फािाममा देखाएको मौज्दातसँग छड्के िा पिैु स्र्लगत धनिीक्षण गिी कार्ायलर्ले गिेको 
न्त्जन्सी धनिीक्षणको स्ति समेत धनिायिण गने। 

७.१२ न्त्जन्सी सहार्क खाताको पिीक्षण 
सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी मालसामान कार्ायलर्को उद्देश्र्को लाधग कमयिािीले प्रर्ोग गिेको विििणको लाधग र्ो 
फािाम प्रर्ोग हनुे हुँदा न्त्जन्सी मालसामान कसले बझेुि िलाईिहेको, बझु्ने बझुाउनेको दस्तखत छ िा छैन तर्ा 
खाता समर्मै अद्यािधिक गने गिेको छ िा छैन जाँि गने। 

७.१३  न्त्जन्सी मौज्दातको िावषयक विििणको पिीक्षण 
(क) गत िषयको सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी मालसामानको मौज्दातको विििण जाँि गने। 

(ख) िाल ुआधर्यक िषयमा खरिद िा अन्र् माध्र्मबाट प्राप्त सभपन्त्त्तको विििण जाँि गने। 

(ग) िाल ुआधर्यक िषयमा धनकासा, हस्तान्तिण तर्ा धललाम धबिी तर्ा धमनाहाबाट भएको सभपन्त्त्तको खिय 
विििण जाँि गने। 

(घ) सभपन्त्त्त तर्ा न्त्जन्सी मालसामानको बाँकी मौज्दात विििण ठीक छ िा छैन। 
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(ङ) र्ो विििण आधर्यक िषय समाप्त भएको एक्काइस ददनधभर प्रमान्त्णत गनय कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर् 
पेस गिेको छ िा छैन। 

(ि) प्रमान्त्णत विििण तालकु कार्ायलर्मा  पेस गिेको छ िा छैन। 

(छ) र्ो विििण साियजधनक सभपन्त्त्त व्र्िस्र्ापन प्रणाली (PAMS) बाट तर्ाि भए िा नभएको । 

(ज) खप्ने सामानहरूको सञ्चर् व्र्िस्र्ा कस्तो छ ि संिक्षण व्र्िस्र्ा उन्त्ित छ िा छैन।  

(झ) कार्ायलर्को प्रर्ोगमा नआउने तर्ा कार्ायलर्को आिश्र्कता भन्दा बढी हनुे गिी खप्ने सामानहरूको 
आपूधतय गरिएको छ िा छैन। 

७.१४  ममयत, सभभाि तर्ा संिक्षण आिेदन फािामको पिीक्षण 
(क) ममयत, सभभाि गनुय पने सभपन्त्त्तको प्राविधिकबाट धसफारिस भए िा नभएको जाँि गने। 

(ख) ममयत गनय लाग्ने लागतको अनमुानको इन्त्स्टमेट जाँि गने। 

(ग) ममयत, सभभाि गनुय पने सभपन्त्त्त कार्ायलर्मा आभदानी बािे नबाँिेको िा धनजी सभपन्त्त्त िा कार्ायलर् 
बाहेकको सभपन्त्त्त ममयत गिे नगिेको जाँि गने। 

(घ) र्स अन्त्घ ममयत गिेको विििण ि िकम जाँि गने। 

(ङ) ममयत गनुयपने सभपन्त्त्तको िािेन्टी अिधि भए िा नभएको जाँि गने। 

(ि) ममयत गनुयपनय सभपन्त्त्तको प्रर्ोगकतायको धसफारिस भए िा नभएको जाँि गने। 

(छ) र्ो फािम स्िीकृत गनय अधिकाि प्राप्त व्र्न्त्क्तले स्िीकृत गिे नगिेको जाँि गने। 
७.१५  ममयत सभभाि तर्ा संिक्षण अधभलेख फािमको पिीक्षण 

(क) ममयत सभभाि िा संिक्षण आिेदन फािममा उल्लेन्त्खत विििण अनसुाि ममयत भई धबल प्राप्त भए िा 
नभएको जाँि गने।  

(ख) ममयत गनय आदेश ददएको फमय संस्र्ाबाट नै ममयत गिी धबल प्राप्त भए िा नभएको जाँि गने। 

(ग) मूल्र् अधभिवृद्ध कि लाग्ने कािोबािमा भ्र्ाट धबल प्राप्त भए िा नभएको जाँि गने। 

(घ) सभपन्त्त्तको पिल मूल्र्को पन्त्च्िस प्रधतशत भन्दा बढी ममयत खिय भए िा नभएको जाँि गने ि पच्िीस 
प्रधतशत भन्दा बढी ममयत खिय लाग्नेमा धललाम नगिी ममयत गनुयपदायको कािण विश्लषेण गने। 

७.१६  ममयत सभभाि तर्ा संिक्षण अधभलेख खाताको पिीक्षण 
(क) ममयत सभभाि िा संिक्षण अधभलेख फािममा उल्लेन्त्खत विििण प्रविवि भए िा नभएको। 

(ख) सभपन्त्त्तको पवहिान नभबि अनसुाि खाता िाखे िा निाखेको। 

(ग) ममयत तर्ा संिक्षण गदाय लागेको खियको विश्लषेण गने। 
७.१७  भाडामा ददएको, धलएको सभपन्त्त्त अधभलेख वकताबको पिीक्षण 

(क) धनिायरित ढाँिामा भाडामा ददने वकताब िाखेको छ िा छैन। 

(ख) भाडामा ददइएको सामान धनिायरित प्रविर्ाको आिािमा ददइएको हो िा होइन ि प्राप्त गने कार्ायलर्को 
भिपाई छ िा छैन।  

७.१८  घि जग्गाको लगत वकताबको पिीक्षण 
(क) कार्ायलर्को स्िाधमत्ि िा धनर्न्रणमा भएको घि तर्ा जग्गाको लगत िाख्नको लाधग र्स वकताबको तर्ाि 

गिेको छ िा छैन। 

(ख) विििण पूणय रूपमा िाखे िा निाखेको 
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७.१९ न्त्स्र्ि सभपन्त्त्तको मूल्र्ाङ्कन फािामको पिीक्षण 
िषय ददन भन्दा बढी खप्ने िा पधछ धललाम गदाय केही मूल्र् आउन सक्ने सामान समेत उपर्कु्त तििले 
लेखाङकन गरिएको छ िा छैन। 
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अनसूुिी-११ 

(दफा ८ को उपदफा (२) ि दफा १५ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

िाजस्िको लेखापिीक्षण 

 

८.     िाजस्िको लेखापिीक्षणः िाजस्िको लेखापिीक्षणका सभभावित जोन्त्खम देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:् 

(क) गत आधर्यक िषयको नगद मौज्दात न्त्जभमेिािी नसाने। 

(ख) नगदी िधसद धनर्न्रण खाता िाखी िधसद निझुाउने। 

(ग) नगद आभदानी भएको बैंक दान्त्खला नगने िा घटी गिी िाजस्ि मस्र्ौट गने। 

(घ) जोड जभमा फिक पाने। 

(ङ) िधसद केिमेट गिी सच्र्ाउने। 

(ि) लगती िाजस्िको लगत अद्यािधिक नगने। 

(छ) बैंक भौिि नक्कली तर्ाि गने। 

(ज) एउटै नगदी िधसदबाट पटक पटक सेिा धलने/ददने। 

(झ) नगदी िधसद अनसुाि अन्र् खाता पोविङ नगने। 

(ञ) अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट गोश्वािा भौिि तर्ा खाता प्रमान्त्णत नगिाईने। 

(ट) माधसक फाँटिािी तर्ाि नहनुे। 

           िाजस्िको लेखापिीक्षण गदाय पिीक्षण गनुयपने विषर् देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:्- 
८.१    लेखापिीक्षण गदाय पिीक्षण गरिन ेविषर् 

(क) कुनै वकधसमले िाजस्ि मस्र्ौट िा वहनाधमना भएको छ िा छैन।  

(ख) प्राप्त िाजस्ि िकम समर्मै िाजस्ि खातामा दान्त्खला गिेको छ िा छैन।   

(ग) प्राप्त िाजस्ि दिबन्दी अनसुाि असलु गिेको छ िा छैन।  

(घ) जोड जभमा फिक पािी उठेको िकम भन्दा घटी दान्त्खला गिेको छ िा छैन।  

(ङ) िाजस्ि लगत िा असलुी िकम न्त्जभमेिािी सादाय घटी गिी सािेको छ िा छैन।  

(ि) िधसदमा शङ्कास्पद वकधसमले केिमेट गिी सच्र्ाएको छ िा छैन।  

(छ) िधसदको धसलधसलेिाि नभबि धमलेको छ िा छैन।िधसद धनर्न्रण खाता िाखेको छ िा छैन।  

(ज) गत विगत सालको बाँकी बक्र्ौता समेत असलु उपि गनुय पनेमा िाल ुिषयको मार धलई अन्त्घल्ला 
िषयको िाजस्ि छुटाएको छ िा छैन।  

(झ) एक पटक िाजस्ि बझुाएको िधसद िा प्रमाणको आिािमा पटक पटक सेिा धलएको िा कि 
फस्र्ौट गिाएको छ िा छैन।  

(ञ) मालपोतको िन्त्जिेशन दस्तिु िा भन्साि कार्ायलर्को प्रर्ोजनका लाधग धनिायरित न्रू्नतम 
मूल्र्ाङ्कनको आिािमा धलन ुपने िकम भन्दा घटी िाजस्ि धलएको छ िा छैन।   

८.२    नगदी, प्राधप्त िधसदको पिीक्षण 

(क) नगद (िेक तर्ा ड्राफ्ट समेत) िा बैंङ्क भौििको रूपमा िाजस्ि प्राप्त गिेपधछ अधनिार्य रूपमा 
नगदी िधसद ददने गिेको छ िा छैन।  

(ख) आभदानी िधसदमा धसलधसलेिाि रूपमा नदोहोरिने गिी िधसद नभबि छावपएको छ िा छैन।  
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(ग) हिेक िषयमा िधसद नं १ बाट िधसद कावटएको छ िा छैन। विद्यतुीर् माध्र्मबाट िधसद जािी हनुे 
भएमा विद्यतुीर् कािोबािको सङे्कत नं. िान्त्खनपुछय।  

(घ) नगदी िधसद, आभदानी धनर्न्रण खातामा िधसद नं. नदोहोरिने गिी स्पि अधभलेख िाखी कार्ायलर् 
प्रमखुबाट प्रमान्त्णत गिाउन ुपदयछ। नगद, आभदानी िधसद छपाइको आदेश ि छपाइ भएको िधसद 
नं. को सङ्खख्र्ा कार्ायलर् प्रमखुबाट प्रमान्त्णत गिाएको छ िा छैन। नगद प्राप्त िकम सोको 
भोधलपल्ट िा तोवकएको अिधिधभर िाजस्ि खातामा बैंङ्क दान्त्खला गने गिेको छ िा छैन।  

(ङ) िधसदमा शंकास्पद वकधसमले केिमेट गिी अङ्क सच्र्ाएको िा र्पघट गिेको छ िा छैन।   

(ि) प्रर्ोग गिी बाँकी िहेका आभदानी िधसद ठीक सङ्खख्र्ामा मौजदुा छ िा छैन।  

(छ) िद्ध गरिएको िधसदका सबै प्रधत ठेलीमा नै मौजदु छ िा छैन।  

(ज) िाजस्ि असलु गनय प्रर्ोग गरिएका िधसदहरू िधसद धनर्न्रण खाताबाट धनष्कासन गिी अपिलन 
हनु नपाउने गिी धनर्न्रणको व्र्िस्र्ा गरिएको छ िा छैन।  

८.3  गोस्िािा भौििको पिीक्षण 

(क) िाजस्िका लाधग कुन िाजस्ि सङे्कत नं ि उप शीषयक अन्तगयत िाजस्ि दान्त्खला भएको हो सो सङे्कत 
खलुाएको छ िा छैन, व्र्होिा अन्तगयत िाजस्ि उपशीषयक खलुाएको छ िा छैन, सभबन्त्न्ित िाजस्ि 
उपशीषयक अनसुािको खातापाता नं. समेत खलुाएको छ िा छैन। प्राप्त िाजस्ि िकमका लाधग 
कट्टी गरिएका िधसद नं. समेत खलुाई बैंङ्क दान्त्खला भएको भौिि नं. खलुाएको छ िा छैन। प्राप्त 
िाजस्ि िकमलाई िेधडट महलमा िढाउने ि अन्र् समार्ोजनको विषर् भएमा िाख्न ेगरिएको छ 
िा छैन। 

(ख) गोस्िािा भौििमा िढाएको विििण ठीक छ िा छैन। िाजस्ि कािोबािको लाधग अधनिार्य रूपमा 
गोस्िािा भौिि तर्ाि गिेको छ िा छैन। 

(ग) गोस्िािा भौिि सार् कािोबािलाई प्रमान्त्णत गने कागजात (बैंङ्क भौिि, आभदानी िधसद आदद) 
संलग्न छ िा छैन।  

(घ) गोस्िािा भौििलाई म.ले.प.फा.नं. १०५ ि १०८ मा ठीक तरिकाले प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(ङ) आभदानी बाँिेको प्रत्रे्क बैंङ्क भौििमा "............धमधतमा आभदानी जनाइर्ो " भन्ने छाप लगाएको 
छ िा छैन।  

(ि) नगद आभदानी जनाई सवकएको ति संकलन हनु बाँकी गडु फि पेमेन्ट िेक तर्ा ड्राफ्टको लगत 
िाखी अनगुमन गिेको छ िा छैन।  

८.४  दैधनक िाजस्ि, आभदानी खाताको पिीक्षण 

(क) नगद िाजस्ि प्राप्त हुँदा कावटएका प्रत्रे्क आभदानी िधसद र्स खातामा सभबन्त्न्ित िाजस्ि शीषयकमा 
प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(ख) नगदी िधसद, बैंङ्क, विभाज्र् कोष, सापटी, विद्यतुीर् कािोबाि िा अन्र् कुनै पधन प्रकािको आभदानी 
र्स खातामा प्रविवि गिी शीषयकगत रूपमा जोड जभमा गिी कुल आभदानीको वहसाब तर्ाि गिेको 
छ िा छैन।  

(ग) आभदानी िधसदको शीषयकगत आभदानीको आिािमा दैधनक रूपमा गोस्िािा भौिि तर्ाि गिेको छ 
िा छैन।  
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(घ) र्स खाताले देखाएको नगद िाजस्ि बैंङ्क दान्त्खला गिी सोको बैंङ्क भौिि एकल खाता कोष प्रणाली 
सञ्चालन कार्यविधि, २०७३ को अनसूुिी-३९ अनसुाि बैंङ्क दान्त्खला विििणमा िढाएको छ िा 
छैन।  

८.५  िाजस्ि, आभदानीको शीषयकगत खाताको पिीक्षण 

(क) गोस्िािा भौििका आिािमा सभबद्ध कािोबाि अनसुािको खाताको अधभलेख िान्त्खएको छ िा छैन। 

(ख) िाजस्ि तर्ा अन्र् सभबन्त्न्ित कािोबािको एकीकृत आधर्यक सङे्कत िगीकिण ि व्र्ाख्र्ाका 
आिािमा िकम प्रविवि विििण सही छ िा छैन।  

८.६    िाजस्ि आभदानीको दैधनक गोस्िािा खाताको पिीक्षण 

(क) म.ले.प.फा.नं. १०६ ि म.ले.प.फा.नं. १०७ का आिािमा दैधनक गोस्िािा भौिि तर्ाि गिी सबै 
गोस्िािा भौिि र्स खातामा प्रविवि छ िा छैन। 

(ख) म.ले.प.फा.नं. १०६ ि म.ले.प.फा.नं. १०७ खाताको शीषयकगत िाजस्िको जोड जभमा ि र्स 
खाताको जभमा िकम धभडेको छ िा छैन।  

८.७     िाजस्ि आभदानीको दैधनक नगद प्राप्त गोस्िािा खाताको पिीक्षण 
(क) प्रत्रे्क ददन नगद तर्ा बैंङ्क भौििबाट प्राप्त भएको िाजस्ि िकमलाई गोस्िािा भौिि तर्ाि गिी 

शीषयकगत आभदानी जनाएका सभपूणय गोस्िािा भौिि बैंङ्क नगदी वकताबमा ि र्स खातामा प्रविवि 
गिेको छ िा छैन। 

(ख) नगद िाजस्ि प्राप्त हुँदा कावटएका प्रत्रे्क आभदानी िधसद र्स खातामा सभबन्त्न्ित िाजस्ि शीषयकमा 
प्रविवि गिेको छ िा छैन। 

(ग) दैधनक रूपमा उपिोक्त अनसुाि सबै आभदानी िधसद र्स खातामा प्रविवि गिी शीषयकगत रूपमा 
जोड जभमा गिी कुल आभदानीको वहसाब तर्ाि गिेको छ िा छैन। 

(घ) आभदानी िधसदको शीषयकगत आभदानीको आिािमा दैधनक रूपमा गोस्िािा भौिि तर्ाि गिेको छ 
िा छैन। 

(ङ) र्स खाताले देखाएको नगद िाजस्ि बैक दान्त्खला गिी सोको बैक भौिि धलएको छ िा छैन। 
८.८  िाजस्ि आभदानीको दैधनक बैंङ्क भौिि खाताको पिीक्षण 

(क) बैंङ्क भौििको रूपमा प्राप्त िाजस्िका लाधग कावटएका प्रत्रे्क आभदानी िधसद र्स खातामा 
सभबन्त्न्ित िाजस्ि शीषयकमा प्रविवि गिेको छ िा छैन।  

(ख) नगदको रूपमा प्राप्त िाजस्ि कार्ायलर्ले बैंङ्क दान्त्खला गिेको भौिि र्स खातामा प्रविवि गनय 
नहनुेमा सो गिेको छ िा छैन।  

(ग) सोही कार्ायलर्को नाममा खलेुको बैंङ्क खातामा जभमा भएको भौिि प्राप्त भएको हो िा होइन।  

(घ) बैंङ्कमा एक भन्दा बढी िाजस्ि खाता भएका कार्ायलर्ले प्रत्रे्क खाता अनसुािको दैधनक बैंङ्क भौिि 
खाता छुट्टा-छुटै िाख्नपुनेमा सो अनसुाि गिेको छ िा छैन।  

(ङ) दैधनक रूपमा सबै आभदानी िधसद ि बैंङ्क भौिि प्रविवि गिी शीषयकगत जोड जभमाको आिािमा 
गोस्िािा भौिि तर्ाि गिेको छ िा छैन।  

(ि) दैधनक नगदबाट प्राप्त भएको िाजस्ि आभदानीलाई गोस्िािा भौिि तर्ाि गिी शीषयकगत आभदानी 
जनाएि िाजस्ि आभदानीको गोस्िािा खाता तर्ाि गिेको छ िा छैन। 
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८.९  िाजस्ि आभदानीको बैंङ्क नगदी वकताबको पिीक्षण 
(क) िाजस्िको कािोबािका लाधग उठाइएका सबै गोस्िािा भौिि र्स खातामा प्रविवि गरिएको छ िा 

छैन।  

(ख) नगद, बैंङ्क ि िाजस्ि आभदानी, विविि खण्डको डेधबट, िेधडट बाँकी महलमा गरिएका प्रविवि सही 
स्र्ानमा सही तरिकाबाट भएको छ िा छैन।  

(ग) म.ले.प.फा.नं.१०६ ि १०७ खाताले देखाएको जभमा िकम र्स खाताको बैंङ्क बाँकी ि नगद 
बाँकी महलको जोड िकमसँग धभडेको छ िा छैन िा र्स खाताको िाजस्ि महलको िेधडट बाँकी 
म.ले.प.फा.नं. १०६ ि १०७ को जभमा िकम बिाबि छ िा छैन।   

(घ) र्स खाताको सन्तलुन पिीक्षण गदाय नगद, बैंङ्क ि िाजस्ि, विविि तीनै खण्डको डेधबट जभमा 
िकमको जोड िकमसँग उक्त तीनै खण्डको िेधडट जभमा िकमको जोड िकम बिाबि हनु ुपनेमा 
भए िा नभएको। 

८.१० िाजस्िको बैंङ्क वहसाब धमलान विििणको पिीक्षण 

(क) से्रस्ताले देखाएको खातागत बैंङ्क मौज्दात िकम ि बैंङ्क स्टेटमेन्टले देखाएको खातागत बैंङ्क 
मौज्दात िकम बिाबि छ िा छैन। बिाबि नभएमा फिक िकमको लाधग फिक िकमको 
कच्िािािी- बैंङ्क दान्त्खला भएको ति कार्ायलर्मा भौिि पेस नभएको, गत आधर्यक िषयको 
भौििबाट आभदानी बाँधिएको िा अन्र् आिश्र्क व्र्होिा खलुाई र्ो विििण तर्ाि गिेको छ िा 
छैन।  

(ख) िाजस्ि से्रस्ता अनसुाि बैंङ्क मौज्दात ि बैंङ्क विििणमा उन्त्ल्लन्त्खत कुल मौज्दातमा भएका फिकको 
कािणसवहतको विििण तर्ाि गिी वहसाब धमलान गिेको छ िा छैन। 

८.१1 िाजस्ि आभदानीको आधर्यक विििण तर्ा फाटँिािीको पिीक्षण 

(क) कार्ायलर्ले प्राप्त गिेको आभदानी ि सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला गिेको िकम उपर्कु्त महलमा 
िढाएको छ िा छैन।  

(ख) गत आधर्यक िषयको लगत बाँकी र्ो आधर्यक िषयमा न्त्जभमेिािी सािेको धभडेको छ िा छैन।  

(ग) माधसक प्रधतिेदनको जभमा ि िावषयक विििणको अङ्क धभडेको छ िा छैन।  

(घ) गत िषयको नगद मौज्दात र्स आधर्यक िषयमा बैंङ्क दान्त्खला गिेको छ िा छैन।  

८.१२ किदाता लगतको पिीक्षण 

(क) सभपूणय सिकािी कार्ायलर्हरूमा िाजस्िको व्र्न्त्क्तगत लगत िाखी आिश्र्क जानकािी जस्तै शलु्क, 
प्राधप्त, दण्ड तर्ा बाँकी विििण प्राप्त गनय र्ो फािामको प्रर्ोग गनुय पदयछ। 

(ख) किदाताको ठेगाना, कािोबािको वकधसम, कािोबािको प्रकृधत उल्लेख गरिएको छ िा छैन। 

(ग) भकु्तानीको प्रकाि ि अन्र् कि धनिायिण विििण समािेश गरिएको छ िा छैन। 

(घ) किको प्रकािमा प्राधप्त िा िाजस्ि कि सेिा शलु्क, महसलु, दस्तिु, िोर्ल्टी िा अन्र् मध्रे् कुन 
प्रकािको हो सो बािे उल्लेख गरिएको छ िा छैन। 

८.१३  किदाता गोस्िािा लगत फािामको पिीक्षण 

(क) किदाताको एकीकृत अधभलेख िाख्न ेउद्देश्र्ले र्ो फािाम तर्ाि गरिएको हो। 

(ख) र्समा किदाताको कि सभबन्िी सभपूणय जानकािी जस्तै प्रत्रे्क किदाताको कि दावर्त्ि, असलुी, 
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बक्र्ौता ि अधग्रम असलुीको न्त्स्र्धत उपलधि गिाई आिश्र्क धनणयर् गनय सहज गने विषर् 
हेनुयपदयछ। 

८.१4  िाजस्ि, आभदानीको लगत ि असलुी प्रधतिेदनको पिीक्षण 

(क) िाजस्िको िावषयक आधर्यक विििण (म.ले.प.फा.नं.११०) मा लगत, असलुी, दान्त्खला ि बाँकी 
देखाएको िकम म.ले.फा.नं.१०६ ि १०८ मा देखाएको िकमसँग धभडेको छ िा छैन। 

(ख) गत आधर्यक िषयको लगत बाँकी र्ो आधर्यक िषयमा न्त्जभमेिािी सािेको छ िा छैन। 

(ग) माधसक प्रधतिेदनको जभमा ि िावषयक विििणको अङ्क धभडेको छ िा छैन। 

(घ) गत िषयको नगद मौज्दात र्स आधर्यक िषयमा बैंङ्क दान्त्खला गिेको छ िा छैन। 

८.१5 िाजस्ि, आभदानीको केन्रीर् अधभलेख खाताको पिीक्षण 

(क) कार्ायलर्ले पेस गने िाजस्ि सभबन्िी माधसक प्रधतिेदनको आिािमा माधसक रूपमा र्स खातामा 
अधभलेख िाखेको छ िा छैन। 

(ख) माधसक प्रधतिेदनको कुल आभदानी महलमा उल्लेख भएको िकमको आिािमा सभबन्त्न्ित 
मवहनासभमको िाजस्ि िकमको अधभलेख िान्त्खएको छ िा छैन। 

(ग) िाजस्ि आभदानी िकम अन्तगयत िाजस्िका शीषयकको सङे्कत कार्ायलर्को प्रकृधत अनसुाि िाख्न 
सवकने छ। 

८.१6 कोष अिस्र्ाको माधसक विििणको पिीक्षण 
(क) िाजस्ि आभदानीको केन्रीर् अधभलेख तर्ाि गिेको छ िा छैन। 

(ख) नेपाल िाि बैंङ्क िा खाता सञ्चाधलत बैंङ्कले देखाएको िकम वहसाब ि से्रस्ताले देखाएको िकम 
वहसाब फिक पिेको छ िा छैन। 

८.17 अन्तःशलु्क सभबन्िी िाख् नपुने खाता तर्ा विििण 
(क) अन्तःशलु्क धनर्मािली, २०५९ मा उल्लेन्त्खत धनभन अनसूुिीहरुः- 

१. उत्पादन तर्ा धबिी भएको दैधनक मौज्दात वहसाि (अनसूुिी-४) 

2. खरिद खाता (अनसूुिी-४ ग) 

३. धबिी खाता (अनसूुिी-४ घ) 

४. धर्ाि धनर्न्रण खाता (अनसूुिी-9 क) 

(ख) अन्तःशलु्क धनदेन्त्शका, २०६८ मा उल्लेन्त्खत धनभन अनसूुिीहरुः- 

१. माग फािाम दताय वहसाि खाता (अनसूुिी-18) 

2. उत्पादन तर्ा धनष्कासनको मास्केिािी, िावषयक प्रधतिेदन  (अनसूुिी-27) 

३. मवहना ि िावषयक धबिीको अन्तःशलु्क विििण (अनसूुिी-30) 

४. धनकासी सभबन्िी विििण (अनसूुिी-42) 

५. कच्िा पदार्य मौज्दात विििण (अनसूुिी-4४) 

६. अन्र् आिश्र्क अनसूुिीहरु 

 

८.18 आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेिाजस्िको आन्तरिक लेखापिीक्षण 
(क) आधर्यक ऐन, आर्कि ऐन, 2058,  मूल्र् अधभिवृद्ध कि ऐन,2052, अन्त: शलु्क ऐन, 2058 विधभन्न 
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धनर्म धनदेन्त्शका ि विभागीर् परिपर अनसुाि असलु गनुयपने भनी तोवकएको ि कि अधिकृतबाट 
धनिायिण भएको िाजस्ि सबै असलु भर्ो, भएन। जस्तै स्िरं् कि धनिायिण प्रणाली िा कि 
अधिकृतबाट कि लेखापिीक्षण भई धनिायिण भएको कि (विधभन्न कािणले लाग्ने र्प दस्तिु 
जरििाना आदद समेत) असलु भर्ो, भएन।  

(ख) असलु भई कार्ायलर्मा प्राप्त भएको िाजस्ि सभबन्त्न्ित िाजस्ि खातामा दान्त्खला भएको छ िा 
छैन।   

(ग) िाजस्िको लेखा रितपूियक िान्त्खएको छ िा छैन।  

(घ) प्राप्त हनु ुपने िाजस्ि िकम, प्राप्त भएको िकम ि प्राप्त हनु बाँकी िकमको र्र्ार्य लगत धनर्मानसुाि 
िाख्नपुने खातामा प्रविवि गिी लगत कसी िाखेको छ िा छैन।  

८.19 भन्साि कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेिाजस्िको असलुी प्रविर्ाको पिीक्षण 
(क) भन्साि क्षेर मा सामान आएपधछ पैठािीकतायले सोको घोषणा गिी, प्रज्ञापन पर भिी धबल विजक, 

उत्पन्त्त्तको प्रमाणपर, धबमाको कागज, माल िलानको कागज आदद कागजात संलग्न गिी पेस 
गनुयपदयछ। आर्ातकतायले आफ्नो सामानको मूल्र् सो समानमा लाग्ने भन्साि महसलु, मूल्र् 
अधभिवृद्ध कि लाग्नेमा सो समेत स्िरं् िा एजेन्टिािा भिी प्रज्ञापन पर दताय गिाउन ुपदयछ। सो 
बमोन्त्जम गरिएको छ िा छैन।  

(ख) दताय पधछ अरू प्रविर्ा बाँकी नै हुँदा पधन आफूले घोषणा गिे अनसुािको लाग्न ेमहसलु, कि िकम 
नगद शाखामा बझुाउन सक्ने व्र्िस्र्ा छ। नगद शाखाले बझेुको िकम, बैंङ्क भौिि िकम प्रज्ञापन 
परमा उल्लेख गिी सही गरि ददनपुछय। सो व्र्िस्र्ा कार्ायन्िर्न भएको छ िा छैन।  

(ग) प्रज्ञापन पर अनसुािको विििण आधसकुडा शाखामा कभप्र्टुि ि प्रविवि गने गरिएको छ िा छैन ।   

(घ) तोक आदेशका लाधग भन्साि अधिकृत कहाँ पेस गने ि भन्साि अधिकृतले डकुमेन्ट ि सामान जाँि 
गनय जाँिकी तोकी ददनपुनेमा सो बमोन्त्जम गरिएको छ िा छैन।  

(ङ) जाँिकीले आिश्र्क डकुमेन्ट संलग्न गिेको छ िा छैन, प्रज्ञापन पर भिेको ठीक छ िा छैन। 
जाँच्नपुनेमा सो व्र्िस्र्ा प्रभािकािी छ िा छैन।  

(ि) सामानको भौधतक जाँि गनुयपने। भौधतक जाँि गदाय भन्साि अधिकृत िा सभभि भएसभम प्रमखु 
भन्साि अधिकृत िहनपुनेमा सो बमोन्त्जम गरिएको छ िा छैन।  

(छ) सामान जाँिकी ि भन्साि अधिकृतले लाग्ने िाजस्ि धनिायिण गिी प्रज्ञापन परमा सही गनुयपनेमा सो 
बमोन्त्जम गरिएको छ िा छैन।  

(ज) कभप्र्टुि डाटा इन्त्न्रको लाधग आधसकुडा शाखामा पनुः जाने, र्स शाखामा भन्साि महशलु 
लगाएको दिबन्दी धमले नधमलेको जाँि समेत हनुे व्र्िस्र्ा िहेकोमा सो अिलभबन गरिएको छ िा 
छैन।  

(झ) नगद तर्ा िधसद शाखामा लाग्ने िाजस्ि िकम दान्त्खला गने ि उक्त शाखाबाट जाँि पास 
आदेशको धनस्सा धलनपुनेमा सो बमोन्त्जम भएको छ िा छैन।  

(ञ) गेट शाखाले जाँि पास भएका मालबस्तकुो अधभलेख िाखी गेट पास प्रदान गिेपधछ आर्ातकतायले 
भन्साि परिसिबाट सामान धलई जान सक्ने व्र्िस्र्ा िहेकोमा सोको परिपालना भएको छ िा 
छैन।  
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८.२0 भन्साि कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेिाजस्िको लेखापिीक्षण 
(क) प्रज्ञापन परमा तोवकएको िा भन्साि कार्ायलर्बाट धनिायिण भएको िाजस्ि सबै असलु भर्ो, भएन।  

(ख) भन्साि कार्ायलर्ले आफैले आन्तरिक जाँि गदाय कुनै कािोबािमा घटी िा छुट हनु गएको िा र्प 
उठाउन ुपने भनी पनुः र्वकन गिेको िाजस्ि िकम असलु भर्ो, भएन।  

(ग) असलु हनु आएको िाजस्ि िकम सबै सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला भर्ो, भएन।  

(घ) ठुलो परिमाणमा सामान आर्ात गनेले सबै सामान एकै पटक भन्सािमा आइ नपगु्ने हुँदा सामान 
आइपगुेको परिमाण अनसुाि िाजस्ि धलने गिी पिैु सामानको लाधग लाग्ने िकम ििौटी िाखेको 
हनुपुनेमा ििौटी िाखेको छ िा छैन सामान आए अनसुाि पटक-पटक (पटके जनाई) लाग्ने 
भन्साि तर्ा अन्र् कि सो ििौटीबाट सदि स्र्ाहा गिी सन्त्ञ्चत कोषमा दान्त्खला गिेको छ िा 
छैन।  

(ङ) नगद िा िेक ड्राफ्टबाट प्राप्त िकम बनु्त्झधलने बझेुको धनस्सा स्िरूप प्रज्ञापन परमा नै जनाई सही 
गने प्रिलन देन्त्खएकोले सो िकम बिाबिको आभदानी िधसद काटेको छ िा छैन हेने। बझेुको 
िकम भन्दा घटीको िधसद काटी िाजस्ि खातामा घटी िकम दान्त्खला गिेको छ िा छैन। प्राप्त 
िकम बिाबिकै िधसद काटे िा नकाटेको धभडाउने।  

८.२1 र्ातार्ात व्र्िस्र्ा कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेिाजस्िको असलुी प्रविर्ा 
(क) सिािी दताय तर्ा नामसािी प्रविर्ामा सरुु सिािी दतायको लाधग धनिायरित ढाँिामा विधभन्न कागजात 

(प्रज्ञापन पर, धबल, आर्ातकतायको दताय प्रमाण पर, नागरिकता, आदद) संलग्न गिी धनिेदन दताय 
गनुयपदयछ। 

(ख) प्राविधिक शाखाबाट सिािी जाँि तर्ा प्रदूषण जाँि गिाउन ुपदयछ।  

(ग) सिािी दताय शाखाबाट लाग्ने सिािी कि तर्ा अन्र् दस्तिु र्वकन गने। 

(घ) िाजस्ि लेखा शाखामा जभमा गने।  

(ङ) सिािी दताय फाँटबाट सिािीको अधभलेख खडा गिाउने।  

(ि) कार्ायलर् प्रमखु िा तोवकएका अधिकृतबाट स्िीकृत गिाउने।   

(छ) स्िीकृत प्रमाण परमा दतायबाट छाप लगाई ददनपुदयछ।   

(ज) निीकिण गदाय धनिेदन दताय गिाउने, सिािी दताय फाँटबाट सिािी कि र्वकन गिाउने, िाजस्ि 
बझुाउने, सभबन्त्न्ित फाँटमा निीकिण िेकडय गिाउने ि अधिकृतको प्रमान्त्णत गिाई प्रमाण परमा 
दतायबाट छाप लगाई ददने प्रविर्ा अिलभबन गनुयपदयछ।   

(झ) िालक अनमुधत पर वितिण गदाय दिखास्त ददने, धलन्त्खत एिं प्रर्ोगात्मक पिीक्षा धलई अन्त्न्तम 
नधतजा प्रकाशन गिी िालक अनमुधत पर वितिण गरिन्छ।  

८.२2 र्ातार्ात कार्ायलर्ले िाख् नपुने खाता तर्ा विििण 
सिािी तर्ा र्ातार्ात व्र्िस्र्ा धनर्मािली, २०५४ का अनसूुिीमा उल्लेन्त्खत धनभन खाता तर्ा 
विििणः- 

१. दस्तिु ताधलका (अनसूुिी-3) 

२. सिािी दताय वकताब (अनसूुिी-3) 

३. िालक अनमुधत पर/निीकिण दताय वकताब (अनसूुिी-19) 
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४. परििालक अनमुधत पर/निीकिण वकताब (अनसूुिी-29) 

५. बाटो इजाजत पर दताय वकताब(अनसूुिी-38) 

६. अन्र् आिश्र्क अनसूुिीहरु 
८.२3 र्ातार्ात कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेिाजस्िको लेखापिीक्षण 

(क) िाल ुआधर्यक ऐन, अध्र्ादेश, सिािी ऐन धनर्म, विभागीर् धनदेन्त्शका परिपरबाट तोवकएको िकम 
असलु गिेको छ िा छैन।   

(ख) कानून बमोन्त्जम लाग्ने दस्तिु तर्ा कि असलुी भएको गणना गनय सवकने गिी पर्ायप्त प्रमाण कागज 
संलग्न छ िा छैन।  

(ग) सालिसालै निीकिण नगिी िेिै िषयको दस्तिु तर्ा कि ि जरििाना समेत लाग्नेमा सबै िषयको 
िाजस्ि वहसाब गिी असलु गनुयपने िकम असलु गिेको छ िा छैन। िाल ु िषयको मार धलई 
अन्त्घल्ला िषयको िाजस्ि उठाउन छुटाएको छ िा छैन।  

(घ) असलु भई कार्ायलर्मा प्राप्त भएको िाजस्ि सभबन्त्न्ित िाजस्ि खातामा दान्त्खला भएको छ िा 
छैन।   

(ङ) प्राप्त हनुपुने िाजस्ि िकम, प्राप्त भएको िकम ि प्राप्त हनु बाँकी िाजस्ि िकमको र्र्ार्य लगत 
धनर्मानसुाि िाख्न ुपने खातामा प्रविवि गिी लगत कसी िाखेको छ िा छैन।  

८.२4  अदालतमा प्राप्त हनु ेिाजस्िको लेखापिीक्षण 
(क) अदालतका धनणयर्, फैसलाबाट तोवकएको िाजस्ि िकम असलु भएको छ िा छैन।  

(ख) असलु भएको िाजस्ि िकम िाजस्ि खातामा दान्त्खला भएको छ िा छैन।   

(ग) उठ्न ुपने िाजस्ि िकम, उठेको िकम ि उठ्न बाँकी िकमको र्र्ार्य लगत कसी िाखेको छ िा 
छैन।  

८.२5  न्त्जल्ला प्रशासन कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेिाजस्िको लेखापिीक्षण 
(क) िाहदानी वितिण दस्तिु, हातहधतर्ाि इजाजत पर ि निीकिण दस्तिु, हातहधतर्ाि खिखजानाको 

दस्तिु, संघ, संस्र्ा दताय ि निीकिण दस्तिु, परपधरका दताय तर्ा निीकिण दस्तिु, प्रमखु न्त्जल्ला 
अधिकािीले हेने मदु्दाको फैसला िा धनणयर् भए अनसुािको िकम लाग्ने विधभन्न शलु्क, दस्तिु आदद 
िाजस्िको दििेट हेने। सो अनसुाि उठाउनपुने िकम उठेको छ िा छैन।  

(ख) मदु्दाको धनणयर् बमोन्त्जम लाग्ने दण्ड जरििाना आददबाट उठ्नपुने िकम उठेको छ िा छैन।  

(ग) उठेको िकम सभबन्त्न्ित िाजस्ि शीषयकमा दान्त्खला भएको छ िा छैन।  

(घ) स्र्ानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुाि सभबन्त्न्ित न्त्जल्ला समन्िर् सधमधतसँग िाजस्ि 
बाँडफाँट गनय तोवकएको दि अनसुािको िकम न्त्जल्ला समन्िर् सधमधतमा पठाई बाँकी िकम 
िाजस्ि खातामा जभमा गिेको छ िा छैन सोको वहसाब ठीक छ िा छैन। 

८.२6 मालपोत कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेआन्तरिक लेखापिीक्षण 
(क) जग्गाको धलखत िन्त्जिेशन गदाय जग्गाको न्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन भन्दा घटी मूल्र् िाखेको छ िा छैन।  

(ख) घिको बेिधबखन पारित गदाय आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्बाट कि फुकुिा प्रमाण पेस गिेको छ िा 
छैन।  

(ग) िन्त्जिेशन दस्तिु धलन्त्खतको प्रकाि तर्ा मूल्र् अनसुाि फिक फिक दिबाट लाग्ने व्र्िस्र्ा 
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भएकोले प्रिधलत कानूनले तोकेको दि अनसुाि असलु गिेको छ िा छैन।  

(घ) अको न्त्जल्लाबाट पारित भई आएको धलखत न्त्जल्लाको न्रू्नतम मूल्र्ाङ्कनसँग धभडाई धभडेपधछ मार 
दान्त्खला खािेज गिेको छ िा छैन।  

(ङ) स्र्ानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ अनसुाि सभबन्त्न्ित न्त्जल्ला समन्िर् सधमधतसँग िाजस्ि 
बाँडफाँट गनय तोवकएको दि अनसुािको िकम न्त्जल्ला समन्िर् सधमधतमा पठाई बाँकी िकम 
िाजस्ि खातामा जभमा गिेको छ िा छैन। सोको वहसाब ठीक छ िा छैन। 

(ि) धनर्मानसुाि लाग्ने पुजँीगत लाभ कि असलु गिी दान्त्खला गरिएको छ िा छैन। 
८.27 हलुाक कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेिाजस्िको लेखापिीक्षण 

(क) िाजस्ि अधभलेख िाख्न ुपने म.ले.प.फािामहरू १०२, ि १०५ प्रर्ोग गिेको छ िा छैन। त्र्स्ता 
खातामा जनाउन ुिा िढाउन ुपने अधभलेख िढाएको ठीक छ िा छैन।  

(ख) प्राप्त वटकट ि धबिी भएका वटकटको अधभलेख र्र्ार्य छ िा छैन।  

(ग) से्रस्ता अनसुाि बाँकी िहेको वटकट र्र्ार्य रूपमा मौज्दातमा बाँकी छ िा छैन।  

(घ) धबिी भएका वटकट ि हलुाक िस्तबुाट प्राप्त िकम िाजस्ि खातामा दान्त्खला भएको छ िा छैन।  

(ङ) इलाका तर्ा अधतरिक्त हलुाकलाई उज्राती (उिािोमा) ददइएको वटकट ि हलुाक िस्तकुो भिपाई ि 
अधभलेख र्र्ार्य छ िा छैन।  

८.28 हलुाक बित बैंङ्क ि िनादेशको लेखापिीक्षण 
(क) बित बैंङ्क सञ्चालन गदाय बित तर्ा लगानीको अधभलेखका लाधग खातामा कािोबािको वहसाब 

िढाई र्र्ार्य अधभलेख िाखेको छ िा छैन।  

(ख) बित बैंङ्क सञ्चालनका धनर्म, कार्यविधि ि परिपर अनसुाि बितमा ददने धर्ाज ि लगानीमा धलने 
धर्ाजको गणना गिेको ठीक छ िा छैन।  

(ग) तोवकए बमोन्त्जम न्रू्नतम ि अधिकतम िकम िाखेको िा न्त्झकेको ठीक छ िा छैन।  

(घ) कािोबाि ि प्रधतिेदन गिेको अङ्क र्र्ार्य छ िा छैन।  

(ङ) बैंङ्क मौज्दात िहेको िकम बैंङ्क स्टेटमेन्टसँग धभडेको छ िा छैन।  

(ि) नगद मौज्दात िकम ठीक छ िा छैन।  

(छ) िनादेश कािोबाि सञ्चालन गदाय अधभलेख िाख्न प्रर्ोग गनुयपने खाता तर्ा फािाममा प्रत्रे्क 
कािोबािको वहसाब िढाई र्र्ार्य अधभलेख िाखेको छ िा छैन।  

(ज) िनादेश पठाएकोमा पहुँिको धनस्सा ि भकु्तानी ददएकोमा सोको जानकािी पठाएको छ िा छैन। 
भकु्तानी पाउनपुने व्र्न्त्क्तले नै पाएको भन्ने र्रे्ि प्रमाण, भिपाई छ िा छैन।  

(झ) िनादेश पठाए बापत लाग्ने धनिायरित दस्तिु (कधमसन) धलई िाजस्ि खातामा दान्त्खला गिेको छ िा 
छैन। सो िकम िनादेश खाता ि िाजस्ि से्रस्तासँग बिाबि भई धभडको छ िा छैन।  

(ञ) वहसाब धमलानको धसलधसलामा केन्रमा पठाएको िा केन्रबाट प्राप्त िकमको र्र्ार्य वहसाब खातामा 
िढाएको छ िा छैन।  
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अनसूुिी-१२ 

(दफा ८ को उपदफा (२) ि दफा १५ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

ििौटीको लेखापिीक्षण 

 

९.  ििौटीको लेखापिीक्षणमा सभभावित जोन्त्खम: ििौटीको लेखापिीक्षणमा सभभावित जोन्त्खम देहार् बमोन्त्जम िहेका 
छन:्- 

(क) गोश्वािा खाता ि व्र्न्त्क्तगत खाता नधभडने। 

(ख) गत आधर्यक िषयको न्त्जभमेिािी घटी िा बढी साने। 

(ग) एउटा फमयको ििौटी अको फमयको व्र्न्त्क्तगत खातामा अधभलेख गने। 

(घ) जभमा भएको िकम भन्दा घटी िा बढी वफताय खिय लेख्न।े 

(ङ) धबल बाट कट्टा भएको िकम ििौटी दान्त्खला नगने। 

(च) रवुट सच्र्ाउने अिधि समाप्त नहदैु ििौटी वफताय गने। 

(छ) कि िकु्ता ि मूल्र् अधभिवृद्ध कि समार्ोजन नगिी ििौटी वफताय गने। 

(ज) कार्ायलर्को खाताले देखाएको कोषको खातामा िहेको ििौटी नधभडने। 

(झ) ििौटीको गोश्वाि भौिि नउठाउने ि खातामा अधभलेख नगनेखािेज। 

(ञ) गाधभएका कार्ायलर्को ििौटीको अधभलेखन नगने। 

(ट) ििौटी खाता बाट अन्र् प्रर्ोजनका लागी खिय गने। 

(ठ) कावटन ुपने ििौटी प्रिधलत धनर्म भन्दा फिक दिमा काटने। 

(ड) अधग्रम िझुाउन ुपने ििौटी िकम सभबन्त्न्ित शीषयकको िजेटिाट खिय नगने। 

९.१ ििौटीमा जभमा हनु ेिकमः- ििौटीमा जभमा हनुे िकम देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:्- 

(क) नेपाल सिकािलाई बझुाउनपुने िाजस्ि अधग्रम रूपमा बझुाउन।  

(ख) नेपाल सिकािलाई बझुाउनपुने िाजस्ि कधत बझुाउन ुपने भन्ने धनणयर् नहुँदै त्र्स्तो िाजस्ि िकम अधग्रम 
रूपमा बझुाउन।  

(ग) बोलपर िा धललाममा भाग धलनको लाधग सभबन्त्न्ित कार्ायलर्ले तोवकददएको बोलपर जमानत िकम 
दान्त्खला गनय।  

(घ) कुनै काम गनय अगािै कुनै िकम अधग्रम ििौटी िाख्न ुपने भनी सतय भएमा त्र्स्तो सतय पूिा गनय।  

(ङ) नेपाल सिकाि, अदालत िा कुनै कार्ायलर्ले मागेको ििौटी जमानत बझुाउन।  

(ि) अन्र् कुनै कािणबाट ििौटी िाख्नपुने भए त्र्स्तो िकम बझुाउन।  

(छ) भन्साि कि सभबन्िी कार्ायलर्हरूमा धनकासी पैठािी कामको धसलधसलामा ि अधग्रम कि िा वििाददत 
कि िकम।   

(ज) अदालत तर्ा अियन्र्ावर्क धनकार्मा मदु्दा माधमलाका धसलधसलामा आिश्र्क जमानत िकम।  

      ििौटीको लेखापिीक्षण गदाय  पिीक्षण गनुयपने विषर्हरु देहार् बमोन्त्जम िहेका छन:्- 
९.२ ििौटीको लेखापिीक्षण 

(क) ििौटी खातामा िढाएको प्रत्रे्क प्रविविसँग सभबन्त्न्ित कागजात जाँच्ने। ििौटी िकम आभदानी बाँिेको 
ि वफताय खिय लेखेकोमा धनर्मपूियकको प्रविर्ा ि पर्ायप्त आिाि प्रमाण संलग्न गरिएको छ िा छैन।  
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(ख) ििौटी आभदानी हुँदा आभदानी िधसद काटेको छ िा छैन।  

(ग) सदि स्र्ाहा गिेकोमा सो िकम िाजस्िमा आभदानी बाँिेको छ िा छैन।  

(घ) धनर्मानसुाि भर्ाद पगुेको ििौटी वफताय िा सदि स्र्ाहा गिी खाता बन्द गिेको छ िा छैन।  

(ङ) बैंङ्कमा बढी मौज्दात देन्त्खएको िकम धनर्ममा तोवकए को प्रविर्ा पूिा गिी धनर्मानसुाि सदि स्र्ाहा 
गिेको छ िा छैन।  

(ि) व्र्न्त्क्तगत ििौटी खाताको आिािमा आधर्यक िषयको अन्त्र्मा नाम नामेसीसवहतको विििण तर्ाि गिेको 
छ िा छैन। 

(छ) ििौटी खाता, व्र्न्त्क्तगत ििौटी खाता ि नाम नामेसी विििणका जोड जभमा ठीक छ िा छैन। 

(ज) व्र्न्त्क्तगत नाम नामेसी अनसुािको ििौटी िकम ि ििौटी खाताको ििौटी बाँकीमा देखाइएको मौज्दात 
िकम धभडेको छ िा छैन।  

(झ) ििौटी खाताको मौज्दात ि मास्केिािी तर्ा आधर्यक विििणको मौज्दात धभडेको छ िा छैन।  

(ञ) ििौटी खाताले देखाएको बैंङ्क बाँकी ि बैंङ्क स्टेटमेन्ट अनसुािको बाँकी धभडेको छ िा छैन। नधभडेकोमा 
कािण खलुाइएको छ िा छैन।  

(ट) कार्ायलर्मा प्राप्त ििौटी िकम र्र्ाशीघ्र बैंङ्क जभमा गिेको छ िा छैन।  

(ठ) गत आधर्यक िषयसभमको मौज्दात र्स आधर्यक िषयमा न्त्जभमेिािी सादाय से्रस्ता अनसुािको मौज्दात सािेको 
ठीक छ िा छैन। 

(ड) ििौटी िकम अन्र् प्रर्ोजनमा खिय गिेको छ िा छैन। अन्र्र खिय गिेको भए वफताय िा सोिभनाय 
गिेको छ िा छैन।  

(ढ) बोलपर िा धसलबन्दी दिभाऊपरसार् धनर्मानसुाि िा बोलपर सूिना बमोन्त्जमको जमानत िकम ििौटी 
िाखेको छ िा छैन। त्र्स्तो िकम अविलभब ििौटी खातामा आभदानी बाँिेको छ िा छैन।  

(ण) सभझौता गदाय धनर्मानसुाि िा बोलपर सूिना बमोन्त्जमको र्प कार्यसभपादन जमानत िकम जभमा गिेको 
छ िा छैन। अधिकाि प्राप्त अधिकािीको धनणयर्बाट गिेको हो िा होइन।  

(त) ठेक्काको धबल भकु्तानी ददँदा धनर्मानसुाि सेक्र्रुिटी धडपोन्त्जट कट्टा गिेको छ िा छैन। कट्टा गिेको िकम 
आभदानी बाँिी प्रत्रे्क ठेकेदािको व्र्न्त्क्तगत ििौटी खातामा अद्यािधिक गिी िाखेको छ िा छैन।  

(र्) ििौटी खाताको लेखापिीक्षण गदाय कार्ायलर्को गत आधर्यक िषयको र्ो आधर्यक िषयमा अल्र्ा गनुयपने 
िकम कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले िाखेको अधभलेखसँग धभडेको छ िा छैन हेनुयपदयछ। गत 
आधर्यक िषयमा कुनै कार्ायलर्को नाममा िकम बाँकी िहेकोमा र्ो आधर्यक िषयमा सो कार्ायलर् खािेज 
भई सो कार्ायलर्को िकम समेत जोडेि अल्र्ा भएको छ भने सोको समेत र्वकन गने। 

(द) कार्ायलर्ले से्रस्तामा बाँिेको आभदानी ि कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले कार्ायलर्गत रूपमा 
बाँिेको आभदानी धमलेको छ िा छैन। 

(ि) कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्को नाममा खोधलएको ििौटी खाता बाहेक कार्ायलर्को नाममा 
खोधलएका अन्र् समूहका खाताबाट ििौटी जभमा तर्ा खिय गिेको छ िा छैन। 

(न) असाि मसान्तमा जािी भएका िेक िा बाँकी भएका नगद िकमको सभबन्िमा से्रस्ता ि बैंङ्क मौज्दातमा 
फिक पिेको िकमको बैंङ्क धभडान विििण बनाएको छ िा छैन। 
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९.३ ििौटी वफताय गदाय हेनुयपने विषर् 
(क) काम सभपन्न गिेपधछ सभझौता बमोन्त्जमको अिधिसभम ममयत सभभाि गिेको िा ममयत गनुयपने अिधि 

नाघेको, ममयत गनुय नपने अिस्र्ामा सभबन्त्न्ित प्राविधिकले धसफारिस गिेको छ िा छैन।  

(ख) उक्त काम बापतको लाग्ने कि तर्ा मूल्र् अधभिवृद्ध कि दान्त्खला भएको कि कार्ायलर्को कि फुकुिा 
प्रमाण िा कि िकु्ता प्रमाण पेस गिेको छ िा छैन।  

(ग) िासन ठेक्का ि िाजस्ि ठेक्काको ििौटी वफताय गदाय कबोल अनसुािको काम सभपन्न गिेको िा कबोल 
अनसुािको िकम बझुाएको छ िा छैन।  

(घ) एउटा काम पूिा भई ििौटी वफताय हनुे अिस्र्ा भए तापधन सोही ठेकदािको अको ठेक्काको काम पूिा 
नगिी ठेक्का तोधडएको ि बाँकी काम पूिा गनय लागेको बढी खिय धनजबाट असलु उपि गनुयपने अिस्र्ा छ 
िा छैन।  

(ङ) ठेक्का तोधडई िा कुनै कािणले जफत हनुे धनणयर् भएको ििौटी जफत गिी िाजस्ि खातामा जभमा गिेको 
छ िा छैन।  

(ि) आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्ले ठेकेदािको िकम पठाइददन ुभनी लेन्त्ख आएको भएमा सो अनसुाि गिेको 
छ िा छैन।  

९.४ आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेििौटीको विििण 
(क) अधग्रम आर्कि बापत िाजस्ि अनसुन्िान कार्ायलर्ले पठाएको िा कि तर्ा मूल्र् अधभिवृद्ध कि 

बापतको ििौटी।  

(ख) आन्तरिक िाजस्ि विभाग िा िाजस्ि न्र्ार्ाधिकिणमा पनुिािेदन गनय जाँदा िाखेको ििौटी। 
९.४.१ आन्तरिक िाजस्ि कार्ायलर्मा प्राप्त हनु ेििौटीको विििणको लेखापिीक्षण 

(क) अधग्रम कि बापतको ििौटी अन्त्न्तम कि धनिायिण भएपधछ सो बमोन्त्जम सदि स्र्ाहा िा वफताय 
पाउने भएमा सभबन्त्न्ितलाई वफताय गरिने हुँदा सो बमोन्त्जम भए िा नभएको। 

(ख) पनुिािेदन सनु्ने धनकार्को फैसलामा तोवकए बमोन्त्जम कि लाग्ने िकम िाजस्ि खातामा जभमा 
गिी वफताय पाउने ठहिेको िकम ििौटी िाख्न ेव्र्न्त्क्तलाई वफताय हनुेमा सो बमोन्त्जम गिेको छ िा 
छैन।   

९.५ भन्साि कार्ायलर्मा िहन ेििौटीको विििण   
(क) पास बकु ििौटीः उद्योगहरूले कच्िा पदार्य आर्ात गदाय पास बकु ििौटी िाख्न।े आर्ाधतत कच्िा 

पदार्यबाट तर्ािी िस्त ुपनुः धनर्ायत गिेपधछ ििौटीबाट पनुः सामान ल्र्ाउन पाउने िा वफताय लान िाहेमा 
वफताय हनुे।   

(ख) मदु्दाको ििौटीः कैद पने अपिािमा पिाउ पिेकाको कैद बापतको ििौटी िहने हनु्छ। र्स्तो िकम 
मदु्दा फैसला भएपधछ धमनाहा भए वफताय हनुे, नभए सदि स्र्ाहा हनुे।  

(ग) मूल्र्ाङ्कन ििौटीः धबजक भन्दा बढी मूल्र् धनिायिण भएमा िा भन्साि कार्ायलर्ले गिेको मूल्र्ाङ्कन न्त्ित्त 
नबझेुमा ििौटी िाखी सामान छुटाउने ि विभागमा धनिेदन (पनुिािेदन) गिी कार्म भै आएको मूल्र्ाङ्कन 
अनसुाि वफताय िा सदि स्र्ाहा हनुे।   

(घ) पटके ििौटीः एउटै धबजकबाट ठुलो परिमाणको सामान आर्ात गदाय भन्सािमा एकैपटक सामान आउन 
नसक्ने न्त्स्र्धतमा आर्ातकतायले पिैु सामानको लाग्ने भन्साि ििौटीमा िाख्न ेि लटलटमा सामान आउँदै 
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जाँदा सोको परिमाण अनसुाि लाग्ने भन्साि महसलु ििौटीबाट सदि स्र्ाहा हुँदै जाने।  

(ङ) धललामको ििौटीः िोिीको सामान भधन पिाउ पिी धललाम भएका समानको धललाम गने व्र्न्त्क्त िा 
संस्र्ाबाट प्राप्त िकम ििौटीमा जभमा हनुे, सामानिनीले पनुिािेदन गिी न्त्जतेमा सो धललाम कािोबािबाट 
प्राप्त िकम धनजलाई वफताय हनुे। बेिारिसे सामान भएमा कधमसन कटाई बाँकी िकम सदि स्र्ाहा हनुे।   

(ि) सङ्कते दिवििा: भन्साि दिबन्दीमा वििाद भएमा ििौटी िाखी सामान छुटाउन सक्ने, विभागको धनणयर् 
बमोन्त्जम सदि स्र्ाहा िा बाँकी वफताय हनुे।  

९.५.१ भन्साि कार्ायलर्मा िहन ेििौटीको लेखापिीक्षण 
उक्त ििौटी वफताय िा सदि स्र्ाहा गदाय सभबन्त्न्ित विभागीर् धनणयर्, अदालतको फैसला, अन्र् आिश्र्क 
प्रमाण कागजात संलग्न गिी ििौटी वफताय िा सदि स्र्ाहा गिेको छ िा छैन।   

९.६ भधूमसिुाि कार्ायलर्मा हनु ेििौटीको लेखापिीक्षण 
मोहीले जग्गािनीलाई बझुाउन ु पने कुत बाली बापतको िकम प्राप्त भएमा जग्गाको वकत्ता नं., क्षेरफल ि 
जग्गाको वकधसमको आिािमा लाग्ने िकम ििौटी खातामा जभमा गनुयपदयछ। सो िकम धनिेदन (जग्गािनी 
प्रमाण पजुाय, नागरिकता प्रमाणपर, मालपोत धतिेको िधसदसवहत) प्राप्त भएपधछ जग्गािनी हो भन्ने र्वकन गिी 
धनजलाई भकु्तानी ददनपुदयछ। सेिा दस्तिु बापत कुल िकमको दईु प्रधतशत िकम कट्टा गिी िाजस्ि खातामा 
जभमा गिी बाँकी िकम जग्गािनीलाई ददनपुदयछ।  

९.७ न्त्जल्ला प्रशासन कार्ायलर्मा िहन ेििौटीको लेखापिीक्षण 
न्त्जल्ला प्रशासन कार्ायलर्मा साियजधनक अपिाि अन्तगयतका मदु्दा, हातहधतर्ाि, खिखजाना सभबन्िी मदु्दा, कालो 
बजाि सभबन्िी मदु्दा, भ्रिािाि सभबन्िी मदु्दा आददबाट िान्त्खएको ििौटी िकम ती मदु्दाको फैसला, धनणयर् 
बमोन्त्जम वफताय िा सदि स्र्ाहा गरिनपुदयछ। र्स्तो ििौटी वफताय िा सदि स्र्ाहा गदाय सभबन्त्न्ित फैसला,  

धनणयर् छ िा छैन, हेनुयपदयछ। 
९.८ अदालतमा िहन ेििौटीको विििण 

(क) सिकाििादी मदु्दामा ििौटी माग गने आदेश भएमा आदेश बमोन्त्जमको ििौटी।  

(ख) फैसला बमोन्त्जम कोटय वफ ििौटी। 

(ग) लेनदेन मदु्दामा फैसला भएपधछ ददनपुने।   

(घ) िकम धबगो भिाई ददनेमा धबगो बमोन्त्जमको िकम।   
९.८.१ अदालतमा िहन ेििौटीको लेखापिीक्षण 

अदालतको फैसला िा आदेशले िादीलाई भिाइ ददने िा िाख् नेलाई वफताय ददने आदेश अनसुाि पनुिािेदन पिे 
नपिेको बझेुि मार वफताय ददनपुनेमा सो बमोन्त्जम भएको छ िा छैन। पनुिािेदन पिेको भए अन्त्न्तम धनणयर् 
भए बमोन्त्जम गनेमा सो बमोन्त्जम भएको छ िा छैन।  
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       अनसूुिी-१३ 
(दफा ९ सँग सभबन्त्न्ित) 

प्रिेश बैठक 

 

आज धमधत ................... गते कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्बाट आधर्यक िषय २०...........को आन्तरिक 
लेखापिीक्षण गनय खवटएका लेखापिीक्षक ि .......................कार्ायलर्को तफय बाट तपधसल बमोन्त्जमको 
उपन्त्स्र्धतमा प्रिेश बैठक गिी देहार् बमोन्त्जम छलफल तर्ा धनणयर् गरिर्ो 
 

 

कार्ायलर्को तफय बाट उपन्त्स्र्धत     लेखापिीक्षकको तफय बाट उपन्त्स्र्धत 

१……………………………………….       १……………………………… 

२……………………………………….       २……………………………… 

३……………………………………..       ३…………………………….. 

 

 

१.छलफलका विषर् 

 

 

 

२.  धनणयर् 
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अनसूुिी-१४ 

(दफा १२ सँग सभबन्त्न्ित) 

लेखापिीक्षण वटपोट 

कार्ायलर् कोड नं.  

कार्ायलर्को नाम:-   

बजेट उपशीषयक नं:-        आधर्यक िषय:२०..।.... 
 

           पाना नं. 

धस.नं भौिि नं. धमधत व्र्होिा कैवफर्त 

१. 
    

२. 
    

३. 
    

४. 
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अनसूुिी-१५ 

(दफा १५ को उपदफा (६) सँग सभबन्त्न्ित) 

अनगुमन जाँिसूिी 
 

१. धनिीक्षण/अनगुमन गिेको कार्ायलर्को नामः                   २. धनिीक्षण गरिएको धमधतः 
 

३. कोष प्रमखुको नामः       

ि.सं. अनगुमन तर्ा धनिीक्षण गरिन ेक्षरे तर्ा विषर् छ छैन 

१.  धनकासा सभबन्िमा 

 

 

 

१.१ 

 

कार्ायलर्बाट धनकासा मागको लाधग भकु्तानी आदेश प्राप्त भएकोमा धनकासा ददँदा देहार्मा 
उन्त्ल्लन्त्खत विषर्को जाँि गिी र्वकन भएपिात ्मार भकु्तानी ददइएको 

  

(क)  माधसक खिय अनमुान    

(ख)  माधसक फाँटिािी   

(ग)  स्िीकृत िावषयक कार्यिम   

(घ)  िावषयक खरिद र्ोजना   

(ङ)  िोक्का/फुकुिाको अिस्र्ा   

(ि)  अन्र् आिश्र्क कागजात   

 

१.२ 

आधर्यक िषय समाप्त हनुभुन्दा कभतीमा सात ददन अगािै भकु्तानी धनकासा बन्द गनुयपने 
कानूनी व्र्िस्र्ाको पालना भएको 

(उक्त व्र्िस्र्ा पालना गिाउन कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले गिेको प्रर्ास भए) 

  

 

 

 

१.३ 

 

आधर्यक िषय समाप्त हनु सातददन बाँकी िहँदाको समर्मा देहार्को अिस्र्ा पिी सोलाई 
प्रमान्त्णत गने आिश्र्क कागजात भएमा मार भकु्तानी धनकासा ददन सवकने व्र्िस्र्ा 
भएकोले उक्त समर्मा त्र्स्तो अिस्र्ामा बाहेक भकु्तानी धनकासा ददएको 

  

(क) विज नहनुे बजेट भएमा                                   

(ख) कार्यिम संशोिन भई र्प बजेट प्राप्त भएमा   

(ग) खियको स्रोत परिितयन भएमा                              

(घ) अधत आिश्र्क काम पिेमा 

(कुन काम पिी बजेट भकु्तानी ददएको हो उल्लेख गने) 

  

१.४ उन्त्ल्लन्त्खत अिस्र्ा बाहेक अन्र् अिस्र्ामा ददएको भए सोको कािण………   



101 

 

 

१.५ 
आधर्यक िषय समाप्त भएको तीन ददनधभर भकु्तानी हनु बाँकी िेकको विििण सभबन्त्न्ित 
बैंङ्कमा पठाएको 

  

 

१.६ 
बजेट धनकासाको सभबन्िमा महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्बाट समर् समर्मा भएका 
धनदेशनको पालना भएको 

  

 

१.७ 

कार्ायलर्बाट भकु्तानी आदेश प्राप्त भएकोमा कुनै कािणबश तत्काल भकु्तानी धनकासा ददन 
नसवकने कुनै कािण देन्त्खएमा सोको जानकािी सभबन्त्न्ित कार्ायलर्लाई गिाएको 

(कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर् ि सभबन्त्न्ित अन्र् कार्ायलर्मा बझु्ने) 

  

 

१.८ 

कार्ायलर्बाट प्राप्त हनु आएको भकु्तानी आदेश धबना कुनै कािण धनकासा ददन वढला 
भएको 

(कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर् ि सभबन्त्न्ित अन्र् कार्ायलर्मा बझु्ने) 

  

२. लेखापिीक्षण प्रविर्ा सभबन्िमा 

िावषयक कार्यर्ोजना 

२.१ 

(क) आन्तरिक लेखापिीक्षण िावषयक कार्यर्ोजना बनाई प्रणालीमा प्रविवि गिेको   

(ख) िावषयक कार्यर्ोजनाको सभबन्िमा सभबन्त्न्ित कार्ायलर्लाई समर्मा नै जानकािी 
गिाएको 

  

(ग) िावषयक कार्यर्ोजनामा तोवकएको अिधिधभरै लेखापिीक्षण ि प्रधतिेदन गिेको   

२.२ 

   (घ)     कुन रैमाधसक अिधिमा कधतिटा कार्ायलर्को लेखापिीक्षण हनु सकेन 

         क. पवहलो…..            ख. दोस्रो…….              ग. तेस्रो……..                 घ. िौर्ौ……..  

(तोवकएको समर्मा लेखापिीक्षण ि प्रधतिेदन गनय नसकेमा सोको कािण उल्लेख 
गने………) 

  

लेखापिीक्षण ि प्रधतिेदन 

२.३ 
लेखापिीक्षण कार्य प्रािभभ गनुय अगािै व्र्िस्र्ापनसँग लेखापिीक्षणको विधि, प्रविर्ाको 
जानकािी गिाउन तर्ा लेखापिीक्षण गरिने कार्ायलर्को कानूनी तर्ा अन्र् नीधतगत 
व्र्िस्र्ाको सभबन्िमा जानकािी धलन प्रबेश बैठक बसेको 

  

२.४ लेखापिीक्षण गदाय लेखापिीक्षण जाँिसूिीको प्रर्ोग गिेको   

२.५ लेखापिीक्षणको िममा लेखापिीक्षण वटपोट तर्ाि गने गिेको   

२.६ गन्त्भभि प्रकृधतको कािोबािका  सभबन्िमा प्रमखुलाई समर्मा प्रधतिेदन पेस गिेको   
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२.७ 
गभभीि प्रकृधतको कािोबािको सभबन्िमा सभबन्त्न्ित तालकु कार्ायलर् ि महालेखा 
धनर्न्रक कार्ायलर्मा जानकािी गिाएको 

  

२.८ 
लेखापिीक्षण गदाय देहार्मा उन्त्ल्लन्त्खत कुन कुन आिािहरुलाई अिलभिन गिीर्ो ? न्त्िन्ह लगाउन।े 

   (क) धनर्धमतता         (ख) धमतव्र्वर्ता           (ग)    प्रभािकारिता          घ) कार्यदक्षता 

२.९ 

आन्तरिक लेखापिीक्षण गदाय कुन कुन पक्षहरुको लेखापिीक्षण गिीर्ो ? न्त्िन्ह लगाउने। 

(क) आन्तरिक धनर्न्रण प्रणाली                                    (ख ) जोन्त्खमको विश्लषेण                               

   (ग )  कानूनको परिपालना                                           (घ))  गन्त्णधतर् शदु्धता 

२.१० 
लेखापिीक्षण कार्य समाप्त भएपिात ् लेखापिीक्षण वटपोटमा उन्त्ल्लन्त्खत विषर्हरुको 
सभबन्िमा छलफल गनय व्र्िस्र्ापनसँग िवहगयमन बैठक बसेको 

  

२.११ 
लेखापिीक्षण प्रधतिेदनमा उन्त्ल्लन्त्खत प्रािन्त्भभक मस्र्ौदा उपि छलफल गिी देन्त्खएका 
कैवफर्तहरु हटाउन प्रर्ास गरिएको 

  

२.१२ 
लेखापिीक्षण प्रधतिेदनको अन्त्न्तम मस्र्ौदा तर्ाि गिी तोवकएको समर्ािधिधभर सभबन्त्न्ित 
कार्ायलर्मा पेस गिेको 

  

३ आन्तरिक धनर्न्रण प्रणाली 

३.१ आन्तरिक धनर्न्रण प्रणाली अनरुुप कार्यसभपादन भएको   

३.२ 
आिािसंवहताको पालना भएको 

(आिािसंवहता पालनाको अिस्र्ाको बािेमा संक्षेपमा वटपोट गने) 

  

४ संस्र्ागत क्षमताको सदुृढीकिण 

 

४.१ 

कार्ायलर् भिनको अिस्र्ा कस्तो छ ? 

 (क)   पर्ायप्त          (ख)   अपर्ायप्त              (ग)   जीणय          (घ) ममयत सभभाि गनुयपने              

 

४.२ 

कार्ायलर्को लाधग आिश्र्क पने मालसामानको भौधतक अिस्र्ा कस्तो छ? 

     (क)   पर्ायप्त                                 (ख)   ठीकै   (ग)   अपर्ायप्त                 

          (अपर्ायप्त छ भने कुन कुन मालसामानको तत्काल आिश्र्क छ वटपोट गने……..) 

 

४.३ 

कार्ायलर्मा जनशन्त्क्तको अिस्र्ा कस्तो छ ? 

(क) दििन्दी अनसुाि पदपधुतय भएको              (ख) रिक्त 

(रिक्त भए कुन कुन पदको जनशन्त्क्त कधत संख्र्ामा रिक्त छ वटपोट गने……..) 

 न्त्जल्लागत लेखा समूहको जनशन्त्क्तको अिस्र्ा कस्तो छ? 
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४.४ (क) दििन्दी अनसुाि पदपधुतय भएको              (ख) रिक्त 

      (रिक्त भए कुन कुन पदको जनशन्त्क्त कधत संख्र्ामा रिक्त छ वटपोट गने……..) 

 

४.५ 

कार्ायलर् तर्ा न्त्जल्लामा िहेका लेखा समहुका जनशन्त्क्तको ताधलमको अिस्र्ा कस्तो छ ? 

(क) जभमा जनशन्त्क्त             (ख) ताधलम प्राप्त जनशन्त्क्त 

      (ताधलम आिश्र्क पने हो भने कस्तो वकधसमको ताधलम आिश्र्क पने हो वटपोट गने……..) 

 

 

४.६ 

सेिा प्रिाह ि कार्यिाताििणको अिस्र्ा 

(क) कार्ायलर् सिसफाईको अिस्र्ा 

(ख) कमयिािीहरू बीिको सभबन्ि 

(ग) नागरिक बडापर, गनुासो सनुिुाई व्र्िस्र्ा 

(घ) कुनै निप्रितयनात्मक कार्य गिेको भए सो समेत 

५ वित्तीर् विििण ि प्रधतिेदन 

५.१ 
कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्बाट जािी भएका िेकको दैधनक रूपमा बैंङ्क 
स्टेटमेन्टसँग धभडाइ दैधनक बन्दी (Day Close) गने गिेको 

  

 

५.२ 

इन्टिनेट बैवङ्कङमाफय त प्राप्त बैंङ्क विििण (स्टेटमेन्ट) को आिािमा एकल कोष खाता 
लगार्त क-२ समहुका सबै खातामा के कधत िकम जभमा भएको हो ि कुन कुन िेकको 
भकु्तानी भएको हो सो र्वकन गिी हिेक ददन मध्र्ान्ह १२ बजेधभर अन्त्घल्लो ददन जभमा 
तर्ा भकु्तानी भएका िकम रूज ुगिी उक्त विििण TSA/FMIS मा अद्यािधिक गिेको 

  

 

५.३ 

हिेक मवहनाको मवहना समाप्त भएको पाँि कार्य ददनधभर सिकािी कािोबाि फािाम नभबि 
४ (माधसक खियको संन्त्क्षप्त विििण, िेक भकु्तानी भएको आिािमा) नेपाल िाि बैंङ्क, बैवङ्कङ 
कार्ायलर्को सिकािी लेखा फाँटमा पठाउने गिेको 

  

 

 

५.४ 

प्रत्रे्क कार्ायलर्ले मवहना समाप्त भएको सात ददनधभर खियको फाँटिािी, फस्र्ौट हनु 
बाँकी पेस्कीको विििण, िाजस्ि ि ििौटीको विििण, िाजस्िको बैंङ्क वहसाबको विििण, 

ििौटीको वहसाब धमलान विििण ि सभपन्त्त्त तर्ा प्रधतिद्धताको विििण कोष तर्ा लेखा 
धनर्न्रक कार्ायलर्को अधभलेखसँग रुज ु गिी तालकु कार्ायलर्मा पठाउनपुने व्र्िस्र्ा 
भएकोले सो अनसुाि सबै कार्ायलर्ले रुज ु नगिेको अिस्र्ामा त्र्सिी रुज ु नगने 
कार्ायलर्लाई अधनिार्य रुज ुगिाउने व्र्िस्र्ा गिेको 

  

 

५.५ 

िावषयक आधर्यक विििण प्रमान्त्णत गदाय असाि मसान्तसभम जािी भएको िेक िा विद्यतु्तीर् 
कोषको भकु्तानी पन्र ददनधभर नसावटएमा िा भकु्तानी प्राप्त गनेको खातामा िकम जभमा 
नभएमा सभबन्त्न्ित कार्ायलर्बाट धनकासा ि खिय घटाई धनकासा ि खिय समार्ोजन गिी 
प्रमान्त्णत गिेको 
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५.६ 

कार्ायलर्ले आधर्यक िषयधभर भएको नगदी, न्त्जन्सी तर्ा अन्र् आर् व्र्र्को आधर्यक 
कािोिािको िावषयक प्रधतिेदन आधर्यक कार्यविधि तर्ा वित्तीर् उत्तिदावर्त्ि धनर्मािली, 
२०७७ को अनसूुिी-११ बमोन्त्जमको ढाँिामा तर्ाि गिी आधर्यक िषय समाप्त भएको 
पैताधलस ददनधभर सभबन्त्न्ित कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा पठाउनपुने ि कोष 
तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्ले आिश्र्क रुज ु गिी सभबन्त्न्ित कार्ायलर्को तालकु 
धनकार् ि महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा पठाउनपुने व्र्िस्र्ा िहेकोले सो व्र्िस्र्ाको 
पालना भएको 

  

५.७ 

न्त्जल्लान्त्स्र्त कार्ायलर्लाई ददएको भकु्तानी धनकासाको आिािमा बजेट शीषयक ि 
कार्ायलर्को विििण छुवट्टने गिी प्रत्रे्क केन्रीर् धनकार्को नेपाल सिकािको स्रोत, 

िैदेन्त्शक सहार्ताको भकु्तानी धनकासाको विििण, िाजस्ि, ििौटी, अन्र् कोष तर्ा सभपन्त्त्त ि 
प्रधतबद्धताको सारै् िस्तगुत सहार्ता, सोझै भकु्तानी, टनय वक, प्राविधिक तर्ा अन्र् सहार्ता, 
सोिभनाय हनुे िकम, खिय शीषयक, दातपृक्ष, स्रोतको प्रकाि ि भकु्तानी विधि समेत खलुाई 
छु्छुटै्ट अधभलेख तर्ाि गिी सोको प्रधतिेदन आधर्यक िषय समाप्त भएको दईु मवहनाधभर 
महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा पठाएको 

  

६ बेरुज ुफस्र्ौट सभबन्िमा 

६.१ 
लेखापिीक्षणबाट धनस्केको बेरुजकुो एक प्रधत सभबन्त्न्ित कार्ायलर्को तालकु कार्ायलर्मा 
पठाएको 

  

६.२ 
लेखापिीक्षणबाट धनस्केको बेरुज ुअन्त्न्तम लेखापिीक्षण हनु ुअगाबै फस्र्ौट गनय सभबन्त्न्ित 
कार्ायलर्लाई अनिुोि गिेको 

  

६.३ आधर्यक िषय समाप्त भएपिात ्न्त्जल्लाको एकीकृत िावषयक बेरुजकुो लगत िाखेको   

६.४ 
विधनर्ोजन लेखा, तहधबल मौज्दात ि बेरुज ुफस्र्ौटका सभबन्िमा कार्ायलर्को धनिीक्षण 
गिी धनिीक्षण प्रधतिेदन महालेखा धनर्न्रक कार्ायलर्मा पठाई महालेखा धनर्न्रक 
कार्ायलर्बाट प्राप्त धनदेशन बमोन्त्जम गिेको 
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अनसूुिी-१६ 

(दफा  १७ को उपदफा (१) सँग सभबन्त्न्ित) 

बवहगयमन बैठक 

 

आज धमधत................गते कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्,.... बाट लेखापिीक्षणका लाधग खवटएका 
लेखापिीक्षक ि ................कार्ायलर्का कार्ायलर् प्रमखु, लेखा प्रमखु तर्ा अन्र् कमयिािीबीि तपधसल 
बमोन्त्जमको उपन्त्स्र्धतमा लेखापिीक्षण वटपोट तर्ा लेखापिीक्षणका व्र्होिा सभबन्िमा देहार् बमोन्त्जमको छलफल 
तर्ा धनणयर् गरिर्ो। 

 

कार्ायलर्को तफय बाट उपन्त्स्र्धत        लेखापिीक्षकको तफय बाट उपन्त्स्र्धत 

१……………………………………….       १……………………………… 

२……………………………………….       २……………………………… 

३……………………………………..       ३…………………………….. 

 

 

१.छलफलका विषर् 

    

 

 

२. धनणयर् 
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अनसूुिी-१७ 

(दफा १८ को उपदफा (२) सँग सभबन्त्न्ित) 

लेखापिीक्षण प्रधतिेदन 

 

 
1. कार्ायलर्को नाम, ठेगाना :       कोड नं 

2. कार्ायलर् स्र्ापनाको उद्दशे्र्: 

3. लेखापिीक्षण गरिएको अिधिः आधर्यक िषय ......................... को.........................रैमाधसकसभम  

4. कार्ायलर्बाट सभपादन भएका प्रमखु कार्यः कार्ायलर्बाट सभपादन भएका मूख्र् कार्य धनभन अनसुाि िहेका छन:्- 

ि.सं. सभपादन हनुे मूख्र् कार्यहरु कार्यप्रिाह प्रणाली 
   
   

 

5. कार्ायलर्को काम कािबाहीसँग सभबन्त्न्ित नीधतगत एिम ् कानूनी व्र्िस्र्ा: कार्ायलर्को काम कािबाहीसँग 
सभबन्त्न्ित नीधतगत एिं कानूनी व्र्िस्र्ा धनभन अनसुाि िहेका छन:्- 

ऐन, धनर्म धनदेन्त्शका, कार्यविधि 

(क)  (क)  

(ख)  (ख)  

(ग)  (ग)  

 

िाल ु आिधद्यक र्ोजनामा कार्ायलर्को कार्यसभपादनसँग सभबन्त्न्ित कुनै कानूनी व्र्िस्र्ा उल्लेख गिेको भए सो 
विषर्ः  

िावषयक बजेटमा कुनै विषर् समािेश भएको भए सो विषर्ः 
6. आधर्यक िषयका न्त्जभमेिािी कमयिािी ि कार्यित अिधिः 

ि.सं. 
 

कार्ायलर् प्रमखु आधर्यक प्रशासन प्रमखु 

नाम ि पद कार्यित अिधि नाम ि पद कार्यित अिधि 

     

 

ि.सं. 
 

खाता संिालन गने कमयिािी खाता संिालन गने कमयिािी, आधर्यक प्रशासन 

नाम ि पद कार्यित अिधि नाम ि पद कार्यित अिधि 

     

7. र्स अिधिको स्िीकृत िावषयक कार्यिम, लक्ष्र् तर्ा प्रगधत अनसुाि सभपाददत प्रमखु कार्यः 
ि.सं. मूख्र् कार्यिमहरु(लक्ष्र् तोवकएको कार्यिम मार उल्लेख गने) लक्ष्र् प्रगधत कैवफर्त 
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8. आधर्यक कािोबािको अिस्र्ाः कार्ायलर्को आधर्यक कािोबािको अिस्र्ा देहार् अनसुाि िहेको छः- 

8.1. विधनर्ोजन 

ि.स. बजेट 
उप-

शीषयक 

कुल 
बजेट 
िकम 

खिय िकम बाँकी 
बजेट 

पेस्की पेस्की कटाइ 
भएको खदु खिय 

भर्ाद नाघेको पेस्की भर्ाद ननाघेको  

        
        

8.2. िाजस्ि 

गत िषयको नगद 
मौज्दात बाँकी 

र्स अिधिको िाजस्ि 

आभदानी 
जभमा आभदानी सन्त्ञ्चत कोष दान्त्खला िकम 

नगद 
मौज्दात 

     

8.3. ििौटी 
गत िषयको 
न्त्जभमेिािी 
सािेको 

र्स 
अिधिको 
प्राप्त 

जभमा 
प्राधप्त 

र्स अिधिको खिय बाँकी 

वफताय 
सदि 
स्र्ाहा 

अन्र् 
वफताय 

जभमा से्रस्ताअनसुाि 

बैंक 
अनसुाि 

फिक 

          
8.4. कार्यसञ् िालन कोष लगार्त अन्र् कोषहरु 

ि.स. 
कोषको 
विििण 

गत 
िषयको 

न्त्जभमेिािी 
सािेको 

र्स 
अिधिमा 
प्राप्त 

जभमा 
प्राधप्त 

खिय 

पेस्की बाँकी 
भर्ाद 

ननाघेको 
भर्ाद 
नाघेको से्रस्ताअनसुाि 

बैंक 
अनसुाि 

फिक 
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9. लेखापिीक्षण गरिएका से्रस्ताः  पिीक्षण गदाय मूलतः देहार्का से्रस्ता पिीक्षण गरिएको छः- 

(क) बजेट उपशीषयक नं., गोश्वािा भौिि, बैँक नगदी वकताब, बजेट धसट, पेस्की खाता, खियका फाँटिािी तर्ा आधर्यक 
विििण,  

(ख) साियजधनक धनमायणतफय  मूल्र्ाङ्कन सधमधतको धनणयर् तर्ा प्रधतिेदन, ठेक्का सभबन्िी विििण तर्ा लगत, बैंङ्क जमानत 
अधभलेख खाता, नापी वकताब, ठेक्का सभिन्िी धबल लगार्त अन्र् धनमायण सभिन्िी म.ले.प.फािाम, 

(ग) िाजस्ितफय  नगदी िधसद, धनर्न्रण खाता, दैधनक वटपोट लगार्तका िाजस्ि सभिन्िी अन्र् म.ले.प. फािम,  

(घ) ििौटीतफय  गोश्वािा ििौटी खाता, व्र्न्त्क्तगत ििौटी खाता तर्ा ििौटीसँग सभबन्त्न्ित अन्र् म.ले.प. फािम,  

(ङ) कार्यसंिालन कोषतफय  कोषको विििण,  

(ि) न्त्जन्सी शे्रस्ता तफय  माग फािम, खरिद आदेश, दान्त्खला प्रधतिेदन ि खिय भएि जाने तर्ा नजाने न्त्जन्सी िन्त्जिि, 

अन्र् सहार्क खाता 

10.  लेखापिीक्षणबाट देन्त्खएका कैवफर्त तर्ा बेरुजकुो विििण 

क. सैद्धान्त्न्तक कैवफर्त 

कोड शीषयक लेखापिीक्षणको व्र्होिा कैवफर्त 

  अिस्र्ा   

व्र्िस्र्ा  

कािण  

परिणाम  

सझुाि  

     

  

ख. लगती कैवफर्त तर्ा बेरूज ु

कोड शीषयक 

गो. 
भौ. 

नं./धमधत 

लेखापिीक्षणको व्र्होिा  

 

असलु उपि 
गनुयपने 

धनर्धमत 
गनुयपने 

भर्ाद 
नाघेको 

कैवफर्त 

विधनर्ोजन 

ि.उ.न्त्श.नं. 

१ 

  अिस्र्ा      

व्र्िस्र्ा      

कािण 
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परिणाम 
     

सझुाि 
     

२ 
        

 
        

िाजस्ि 

१ 

  अिस्र्ा      

व्र्िस्र्ा      

कािण 
     

परिणाम 
     

सझुाि 
     

२ 
        

 
        

ििौटी 

१ 

  अिस्र्ा      

व्र्िस्र्ा      

कािण 
     

परिणाम 
     

सझुाि 
     

२ 
        

         

कार्यसञ्चालन कोष 

१ 

  अिस्र्ा      

व्र्िस्र्ा      

कािण 
     

परिणाम 
     

सझुाि 
     

२ 
        

         

11. पेस्की बाकँीको विििण 

(सभभि भएसभम नाम नामेसीसवहत पेस्की िकमसवहतको विििण उल्लेख गने, लामो सूिी भएको खण्डमा छुटै्ट सूिी 
संलग्न गिी र्हाँ सािांश उल्लेख गने) 

 

 

 

 

 

 



110 

 

12. अन्त्घल्लो लेखापिीक्षणबाट देन्त्खएको  कैवफर्त तर्ा बेरुजकुो फस्र्ौटको अिस्र्ा 

कोड शीषयक 
गो. 

भौ.नं./धमधत 
लेखापिीक्षणको व्र्होिा  

 

कैवफर्त तर्ा बेरुजकुो वकधसम  
असलु उपि 

भएको 
धनर्धमत 
गरिएको 

भर्ाद नाघेको 
पेस्की 
फस्र्ौट 

फस्र्ौटको आिाि 

        
        

 

 

13. विगत लेखापिीक्षणबाट ददएका सझुाि कार्ायन्िर्न/सिुािः- 

 

 

 

 

 

 

 

लेखापिीक्षण गने 

दस्तखतः 
नाम: 

पद: 

धमधत: 

सपुिीिेक्षक 

दस्तखतः 
नाम: 

पद: 

धमधत: 

प्रमान्त्णत गने 

दस्तखतः 
नाम: 

पद: 

धमधत: 
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अनसूुिी-१८ 

(दफा २० सँग सभबन्त्न्ित) 

बेरुजकुो एकीकृत िावषयक लगतको ढाँिा 
 

लेखापिीक्षण बेरुजकुो न्त्जल्लागत एवककृत बावषयक लगत 

न्त्जल्लाको नाम .........                                                               कोष तर्ा लेखा धनर्न्रक कार्ायलर्......... 

न्त्जल्लाको कोड ...                                                            

धस.नं. 
कार्ायलर्को 

नाम 

कार्ायलर् 
को कोड 

आधर्यक 
िषय 

लेखापिीक्षणको िममा कार्म बेरुज ु

फस्र्ौट/ 

सभपिीक्षण 

भएको 

आन्तरिक 
लेखापिीक्षण
बाट खदु 

कार्म बेरुज ु

कैवफर्त धनर्धमत 
गनुय पने 

असलु 
गनुय पने 

भर्ाद 
नाघेको 

जभमा 
बेरुज ु

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

नोटः  र्ो प्रत्रे्क आधर्यक िषयको छुट्टाछुटै्ट एकमिु तर्ाि गिी लगत कस्नपुदयछ।
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अनसूुिी-१९ 

(दफा २१ को उपदफा (५) सँग सभबन्त्न्ित) 

बेरुज ुलगतकट्टा गरिएको परको ढाँिा 
 

 

पर संख्र्ा-                    धमधत -                          

िलानी नं.-                                                                   

विषर्- लगतकट्टा गरिएको बािे। 

 

श्री .............मन्रालर्/विभाग/ कार्ायलर् 

तहाँ कार्ायलर्को आधर्यक िषय.................को विधनर्ोजन/िाजस्ि/ििौटी/कार्यसञ्चालन कोषको लेखापिीक्षण 
गदाय कार्म भएको बेरुजमुा तहाँको प.सं........, ि.नं........, धमधत.................को परबाट आिश्र्क कागजात प्रमाणसवहत 
बेरुजकुो लगतकट्टा गनय अनिुोि भई आएकोमा र्स कार्ायलर्को धमधत ................. को धनणयर्ानसुाि तपधसलका 
दफाहरुको बेरुजकुो लगतकट्टा गरिएको व्र्होिा जानकािीका लाधग अनिुोि छ। 

धस.नं. 
बेरुज ुदफा 
नं. बेरुजकुो संन्त्क्षप्त व्र्होिा 

बेरुज ु
िकम फस्र्ौटको व्र्होिा कैवफर्त 

            

            

            

 

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

   (कोष प्रमखु)    

िोिार्य: 
......................... 
श्री विभाग/मन्रालर्/सन्त्ििालर्/ कार्ायलर् 
..........................। 
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अनसूुिी-२० 

(दफा २९ सँग सभबन्त्न्ित) 

कैवफर्त तर्ा बेरूजकुो िगीकिण तर्ा सङे्ककेतीकिण 

 

मखु्र् कोड मखु्र् िगीकिण शीषयक कोड शीषयक िगीकिण 

१. िाजस्ि 

११ िाजस्िको दिबन्दी 

१२ अधभलेख संसोिन 

१३ िाजस्ि प्राधप्त 

१४ िाजस्ि दान्त्खला  

१५ िाजस्ि वफताय 

१६ िाजस्ि विििण तर्ा प्रधतिेदन 

१७ िाजस्ि धनिीक्षण तर्ा अनगुमन 

१८ अन्र् 

२. विधनर्ोजन 

२१ बावषयक बजेट तर्ा कार्यिम 

२२ साियजधनक खरिद 

२३ मालसामान खरिद 

२४ साियजधनक धनमायण 

२५ पिामशय सेिा 

२६ उपभोक्ता सधमधत/श्रम सहकािी 

२७ पारिश्रधमक तर्ा  सवुििा 

२८ उपर्ोधगता भकु्तानी 

२९ अनगुमन/मलु्र्ाङ्कन/धनिीक्षण 

३० कट्टी दान्त्खला 

३१ पेस्की 

३२ सामान्त्जक सिुक्षा 

३३ इन्िन 

३४ भ्रमण आदेश 

३५ गतको भकु्तानी 

३६ अन्र् 

४. ििौटी 
४१ आभदानी  

४२ वफताय 
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मखु्र् कोड मखु्र् िगीकिण शीषयक कोड शीषयक िगीकिण 

४३ सदि स्र्ाहा 

४४ वहसाब धमलान  

४९ अन्र्  

५. कार्यसञ् िालन कोष तर्ा अन्र् कोष 

५१ आभदानी  

५२ खिय 

५३ वफताय 

५९ अन्र्  

६. व्र्िस्र्ापकीर् पक्ष 

६१ महालेखापिीक्षक फािाम 

६२  प्रधतिेदन 

६३ कानूनको परिपालना 

६४ प्रणालीको प्रर्ोग 

६५ आन्तरिक धनर्न्रण 

६९ अन्र् 

 


