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प्रदे श सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदे श लेखा िनयन्त्रक कार्यालय
बागमती प्रदे श, हे टौंडा, मकवानपुर
२०७८

भूमिका
बागिती प्रदे श सरकारको आमथिक कार्िविमि ऐन, २०७४ तथा आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, २०७६ ले प्रदे श
सरकारको एकीकृत आमथिक वििरण तर्ार गने र आन्तररक लेखापरीक्षण गने जिम्िेिारी प्रदे श लेखा मनर्न्रक
कार्ािलर्लाई प्रदान गरे को छ । वित्तीर् स्रोत सािनको मितव्र्र्ी तिरले दक्षतापूिक
ि उपर्ोग भए/नभएको
सुमनजित गनि तथा आम्दानी र खर्िको लेखाङ्कन गने क्रििा भएका किी/कििोरी एिि् रुटीहरुलाई तत्काल
सच्र्ाई आमथिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रमतिदे निा शुद्दता ल्र्ाउन आन्तररक लेखापरीक्षणको िहत्िपूणि
भूमिका हुने गदिछ ।
प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर् तथा प्रदे श ले खा इकाई कार्ािलर्हरुबाट सम्पादन हुुँदै आएको आन्तररक
ले खापरीक्षणिा एकरुपता कार्ि गरी व्र्िजथथत गनि आिश्र्क भएकोले प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािली,
२०७६ को मनर्ि ९५ को उपमनर्ि (२) बिोजिि 'प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका २०७८' तिुि
ि ा
गरी सोही मनर्िािलीको मनर्ि १२० बिोजिि आमथिक िामिला तथा र्ोिना िन्रालर्, बागिती प्रदे श
(मिमत २०७८।३।२० को िाननीर् िजन्रथतरीर् मनणिर्) बाट र्ो मनदे जशका िारी गररएको छ । र्सबाट
आन्तररक लेखापरीक्षण कार्ि प्रभािकारी रुपिा सम्पन्न भई सािििमनक स्रोत सािनको दक्षतापूिक
ि उपर्ोग हुने
तथा वित्तीर् िोजखि न्र्ूनीकरण हुने कुरािा विश्वथत हुन सवकन्छ । साथै र्सबाट प्रभािकारी वित्तीर्
व्र्िथथापन प्रणाली सञ्चालनिा िहत्िपूणि भूमिका मनिािह गने अपेक्षा मलइएको छ ।
अन्तिा, र्ो मनदे जशका तिुि
ि ा गनि िागिदशिन गनुि हुने श्रीिान् आमथिक िामिला तथा र्ोिना िन्रालर्का
सजर्िज्र्ू लगार्त मनदे जशका तर्ारीिा सं लग्न सबै कििर्ारीहरुलाई हार्दिक िन्र्िाद र्दन र्ाहन्छु ।
हरर प्रसाद उपाध्र्ार्
प्रदे श लेखा मनर्न्रक
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१.१

प्रथतािना

प्रदे श आमथिक कार्िविमि ऐन, २०७४ को दर्ा ३2 को उपदर्ा (१) िा प्रदे श लेखा मनर्न्रक
कार्ािलर् िा सो कार्ािलर्ले तोकेको कार्ािलर्िाट प्रदे श सरकार अन्तगितका कार्ािलर्हरु तथा थथानीर्
तहको आमथिक कारोिारको मनर्मितता, मितव्र्वर्ता, कार्िदक्षता र प्रभािकाररताको आिारिा प्रत्र्ेक
र्ौिामसक सिाप्त भएको एक िवहना मभर आन्तररक ले खापरीक्षण गनुि पने व्र्िथथा रहेको छ । प्रदे श
आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, 2076 को मनर्ि 95 को उपमनर्ि (1) िा “कार्ािलर् प्रिुखले आफ्नो
कार्ािलर्को रािश्व िरौटी तथा विमनर्ोिन तर्िको आर् व्र्र् तथा प्रर्मलत कानून बिोजिि खडा भएको
कार्िसञ्चालन कोष र अन्र् सािििमनक कोषको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बजन्ित

प्रदे श लेखा मनर्न्रक

कार्ािलर् िा सो कार्ािलर्ले तोके बिोजिि गराउनु पनेछ” भन्ने व्र्िथथा रहेको छ । वर्नै प्राििानहरु
बिोजिि बागिती प्रदे शको आमथिक प्रशासन सम्बन्िी कानूनी व्र्िथथा एिि् कार्िविमिहरु पालना गरी
गराई वित्तीर् अनुशासन कार्ि राख्न प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, २०७६ को मनर्ि 95 को
उपमनर्ि (२) बिोजिि प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्बाट तिुि
ि ा गरी सोही मनर्िािलीको मनर्ि १२०
बिोजिि आमथिक िामिला तथा र्ोिना िन्रालर्लबाट र्ो मनदे जशका िारी गररएको छ ।

१.२

सं जक्षप्त नाि र प्रारम्भ
र्ो मनदे जशकाको नाि “प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका २०७८” रहेको छ । र्ो
मनदे जशका थिीकृत भएको मिमत दे जख लागु हुनछ
े ।

१.३

पररभाषा

(क)

“आन्तररक लेखापरीक्षण” भन्नाले सम्बजन्ित कार्ािलर्को उ�ेश्र् अनुरुपका मनिािररत कार्ि
ुँ सम्बजन्ित
सम्पादनसुँग सम्बजन्ित व्र्िथथापकीर् अभ्र्ास, लेखा तथा अन्र् कारोबार र सो सग

कागिात एिि् प्रवक्रर्ाको िाुँर्, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तररक मनर्न्रण प्रणालीको सिि
िूल्र्ांकन गरी प्रमतिेदन गने कार्ि सिेत सम्झनु पछि।(प्रदे श आमथिक कार्िविमि ऐन, २०७४ को
दर्ा २ (घ))
(ख)

“आन्तररक लेखा पररक्षक” भन्नाले प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर् िा सो अन्तगितका िा प्रदे श
ले खा इकाई कार्ािलर्का प्रशासन सेिा, लेखा सिूहका कििर्ारी र आन्तररक लेखापरीक्षण कार्ि
िा सो सं ग सम्बजन्ित

िनाउुँदछ ।
(ग)

अन्र् कुनै कार्ि गनि मनर्ुक्त लेखा व्र्िसार्ी िा अन्र् कुनै विशेषज्ञलाई

“कार्ािलर्” भन्नाले र्स प्रर्ोिनका लामग आन्तररक लेखापरीक्षण गने अमिकार प्राप्त मनकार्लाई

िनाउुँदछ । सो शव्दले प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर् तथा प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर् सिेत
लाई सम्झनु पदिछ ।
(घ)

“कार्िदक्षता” भन्नाले मनजित िानिीर्, वित्तीर्, भौमतक सािन र सूर्नाको प्रर्ोगबाट अमिकति
उपलजव्ि हामसल गनुि िा मनजित पररिाण र गुणथतरको उपलजव्ि हामसल गनिका लामग त्र्जत्तनै

सािनबाट बढी प्रमतर्ल प्राप्त गनुल
ि ाई िनाउुँदछ ।
(ङ)

“खररद” भन्नाले सािििमनक मनकार्ले कुनै िालसािान, परािशि सेिा िा अन्र् सेिा प्राप्त गने िा
कुनै मनिािण कार्ि गने िा गराउने कार्िलाई सम्झनुपछि (सािििमनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा
२ (क) )।
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(र्)

“प्रभािकाररता” भन्नाले अपेजक्षत उ�ेश्र् हामसल गनुि िा सम्पार्दत वक्रर्ाकलापहरुबाट अपेजक्षत

प्रभाि एिि् नमतिा प्राप्त गनुल
ि ाई िनाउुँदछ ।
(छ)

“पदामिकारी” भन्नाले प्रदे शका िुख्र्िन्री, प्रदे श सभाका सभािुख, प्रदे श िन्रालर्का िन्री, राज्र्
िन्री, प्रदे श सभाका उपसभािुख, सहार्किन्री, प्रदे श कानून ििोजिि गठन भएका आर्ोगका
पदामिकारी र सािििमनक पद िारण गरे िापत कानूनद्बारा मनिािरण भए बिोजििको सेिा सुवििा
प्राप्त गने व्र्जक्त सिेतलाई िनाउुँदछ ।

(ि)

“प्रदे श” भन्नाले बागिती प्रदे शलाई िनाउुँदछ ।

(झ)

“बेरुिु” भन्नाले प्रर्मलत कानून बिोजिि पुर्र्ाउनु पने रीत नपुर्र्ाई कारोिार गरे को िा राख्नु पने
ले खा नराखेको तथा अमनर्मित िा बेिनामसि तररकाले आमथिक कारोिार गरे को भनी ले खापरीक्षण
गदाि औ ंल्र्ाएको िा ठहर्र्ाएको कारोबार सम्झनु पदिछ । (प्रदे श आमथिक कार्िविमि ऐन, २०७४
को दर्ा २ (ण))

(ञ)

“मनर्मितता” भन्नाले प्रर्मलत कानून, िापदण्ड र कार्िविमिहरुको पालना गनुल
ि ाई िनाउुँदछ ।

(ट)

“मितव्र्वर्ता” भन्नाले ठीक सिर्िा, उपर्ुक्त गुणथतर तथा पररिाणको नमतिा न्र्ूनति लागतिा
प्राप्त गनुल
ि ाई िनाउुँदछ ।

(ठ)

“लेखा” भन्नाले आमथिक कारोिार भएको व्र्होरा दे जखने गरी प्रर्मलत कानून बिोजिि राजखने
अमभलेख, खाता, वकताब िा अन्र् कागिपर सम्झनु पछि र सो शब्दले विद्युतीर् िाध्र्ििाट
राजखएको अमभले ख िा

कारोिारलाई प्रिाजणत गने विद्युतीर् अमभलेखलाई सिेत िनाउुँदछ ।

(ले खापरीक्षण ऐन, २०75 को दर्ा २ (ग) )
(ड)

“लेखापरीक्षण” भन्नाले लेखा तथा ले खासं ग सम्बजन्ित

कािको परीक्षण र त्र्सको आिारिा

गररने िूल्र्ांकन तथा विश्लेषण सम्झनु पछि र सो शब्दले सम्पररक्षण गने कार्िलाई सिेत

िनाउुँदछ ।

१.४

आन्तररक लेखापरीक्षणको उ�ेेश्
दे हार्का उ�ेश्र्हरु पररपूमति गने गरी आन्तररक लेखापरीक्षण गनुि गराउनु पदिछुः

(क)

सरकारी मनकार्हरुबाट मनर्दि� उ�ेश्र् हामसल गनि गररएको लगानी मनर्मित, मितव्र्र्ी र
प्रभािकारी भए नभएको परीक्षण गरी व्र्िथथापनलाई सुझाि प्रदान गने ,

(ख)

सरकारी मनकार्बाट गररने आम्दानी तथा खर्ि र त्र्सको लेखाङ्कन प्रर्मलत कानूनद्वारा मनर्दि�
प्रवक्रर्ा अनुरुप भए िा नभएको परीक्षण गरी वित्तीर् पारदजशिता र ििार्दे हीता कार्ि गनि
सहर्ोग पुर्र्ािउने,

(ग)

व्र्िथथापनलाई आिश्र्क पने वित्तीर् प्रमतिेदनहरु सिर्िै सही र भरपदो रुपिा उपलब्ि गराई
वित्तीर् अनुशासन कार्ि गनि सहर्ोग पुर्र्ाउने,

(घ)

आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बन्िी सुिारका विषर् िथतुहरुलाई प्रभािकारी पानि नीमतगत पृष्टपोषण
गने,

(ङ)

अजन्ति लेखापरीक्षणलाई सहर्ोग पुर्र्ाउने,

(र्)

आन्तररक मनर्न्रण प्रणाली प्रर्ोगको अिथथा सम्बन्ििा िाुँर् गने ।
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१.५

आन्तररक लेखापरीक्षणको क्षेर
सािान्र्तर्ा आन्तररक ले खापरीक्षणका कार्ि क्षेर दे हार् बिोजिि रहनु पदिछुः

(क)

वित्तीर् कारोबारको गजणतीर् शुद्घताको परीक्षण गने,

(ख)

प्रर्मलत कानूनको पालना भए नभएको परीक्षण गने,

(ग)

वित्तीर् सािनको उपर्ोग मितव्र्र्ी, दक्ष र प्रभािकारी रुपिा भए नभएको परीक्षण गने,

(घ)

थिीकृत िावषिक कार्िक्रिबाट मनिािररत लक्ष्र् प्राप्त भए नभएको परीक्षण गने,

(ङ)

वित्तीर् प्रमतिेदनहरुले आमथिक कारोबारको सही र र्थाथि जर्रण प्रथतुत गरे नगरे को परीक्षण गने,

(र्)

सं गठनले अपनाएको आन्तररक मनर्न्रण प्रणालीको प्रभािकाररताको िूल्र्ांकन तथा विश्लेषण गने,

(छ)

ले खांकन तथा प्रमतिेदनको थिीकृत ढाुँर्ा तथा िापदण्ड पालना भए नभएको परीक्षण गने ,

(ि)

सािििमनक खर्िको िोजखि विश्लेषण गने,

(झ)

सािििमनक लेखा प्रणालीिा सुिार गने ।

१.६

आन्तररक लेखापरीक्षणको बावषिक कार्िर्ोिना

(क)

प्रत्र्ेक आमथिक िषि शुरु भए पमछ प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर् र तोवकएको अिथथािा प्रदे श
ले खा इकाई कार्ािलर्ले आर्ुले गने आन्तररक लेखापरीक्षणको िावषिक कार्िर्ोिना अनुसूजर्–१
बिोजिि तर्ार गनुि पदिछ । प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्ले र्थतो कार्िर्ोिना सम्बजन्ित आमथिक
िषिको आजश्वन िसान्त मभर प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्िा उपलव्ि गराउनु पनेछ।

(ख)

ि नेछ।
प्रत्र्ेक र्ौिामसक अिमि ब्र्मतत भएको एक िवहना मभर आन्तररक लेखापरीक्षण कार्ि सम्पन्न गनुप

(ग)

िावषिक रुपिा आन्तररक लेखापरीक्षण कार्ि सम्पन्न भए पमछ प्रमतिेदन तर्ार गरी सम्बजन्ित
कार्ािलर् तथा तालुक मनकार्हरुलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ तर आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि
वहनामिना िथर्ौट हुने दे जखएिा तत्काल प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर् र सम्बजन्ित

मनकार्िा

िानकारी गराउनु पनेछ।
(घ)

प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्हरुबाट आन्तररक ले खापरीक्षण
कार्िर्ोिना प्राप्त भएपमछ प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्ले सो लेखापरीक्षणको अनुगिन तथा
िूल्र्ांकन गने कार्िर्ोिना तर्ार गरी कार्ािन्िर्न गनुप
ि नेछ।

(ङ)

आन्तररक लेखापरीक्षणको िावषिक कार्िर्ोिना प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श ले खा
इकाई कार्ािलर्िा दे जखने गरी अमनिार्ि रुपिा टाुँस गनुप
ि नेछ ।

१.७

आन्तररक लेखापरीक्षणको पूि ि तर्ारी

(क)

ले खापरीक्षकले आन्तररक ले खापरीक्षण गनुप
ि ने कार्ािलर्/इकाईको कार्ािलर् प्रिुख र लेखा

प्रिुखसुँग आिश्र्कता अनुसार प्रत्र्क्ष सम्पकि राखी सो कार्ािलर्/इकाईको कार्िसम्पादनका
सम्बन्ििा मनम्नमलजखत पक्षहरुको िानकारी पूि ि रुपिा मलनुपदिछुः
1.

कार्ािलर्को उ�ेश्र्,

2.

कार्ािलर्ले सम्पादन गनुप
ि ने वक्रर्ाकलापहरु,

3.

कार्ािलर्को आन्तररक मनर्न्रण प्रणाली,

4.

कार्िक्रिहरुको लक्ष्र् र प्रगमत वििरण,

5.

कार्िक्रि कार्ािन्िर्न र्ोिना,

6.

सम्भावित िोजखिको न्र्ूनीकरणका लामग अपनाईएको प्रणाली,
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7.
(ख)

आन्तररक लेखापरीक्षण विमि र सम्पन्न गनि लाग्ने अनुिामनत सिर् ।

आन्तररक लेखापरीक्षण गनि िानुभन्दा पवहले ले खापरीक्षकले मनम्नमलजखत पक्षहरुको िानकारी
राख्नुपदिछुः
1.

प्रदे श आमथिक कार्िविमि ऐन र मनर्िहरु,

2.

सािििमनक खररद ऐन तथा मनर्िहरु,

3.

सम्बजन्ित आमथिक िषिको प्रदे श आमथिक ऐन र सं घीर् आमथिक ऐन,

4.

सं जघर् तथा प्रदे श मनिािती सेिा ऐन र मनर्िहरु,

5.

प्रदे श प्रहरी सम्बन्िी ऐन र मनर्िहरु,

6.

थिाथ्र् सेिा ऐन तथा मनर्िहरु,

7.

��ार्ार मनिारण ऐन तथा मनर्िहरु,

8.

सािििमनक खर्ििा मितव्र्वर्ता र प्रभािकाररता कार्ि गने सम्बन्िी सिर् सिर्िा नेपाल
सरकार/बागिती प्रदे श सरकारबाट हुने नीमतगत िागिदशिन

9.

एकल खाता कोष प्रणाली सञ्चालन मनदे जशका, प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका,

10.

बिेट खर्ि गने अजख्तर्ारी तथा मनदे शन,

11.

सम्बजन्ित आ.ि.को बागिती प्रदे शको बिेट िक्तव्र् िार्ित िारी भएका रािथि तथा
खर्ि सम्बन्िी नीमतहरु,

12.

थिीकृत कार्िक्रि र कािको प्रकृमत,

13.

िैदेजशक स्रोत सिािेस भएका आर्ोिनाहरुको हकिा िैदेजशक सहार्ताको खर्ि तथा
सोिभनाि सम्बन्िी कार्िविमि,

14.

अजघल्लो अिमिको आन्तररक लेखापरीक्षण प्रमतिेदन तथा सुझािहरुको कार्ािन्िर्नको
जथथमत, अजघल्लो िषिको िहाले खापरीक्षकको प्रमतिेदन र सुझािहरुको कार्ािन्िर्न जथथमत,

15.

विभामगर् नीमत मनदे शन, मनदे जशकाहरु तथा कार्िविमिहरु, आन्तररक लेखापरीक्षण गने
परीक्षण सूर्ी,

16.

एकीकृत आमथिक सं केत तथा िगीकरण र व्र्ाख्र्ा, २०७४ (पमछल्लो शंसोिन)

17.

ले खापरीक्षण गररने मनकार्को सम्बन्ििा अन्र् मनकार्बाट भएका छानबीन/मनररक्षण
अनुगिन प्रमतिेदन,

18.

अन्र् सान्दमभिक ऐन, मनर्ि, मनदे जशका एिि् पररपरहरु ।

१.८

ु ान र अमभलेख
सम्भावित िोजखिको पूिािनि

(क)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्ले प्रत्र्ेक िषि कार्िक्षेर मभरका

कार्ािलर्हरु र आमथिक प्रशासनसुँग सम्बजन्ित कििर्ारीहरुको लगत अद्यािमिक गरी राख्नु पनेछ ।
(ख)

प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श ले खा इकाई कार्ािलर्ले आर्नो कार्िक्षेर मभरका
कार्ािलर्हरुको लगत राख्दा ती कार्ािलर्हरुको उ�ेश्र्, गनुप
ि ने प्रिुख कार्िहरु, खर्ि गने
प्रवक्रर्ाहरु र खर्ि हुने क्षेरका बारे िा िानकारी मलई राख्नु पनेछ । साथै ती कार्ािलर्हरुिा
हुनसक्ने सािििमनक श्रोत सािन तथा सम्पजत्तको वहनामिना, िथर्ौट, दुरुपर्ोग तथा र् ुहािटका
ु ान गरी आन्तररक लेखापरीक्षकलाई सो बारे िा
सम्भावित क्षेर तथा िोजखिहरुका बारे िा पूिािनि
िानकारी गराउनु पदिछ ।

(ग)

ु ान गररएको कागिात एिि् प्रिाणहरुलाई अमभले खीकृत गरी राख्नु पदिछ ।
र्थता िोजखिहरुको पूिािनि
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१.९

आन्तररक लेखापरीक्षणको कार्िसम्पादन
आन्तररक लेखापरीक्षण कार्िर्ोिना अनुरुप लेखापरीक्षकले दे हार्को विमि अपनाई आन्तररक
ले खापरीक्षण कार्िसम्पादन गनुप
ि दिछुः

(क)

सम्बजन्ित कागिात एिि् अमभलेखको अिलोकन गने,

(ख)

जिम्िेिार पदामिकारीसुँग अन्तरवक्रर्ा गरी सो को प्रिाण र्ाईल साथ राख्ने,

(ग)

श्रे थता तथा अमभलेखको िाुँर् तथा परीक्षण गने,

(घ)

प्रथतुत कागिात तथा वििरणहरुको र्थाथिता र आमिकाररकताको परीक्षण गने,

(ङ)

सम्पार्दत कािको अिलोकन गने, आिश्र्क भएिा सोिपुछ सिेत गने,

(र्)

आिश्र्कता अनुसार जिन्सी िालसािानको भौमतक परीक्षण गने,

(छ)

उपलब्ि सूर्नाको विश्लेषण गने,

(ि)

परीक्षणबाट दे जखएका कैवर्र्तको अमभलेखीकरण गरी राख्ने,

(झ)

बेरुिुको िथर्ौदा प्रमतिेदनिा व्र्िथथापनसुँग छलर्ल गने

(ञ)

प्रमतिेदन लेखन गरी कम्प्र्ुटरिा प्रविव� सिेत गने,

(ट)

भ्र�ार्ारिन्र् र अन्र् गम्भीर प्रकृमतका बेरुिु दे जखएिा ले खापरीक्षकले तुरुन्तै सो को िानकारी
प्रदे श लेखा मनर्न्रक िा प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर् प्रिुखलाई र्दनु पनेछ । प्रदे श लेखा
मनर्न्रक िा प्रदे श ले खा इकाई कार्ािलर् प्रिुखले सो बारे िा तत्कालै सम्बजन्ित मनकार्लाई
िानकारी गराउनुपनेछ ।

(ठ)

ले खापरीक्षण गररने कार्ािलर्को कार्िसञ्चालनिा स्रे थताहरुको जिम्िा मलने कििर्ारीले अनुसूजर्–२
ि ने स्रे थता तथा
बिोजििको निूना अनुसारको पर तर्ार गरी सो पर साथ लेखापरीक्षण गनुप
कागिातहरु प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, २०7६ को मनर्ि ९5 बिोजिि आन्तररक
ले खापरीक्षणका लामगपेश गनुि पनेछ ।

(ड)

ुँ ा (ठ) बिोजिि स्रे थता पेश नगरे िा िा पेश गनि आलटाल गरे िा सो को िानकारी
बूद
ले खापरीक्षकले प्रदे श ले खा मनर्न्रक र प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर् प्रिुखलाई तुरुन्त र्दनु पनेछ ।
प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्ले त्र्सरी आन्तररक लेखापरीक्षणिा असहर्ोग गने कार्ािलर् प्रिुख र
ले खा प्रिुखको वििरण प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्िा पठाउनु पनेछ । त्र्थतो कार्ािलर्
प्रिुखको वििरण प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर्ले सम्बजन्ित तालुक िन्रालर्िा पठाउने छ ।

(ढ)

ले खापरीक्षण गररने मनकार्लाई लेखापरीक्षण हुने मिमत खुल्ने कार्ितामलका पूि ि िानकारी गराउने,

(ण)

ले खापरीक्षण गररने मनकार्को प्रिुख एिि् सम्बजन्ित

कििर्ारीसं ग लेखापरीक्षणको अिमि, विमि

र प्रकृर्ाका बारे िा पूि ि बैठक सञ्चालन गने,
(त)

ले खापरीक्षण सवकए पिात लेखापरीक्षण िथर्ौदा प्रमतिेदन उपर छलर्ल गनि बैठक सञ्चालन गने ।
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१.१० परीक्षण सूर्ी र वटपोटको प्रर्ोग
(क)

आन्तररक ले खापरीक्षकले लेखापरीक्षण कार्ि सम्पादन गदाि अनुसूजर्–३ बिोजििको परीक्षण सूर्ी
भनुि पनेछ ।

(ख)

ुँ ाहरु िा आकवषित हुने
परीक्षण सूर्ी भदाि आमथिक कारोिारको प्रकृमत अनुरुप अनुसूजर्का सबै बूद

ुँ ा प्रर्ोग गनुि पदिछ ।
बूद
(ग)

आन्तररक लेखापरीक्षण कार्ि सम्पादन गदाि अिलोकन तथा परीक्षणबाट दे जखएका विषर्हरुको
वटपोट कागिात अको आमथिक िषि सम्ि सुरजक्षत राख्नु पदिछ ।

(घ)

प्रत्र्ेक कार्ािलर्को आ.ि. अनुसारको ले खापरीक्षण र्ाइल खडा गररराख्नुपने र सो र्ाइलिा दे हार्
बिोजििका वििरण कागिातहरू सिािेश गरी राख्नु पदिछ ।


सबै बिेट शीषिकको अजख्तर्ारी, थप बिेट, रकिान्तर, श्रोतान्तरको प्रमतमलवप,



सबै बिेट उपशीषिकको प्रगमत वििरण,



बावषिक खररद र्ोिना तथा खररद गुरुर्ोिनाको प्रमतमलवप,



पाररत तलबी प्रमतिेदनको प्रमतमलवप,



कुनै तीन िवहनाको तलबी भपािइको प्रमतमलवप,



पाररश्रमिक कर लाग्ने कििर्ारीको कर गणना गरे को सीट र कर दाजखला गरे को
भौर्रको प्रमतमलवप,



सोझै खररदको वििरण,



बोलपर तथा दरभाउपरबाट खररद गरे कोिा १०० भन्दा कि सं ख्र्ा भए १०% र
१०० भन्दा बढी भए ५% ठे क्काको तुलनात्िक तामलका, ठे क्का थिीकृमतको वटप्पणी र कार्ि
सम्पन्न भएकोिा कार्िसम्पन्न प्रमतिेदनको प्रमतमलवप,



५% भन्दा कि भेररएशन गरे कोिा कमत ठे क्कािा भेररएशन गररर्ो सोको सं ख्र्ा र ५ %
भन्दा बढी भेररएशन भएकोिा थिीकृत भेररएशन सीट को प्रमतमलवप,



िूल्र् सिार्ोिन भुक्तानी गरे कोिा भुक्तानी रकिको वििरण र िूल्र् सिार्ोिन गणना
गरे को सीटको प्रमतलीपी,


(ङ)

म्र्ाद थप सम्बन्िी वििरण,

आन्तररक लेखापरीक्षण प्रमतिेदनलाई अजन्ति रुप र्दं दा परीक्षण सूर्ी र आन्तररक ले खापरीक्षणको
क्रििा दे जखएका कैवर्र्तहरु वटपोट गररएको कागिातलाई पमन आिार मलनुपने छ ।

(र्)

आन्तररक लेखापरीक्षण कार्िको अनुगिन गदाि परीक्षण सूर्ी र वटपोट कागिात (Working
Document) लाई आिार मलनुपनेछ ।

(छ)

प्रदे श ले खा मनर्न्रक/प्रदे श ले खा इकाई कार्ािलर् प्रिुखले आन्तररक लेखापरीक्षण प्रमतिेदन
प्रिाजणत गदाि आन्तररक लेखापरीक्षणको मसलमसलािा तर्ार गरे का वटपोट कागिात (Working
Document) तथा परीक्षण सूर्ी (Check List) को सिेत आिार मलनुपनेछ ।
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१.११ आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि ध्र्ान र्दनुपने िुख्र् कुराहरु
आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि लेखापरीक्षकले दे हार्का विषर्हरुिा ध्र्ान केजन्ित गनुप
ि नेछुः
(क)

आमथिक कारोिारिा गजणतीर् शुद्घता भए/नभएको,

(ख)

थिीकृत िावषिक कार्िक्रि अनुसार आमथिक कारोिार सञ्चालन भई रहे/नरहेको,

(ग)

कार्िक्रि तथा वित्तीर् कारोिारको कार्ि सञ्चालन प्रर्मलत कानूनले मनिािरण गरे को प्रवक्रर्ा
अनुरुप भए/नभएको,

(घ)

विमनर्ोजित रकिको दुरुपर्ोग, हानी नोक्सानी, वहनामिना िा िथर्ौट भए/नभएको,

(ङ)

प्रर्मलत कानूनद्वारा तोवकएको दरिन्दी िा अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट मनणिर् भए अनुरुप रािथि
असुल गरे /नगरे को ।

(र्)

असुल भएको रािथि तोवकएको कार्िविमि अनुरुप दाजखला गरे /नगरे को,

(छ)

मनर्दि� कार्िविमि अनुरुप िरौटीको आम्दानी तथा खर्ि गरे /नगरे को,

(ि)

वित्तीर् प्रमतिेदनहरु प्रर्मलत कानूनले मनर्दि� गरे अनुरुपको ढाुँर्ा र सिर्िा तर्ार भए/नभएको,

(झ)

वित्तीर् प्रमतिेदनहरु विश्वसनीर् भए/नभएको,

(ञ)

मनिािररत ढाुँर्ा र प्रवक्रर्ा अनुरुप कारोिारको लेखाङ्कन गरे /नगरे को,

(ट)

भौमतक सम्पजत्तको उपर्ोग तथा लेखाङ्कन प्रर्मलत कानून र मनर्दि� प्रवक्रर्ा अनुरुप भए/नभएको,

(ठ)

भौमतक सम्पजत्तको वहनामिना तथा हानी नोक्सानी हुन नपाउने गरी प्रभािकारी भण्डारण तथा
मनर्न्रणको व्र्िथथा भए/नभएको,

(ड)

जिन्सी मनरीक्षण प्रमतिेदनिा मललाि मबक्री गने भनी औ ंल्र्ाइएका िालसािानहरु सिर्िै मललाि
मबक्री गरे नगरे को,

(ढ)

विकास आर्ोिना र कार्िक्रिहरु सञ्चालन गनि कार्ि सञ्चालन िापदण्ड (Operation Standards)
तर्ार गरे /नगरे को,

(ण)

मनिािररत िापदण्डको अनुसरण गरे /नगरे को र िापदण्ड विपररत हुने गरर कार्ि भए/नभएको,

(त)

व्र्िथथापनलाई

आन्तररक

लेखापरीक्षणबाट

उपलब्ि

गराईएको

सुझािहरुको

कार्ािन्िर्न

भए/नभएको,
(थ)

सञ्चामलत कार्िक्रिको उपलजब्ि मनिािररत उ�ेश्र् र लक्ष्र् अनुरुप भए/नभएको,

(द)

सं र्ामलत कार्िक्रििा भएको आम्दानी र खर्ि तथा भौमतक प्रगमत मनिािररत प्रकृर्ा अनुरुप
सािििमनक गरे /नगरे को,

(ि)

कार्ि प्रवक्रर्ािा आन्तररक मनर्न्रणको सं थथागत व्र्िथथा भए/नभएको, भएको भए कार्ाित्िक
(Functional) भए/नभएको,

(न)

कार्ािलर्को थिामित्ििा रहेको सरकारी सम्पजत्तको व्र्िथथापन प्रभािकारी भए/नभएको ।

(प)

तलिी प्रमतिेदन पाररत गरे र िार तलि खर्ि भुक्तानी भए/नभएको ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८
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१.१२ आन्तररक लेखापरीक्षण प्रमतबेदन
(क)

आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि दे जखएका कैवर्र्तहरुको सम्बन्ििा सम्बजन्ित कार्ािलर् प्रिुख र

ले खा प्रिुखसुँग छलर्ल गरी तत्काल र्छ्यौट हुन सक्ने कैवर्र्तहरु तत्कालै र्छ्यौट गरी
गराई स्रे थता दुरुथत राख्न लगाउनु पनेछ ।
(ख)

सम्बजन्ित कार्ािलर्ले अनुसूजर्– ५ बिोजििको ढाुँर्ािा बेरुिु एिि् कैवर्र्तहरुको आमथिक िषि
अनुसार अलग-अलग लगत राख्नु पनेछ ।

(ग)

अजघल्लो िषिको आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि दे जखएका कैवर्र्तहरु िध्र्े र्छ्यौट भएका
कलिहरु आन्तररक लेखापरीक्षकले मनथसा लगाई लगतबाट हटाउनु पदिछ ।

(घ)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक/इकाई कार्ािलर्िा आफ्नो कार्िक्षेर मभरका कार्ािलर्हरुको बेरुिुको
एकीकृत िावषिक लगत राख्नु पनेछ ।

(ङ)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक/इकाई कार्ािलर्ले आफ्नो कार्िक्षेर मभरका कार्ािलर्हरुको बेरुिुको
एकीकृत िावषिक लगत आमथिक िषि सिाप्त भएको दुई िवहना मभर तर्ार गनुि पनेछ ।

(र्)

प्रदे श ले खा मनर्न्रक/इकाई कार्ािलर्ले एक प्रमत बेरुिु िहालेखापरीक्षकको कार्ािलर्लाई
उपलव्ि गराउनु पनेछ ।

(छ)

आन्तररक लेखापरीक्षणको प्रमतिेदन लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको एक िवहना मभर सम्बजन्ित
कार्ािलर्, तालुक िन्रालर् र विभागलाई पठाउनु पनेछ ।

(ि)

ले खापरीक्षण

गदाि

गम्भीर

प्रकृमतका

बेरुिुहरु

(िथतै – िथर्ौट, वहनामिना, सरकारी

हानी

नोक्सानी,सरकारी सम्पजत्तको दुरुपर्ोग) भएको दे जखएिा ले खापरीक्षकले तुरुन्तै प्रदे श लेखा
मनर्न्रकलाई िानकारी र्दनु पनेछ । प्रदे श लेखा मनर्न्रकले तत्कालै सो को िानकारी
सम्बजन्ित मनकार्हरुलाई गराउनु पदिछ । र्र्द र्थतो वहनामिना िा िथर्ौट गने व्र्जक्त र्रार
हुने अिथथा दे जखएिा तुरुन्तै मछटो सािनबाट थथानीर् प्रशासन, सम्बजन्ित विभाग र िन्रालर्लाई
िानकारी र्दनु पनेछ ।
(झ)

आन्तररक लेखापरीक्षणको िावषिक प्रमतिेदन तर्ार भएपमछ पेश गनुि पूि ि सम्बजन्ित कार्ािलर्का
प्रिुख, लेखा प्रिुख र अन्र् सम्बजन्ित कििर्ारीहरु बीर् प्रमतिेदन उपर छलर्ल गरी गराई
िाईन्र्ूट गनुप
ि नेछ ।

(ञ)

आन्तररक लेखापरीक्षणको प्रमतिेदन अनुसूजर्–४ बिोजििको तर्ार गरी त्र्सको िावषिक प्रमतिेदन
प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्िा अमनिार्ि रुपिा पठाउनु पने छ ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८
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१.१३ आन्तररक लेखापरीक्षण कार्िको अनुगिन
(क)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक/इकाई कार्ािलर् प्रिुखले आन्तररक लेखापरीक्षणको क्रििा आिश्र्क
ठानेका कार्ािलर्हरुिा थथलगत रुपिा गई अनुगिन गनि गराउन सक्नेछ ।

(ख)

आन्तररक लेखापरीक्षणलाई प्रभािकारी बनाउन प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर्ले सिेत प्रत्र्ेक
िषि निूनाको रुपिा केही जिल्लाहरु छनौट गरी अनुगिन गनुप
ि नेछ ।

(ग)

कुनै मनकार्िा उिुर परे को िा तत्काल छानिीन गनुप
ि ने अिथथािा सोही बिोजिि र सो बाहेक
प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्ले प्रत्र्ेक आमथिक िषििा जिल्ला र कार्िक्रि सिेत मनजित गरी
आन्तररक लेखापरीक्षण कार्िको अनुगिन तथा िूल्र्ांकन गनुि गराउनु पनेछ ।

(घ)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्बाट अनुगिन गदाि आन्तररक लेखापरीक्षणको उ�ेश्र् तथा
कार्िक्षेर अनुरुप प्रभािकारी रुपिा कार्ि सम्पादन भए/नभएको, आन्तररक ले खापरीक्षण कार्ििा
अपनाईएको प्रकृर्ा, प्रर्ोग भएका वटपोट कागिात (Working Document) र परीक्षण सूर्ी (Check
List) लाई िुख्र् आिार मलनु पनेछ ।

(ङ)

आन्तररक लेखापरीक्षणको अनुगिन गदाि अनुसूजर्–६ बिोजिि गनुप
ि नेछ ।

(र्)

सबै प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्बाट आन्तररक ले खापरीक्षण गररएको प्रमतिेदन प्राप्त भए पमछ
प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर्ले आन्तररक ले खापरीक्षणको अनुगिन गनि आन्तररक लेखापरीक्षण
गररएका कार्ािलर्हरु िध्र्े निूना छनौट गरी अनुगिन गनि सक्नेछ ।र्सरी अनुगिन गदाि शुरु
प्रमतिेदनिा कैवर्र्त दे जखएिा सं शोिन गरी प्रमतिेदन गनि सक्नेछ । विषर्िथतुको गाम्भीर्िता
हेरी आन्तररक लेखापरीक्षक उपर उपर्ुक्त कार्ििाही गनि सक्नेछ ।

१.१४ आन्तररक लेखापरीक्षणको एकीकृत िावषिक प्रमतिेदन
प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्ले आमथिक िषि सिाप्त भएको 4 िवहना मभर प्रदे श ले खा मनर्न्रक
कार्ािलर् र प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्हरुबाट सम्पादन भएको आन्तररक ले खापरीक्षण प्रमतिेदन
सम्पादन भएको आन्तररक ले खापरीक्षणको प्रमतिेदनहरुको आिारिा एकीकृत िावषिक प्रमतिेदन
तर्ार गरी िुख्र्िन्री तथा िजन्रपररषद्को कार्ािलर्, आमथिक िामिला तथा र्ोिना िन्रालर् र
िहाले खापरीक्षकको कार्ािलर्िा पेश गनुि पनेछ ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८
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खण्ड-दईु
आन्तरिक लेखापिीक्षकका लावि आचाि संविता
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2.१

पृष्टभूमि
आन्तररक लेखापरीक्षकले आफ्नो पेशाप्रमत मनष्टािान भई प्रर्मलत कानूनले तोकेका काि, कतिव्र् तथा
जिम्िेिारी मनिािह गदाि उच्र् नैमतक आर्रण कार्ि राख्नु पदिछ । आन्तररक ले खापरीक्षकको मनष्टा,
थितन्रता, मनष्पक्षता, गोपनीर्ता र पेशागत नैमतक आर्रण तथा िूल्र् िान्र्ताको पालनाबाट प्रदे श लेखा
मनर्न्रक कार्ािलर् र प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्को कानूनी ििार्दे वहता पूरा गनि, आन्तररक
ले खापरीक्षण कार्िप्रमत सरोकारिालाहरुको विश्वास अमभिृवद्द गनि र सािििमनक क्षेरिा पारदजशिता एिि्
उत्तरदावर्त्ि प्रिर्द्िन गनि सवकने त्र्लाई हृदर्ं गि गरी र्ो आर्ारसं वहता तर्ार गररएको छ ।

2.2

आर्रण सम्बन्िी आिारभूत मसद्दान्तहरु
1.

सदार्ाररता (Integrity)
आन्तररक लेखापरीक्षकको सदार्ाररताले मनि प्रमत िनविश्वास थथावपत गदिछ र र्सको पालनाबाट
मनिले गरे का मनरुपण (Judgement) िा भर पने आिार प्रदान गदिछ ।

2.

िथतुगतता (Objectivity)
आन्तररक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको क्रििा सूर्ना सं कलन, िूल्र्ाङ्कन र सं र्ार गदाि उच्र्ति
पेशागत मनष्षक्षता प्रदशिन गनुप
ि नेछ । आन्तररक ले खापरीक्षकले सबै सान्दमभिक पररजथथमतहरुको
सन्तुमलत िूल्र्ाङ्कन गनुि पदिछ र मनरुपणका क्रििा व्र्जक्तगत थिाथि र अन्र् कुराहरुबाट अनािश्र्क
ुँ ै न ।
रुपिा प्रभावित हुन ु हुद

3.

गोपनीर्ता (Confidentiality)
आन्तररक लेखापरीक्षकले आर्ूले प्राप्त गरे को सूर्नाको िूल्र् र थिामित्िलाई सम्िान गनुप
ि नेछ र
कानूनी िा पेशागत दावर्त्िको अिथथािा बाहेक परीक्षणका क्रििा प्राप्त सूर्ना अनामिकृत रुपिा

ुँ ै न ।
खुलासा गनुि हद
4.

सक्षिता (Competency)
आन्तररक लेखापरीक्षकले आन्तररक लेखापरीक्षण सम्िन्िी कार्िसम्पादन गदाि आिश्र्क ज्ञान, शीप
र अनुभिको प्रर्ोग गनुप
ि नेछ ।

2.3

आन्तररक लेखापरीक्षकले पालना गनुि पने आर्ारणहरुुः
आर्रण सम्बन्िी िामथ उल्ले जखत मसद्दान्त सिेतका आिारिा दे हार्का उल्ले जखत आर्रण पालना गनुि
आन्तररक लेखापरीक्षकको कतिव्र् हुनेछुः
1.

सदार्ाररता (Integrity)
1.1

आफ्नो काि ईिान्दारी, मनष्टा र जिम्िेिारीपूिक
ि सम्पादन गने ।

१.२

कार्िसम्पादन गदाि प्रर्मलत कानूनको पालना गने, कानून र पेशा अनुसार गनुप
ि ने आिश्र्क
खुलासा गने ।

1.3

िानीबुझी कुनै गैरकानुनी कृर्ाकलापिा सं लग्न हुन नहुने र आन्तररक लेखापरीक्षण पेशा
िा सं गठनको अवहत हुने कुनै पमन काििा सं लग्न हुन नहुने ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८
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१.4

सं गठनको िैिामनक एिि् नैमतक उद्देश्र्को सम्िान गदै उक्त उद्देश्र् प्राप्तीिा र्ोगदान गने ।

1.5

सदार्ाररता र ईिान्दाररता आर्ारसं वहताको आिारभूत िान्र्ता हो । र्सले मनष्पक्ष
व्र्िहार तथा सत्र्तालाई सिेटेको हुन्छ । आन्तररक ले खापरीक्षण गदाि मनष्टािान एिि्
थप�िादी भई सािििमनक वहतलाई सदै ि ध्र्ान र्दएर लेखापरीक्षण कार्िप्रमत मनष्टा प्रकट
गनुप
ि दिछ ।

1.6

सरोकारिालाको दृव�िा आर्रणिामथ प्रश्न नउठ्ने गरी आफ्नो व्र्िहार, सीप र काि
अमभव्र्क्त हुनपु दिछ ।

1.7

आन्तररक लेखापरीक्षण पेशाप्रमत ईिान्दार भई थिाथिगत विर्ारबाट िुक्त भएर पेशागत
ि दिछ ।
विश्वसमनर्ता कार्ि गनुप

1.8

कानुनी व्र्िथथा अनुरुप काि, कतिव्र् र अमिकार तथा आन्तररक लेखापरीक्षण नीमत,
मनदे शन, कार्िनीमत र कार्िविमिको पूणि िानकारी राखी तदानुसार आफ्नो कतिव्र्को
पररपालनािा प्रमतिद्द रहनुपदिछ ।

1.9
2.

आन्तररक लेखापरीक्षण गने मनकार् िा सरोकारिालासुँग कुनै पमन उपहार, दान, दातव्र् र

गैरकानुनी वकमसिको लाभ प्राप्त गनुि गराउनु हुुँदैन ।

िथतुमनष्टता (Objectivity)
२.१

आफ्नो मनष्पक्ष िूल्र्ाङ्कनलाई बािा पुर्ािउने िा बािा पुर्ािउन सक्ने सं गठनको वहतसुँग

२.२

आफ्नो पेशागत ित (Professional Judgement) लाई प्रभावित पाने िा पानिसक्ने

२.३

बाजझएका कुनै पमन कृर्ाकलाप िा सम्िन्ििा सहभागी हुन ु हुुँदैन ।
वकमसिको कुनै कुरा थिीकार गनुि हुुँदैन ।

आफ्नो िानकारीिा आएका त्र्हरू िुन खुलासा नगररएिा आन्तररक लेखापरीक्षण
प्रमतिेदनिा व्र्ििान पुर्ािउन सक्ने खालका हुन्छन् त्र्थता सिै प्रिुख त्र्हरू (Material
Facts) खुलासा गनुि पनेछ ।

२.४

आन्तररक ले खापरीक्षण कार्ंसंग सम्बजन्ित सबै विषर्िा आन्तररक ले खापरीक्षण गने सं थथा र
प्रत्र्ेक आन्तररक लेखापरीक्षक कुनै वकमसिको सं गठनात्िक, व्र्जक्तगत र बाह्य प्रभािबाट
थितन्र

रहनुपदिछ।आन्तररक

लेखापरीक्षण

कार्ि

सम्पन्न

गने

क्रििा

आन्तररक

ि दिछ ।आन्तररक
ले खापरीक्षकले थितन्र प्रिृजत्त कार्ि रहने गरी आर्नो कार्ि सम्पादन गनुप
ले खापरीक्षण गररने मनकार् र सोसुँग र्ासो राख्ने बाह्य सिूहबाट आन्तररक ले खापरीक्षक

थितन्र रहनुका साथै आन्तररक ले खापरीक्षणको विषर् िा ले खापरीक्षणको प्रश्नको सम्बन्ििा
िथतुपरक ढ�ले प्रथतुत हुनपु दिछ । हरे क पेशागत वक्रर्ाकलापिा थितन्रता र तटथथता
दे जखनुपदिछ । आन्तररक लेखापरीक्षकले आफ्नो रार्, मनष्कषि, सुझाि, वििेर्ना, मसर्ाररस र
प्रिाजणत गने कार्ि सरोकारिालाको दृव�िा मनष्पक्ष भएको दे जखने गरी गनुप
ि दिछ । साथै उसले
सम्पादन गरे का हरे क कार्िका नमतिाहरू र्थे� तथा जर्त प्रिाणबाट पुष्याई हुनपु दिछ ।
२.५

आर्नो सोर्ाइ र विश्वासिा ि सदै ि आर्नो पेशािा थितन्र छु भन्ने कुराको िनन िार
नगरी आर्नो थितन्रता िामथ प्रश्न खडा हुन सक्ने अिथथाको मसििना हुन नर्दने तर्ि
सिेत सर्ेत रहनुपदिछ ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८
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२.६

आन्तररक

लेखापरीक्षण

गररने

मनकार्

र

सरोकारिाला

दुबै

पक्षबाट

आन्तररक

ले खापरीक्षक थितन्र हुन ु अपररहार्ि हुन्छ । आन्तररक लेखापरीक्षकले कुनै पमन

वकमसिबाट थितन्रतािा ह्रास आउने व्र्िहार अमभव्र्क्त गनुि हुुँदैन ।
२.७

आन्तररक

लेखापरीक्षक, आन्तररक

लेखापरीक्षणिा

सहर्ोग

पुर्र्ािउने

परािशिदाता

विशेषज्ञहरू सिेत आर्नो थितन्रतािा बाह्य दबाब र अनुजर्त प्रभाि पने गरी सािान्र्तुः
ु ंद
व्र्जक्तगत, बाह्य र सं गठनात्िक दिाबबाट प्रभावित हुनह
ु ै न । आन्तररक लेखापरीक्षकले

आन्तररक लेखापरीक्षण कार्ि थिीकार गनि नसवकने अिथथा परे िा िा थिीकार गदाि
नमतिािा असर पनि गएिा िा असर पनि िाने जथथमत भएिा सो असरको बारे िा थप�
रुपले व्र्होरा खुलाई सुपरीिेक्षक तथा आन्तररक लेखापरीक्षण गररने मनकार्का प्रिुखलाई
िानकारी गराउनु पदिछ ।
२.८

ुँ ै न । कुनै
आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि थितन्रतािा प्रमतकूल अिथथा मसििना हुन र्दनु हुद
व्र्जक्त, सिूह, सं गठन अथिा कुनै खास कार्िक्रिको उ�ेश्र्का सम्बन्ििा सरोकारिाला

पक्षसुँग पूिाििह हुन िाने खालका कुनै पमन थिाथिबाट टाढा रहनुपदिछ ।

२.९

आन्तररक ले खापरीक्षण गररने मनकार् िा सरोकारिालासुँग प्रत्र्क्ष वित्तीर् थिाथि राख्ने,
अप्रत्र्क्ष ढ�ले सारभूत वित्तीर् थिाथि गाुँथने, कुनै आमथिक ले नदे न िा र्ाइदा हुने कार्ि
गनि, आन्तररक लेखापरीक्षण गररने मनकार्का लगानीकताि भएको िा उसले लगानी गरे को
कुनै अको मनकार्सं ग वित्तीर् थिाथि कार्ि राख्ने िथता कुराले आन्तररक लेखापरीक्षकको
व्र्ािसावर्क तथा पेशागत थितन्रतािा असर पनि िान्छ । र्स कुराले सरोकारिालाले
आन्तररक लेखापरीक्षकको थितन्रतािा नकारात्िक प्रभाि पनि आएको मनष्कषि मनकाल्न
सक्ने हुनाले र्सतर्ि सदै ि सर्ेत रहनुपदिछ ।

२.१० आफ्नो रार् तथा िन्तव्र्लाई प्रिाजणत गने वटपोट, प्रमतिेदन, व्र्ाख्र्ा तोवकएको ढाुँर्ािा
तर्ार गरी ठोस र सान्दमभिक प्रिाणबाट पुष्याई गनुप
ि दिछ ।
२.११ सदा मनष्पक्ष रुपिा कार्ि गरे को छ भन्ने कुराको अनुभमू त गराउने र तेस्रो पक्षले पमन
ि दिछ ।
मनिले सोही अनुरुप कार्ि गरे को छ भनी थिीकार गने जथथमत पैदा गने प्रर्ास गनुप
२.१२ कुनै प्रकारको दबाब, पक्षपात, पूिाििह, िोलावहिा नराखी मनष्पक्ष रुपले आन्तररक
ले खापरीक्षण कार्ि सम्पन्न गनुप
ि दिछ ।
२.१३ ले खापरीक्षणको क्रििा मनष्पक्ष रुपिा प्रमतिेदन र्दने कार्ििा प्रमतकूल असर पानि सक्ने
व्र्जक्तगत र बाह्य दबाबको सम्बन्ििा पमन उजर्त ध्र्ान र्दनुपदिछ ।
२.१४ प्रदे श सरकार, सरोकारिाला र सििसािारणप्रमत आन्तररक ले खापरीक्षण कार्िप्रमतको विश्वास
िगाउन आन्तररक ले खापरीक्षकले पेशागत व्र्िहार अनुरुप आफ्नो अमभव्र्जक्त प्रकट
गनुप
ि दिछ ।
२.१५ आन्तररक ले खापरीक्षकले आर्नो कतिव्र् पालना गदाि र व्र्ािसावर्क दावर्त्ि मनिािह गदाि
रािनैमतक प्रभािबाट िुक्त रहनुपदिछ ।
२.१६ ले खापरीक्षणको क्रििा आन्तररक लेखापरीक्षण गररने मनकार्लाई कुनै सल्लाह िा सेिा
प्रदान गने सन्दभििा थिाथि नबाजझनेतर्ि सर्ेत रहनुपदिछ । आन्तररक ले खापरीक्षकले
आर्ूलाई तोवकएको आन्तररक लेखापरीक्षण गररने मनकार्बाट सो िातहतका कार्ािलर्को
प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८
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ले खापरीक्षण प्राप्त गने र अरुलाई र्दने िा र्दलाउने काि गनुि हुंदैन । आर्नो िा
एकाघर पररिार िा नजिकका नातेदारको प्रत्र्क्ष िा अप्रत्र्क्ष रुपिा आमथिक थिाथि रहेको
ु ुँद
सं थथाको ले खापरीक्षण कार्ििा सं लग्न हुनह
ु ैन ।

२.१७ आर्ूले लेखापरीक्षण गने मनकार् र सो मनकार्का पदामिकारीलाई भनसुन गरी िा
ुँ ु ै न ।
प्रभाििा पारी ठे क्कापट्टा तथा लाइसेन्स मलने र अरुलाई र्दलाउने कार्ि गनुह
ि द

२.१८ आन्तररक लेखापरीक्षण गररने कार्ािलर्बाट सरुिा भई हाल आन्तररक लेखापरीक्षकको
रुपिा कार्ि गरररहेको भएिा त्र्थता कििर्ारीले सरुिा भएको एक िषिमभर सम्बजन्ित
मनकार्को आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बन्िी कार्ि र परािशि सम्बन्िी कार्ि िा अन्र् कुनै

सेिा प्रदान गने कार्ि गनुह
ि ुँद
ु ैन ।
3.

गोपनीर्ता (Confidentiality)
३.१

आफ्नो कतिव्र्पालनाको मसलमसलािा प्राप्त गरे को िा िानकारीिा आएको सूर्नाको
साििानीपूिक
ि प्रर्ोग गने र त्र्थता सूर्नाको सं रक्षण सिेत गनुप
ि नेछ ।

३.२
4.

कानून विपरीत र सं गठनको िैिामनक एिि् नैमतक उद्देश्र्लाई हामन पुर्ािउने गरी
व्र्जक्तगत र्ाईदा एिि् अन्र् प्रर्ोिनका लामग सूर्नाको प्रर्ोग गनुि हुुँदैन ।

कार्िदक्षता (Competency)
४.१

आर्ूसं ग आिश्र्क ज्ञान, सीप र अनुभि भएको सेिािा िार सं लग्न हुनपु छि ।

४.२

आफ्नो पेशागत दक्षता, सेिाको प्रभािकाररता र गुणथतरलाई मनरन्तर अमभिृवद्द गनि
प्रर्त्नशील रहनु पदिछ ।

४.३

आन्तररक ले खापरीक्षण कार्ि प्राविमिक, व्र्ािहाररक र पेशागत दक्षतािा आिाररत हुने
भएकाले आन्तररक ले खापरीक्षकिा र्ससम्बन्िी ज्ञान, अनुभि, र्ोग्र्ता र दक्षता रहनुपदि छ ।
आन्तररक ले खापरीक्षण कार्ि दक्षता एिि् तटथथ रुपिा सम्पन्न गनि सदै ि पेशागत िान
अनुरुप गनुप
ि दिछ । आन्तररक ले खापरीक्षकिा प्रर्मलत ले खापरीक्षण, ले खा, वित्तीर् व्र्िथथापन
ु दिछ
र अन्र् विषर्सं ग सम्बजन्ित िानदण्ड, नीमत तथा कार्िविमिको ज्ञान र अभ्र्ास हुनप
।आन्तररक ले खापरीक्षकले

आन्तररक ले खापरीक्षण गररने

मनकार्को कार्िसम्पादनसं ग

सम्बजन्ित कानुनी व्र्िथथा, मसद्घान्त तथा िानदण्डहरूको ज्ञान हामसल गरे को हुनपु दिछ ।

४.४

आर्ूिा नभएको दक्षता, क्षिता र अनुभि दे खाउन खोज्नु हुुँदैन । आफ्नो क्षिता सवहत
मनश्पक्षतापूिक
ि दावर्त्ि मनिािह गदाि पेशागत िर्ािदा कार्ि गनुप
ि दिछ ।

४.५
४.६

आर्ूले गनि नसक्ने र नमिल्ने काि “गछु ि” भन्नुहुँद
ु ै न । कानुनी तथा आर्रणगत व्र्िथथा र

ि ुँद
आफ्नो कार्िक्षिता प्रमतकूल हुने वकमसिको आन्तररक ले खापरीक्षण कार्ि थिीकार गनुह
ु ैन ।

आन्तररक लेखापरीक्षण कार्ि कुशलतापूिक
ि
सम्पादन गनि आिश्र्क पने ज्ञान, सीप,

कुशलता र व्र्जक्तगत गुण सिर् सापेक्ष र अद्यािमिक रुपिा कार्ि राख्न एक आपसिा
अनुभिको आदान प्रदान गनुप
ि दिछ ।
४.७

आन्तररक लेखापरीक्षकलाई आन्तररक लेखापरीक्षण गने मनकार् र सं थथाको सञ्चालन
व्र्िथथाको बारे िा राम्रो ज्ञान हुनपु दिछ । आन्तररक लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्ििा लागू
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हुने लेखा तथा लेखापरीक्षणिान, वित्तीर् व्र्िथथापनका मसद्दान्त, प्रवक्रर्ा र प्रर्लनबारे
िानकारी राखी सोको सदै ि पररपालना गनुप
ि दिछ ।
४.८

ले खापरीक्षणिा प्रिाणको सङ्कलन, विश्लेषण, िूल्र्ाङ्कन, प्रमतिेदनको प्रथतुतीकरण, सुझाि तथा
ले खापरीक्षण िन्तव्र् िारी गदाि र िाुँर् तथा परीक्षण पद्दमत, कार्ािन्िर्न विमि र
ले खापरीक्षण कार्िको नमतिा िूल्र्ांकन गरी प्रमतिेदन तर्ार गदाि सिेत उजर्त पेशागत
सतकिता अपनाउनु पदिछ ।

४.९

पेशागत

दक्षता

अमभिृवद्द

गनिका

लामग

प्रत्र्ेक

िषि सरकारी

बिेट, लेखा

तथा

ले खापरीक्षणका मसद्दान्त र सोको विकासक्रि, आमथिक कार्िविमि ऐन तथा मनर्ि, कर,
रािथि, सािििमनक खररद, सािििमनक ििार्दे ही, आन्तररक मनर्न्रण प्रणाली लगार्त
वित्तीर् व्र्िथथापनसं ग सम्बजन्ित पक्षको अनिरत पेशागत जशक्षा अन्तगित व्र्ािहाररक
तामलि हामसल गनुप
ि दिछ ।
४.१० आर्ूसं ग भएको पेशागत ज्ञान, अभ्र्ासिूलक सीप, कार्िक्षिता र अनुभिलाई अमभिृवद्द गनि
मनरन्तर पेशागत जशक्षा र तामलििा सहभागी हुनपु दिछ ।

२.४

आर्ारसंवहता पालनाको अनुगिन सम्बन्िी व्र्िथथा
१.

अनुगिन समिमत
र्स आर्ारसं वहताको पालनाको अनुगिन गनि प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर्ले दे हार् बिोजििको
आर्ार सं वहता अनुगिन समिमत गठन गनि सक्नेछुः
(१)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक — सं र्ोिक

(२)

अनुगिन गररने जिल्लाको प्र.ले .ई.का. प्रिुख — सदथर्

(३)

प्रशासन शाखा प्रिुख, प्र.ले .मन.का. — सदथर्

(४)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्ले तोकेको आिश्र्कतानुसारको सं ख्र्ािा सम्बजन्ित
विषर्का विज्ञहरू — सदथर्

(५)

आन्तररक लेखापरीक्षण शाखा प्रिुख, प्र.ले .मन.का. — सदथर्-सजर्ि
प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्को आन्तररक ले खापरीक्षण शाखाले समिमतको सजर्िालर्को
काि गनेछ ।
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२

अनुगिन समिमतको काि, कतिव्र् र अमिकार
अनुगिन समिमतको काि, कतिव्र् र अमिकार दे हार् बिोजिि हुनेछुः
(क)

र्स आर्ार सं वहताको पालना गरे नगरे को सम्बन्ििा अनुगिन र मनर्न्रण गने ।

(ख)

अनुगिन गने प्रर्ोिनका लामग समिमतले सम्बजन्ित सबै आन्तररक लेखापरीक्षक, सम्बजन्ित
प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्का प्रिुख सवहतका अन्र् कििर्ारीहरू, आन्तररक लेखापरीक्षण
गररएका मनकार्हरू र सो मनकार्का प्रिुख लगार्त सम्बजन्ित कििर्ारीहरूबाट आिश्र्क
सूर्ना, वििरण, कागिात िाग गनि सक्नेछ । र्सरी िाग भएका सूर्ना, वििरण, कागिात
समिमतलाई उपलब्ि गराउनु सम्बजन्ित सबैको कतिब्र् हुनेछ ।

(ग)

समिमतले अनुगिन कार्ि गनि आिश्र्क प्रवक्रर्ाहरू आर्ैंले मनिािरण गनि सक्नेछ ।

(घ)

समिमतले मनरन्तर रुपिा तर बषििा कम्तीिा तीन िटा जिल्लािा नघट्ने गरी अनुगिन
गनेछ । तर मनर्मित अनुगिनको अमतररक्त उिुरी िा गुनासो प्राप्त हुन आएिा तत्काल
त्र्सको अनुगिन गनि सक्नेछ ।

(ङ)

अनुगिनको क्रििा कुनै आन्तररक लेखापरीक्षकले आर्ारसं वहताको उलं घन गरे को
पाइएिा अजन्ति कारिाहीको टुं गो नलागुन्िेल सम्ि मनि लाई कुनै पमन मनकार्को
आन्तररक लेखापरीक्षण गनि नपाउने गरी समिमतले नै आदे श िारी गनि सक्नेछ ।

(र्)

समिमतले आर्ार सं वहताको पालनाको सम्बन्ििा अनुगिन गदाि कसै बाट आर्रण पालना
भएको नदे जखएिा प्रर्मलत कानूनिा भएको ब्र्बथथा सिेतको अिीनिा रही आिश्र्क
कारिाहीका लामग प्रमतिेदन सवहत प्रदे श लेखा मनर्न्रक सिक्ष पेश गनुि पनेछ र उक्त
प्रमतिेदन उपर प्रदे श ले खा मनर्न्रकबाट कारिाहीको अजन्ति टुं गो लगाउनु पनेछ ।
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खण्ड-तीन
विवनयोजन लेखाको आन्तरिक लेखापिीक्षण

प्रदे श आन्तररक ले खापरीक्षण मनदे जशका, २०७८
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3.१

सम्भावित िोजखिहरु
आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि दे हार्का सम्भावित िोजखिहरुको विश्लेषण गनुि गराउनु पने छ:

(क)

विमनर्ोिन नभएको खर्ि शीषिक र रकििा खर्ि गने गराउने,

(ख)

बिेटको सीिा नाघेर खर्ि गने गराउने,

(ग)

कारोिारलाई गलत िगीकरण गने र अमभले ख राख्न,े

(घ)

खर्ि गदाि प्रर्मलत ऐन, मनर्िले तोकेको प्रवक्रर्ा अबलम्बन नगरी खर्ि गने,

(ङ)

थिीकृमत बेगर रकिान्तर गने, खर्ि रकिलाई गलत वकमसिले िा थिीकृत अनुपात भन्दा घटी बढी हुने
गरी प्रदे श सरकार िा दातृ सं थथाको श्रोतिा खर्ि दे खाउने,

(र्)

खर्ि सिथिन गने पर्ािप्त प्रिाण नराखी खर्ि लेख्न/
े भुक्तानी र्दने,

(छ)

आर्ोिनाको उ�ेश्र् विपररत खर्ि गने,

(ि)

खर्ि गदाि कट्टी गनुि पने अमिि आर्कर, िूल्र् अमभिृवद्द कर, िरौटी, सञ्चर्कोष, नागररक लगानी कोष,
बीिा रकि तथा अन्र् दथतुर कट्टी नगने िा कट्टी गररए पमन दाजखला नगने,

(झ)

िानी िानी दुरुपर्ोग गने मनर्तबाट िा सािान्र् भुलर् ुकबाट िोड िम्िा र्रक पाने (िूलतुः तलिी
खर्ििा), दर र पररिाण (Quantity) बीर्को गुणन एिि् िोड िम्िािा र्रक गने िथता विमभन्न वकमसिबाट
अमनर्मित खर्ि गराउने,

(ञ)

बोलपर िा दरभाउपरिा थिीकृत दर रे ट भन्दा बढी दरिा खररद गने ,

(ट)

कार्िक्रि र अजख्तर्ारी प्राप्त नहुुँदै खर्ि गने (प्रदे शको पेश्की खर्ि ऐनिा भएको व्र्िथथा बाहेक),

(ठ)

सरकारी आर् व्र्र्को लेखांकन, िूल्र्ांकन तथा प्रमतिेदन पठाउनु पने मनकार्हरुिा सिर्िा प्रमतिेदन नपठाउने,

(ड)

सरकारी सम्पजत्तहरुको थिामित्िको प्रिाण (िग्गािनी प्रिाण पुिाि, हथतान्तरण कागि, अमिकरण कागि
आर्द) नराख्ने, त्र्थतो सम्पजत्तको लगत दुरुथत नराख्ने, सो को उपर्ोगिा लापरिाही गने , सरकारी सम्पजत्तको
सं रक्षण नगने,

(ढ)

व्र्जक्तगत प्रर्ोिनका खर्िहरु पमन विमनर्ोजित बिेटबाट गने,

(ण)

खर्ि नहुने प्रकृमतका सािानहरु खर्ि हुने खातािा आम्दानी बाुँिी िाग र्ारािबाट खर्ि ले ख्न,े

(त)

अथिभाविक पररिाणिा खर्ि भएर िाने सािान खररद गने,

(थ)

कार्ािलर्सुँग असम्बजन्ित मबलको भुक्तानी गने,

(द)

मनर्िानुसार िूल्र् अमभिृवद्द कर (िू.अ.क.) र्ुक्त मबल प्राप्त गनुप
ि नेिा सो बिोजिि नगने,

(ि)

िूल्र् अमभिृवद्द कर सिाबेश भएको मबल भुक्तानी गदाि सो को िानकारी आन्तररक रािश्व कार्ािलर्लाई नर्दने,

(न)

जिन्सी सािान, सिारी सािन, िेशीनरी औिार तथा अन्र् उपकरणको अमभलेख व्र्िथथापन नभै भुक्तानी
खर्ि लेख्न,े

(प)

परािशिदातािाट प्रमतिेदनहरु (िथतै DPR, IEE, EIA) प्राप्त नभै खर्ि लेख्न,े

(र्)

भौमतक मनिािण, िेशीनरी औिार आदीिा आिश्र्क टे � ररपोटहरु सं लग्न नराखी खर्ि ले ख्न,े

(ब)

अमिकार प्राप्त अमिकारीले सिर्िा नै मनणिर् नगरे का कारणले अपेजक्षत प्रमतर्ल प्राप्त नहुने,

(भ)

ठे क्का, बीिा, अमिि ििानत, कार्िसम्पादन ििानत आर्दको म्र्ाद थप नगरी भुक्तानी गने

(ि)

खररद कार्िको म्र्ाद थपको लामग पर्ािप्त कारण सवहतको मनिेदन तोवकएको सिर् मभरै प्राप्त नभए पमन
म्र्ाद थप गने,

(र्)

सिर्िा दाजखला िा िहशुल बापतको रकि भुक्तानी नगरी िरीिाना/ब्र्ाि सवहत भुक्तानी गने ।
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3.२

र्ालु खर्ि तर्िका खर्ि संकेतहरुको आन्तररक लेखापरीक्षण
3.२.१ खर्ि सं केत नं. २११११ (पाररश्रमिक कििर्ारी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सम्बजन्ित कार्ािलर्को दरबन्दी थिीकृत भएको छ/छै न ।

(ख)

राविर् वकताबखाना, कोष तथा लेखा मनर्न्रक कार्ािलर् तथा सोही प्रकृमतका कार्ि गने अन्र्
मनकार्ले पाररत गरे को तलिी प्रमतिेदन र सम्बजन्ित वकताबखाना/मनकार्िा दताि भएको दरिन्दी
अनुसार खर्ि भएको छ /छै न ।

(ग)

पाररत तलबी प्रमतिेदन बिोजिि तलबी भरपाई तर्ार गरे को छ/छै न ।

(घ)

मनिािररत तलबिान िा पाउने िेड भन्दा बढी हुने गरी तलब भुक्तानी र्दएको छ/छै न ।

(ङ)

हाजिरी रे कडि सं लग्न छ/छै न र गर्ल भएका र्दनको तलब कट्टी गरे को छ/छै न ।

(र्)

सरुिा, बढु िा िा नर्ाुँ मनर्ुजक्त भई आउने कििर्ारीहरुको पवहलो पटक तलब भुक्तानी र्दुँदा शुरू
िवहनािा सरुिा िा बढु िा भई आउुँदाको रिानापर, मनर्ुजक्त पर र तलबी प्रमतिेदन पाररत
भइसकेको भए सो को प्रमतमलवप सं लग्न गररएको छ/छै न । सो रिाना िा तलबी प्रमतिेदनिा
उल्लेख भए भन्दा बढी भुक्तानी गरे को छ/छै न ।

(छ)

िवहनाको बीर्िा अमनिार्ि अिकाश/उपदान, सरुिा, बढु िा िा रिाना भई गए पमछ बाुँकी अिमि
तथा पमछ सम्ि तलि भत्ता खर्ि लेखेको छ/छै न ।

(ि)

अन्र्रबाट काििा आएका कििर्ारीलाई सोिभनाि र्दने गरी तलि भुक्तानी गररएको भए सिर्
मभर सोिभनाि प्राप्त गरे को छ/छै न ।

(झ)

कार्ािलर् प्रिुखिा कार्ि िुकार्ि िुकरर गररएको भए का.िु. िुकरर गररएको पर र बहाल
गरे को मिमत अनुसार नै खर्ि ले जखएको छ/छै न ।

(ञ)

मनमित्त पदको तलब भुक्तानी र्दं दा एक तह िामथको तलि थकेल िार भुक्तानी र्दनु पनेिा सो
भन्दा घटी बढी भएको छ/छै न ।

(ट)

करारिा मनर्ुजक्त भएको कििर्ारीको पाररश्रमिक र्स जशषिकबाट भुक्तानी र्दन नमिल्नेिा भुक्तानी
भएको छ/छै न ।

(ठ)

आर्ोिनाको थिीकृत अथथार्ी दरिन्दीिा मनर्ुक्त व्र्जक्तलाई ज्र्ालादारी/पाररश्रमिक भुक्तानी
गरे को भए मनिको मनर्ुक्ती प्रर्मलत कानूनको प्रवक्रर्ा अनुरुप छ/छै न । मनिको हाजिरी तथा
रकि बुझेको प्रिाण छ/छै न ।

(ड)

करर्ोग्र् आम्दानी हुने कििर्ारीलाई पाररश्रमिक/तलि िा भत्ता भुक्तानी गदाि पाररश्रमिक कर
/सािाजिक सुरक्षा कर कट्टी गरे को छ/छै न । त्र्थतो कट्टी रकि बैंक दाजखला गरी सो को
वििरण आन्तररक रािथि कार्ािलर्िा पठाएको छ/छै न ।

(ढ)

तलबी भरपाईको तेसो र ठाडो िोड िम्िा मिलेको छ/छै न ( हरे क िवहनाको परीक्षण गने )।

(ण)

तलब भत्ता भुक्तानी गररएकोिा बुजझमलनेको दथतखत छ/छै न िा सो रकि सम्बजन्ित बैंक
खातािा िम्िा गररएको प्रिाण छ/छै न ।

(त)

कििर्ारी सञ्चर्कोष, कििर्ारी सञ्चर्कोष सापटी, पाररश्रमिक कर, नागररक लगानी कोष, सािमिक
िीिन बीिा आर्द कट्टी गनुि पने रकि कट्टी गरी सम्बजन्ित कोष िा खातािा तुरुन्त िम्िा
गररएको छ/छै न ।
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(थ)

असािारण विदा मलएको अिथथाको तलब भुक्तानी गररएको छ/छै न । ( हाजिरी वकताब, विदाको
रे कडि र तलबी भपािई हेने )

(द)

प्रत्र्ेक कििर्ारीको िम्िा तलब, भत्ता, कट्टी रकि र खू द भुक्तानी हुने रकिको वहसाब ठीक छ/
छै न ।

(ि)

कििर्ारीहरूले सिर्िा रकि नबुझी िौज्दात रहेको रकि प्र.ले .मन.का./प्र.ले .ई.का.िा वर्ताि
दाजखला गरे को छ/छै न ।

(न)

का.िु., मनमित्तको तलि भुक्तानीिा कििर्ारी सञ्चर्कोष िापतको रकि थप गदाि मनिको साविक
पदको थप गनुि पनेिा िामथल्लो पद (का.िु.,मनमित्त) को थप गरे को छ/छै न ।

(प)

र्ाडिाड खर्ि भुक्तामन गदाि िषिको एक पटक िार र्दनुपने मनिािती सेिा ऐन मनर्िािली िा
व्र्िथथा भएकोिा सो विपररत हुने गरी कुनै कििर्ारीलाई दोहोरो भुक्तानी भएको छ/छै न।

3.२.2 खर्ि सं केत नं. २१११2 (पाररश्रमिक पदामिकारी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सम्बजन्ित मनकार्को कार्ि पद सं ख्र्ा अनुसार भुक्तानी भएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श कानून अनुसार खर्ि भएको छ/छै न ।

(ग)

प्रदे श कानून अनुसार पाउने भन्दा बढी सुवििा खर्ि लेखेको छ/छै न ।

(घ)

पाररश्रमिक भुक्तानी गररएकोिा बुजझमलनेको दथतखत छ/छै न िा सो रकि सम्बजन्ित बैंक
खातािा िम्िा गररएको प्रिाण छ/छै न ।

(ङ)

मनर्िानुसार लाग्ने कर तथा अन्र् कट्टा गनुप
ि ने रकिहरु कट्टा गरी सम्बजन्ित कोष िा खातािा
तुरुन्त िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.२.3 खर्ि सं केत नं. २११२१ (पोशाक)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श प्रहरीलाई पोशाक (कपडा, िुत्ता, टोपी आर्द) र्दने सम्बन्ििा कस–कसलाई के कमत
अिमिको लामग कथतो प्रकारको पोशाक र्दने व्र्िथथा गररएको छ र सोही अनुसार हुने गरी
भुक्तानी र्दएको छ/ छै न ।

(ख)

मनिािती कििर्ारीहरुलाई पोशाक भत्ता उपलव्ि गराउने सम्बन्ििा प्रदे श सरकारबाट मनणिर्
नभए सम्िको लामग नेपाल सरकार(िजन्रपररषद्) बाट मिमत २०६७।१०।१८ िा भएको मनणिर्
र नेपाल सरकारको आ. ि. २०७७/०७८ को बिेट िक्तव्र् प्रमतकूल हुने गरी पोशाक भत्ता

भुक्तानी गरे को छ/छै न ।र्ो रकि प्रत्र्ेक िषि र्ै र िवहनाको तलब भुक्तानी गदाि सुँगै भुक्तान

गररएको छ/छै न ।
(ग)

करार सेिािा रहेका कििर्ारीलाई प्रदे श सरकारबाट मनणिर् नभए सम्िको लामग नेपाल सरकार
सं घीर् िामिला तथा सािान्र् प्रशासन िन्रालर्को पररपरानुसारको पोशाक भत्ता उपलब्ि गराएको
छ/छै न ।

(घ)

पोशाक भत्ता मलने िवहना अगािै अिकास भएिा त्र्थता कििर्ारीलाई लुगा भत्ता र्दन नमिल्ने हुुँदा,

भुक्तानी गरे को छ/छै न ।
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(ङ)

सरुिा भई आएका कििर्ारीलाई हालको कार्ािलर्बाट भुक्तानी र्दईएकोिा दोहोरो नपने गरी
प्रिाण राखेर िार पोशाक भत्ता र्दएको छ/छै न ।

(र्)

सरुिा भई अन्र्र िाने कििर्ारीको रिाना परिा पोशाक भत्ता भुक्तानी र्दएको व्र्होरा उल्लेख
गने गरे को छ/छै न ।

(छ)

र्थतो भत्ता वितरणको कििर्ारीगत अमभले ख राखेको छ/छै न ।

(ि)

एउटै कििर्ारीलाई एक िषििा एक पटक भन्दा बढी पोशाक भत्ता उपलव्ि गराएको छ/छै न ।

(झ)

पोशाक खररद गदाि सािििमनक खररद सम्बन्िी ऐन तथा मनर्िािलीको अमिनिा रही खररद गररएको
छ/छै न ।र्सरी खररद गररएका पोशाकहरू जिन्सी खातािा आम्दानी बाुँमिएको छ/छै न।

3.२.4. खर्ि संकेत नं. २११२२ (खाद्यान्न)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श प्रहरी, विरािी र अन्र् मनकार्हरूलाई उपलब्ि गराइने रासन (खाद्य) खर्ि ले खेको श्रे थता
परीक्षण गदाि सो को लागत अनुिान तर्ारी एिि् थिीकृमत, बोलपर आह्वान, सो को िूल्र्ांकन,
ठे क्का थिीकृमत एिि् रासन ठे क्का सम्झौता सम्बन्िी सम्पूणि कागिातको परीक्षण गनुप
ि दिछ ।

(ख)

रासन ठे क्का सम्झौता बिोजिि ठे केदारलाई पेश्की उपलव्ि गराउुँदा सािििमनक खररद मनर्िािली,
२०६४ को मनर्ि ९२ को व्र्िथथा अनुरूप ठे केदारिाट त्र्थतो पेश्की रकिलाई खाम्ने गरी िाजणज्र्
बैंकबाट िारी भएको कजम्तिा सात िवहना िान्र् अििी भएको बैंक ििानत प्राप्त गरे को छ/छै न ।
र्थतो पेश्की रकि सम्झौता अंकको पच्र्ीस प्रमतशत भन्दा बढी छ/छै न । उक्त पेश्की रकि
आपूमतिकतािको प्रत्र्ेक िवहनाको मबलबाट पर्ास प्रमतशतको वहसाबले कट्टी गने गरे को छ /छै न ।

(ग)

रासन मबलको भुक्तानी र्दुँदा मनर्िानुसार कट्टी गनुप
ि ने अमिि कर कट्टी गररएको छ/छै न ।भुक्तानी
वििरण तर्ार गरी सम्बजन्ित आन्तररक रािथि कार्ािलर्िा पठाईएको छ/छै न ।

(घ)

रासन ठे क्का बन्दोिथत नभई अन्र् तररकाबाट रासन खुिाएकोिा प्रर्मलत बिार िूल्र् अनुरूप
छ/ छै न र त्र्थतो बिार िूल्र्को प्रिाण सं लग्न छ/ छै न ।

(ङ)

काििा खवटएको कििर्ारीले दै मनक भत्ता नमलएको रहेछ भने िार खाद्यान्न सुवििा पाउने हुुँदा सो
अनुसार भएको छ/छै न ।

(र्)

राशन िापत उपलब्ि गराएको नगद भत्ता आर्कर ऐन, २०५८ बिोजिि आर्कर गणना गरी कर
कट्टा गररएको छ/छै न ।

3.२.5 खर्ि सं केत नं.२११२३ (औषिी उपर्ार)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

िहालिाला कििर्ारीलाई औषिी उपर्ार खर्िको भुक्तानी र्दुँदा थिीकृत जर्वकत्सकको प्रेजथक्रप्सन,
औषिी खररदको मबल आर्द सं लग्न छ/छै न र मबल भरपाईको िोड िम्िा ठीक छ/छै न ।त्र्सरी
औषमि उपर्ार भुक्तानी गरे पमछ राविर् वकताबखाना िा अन्र् त्र्थतै मनकार्िा लगत राख्न
पठाईएको छ/छै न ।पठाईएकोिा लगत कार्ि भएको प्रिाण सं लग्न छ/छै न ।

(ख)

अिकाश प्राप्त कििर्ारीको उपर्ार खर्ि भुक्तानी र्दुँदा शुरू मनर्ुजक्तपर, मनिृजत्तभरण पट्टा र
अिकाश परको प्रमतमलवप तथा विदाको अमभलेख सं लग्न गररएको छ/छै न।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

23

- 23 -

(ग)

सेिा बहालिा रहुँदा औषिी उपर्ार मलए नमलएको व्र्होरा राविर् वकताबखाना िा अन्र् त्र्थतै
मनकार् र सम्बजन्ित कार्ािलर्को पर प्राप्त गरे र एवकन गरी मलएको भए सो रकि कट्टा गरी
बाुँकी पाउने रकि िार भुक्तानी गररएको छ/छै न।

(घ)

बहालिाला र अिकाशप्राप्त कििर्ारीलाई उपर्ार खर्ि र्दुँदा मनिािती सेिा मनर्िािली, २०५०
को मनर्ि ९४ (१), (५) (६) (७) र (९) को सीिामभर रही र्दइएको हो/होइन ।

(ङ)

२०५८ र्ै र १८ पमछ मनर्ुक्ती भएको मनिािती कििर्ारीको औषमि उपर्ार खर्ििा आर्कर ऐन,
ि ने व्र्िथथा भएकोले सो अनुसार कर कट्टी गररएको छ/छै न ।
२०१८ अनुसार आर्कर कट्टी गनुप

3.२.6 खर्ि सं केत नं. २११३१ (थथानीर् भत्ता)
र्सिा दे हार्का मबषर्बथतु हेनप
िु दिछ ।
(क)

नेपाल/प्रदे श सरकारको मनदे शन/पररपर बिोजििको दर भन्दा घटी िा बढी गरी थथानीर् भत्ता
र्दएको छ/छै न ।

(ख)

सरुिा/बढु िा भई आउने कििर्ारीलाई हालको कार्ािलर्िा हाजिर भएको मिमतदे जख िार थथानीर्
भत्ता र्दनुपनेिा कवहलेदेजख र्दएको छ (रिाना पर र हाजिरी हेने )।

(ग)

सरुिा/बढु िा भई िाने कििर्ारीले तर्ारी म्र्ादको अिमि साविक कार्ािलर् रहेको क्षेरिा नै

ुँ ा सो
विताएको प्रिाण सं लग्न राखी साविक कार्ािलर्बाटै तर्ारी म्र्ादको थथानीर् भत्ता पाउने हुद

अनुसार थथानीर् भत्ता र्दएको छ/छै न ।
(घ)

उक्त भत्ता बुझेको भरपाई छ/छै न ।

(ङ)

थथानीर् भत्ता पाउने थथानिा दरिन्दी भई अन्र् थथानिा काििा गएको भए सो काि अिमिको
थथानीर् भत्ता भुक्तानी गरे को छ, छै न ।

3.२.7 खर्ि सं केत नं. २११३२ (िह�ीी भत्ता
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेन िु पदिछुः
(क)

िह�ी भत्ता भुक्तानी र्दइएकोिा नेपाल/प्रदे श सरकारको मनदे शन/पररपर बिोजििको दर भन्दा
घटी बढी गरीएको छ/छै न ।

(ख)

सरुिा/बढु िा हुने कििर्ारीलाई कवहले दे जख िह�ी भत्ता र्दएको छ (रिानापर र हाजिरी हेने)।

(ग)

िह�ी भत्ता बुझेको भरपाई छ/छै न ।

3.२.8 खर्ि सं केत नं. २११३३ (वर्ल्ड भत्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

वर्ल्डिा खवटएका कििर्ारीहरुको वििरण तर्ार गरी प्रिाजणत गरी राख्ने गरे को छ/छै न ।

(ख)

वर्ल्ड भत्ता भुक्तानी र्दइएकोिा नेपाल/प्रदे श सरकारको मनदे शन/पररपर बिोजििको दर भन्दा
घटी बढी गरी र्दएको छ/छै न ।

(ग)

वर्ल्ड भत्ता पाउने कििर्ारीहरूले दै मनक भत्ता मलएको अिमिको वर्ल्ड भत्ता कट्टा गरे को छ/छै न ।

(घ)

उक्त भत्ता बुझेको भरपाई छ/छै न ।
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3.२.9 खर्ि सं केत नं. २११३4 (कििर्ारीको बैठक भत्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

बैठक कार्ािलर् सिर् अजघपछी बसेको छ/छै न ।

(ख)

एउटै मनकार् र अन्तगितका कििर्ारी िार बसेको बैठकको भत्ता खर्ि लेखेको छ/छै न ।

(ग)

बैठकिा आिश्कता अनुसार 3 िना भन्दा बढी आिजन्रत राखेको छ/छै न ।

(घ)

बैठक व्र्िथथापनिा 1 िना भन्दा बढी सहर्ोगी कििर्ारी राखेको छ/छै न ।

3.२.10 खर्ि संकेत नं. २११३5 (कििर्ारी प्रोत्साहन तथा पुरथकार)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रोत्साहन पाउने कििर्ारीहरुको वििरण तर्ार गरी प्रिाजणत गरी राख्ने गरे को छ/छै न ।

(ख)

तोवकएको बिोजििको दर भन्दा घटी बढी गरी र्दएको छ/छै न ।

(ग)

प्रोत्साहन पाउने सम्बन्िी मनणिर् तथा आमथिक िामिला तथा र्ोिना िंरालर्को पूिथि िीकृमत सं लग्न
गरे को छ/छै न ।

(घ)

उक्त प्रोत्साहन तथा पुरथकार बुझेको भरपाई छ/छै न ।

(ङ)

मनर्िानुसारको करकट्टी तथा दाजखला गरे को छ/छै न ।

3.२.11 खर्ि संकेत नं.२११३९ (अन्र् भत्ता)
र्सिा दे हार्का मबषर्बथतु हेनप
िु दिछुः
(क)

तोवकएको अन्र् कुनै भत्ता िथतो बैदेजशक भत्ता, सुत्केरी थर्ाहार भत्ता, अमतररक्त सिर् भत्ता,
कार्ािलर्को सुरक्षाको लामग छु ट्टै व्र्िथथा भएको अिथथािा बाहेक दशैं मतहार िथता पिििा
खटाईएका कार्ािलर् सहर्ोगीलाई र्दईने पालो पहरा/सुरक्षा भत्ता एिि् तोवकएका र्थतै अन्र् भत्ता
भुक्तानी र्दइएकोिा अथि िन्रालर् िा आमथिक िामिला तथा र्ोिना िन्रालर्को मनदे शन/पररपर
बिोजििको दर भन्दा घटी बढी गरी र्दएको छ/छै न ।

(ख)

आमथिक िामिला तथा र्ोिना िन्रालर्को मनणिर् िा पूि ि थिीकृमत आिश्र्क पनेिा सो प्राप्त भएको
छ/छै न ।

(ग)

भत्ता बुझेको भरपाई सं लग्न गरे को र मनर्िानुसारको कर कट्टी गरी दाजखला गरे को छ/छै न ।

3.२.12 खर्ि संकेत नं. २११41 (पदामिकारी बैठक भत्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श कानून बिोजिि पदामिकारी बैठक भत्तािा खर्ि गरे को छ/छै न ।

(ख)

तोवकएको बिोजििको दर भन्दा घटी बढी गरी र्दएको छ/छै न ।

(ग)

बैठक भत्ता बुझेको भरपाई छ/छै न ।

(घ)

मनर्िानुसारको करकट्टी तथा दाजखला गरे को छ/छै न ।

3.२.13 खर्ि संकेत नं. २११42 (पदामिकारी अन्र् सुवििा)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श कानून बिोजिि पदामिकारी सेिा सुवििा खर्ि गरे को छ/छै न ।

(ख)

तोवकएको बिोजििको दर भन्दा घटी बढी गरी र्दएको छ/छै न ।

(ग)

अन्र् सुवििा बुझेको भरपाई छ/छै न ।
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(घ)

मनर्िानुसारको करकट्टी तथा दाजखला गरे को छ/छै न ।

3.२.14 खर्ि संकेत नं. २११49 (पदामिकारी अन्र् भत्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श कानून बिोजिि पदामिकारी अन्र् भत्ता खर्ि गरे को छ/छै न ।

(ख)

तोवकएको बिोजििको दर भन्दा घटी बढी गरी र्दएको छ/छै न ।

(ग)

अन्र् भत्ता बुझेको भरपाई छ /छै न ।

(घ)

मनर्िानुसारको करकट्टी तथा दाजखला गरे को छ/छै न ।

3.२.15 खर्ि संकेत नं. २१211 (कििर्ारीको सािाजिक सुरक्षा कोष खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

मनर्िानुसार सािाजिक सुरक्षा कोष खर्ि कट्टा तथा दाजखला गरे को छ/छै न ।

(ख)

सािाजिक सुरक्षा कोषिा रकि िम्िाको वििरण पठाएको छ/छै न ।

3.२.16 खर्ि संकेत नं. २१212 (कििर्ारीको र्ोगदानिा आिाररत मनिृतभरण तथा उपदान कोष खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

कििर्ारीको र्ोगदानिा आिाररत मनिृत्तभरण तथा उपदान कोष िापत सरकारले व्र्होनुि पने खर्ि
सिािेश गरे को छ/छै न ।

(ख)

र्ोगदानिा आिाररत मनिृतभरण तथा उपदान कोषिा रकि िम्िाको वििरण पठाएको छ/छै न ।

3.२.17 खर्ि संकेत नं. २१213 (कििर्ारीको र्ोगदानिा आिाररत बीिा कोष खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

कििर्ारीको र्ोगदानिा आिाररत बीिा कोष िापत सरकारले व्र्होनुि पने खर्ि सिािेश गरे को
छ/छै न ।

(ख)

र्ोगदानिा आिाररत बीिा कोषिा रकि िम्िाको वििरण पठाएको छ/छै न ।

3.२.18 खर्ि संकेत नं. २१214 (कििर्ारी कल्र्ाण कोष)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रर्मलत मनर्िानुसार कििर्ारी कल्र्ाण कोषिा रकि िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.२.19 खर्ि संकेत नं. २१219 (अन्र् सािाजिक सुरक्षा खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

कििर्ारीसं ग सम्बजन्ित

अन्र् सािाजिक सुरक्षा खर्ि गने मनणिर् तथा विमि अनुसार गररएको

छ/छै न ।
3.२.20 खर्ि संकेत नं. २१221 (पदामिकारी सािाजिक सुरक्षा कोष खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

पदामिकारीको सािाजिक सुरक्षाका लामग प्रर्मलत कानून अनुसार थथावपत कोषिा सरकारले
व्र्होनुि पने कोष खर्ि सिािेश गरे को छ/छै न ।
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3.२.21. खर्ि सं केत नं. २१222 (पदामिकारीको र्ोगदानिा आिाररत मनिृतभरण तथा उपदान कोष खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रर्मलत कानून अनुसार पदामिकारीको र्ोगदानिा आिाररत मनिृत्तभरण तथा उपदान कोष िापत
सरकारले व्र्होनुि पने खर्ि सिािेश गरे को छ/छै न ।

(ख)

पदामिकारीको र्ोगदानिा आिाररत मनिृतभरण तथा उपदान कोषिा रकि िम्िाको वििरण
पठाएको छ/छै न ।

3.२.22. खर्ि संकेत नं. २१223 (पदामिकारीको र्ोगदानिा आिाररत बीिा कोष खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रर्मलत कानून अनुसार पदामिकारीको र्ोगदानिा आिाररत बीिा कोष िापत सरकारले व्र्होनुि
पने खर्ि सिािेश गरे को छ/छै न ।

(ख)

पदामिकारीको र्ोगदानिा आिाररत बीिा कोषिा रकि िम्िाको वििरण पठाएको छ/छै न ।

3.२.23 खर्ि संकेत नं. २1224 (पदामिकारी कल्र्ाण कोष खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रर्मलत कानून अनुसार पदामिकारी कल्र्ाण कोषिा रकि िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.२.24 खर्ि संकेत नं. २१229 (पदामिकारीको अन्र् सािाजिक सुरक्षा खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

पदामिकारीसं ग सम्बजन्ित

अन्र् सािाजिक सुरक्षा खर्ि गने मनणिर् तथा विमि अनुसार गररएको

छ/छै न।
3.२.25 खर्ि संकेत नं. २२१११ (पानी तथा मबिुली)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

पानी तथा मबिुली िडान गदाि िरौटी राख्नुपने भएिा त्र्सरी िरौटी बापत राखेको रकिको
वििरण प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्/प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्िा पठाएको छ/छै न । िारा
तथा मबिुली िडान सम्बन्िी वििरण र्ाराि प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्/प्रदे श ले खा इकाई
कार्ािलर्िा पठाएको पर सो कार्ािलर्ले प्रिाजणत गरे को वििरण हेने ।

(ख)

कार्ािलर्को प्रर्ोिन बाहे क मनिी कािको लामग प्रर्ोग गररएको िारा मबिुलीको िहसुल कार्ािलर्को
बिेटबाट भुक्तानी गररएको छ/छै न । (घर बहाल सम्झौता पर, विद्युत िहशुलको मबल हेने )।

(ग)

ुँ ाहुुँदै पमन मबिुलीको िहसुल भुक्तानी र्दन विलम्ि गरी अनािश्र्क भार
बिेटको व्र्िथथा हुद
पारे को छ/छै न । (कसको कारणबाट के कमत िररिाना भएको छ परीक्षण गने ।)

3.२.26. खर्ि संकेत नं. २२११२ (संर्ार िहसुल)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

टे मलर्ोन िडान गदाि िरौटी राख्नुपने भएिा त्र्सरी िरौटी बापत राखेको पेश्की रकिको वििरण प्रदे श
ले खा मनर्न्रक कार्ािलर्/प्रदे श ले खा इकाई कार्ािलर्बाट प्रिाजणत भएपमछ र्छ्यौट गने गरे को
छ/छै न । टे मलर्ोन िडान सम्बन्िी वििरण र्ाराि र प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर्/प्रदे श ले खा
इकाई कार्ािलर्िा पठाएको पर र प्रिाजणत गरी र्दएको वििरण एिि् पर हेने ।
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(ख)

आई.एस.मड. सुवििा भएको टे मलर्ोनको दुरुपर्ोग हुन नपाउने गरी मनर्न्रणको
मिलाईएको

छ/छै न

।

कार्ि प्रकृती

कार्ािलर्को

र

कार्िक्षेरसुँग

असम्बजन्ित

व्र्िथथा
मनकार्ले

आई.एस.मड.सेिा मलएको छ/छै न । व्र्जक्तगत काििा प्रर्ोग गरे को िहशुल सम्बजन्ित
कििर्ारीबाट असुल गने गरे को छ/छै न ।
(ग)

ऐन तथा मनर्ि अनुसार टे मलर्ोनको सुवििा पाउने पदामिकारीहरूले तोकेको भन्दा बढी प्रर्ोग
गरे को टे मलर्ोन ट्रंक िहसुल भुक्तानी गरे को छ/छै न ( सुमबिा पाउने कागिात परीक्षण गने )

(घ)

जर्ठ्ठी पासिल वटकट खर्ि, रजििी, वर्ती रमसदको खर्ि, कुररएर खर्िको विल भरपाई तथा िोड
िम्िा ठीक छ/छै न ।

(ङ)

ि ने कार्ािलर्िा फ्रावङ्कग िेमसन प्रर्ोग भएको भए सो को िमनटर रजि�र राखेको
बढी परार्ार गनुप
छ/छै न । अत्र्ािश्र्क परहरुलाई िार कुररर्रबाट पठाउने गरे को छ/छै न । (िमनटर रजि�र
र कुररर्रबाट पठाउने परहरूको मनर्न्रण सम्बन्िी प्रवक्रर्ा परीक्षण गने )।

3.२.27 खर्ि संकेत नं. २२११3 (सािििमनक उपर्ोमगताको सेिा खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सािििमनक सेिा (खानेपानी, बजत्त, टे मलमभिन अर्द) सञ्चालन गने मनणिर् गरे को छ/छै न ।

(ख)

सािििमनक सेिा (खानेपानी, बजत्त, टे मलमभिन अर्द) सञ्चालन उपर्ोमगता सभे क्षण गरे को छ/छै न ।

3.२.28 खर्ि संकेत नं. २२२११ इन्िन (पदामिकारी) र २२२१२ इन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोिन)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सरकारी काििा सिारी सािन (िोटरकार, बस, िोटरसाइकल, ट्रक आर्द ) प्रर्ोग गररएकोिा

सिारीको मनमित्त र्ावहने ईन्िनको भुक्तानी र्दुँदा मबल साथ खररद आदे श (कुपन िा आदे श) र
सिारी प्रर्ोग गररएको लगबुक सं लग्न गररएको छ/छै न ।

(ख)

पेश गररएको लगबुकबाट प्रर्ोग गररएको सिारी सािन कार्ािलर्को कािसुँग सम्बजन्ित भएको

दे जखन्छ/दे जखुँदैन (लगबुकिा दे खाइएको थथान र काि हेने )।
(ग)

पेश गररएको लगबुकिा ईन्िन खपत प्रमत मलटर कमत वक.मि. दे खाइएको छ, र्स सम्बन्ििा
सम्बजन्ित कार्ािलर्/आर्ोिनाबाट कुनै िापदण्ड तोवकएको भए सोही अनुसार छ/छै न ।

(घ)

पेट्रोल पम्पबाट मसिै सिारी सािनिा ईन्िन नराखी खररद गरी कार्ािलर्िा िौज्दात राजखएको भए

भुक्तानी र्दुँदा िाग र्ाराि, खररद आदे श, दाजखला प्रमतिेदन सं लग्न गररएको छ/छै न र पमछ ईन्िन

खर्ि भईसके पमछ सोको लगबुक खर्ि भौर्रसुँग सिािेश गररएको छ/छै न ।
(ङ)

िेनेटरको लामग ईन्िन प्रर्ोग गररएकोिा सो को लगबुक सं लग्न छ/छै न ।

(र्)

सिारी सािन, िेमसनरी आर्द समभिमस� गदाि प्रर्ोग गररएको इन्िन खर्ि साथ लगबुक सं लग्न
गररएको छ/छै न । समभिमसड. गनि आिश्र्क पने वकलोमिटर िा अिमि पूरा भएको छ/छै न ।

(छ)

प्रर्मलत कानूनले ईन्िन सुवििा पाउने पदामिकारीहरुलाई इन्िन उपलव्ि गराउुँदा तोवकएको
कोटा भन्दा बढी उपलव्ि गराएको छ/छै न ।

(ि)

कुन सािनलाई िामसक रुपिा के कमत ईन्िन र्दने हो सोको मनणिर् हेरी तोवकएको भन्दा बढी
ईन्िन उपलव्ि गराएको भए कारण सवहतको आदे श सं लग्न राजखएको छ/छै न ।
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3.२.29 खर्ि संकेत नं. २२२१३ (सिारी सािन ििित खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

सािान्र्तर्ा मनर्मित रुपिा कार्ािलर् प्रर्ोिनका लामग प्रर्ोग हुने सिारी सािनको ििित सं भार
गनि र्ावहने ब्र्ाट्री लगार्तका सािानहरु र ज्र्ाला खर्ि गरी भुक्तानी र्दइएकोिा सो को ििित
आदे श छ/छै न । साथै सो को लागत अनुिान तर्ार गरी थिीकृत गराएको छ/छै न ।

(ख)

ुँ ा (क) अनुसारका सािनहरू ििित गरी भुक्तानी र्दइएकोिा सो को अमभले ख र्ल्ती िेसीन िा
बूद
सिारीको वकताबिा राखेको छ/छै न ।

(ग)

ििित सम्भार गररएको सिारी ििित भएको कुरा सम्बजन्ित सिारी सािन सञ्चालन गने कििर्ारी
िा प्राविमिकबाट ििित सम्पन्न भएको प्रिाजणत गराएर िार भुक्तानी र्दएको छ/छै न ।

(घ)

सिारी ििितको लामग सािान खररद गरे को भए त्र्थतो सािान सािििमनक खररद सम्बन्िी ऐन
तथा मनर्िािलीको अमिनिा रही खररद गररएको हो/होइन र त्र्थतो सािान जिन्सी खातािा
आम्दानी िनाएको छ/छै न ।

(ङ)

सम्बजन्ित सािानको नर्ाुँ खररद गनि लाग्ने िूल्र्को तुलनािा ििित खर्िको अनुपात सन्तोषिनक
छ/छै न ।

3.२.30. खर्ि संकेत नं. २२२१४ (बीिा तथा निीकरण खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

मनिािण भई सकेका सािििमनक सम्पजत्त िथतै ुः सडक, पुल, नहर, विद्युत गृह, भिन तथा सिारी
सािन एिि् िेमसन उपकरण आर्दको बीिा खर्ि र तेश्रो पक्षको दावर्त्ि बीिाको भुक्तानी गदाि
कमत अिमिको लामग कुन बीिा कम्पनीसुँगं, के कमत रकिको बीिा गररएको हो,

बीिा गनि

थिीकृत प्रदान गने पदामिकारीको मनणिर्/आदे श छ/छै न ।
(ख)

िामथ उल्लेख भए अनुसार बीिा गररएको मनिािण कार्िको ठे क्काको म्र्ाद थवपएको भए सो अनुरुप
बीिा अिमि थप भए नभएको परीक्षण गने,

(ग)

बीिा रकि भुक्तानी गदाि अमिि रुपिा कट्टी गनुि पने कर रकि कट्टी गरी सम्बजन्ित खातािा
िम्िा गरे को छ/छै न ।

(घ)

बीिा निीकरणगदाि कमत अिमिको लामग कुन बीिा कम्पनीसुँग ,के कमत रकिको बीिा गररएको
हो, बीिा गनि थिीकृत प्रदान गने पदामिकारीको मनणिर्/आदे श छ/छै न ।

(ङ)

र्सरी बीिा गररएको सम्पजत्तको बीिा अमभलेख राख्ने गरे को छ/छै न ।

3.२.31 खर्ि संकेत नं. २२२२१ (िेजशनरी तथा औिार ििित सम्भार तथा सञ्चालन खर्ि)
(क)

ुँ ीगत िेजशनरी तथा औिारहरु िथतो वहटर/पंखा/
कार्ािलर्को दै मनक प्रर्ोगिा आउने पूि
कूलर/कम्प्र्ुटर/फ्याक्स िेमसन तथा र्थतै अन्र् सािानहरू ििित सम्भार गराउनु पदाि त्र्थता
सािानको ििित सम्भार गनुि अजघ सम्बजन्ित कििर्ारीबाट ििित सम्भार गनुि पने सािानको
वििरण मलई लागत अनुिान थिीकृत गराई अमिकार प्राप्त अमिकारीको आदे श मलएको छ/छै न ।

(ख)

ििित सम्भार गररएको सािान ििित भएको कुरा सम्बजन्ित िेमसनरी सञ्चालन गने कििर्ारी िा
प्राविमिकबाट ििित सम्पन्न भएको प्रिाजणत गराएर िार भुक्तानी र्दएको छ/छै न ।
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(ग)

ििितको लामग सािान खररद गरे को भए त्र्थतो सािान सािििमनक खररद सम्बन्िी ऐन तथा
मनर्िािलीको अमिनिा रही खररद गररएको हो/होइन र त्र्थतो सािान जिन्सी खातािा आम्दानी
िनाएको छ/छै न ।

(र्)

सम्बजन्ित सािानको नर्ाुँ खररद गनि लाग्ने िूल्र्को तुलनािा ििित खर्िको अनुपात सन्तोषिनक
छ/छै न ।

(छ)

ििित गररएको सािानको पूरानो सािान भण्डार वर्ताि गरे नगरे को परीक्षण गने,

(ि)

ििित गररएको सािान जिन्सी मनरीक्षण प्रमतिेदनिा ििित गराउनुपने भनी उल्लेख गररएको सािान
हो िा होईन (जिन्सी मनरीक्षण प्रमतिेदन हेने ।)

3.२.32 खर्ि संकेत नं.२२२३१ (मनमिित सािििमनक सम्पजत्तको ििित सम्भार खर्ि )
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

र्स जशषिकबाट मनिािण भैसकेको सािििमनक सम्पजत्त िथतै सडक, पुल, नहर, विद्युत गृह, भिन
आर्दको मनर्मित ििित सं भार र रं गरोगन खर्ि पदिछ । र्सको आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि र्सै
मनदे जशकािा उल्ले जखत बिेट सं केत नं. ३१११२, ३१११३ र ३११७१ को आन्तररक
ले खापरीक्षण गदाि अपनाउनु पने प्रकृर्ा अनुरुप नै आन्तररक लेखापरीक्षण गनुि पदिछ ।

3.२.33 खर्ि संकेत नं.२२२9१ (अन्र् सम्पजत्तहरुको सञ्चालन तथा सम्भार खर्ि )
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

र्स जशषिकिा जथथर सम्पजत्त बाहेकका अन्र् सम्पजत्तहरुको सञ्चालन तथा सं भार सम्िन्िी र्ालु
प्रकृमतका खर्ि िार सिािेश भएको छछै न।/

3.२.34 खर्ि संकेत नं. २२३११ (िसलन्द तथा कार्ािलर् साििी ) र २२३१९ (अन्र् कार्ािलर्
सञ्चालन खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

बैंक दथतुर, क्षमतपूमति र अन्र् र्थतै सेिाको भुक्तानी खर्ि ले ख्दा मबल भरपाईहरूको िोड िम्िा
ठीक छ/छै न । सो भुक्तानी सरकारी कािसुँग सम्बजन्ित हो/होईन।

(ख)

कार्ािलर्को बिेटबाट शुभकािना सन्दे शहरू प्रकाजशत गरी भुक्तानी र्दन नपाउने हुुँदा, र्सरी
र्दइएको छ/छै न ।

(ग)

सािान खररद गदाि सािििमनक खररद ऐन तथा मनर्िािलीका अमिनिा रही खररद गररएको
हो/होइन । र्सरी सािान खररद गनुि पूि ि सािानको थपेजशवर्केसन तथा लागत अनुिान तर्ार
गरी थिीकृत गराएको छ/छै न ।

(घ)

कार्ािलर् सािान खररद गदाि एकै पटक खररद गनि सवकनेिा टु क्राटु क्रा गरी बोलपर छल्ने
उ�ेश्र्ले खररद गरे को छ/छै न ।

(ङ)

खररद गररएको सािानको मबलिा सािानको गुणथतर अनुसारको नाि, आकार प्रकार तथा अन्र्
वििरण आर्द उल्ले ख गरे को छ/छै न ।

(र्)

सािान खररद गरी भुक्तानी र्दुँदा मबलसाथ िाग र्ाराि, खररद आदे श र दाजखला ररपोटि सं लग्न
राजखएको छ/छै न ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

30

- 30 -

(छ)

खररद गरी भुक्तानी र्दइएको सािानको मबलको िोड िम्िा ठीक छ/छै न र लागत अनुिानको
सीिा मभर रही खररद गररएको छ/छै न ।

(ि)

सािान खररद गदाि तोवकएको रकि भन्दा बढी िूल्र्को सािान िूल्र् अमभिृवद्द कर दताि नम्िर
भएकोसुँग िार खररद गनुप
ि नेिा सो अनुसार गरे को छ/छै न ।

(झ)

सािान खररद गदाि कुनै थथानिा थथार्ी लेखा नम्िर दताि प्रिाणपर भएको व्र्जक्त िा र्िि
नपाइएिा िालसािान खररद गरी सो को सूर्ना नजिकको आन्तररक रािथि कार्ािलर्िा
र्दनुपनेिा सो र्दइएको छ/छै न ।

(ञ)

िूल्र् अमभिृवद्द कर सिेत सिािेश भएको विल भुक्तानी गरे कोिा सो को िानकारी आन्तररक
रािथि कार्ािलर्लाई र्दएको छ/छै न ।

(ट)
(ठ)

उल्लेख भए अनुसार खररद गदाि मनर्िानुसार लाग्ने कर कटाएको छ/छै न ।

कार्ािलर्िा पर्ािप्त िौज्दात छुँदाछुँदै अनािश्र्क पररिाण खररद गरी राखे/नराखेको (भौमतक
परीक्षण सिेत गने गरको छ/छै न)।

(ड)

सरकारी सािान, सरकारी सािनले ढु िानी गरे को भए सो सािनिा राखेको ईन्िन खर्िको मबल
साथ सो को लगबुक सं लग्न छ/छै न ।

3.२.35 खर्ि संकेत नं. २२३१२ (पशुपंक्षीहरुको आहार)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

पशुपंक्षीको लामग र्दइने आहारको िापदण्ड/दरिन्दी तोवकएको छ/छै न ।

(ख)

पशुपंक्षीको लामग आहाराको पररिाण, गुणथतर र लागतको लगत अनुिान तर्ार गररएको छ/छै न ।

(ग)

आहार खररद गदाि सािििमनक ऐन, मनर्िको पालना गररएको छ/छै न ।

(घ)

पशुपंक्षीको लगत राजखएको छ/छै न । आहार भण्डारण र सुरक्षा व्र्िथथा कथतो गररएको छ।

3.२.36 खर्ि संकेत नं. २२३१३ (पुथतक तथा साििी खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सािििमनक विद्यालर्ले मनुःशुल्क रुपिा वितरण गने पुथतक, खेलकूद तथा शैजक्षक साििी,
सािििमनक पुथतकालर् प्रर्ोिनको लामग खररद भएको पुथतकको भुक्तानी र्दं दा सरकारी नीमत तथा
मनदे शन एिि् थिीकृत कार्िक्रि अनुसार खररद तथा वितरण गररएको हो/होईन ।

(ख)

विद्यालर्ले मनुःशुल्क वितरण गरे को पुथतक, खेलकूद तथा शैजक्षक साििी जिन्सी खातािा आम्दानी
बाुँमिएको िा घटाएको छ/छै न ।

(ग)

साििीको वितरण गदाि विद्यालर् तथा विद्याथीको रे कडि अनुसार गररएको छ/छै न । सम्बजन्ित
विद्यालर्को खातािा रकि ट्रान्सर्र गरे को र विद्याथीले बुजझमलएको प्रिाण पेश भएको छ/छै न ।

(घ)

असम्बजन्ित पुथतक खररद गरे को छ/छै न ।

(ङ)

पुथतकालर् थथापनाथि खररद गररएको पुथतकहरुको जिन्सी अम्दानी बाुँिे/नबाुँिेको, पुथतकालर्
थथापना भए/नभएको र अिीि कर कट्टी गरी दाजखला गरे को छ/छै न ।
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3.२.37 खर्ि संकेत नं. २२३१४ (इन्िन–अन्र् प्रर्ोिन)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रशासकीर् कार्ििा प्रर्ोग हुने िट्टीतेल, ग्र्ास, कोईला, दाउरा अन्र् इन्िन र सबै प्रकारका
व्र्ाट्रीहरु सम्बन्िी (सिारी सािनको व्र्ाट्री र्स रकि नम्िरबाट खर्ि लेख्न मिल्दै न) खर्ि गदाि
ुँ ै न (लगबुकिा दे खाइएको काि हेने)।
कार्ािलर्को कािसुँग सम्बजन्ित भएको दे जखन्छ/दे जखद

(ख)

कुन कािलाई के कमत ईन्िन र्दने हो सो को कुनै िापदण्ड तोवकएको भए सो मनणिर् हेने ।
र्र्द तोवकएको भन्दा बढी ईन्िन उपलव्ि गराएको भए कारण सवहत उपर्ुक्त अमिकारीबाट
मनणिर् भएको छ/छै न हेने ।

(ग)

िेनेटर/िेमसनरी आर्द समभिमसङ गदाि प्रर्ोग गररएको ईन्िन खर्ि साथ लगबुक सं लग्न गररएको
छ/छै न ।

(घ)

भुक्तानी र्दुँदा िाग र्ाराि, खररद आदे श, दाजखला प्रमतिेदन सं लग्न गररएको छ/छै न र पमछ ईन्िन

खर्ि भई सके पमछ सो को लगबुक खर्ि भौर्रसुँग सिािेश गररएको छ/छै न ।
3.२.38 खर्ि संकेत नं. २२३१५ (परपमरका, छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

छपाई भएको साििी, परपमरका कार्ािलर्को दै मनक कार्ि सञ्चालनिा आिश्र्क छ/छै न।

(ख)

सरकारी विज्ञापन, सूर्ना परपमरकािा प्रकाजशत गराई भुक्तानी खर्ि ले जखएकोिा सो विज्ञापन,
सूर्ना प्रकाजशत गने आदे शपर तथा प्रकाजशत सूर्नाको एक प्रमत सं लग्न छ/छै न । आदे श पर
र प्रकाजशत पमरका हेने । बढी क्षेरर्ल ओगट्ने गरी अनािश्र्क रुपिा ठु लो साईििा सूर्ना
प्रकाशन गने गरे को छ/छै न।

(ग)

छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन गदाि मितव्र्वर्ताको अबलम्बन गरे को छ/छै न ।

(घ)

छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन गदाि सािििमनक खररद ऐन तथा मनर्िािलीका अमिनिा रही खररद
गररएको हो, होइन । र्सरी छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन गनुि पूि ि सािानको थपेजशवर्केसन तथा
लागत अनुिान तर्ार गरी थिीकृत गराएको छ/छै न ।

(ङ)

छपाई गररएको सािानको मबलिा सािानको आकार प्रकार तथा अन्र् वििरण आर्द उल्लेख
गरे को छ/छै न ।

(र्)

छपाईको गरी भुक्तानी र्दुँदा मबलसाथ िाग र्ाराि, खररद आदे श र दाजखला ररपोटि सं लग्न
राजखएको छ/छै न ।

(ि)

छपाई तथा सूर्ना प्रकाशन गदाि कुनै थथानिा थथार्ी ले खा नम्िर दताि प्रिाणपर भएको व्र्जक्त
िा र्िि नपाइएिा िालसािान खररद गरी सो को सूर्ना नजिकको आन्तररक रािथि कार्ािलर्िा
र्दनु पनेिा सो र्दइएको छ/छै न ।

3.२.39 खर्ि संकेत नं. २२४११ (सेिा र परािशि खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

ुँ ीगत मनिािण अन्तगित नपरे का िा त्र्थतो मनिािणसुँग सम्बजन्ित नभएका अध्र्र्न अनुसन्िान
पूि
गराए बापतको खर्ि िार भुक्तानी भएको हो/होईन (थिीकृत कार्िक्रि हेने।)
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(ख)

नेपाल सरकारबाट थिीकृत भएको विशेषज्ञ तथा सल्लाहकारको सेिा प्राप्त भएकोिा सो को
पाररश्रमिक तथा सुवििा मनणिर्, करारनािा एिि् सम्झौता अनुसार भुक्तानी भएको छ/छै न ।

(ग)

वित्तीर् सं केत नं.३१११२ र ३१११३ िा नपरे का अध्र्र्न तथा अनुसन्िान गराए बापतको
भुक्तानी र्दइएकोिा र्थतो अध्र्र्न तथा अनुसन्िान गनि के कथतो सम्झौता गररएको छ र सो
सम्झौता अनुसार काि भए गरे को छ/छै न ।

(घ)

अध्र्र्न अनुसन्िानको कार्ि गराए बापत खर्ि ले जखएकोिा सो को प्रमतिेदन प्राप्त भएको
छ/छै न। प्राप्त प्रमतिेदनको उपर्ोग पक्ष कथतो रहेको छ ।

(ङ)

परािशिदातालाई मबल भुक्तानी गदाि त्र्थतो भुक्तानीिा अमिि कर कर्ट्ट गरे को छ/छै न ।

3.२.40. खर्ि संकेत नं. २२४१२ (सूर्ना प्रणाली तथा सफ्टिेर्र सञ्चालन खर्ि)
(क)

प्रदे श सरकारबाट थिीकृत भएको विशेषज्ञ तथा सल्लाहकारको सूर्ना प्रणाली

तथा सफ्टिेर्र

सञ्चालन सेिा प्राप्त भएकोिा सो को पाररश्रमिक तथा सुवििा मनणिर्, करारनािा एिि् सम्झौता
अनुसार भुक्तानी भएको छ/छै न ।

(ख)

कार्ािलर् िै सोही विषर्सुँग सम्बजन्ित प्राविमिक िनशजक्त उपलब्ि हुुँदा हुुँदै परािशि सेिा मलुँन
नहुने भएकोले सोही बिोजिि भएको छ/छै न ।

(ग)

मनर्मित सुिार बापतको भुक्तानी गरे कोिा सो को लगबुक सं लग्न राखेको छ/छै न ।

3.२.41 खर्ि संकेत नं. २२४१3 (करार सेिा शुल्क)
(क)

कार्ािलर् भिन सुरक्षा गने, सरसर्ाई गने, बगैंर्ा सं भार गने, कार्ािलर्का जर्ठ्ठी ओसारपसार गने,
कृवष प्रसार, प्राथमिक थिाथ्र् सेिाका सुवििा, सिारी र्लाउने, टे मलर्ोन, फ्याक्स, कम्प्र्ुटर,
र्ोटोकपी िेमसन िथता सािानहरुको सञ्चालन र सम्भार आदी कार्िको लामग आिमिक िा पटके
रुपिा करार सम्झौता गरी सेिा मलए िापत र्दइने सेिा शूल्क बापतको खर्ि र्स अन्तगित पने
भएकोले र्सरी सेिा शुल्क र्दने गरी भएको करारनािा अनुसार भुक्तानी गदाि थिीकृत बिेट मभर
रही सेिा शुल्क र्दने गरी करार गररएको छ/छै न ।

(ख)

र्सरी करारिा मनर्ुक्ती गदाि कार्ि वििरण प्र� खोली लागत अनुिान सिेत तर्ार गरी मनर्िले

तोकेको प्रकृर्ा पूरा गरी करार सम्झौता गरे को छ/छै न । भुक्तानी र्दुँदा कार्ि वििरण अनुरुप
काि भए नभएको प्रिाण सिेत राख्ने गरे को छ/छै न ।

(ग)

करार सेिा अन्तगित रहेका कििर्ारीहरुको पाररश्रमिक र्सै जशषिकिाट िार खर्ि भएको हुन ु पनेिा
सो बिोजिि भएको छ/छै न ।

3.२.42 खर्ि संकेत नं. २२४१4 (सरसर्ाई सेिा शुल्क)
(क)

सािििमनक क्षेर (सडक, ििार क्षेर, िामििकथथल, पाकि अर्द) पूिाििारको सरसर्ाईका मनजम्त

ुँ ा खर्ि गने मनणिर् र खर्िका विल भरपाई आदी सं लग्न गररएको छ/छै न ।
गररने खर्ि भएको हुद
(ख)

सािििमनक क्षेरका पूिाििारको सरसर्ाई गदाि कार्ि वििरण प्र� खोली लागत अनुिान सिेत तर्ार
गरी मनर्िले तोकेको प्रकृर्ा पूरा गरी करार सम्झौता गरे को छ/छै न। भुक्तानी र्दुँदा कार्ि
वििरण अनुरुप काि भए नभएको प्रिाण सिेत राख्ने गरे को छ/छै न ।
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3.२.43. खर्ि संकेत नं. २२४१९ (अन्र् सेिा शुल्क)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

22411, 22412, 22413, 22414 िा नपरे का अन्र् खर्िहरुका मनजम्त गररने खर्ि भएको

हुुँदा खर्ि गने मनणिर् र खर्िका विल भरपाई आदी सं लग्न गररएको छ/छै न ।
3.२.४4. खर्ि संकेत नं. २२५११ (कििर्ारी तामलि खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछ :(क)

सरकारी कििर्ारीलाई र्दइने तामलि, गोष्टी, कार्ािशालािा भएको खर्ि (प्रजशक्षक भत्ता, श्रोत व्र्जक्त
भत्ता, सहभागी भत्ता,

िसलन्द,

खािा खर्ि, हलभाडा आर्द) प्रदे श सरकारको थिीकृत

दररे ट/िापदण्ड/नम्सि अनुसार भएको छ/छै न ।प्रदे श सरकारिाट दररे ट/िापदण्ड/नम्सि थिीकृत
नभएको अिथथािा नेपाल सरकारको थिीकृत दररे ट/िापदण्ड/नम्सि अनुसार भएको छ/छै न ।
(ख)

तामलि, गोष्टी, कार्ािशालािा सहभागी हुने प्रजशक्षक/प्रथतोता/प्रजशक्षाथी/सहभागी/सहर्ोगीहरुको
दै मनक

तथा

भ्रिण

खर्ि

र्सै

खर्ि

सं केतबाट

भुक्तानी

गनुप
ि नेिा

सो

अनुसार

गरे को

छ/छै न।आिामसर् तामलि भए बास खर्ि र्दएको छ/छै न ।
(ग)

उक्त कार्िक्रि थिीकृत िावषिक कार्िक्रििा सिािेश भएको छ/छै न ।

(घ)

कार्िक्रि सञ्चालनको लामगलागत अनुिान तर्ार गरी अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट थिीकृत मलएको
छ/छै न ।

(ङ)

भुक्तानी भएको सबै प्रकारको भत्ता तथा भाडािा मनर्िानुसार अमिि आर्कर एिि् िहाल कर
कर्ट्ट गरी रािथि खातािा िम्िा गररएको छ/छै न ।

(र्)

थिीकृत कार्िक्रििा मनिािररत सं ख्र्ा, लागत र सिर्िा दक्षतापूिक
ि
एिि् प्रभािकारी रुपिा
सञ्चालन गरी कार्िक्रि पिात अनुगिन एिि् िूल्र्ांकन गरे को छ/छै न ।

(छ)

तामलििा सहभागी प्रजशक्षक तथा सहर्ोगीको उपजथथमत अमभलेख र खर्ि भुक्तानी मभड्छ/मभड्दै न ।

(ि)

उक्त कार्िको कार्िसम्पादन प्रमतिेदन सं लग्न छ/छै न ।

3.२.45. खर्ि संकेत नं. २२५१२ (सीप विकास र िनर्ेतना तामलि तथा गोष्टी सम्बन्िी खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सािििमनक रुपिा र्दइने आर् आििन, मसप विकास, सशजक्तकरण, सािििमनक र्ेतना िागरण
सम्बन्िी तामलि, गोष्टी, कार्ािशालािा भएको खर्ि (प्रजशक्षक भत्ता, श्रोतव्र्जक्त भत्ता, सहभागी भत्ता,
िसलन्द, खािा खर्ि, हलभाडा आर्द) थिीकृत दररे ट/िापदण्ड/नम्सि अनुसार भएको छ/छै न ।

(ख)

तामलि, गोष्टी, कार्ािशालािा हुने सहभागीहरुको लामग र्दइने दै मनक तथा भ्रिण भत्ता थिीकृत नम्सि
अनुसार छ/छै न ।

(ग)

उक्त कार्िक्रि थिीकृत िावषिक कार्िक्रििा सिािेश भएको छ/छै न ।

(घ)

कार्िक्रि सञ्चालनको लामग लागत अनुिान तर्ार गरी अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट थिीकृत
मलएको छ/छै न ।

(ङ)

भुक्तानी भएको सबै प्रकारको भत्ता तथा भाडािा मनर्िानुसार अमिि आर्कर कर्ट्ट गरी रािथि
खातािा िम्िा गररएको छ/छै न ।
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(र्)

थिीकृत कार्िक्रििा मनिािररत सं ख्र्ा, लागत र सिर्िा दक्षतापूिक
ि
एिि् प्रभािकारी रुपिा
सञ्चालनगरी कार्िक्रि पिात अनुगिन एिि् िूल्र्ांकन गरे को छ/छै न ।

(छ)

उक्त तामलि/गोष्टीिा सहभागी प्रजशक्षक तथा सहर्ोगीको उपजथथमत अमभलेख र खर्ि भुक्तानी
मभड्छ/मभड्दै न ।

(ि)

उक्त कार्िको कार्िसम्पादन प्रमतिेदन सं लग्न छ/छै न ।

3.२.46. खर्ि संकेत नं. २२५२१ (उत्पादन सािािी/सेिा)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

ुँ
कच्र्ा पदाथि तथा अन्र् िालसािान आर्द खररद गरी त्र्सिा थप भएको श्रि तथा उत्पादनसग
सम्बजन्ित अन्र् खर्ि सिेत प्रत्र्क्ष रुपिा सिािेश भई उत्पार्दत िा प्राप्त सािान पमछ मबक्री
वितरण गदाि नगद प्राप्त हुने खालका सािानको िूल्र् र्स खर्ि जशषिकिा पदिछ । िथतै हुलाक
वटकट, पो�काडि, घरे ल ु सािानहरु, वकटनाशक औषमि, कृवष अन्तगितका दोपार्ा, र्ौपार्ा, ित्थर्
पालन, च्र्ाउखेती, अन्र् कृवष सम्बन्िी उत्पादन, नापी कार्ि अन्तगित नक्सा तर्ारी, कानूनी वकताब,
सािानको पुनुः उत्पादन, विमभ� दृश्र् तथा राव�र् सम्पदाका पो� काडि, ब्रोमसर्र आर्दको खर्ि,
साथै नश्लसुिारका लामग खररद गररएका दोपार्ा र्ौपार्ाको िोल, अथपतालिा प्रर्ोग हुने एक िषि
भन्दा किअिमि वटकाउ हुने प्रकृमतका सािानहरुको खर्ि र र्थता सािानहरुको ढु िानी गदाि
लाग्ने र्ातार्ात तथा ढु िानी सम्बन्िी खर्ि । र्थतो खर्ि गदाि सम्बजन्ित िन्रालर् विभागले
र्दएको

नीमत

मनदे शन

िापदण्ड

बिोजिि

खररद

गरे को

छ/छै न

।

उत्पार्दत

बथतुको

भण्डारण/सञ्चर् र मबक्री वितरणको सिुजर्त ब्र्िथथा गररएको छ/छै न । उत्पादन सािािीको
उपर्ोग तोवकएको िापदण्ड अनुसार भएको छ/छै न ।
(ख)

खररद गररएको कच्र्ा पदाथिको तुलनािा उत्पार्दत िथतुको पररिाण र प्राप्त रािथि सन्तोषिनक
छ/छै न ।

3.२.47 खर्ि संकेत नं. २२५२२ (कार्िक्रि खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछ :(क)

खर्ि सं केत नं. 22512 िा पने बाहेक सिै वकमसिका कार्िक्रि सञ्चालन हुने उत्पादन तथा
सेिा प्रिाह सम्िन्िी कार्िक्रि खर्ि

गदाि लागत अनुिान/थिीकृत दररे ट/िापदण्ड/नम्सि अनुसार

भएको छ/छै न ।
(ख)

कार्िक्रि खर्ि गदाि मितव्र्वर्तापूिक
ि गरे को छ/छै न ।

3.२.48 खर्ि संकेत नं. २२५२९ (विविि कार्िक्रि खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछ :(क)

र्सिा िामििक, सांथकृमतक सं थथाहरुको पूिापाठ, र्ज्ञ, िप लगार्तका कार्िक्रि र अन्र् कुनै खर्ि
शीषिकहरुिा नपरे का कार्िक्रि खर्ि गदाि लागत अनुिान/थिीकृत दररे ट/िापदण्ड/नम्सि अनुसार
भएको छ/छै न ।

(ख)

विविि कार्िक्रि खर्ि गदाि मितव्र्वर्तापूिक
ि गरे को छ/छै न ।
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3.२.49. खर्ि संकेत नं. २२६११ (अनुगिन िूल्र्ांकन खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछ :-

(क)

अमिकार प्राप्त अमिकारीले भ्रिण िा काििा खटाएको हो/होइन ।

(ख)

भ्रिणिा खटाउुँदा भ्रिण आदे श भररएको छ/छै न ।

(ग)

भ्रिण खर्ि मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि २१ बिोजिि भ्रिणिा खवटने कििर्ारीहरुको भ्रिण
अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(घ)

भ्रिण र्थासम्भि कि खजर्िलो बाटो िा सािनबाट गनुप
ि नेिा सो गररएको छ/छै न ।

(ङ)

तोवकएको अिमिभन्दा बढीको भ्रिण अिमि लजम्बएको भए सो को र्थाथि आिार प्रिाण सं लग्न
गरी भ्रिण अिमि थप गररएको छ/छै न (गोपनीर्ता राख्नु पने अिथथािा बाहेक अन्र्को भ्रिण
प्रमतिेदन र आदे श हेने।)

(र्)

भ्रिण खर्ि तथा दै मनक भत्ता भुक्तानी र्दुँदा भ्रिण आदे श, भ्रिण प्रमतिेदन (प्रमतिेदन छु ट्टै राख्ने
व्र्िथथा भएकोिा सोही बिोजिि हुने, र्ातार्ात सािन प्रर्ोग गरे कोिा उपलब्ि भएसम्ि सो को
वटकट (िा थिीकृत भाडा दर), भपािई सं लग्न गररएको छ/छै न (भ्रिण प्रमतिेदनिाट प्राप्त
सुझािहरुको कार्ािन्िर्नको अिथथा सिेत हेने ।)

(छ)

भ्रिणको लामग आिश्र्कता भन्दा बढी पेश्की र्दएको छ/छै न ।

(ि)

भ्रिण सिाप्त भए पमछ ३५ र्दन मभर सो को र्ाुँटिारी पेश गरी पेश्की र्छर्ौट भएको
छ/छै न।

(झ)

भ्रिण मबलिा सबै िहल भररएको छ/छै न ।

(ञ)

दै मनक भ्रिण भत्ता उपभोग गरे को अिमिभर वर्ल्ड भत्ता, राशन खर्ि, बैठक भत्ता, थथानीर् भत्ता
नपाउने भएकोले सो को भुक्तानी भएको छ/छै न ।

(ट)

खवटएको थथान दे जख 15 वक.मि. मभर आफ्नो िा पररिारको नाििा थथार्ी घरिास भएका

पदामिकारी तथा कििर्ारीलाई भ्रिण खर्ि र्दन नमिल्ने भएको हुुँदा 15 वक.मि. मभर भ्रिणिा
िाुँदाको खर्ि भुक्तानी गररएको छ/छै न ।
(ठ)

बढीिा 10 लाख रुपैर्ाुँ सम्िको बीिा गनि सक्ने भएकोले सो भन्दा बढीको वप्रमिर्ि भुक्तानी
गरे को छ/छै न र र्ारा बीिा गरे को खर्ि िाग गरे को भए बीिा रमसद सं लग्न छ/छै न ।

ड)

भ्रिणिाट र्वकिएको र्दनको दै मनक भत्ता िापत 25 प्रमतशत रकि िार पाउने भएकोले सो भन्दा
बढी भुक्तानी भएको छ/छै न ।

(ढ)

7 र्दन भन्दा बढी अिमिको लामग काि खटाउुँदा कारण खोली एक तह िामथको पदामिकारीको
थिीकृमत (मनदे शनालर् र कार्ािलर्को हकिा) मलएको छ/छै न ।उक्त बढी अिमिको दै मनक
भत्ताको 50 प्रमतशत िार भुक्तानी भएको छ/छै न ।

(ण)

भ्रिणिा खवटएको अिमििा विदा िसेको भएिा सो अिमिको दै मनक भ्रिण भत्ता भुक्तानी भएको
छ/छै न।

(त)

पैदल भ्रिण गदाि कििर्ारी िा पदामिकारी िा पररिारको सदथर् विरािी परे िा भ्रिण खर्ि
मनर्िािली, 2064 को मनर्ि 13 बिोजििको प्रवक्रर्ा पूरा गरी सो अनुसार भुक्तानी गरे को
छ/छै न।
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3.२.50. खर्ि संकेत नं. २२६१२ (भ्रिण खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछ :-

(क)

एक जिल्लाबाट अको जिल्ला िा सोही जिल्लाको एक कार्ािलर्बाट 20 वक.मि.. भन्दा बढी दू री
भएको अको कार्ािलर्िा सरुिा भएको अिथथािा आफ्नो र पररिारको भ्रिण खर्ि तथा दै मनक

भत्ता पाउने हुुँदा प्रिाजणत दू री अनुसार दाबी गरे को छ/छै न परीक्षण गने ।
(ख)

सरुिा िा बढु िा भई िाुँदा पररिारको दै मनक तथा भ्रिण खर्ि भुक्तानी र्ाराि, र्ातार्ात सािनको
बील आर्द कागिात परीक्षण गने ।

(ग)

सरकारी काि िा कार्िक्रि कार्ािन्िर्नको मसलमसलािा थिदे श िा विदे शिा भ्रिण गदाि
मनर्िानुसार पाइने भ्रिण खर्ि, दै मनक भत्ता, बास खर्ि, नेता भत्ता, विदे श िाुँदाको लुगा भत्ता (खर्ि
सं केत नं.२११२१ पोशाक अन्तगितको सुवििा मलएको भए नपाउने) बीिा खर्ि, र्ूटकर तथा भैपरी
आउने खर्ि गदाि सम्बजन्ित पदामिकारीले खटाएको मनणिर्, विदे शी तामलििा भए कन्र्रिेसन पर,
प्रार्ोिक सं थथाको भ्रिण सम्बन्िी वििरण र व्र्होने खर्ि, नेपाल सरकारले व्र्होने खर्ि, दू री
प्रिाजणत िा छोटो दू रीबाट र्ारा गरे को प्रिाण राजखएको छ/छै न । भ्रिण प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ङ)

दै मनक भ्रिण भत्ताको भुक्तानी गदाि पेश भएको हिाई वटकट र्थाथिपरक छ/छै न । बोमडिङ
पासको मिमत र वटकटको मिमत तथा उडान नम्िर मिल्छ/मिल्दै न (हिाई वटकट अविश्वसनीर् र
अिाथतविक लागेिा सम्बजन्ित हिाई सेिा प्रदार्कबाट उडान गरे को प्रिाजणत वििरण सिेत
सं लग्न गनि लगाउने।)

3.२.51 खर्ि संकेत नं. २२६१३ (विजश� व्र्जक्त तथा प्रमतमनमि िण्डलको भ्रिण खर्ि
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

विजश� व्र्जक्त तथा प्रमतमनमि िण्डलको लामग हुने र्ातार्ात भाडा, हिाई उडान कर, भ्रिण सम्बन्िी
बीिा खर्ि, दै मनक भत्ता, बासथथान खर्ि, विदे श िाुँदाको लुगा भत्ता, र्ूटकर तथा भैपरी आउने रकि
भुक्तानी र्दं दा र्सरी विदे श पठाउने बारे िा नेपाल/प्रदे श सरकारबाट भएको मनणिर् र थिीकृत नम्सि
तथा िापदण्ड अनुसार खर्ि गरे को छ/छै न ।

3.२.52 खर्ि संकेत नं. २२६१9 (अन्र् भ्रिण खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकार िादी हुने िु�ािा सरकारी पक्षिा साक्षीको रुपिा जझकाइएको व्र्जक्तको भ्रिण
सम्बन्िी खर्ि गदाि मितव्र्वर्ता अपनाएको र मनर्िानुसार खर्ि गरे को छ/छै न ।

3.२.53 खर्ि संकेत नं. २२७११ (विविि खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

िनोरञ्जन, प्रदशिन, जर्र्ापान र भोिहरु सम्बन्िी खर्ि थिीकृत भएको छ/छै न ।

(ख)

प्रमतमनमि िण्डलको थिागत खर्ि र अमतमथ सत्कार खर्ि गदाि कमत िनाको प्रमतमनमि िण्डल मथर्ो
र कमत िनाको लामग खर्ि गररएको छ हेने ।

(ग)

र्स बिेट रकिबाट कुनै कार्िक्रि सञ्चालन गरे को भए सो कार्िक्रि सञ्चालन गनि थिीकृत

कार्िक्रि, लागत अनुिान, कार्िक्रिसुँग सम्बजन्ित खर्ि मनदे जशका, आदे श, मनणिर्, पररपर अनुसार

खर्ि गरे को छ/छै न ।
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(ङ)
(र्)

एक पटकिा खर्ि लेख्न तोवकएको सीिा भन्दा बढी खर्ि ले खेको छ/छै न ।

अन्र् कुनै खर्ि सं केत नं. िा नपरे को विविि खर्ि िार र्स खर्ि जशषिकबाट खर्ि लेखेको
हो/होईन ।

3.२.54 खर्ि संकेत नं. २3१११ (जथथर सम्पजत्तिा ह्रास कट्टी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले ह्रास कट्टीको मनणिर् गरी थिामित्ििा रहेको जथथर सम्पजत्तिा हुने ह्रास कट्टी
खर्िको वहसाब थप� रूपले दे जखने गरी खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

3.२.55 खर्ि संकेत नं. २४१११ (िैदेजशक ऋणको व्र्ाि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले विमभन्न रािहरू, सं थथाहरू (ए.मड.वि.,आई.मड.ए.)आर्द बाट मलएको ऋणको वहसाब
थप� रूपले दे जखने गरी ऋण वहसाबको खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ख)

बाह्य ऋणको व्र्ाि भुक्तानी गररएकोिा सो को वहसाब ठीक छ/छै न, भुक्तानी गररएको वहसाबको
खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ग)

मनिािररत सिर्िा बाह्य ऋणको व्र्ाि भुक्तानी गररएको छ/छै न ।

3.२.56 खर्ि संकेत नं. २४२११ (आन्तररक ऋणको व्र्ाि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले मलएको आन्तररक ऋण तथा सापटीको वहसाब थप� रूपले दे जखने गरी ऋण
वहसाबको खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ख)

आन्तररक ऋणको साुँिा/व्र्ाि भुक्तानी गररएकोिा सो को वहसाब ठीक छ/छै न, भुक्तानी गररएको
वहसाबको खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ग)

मनिािररत सिर्िा आन्तररक ऋणको व्र्ाि भुक्तानी गररएको छ/छै न ।

3.२.57 खर्ि संकेत नं. २४२१२ (आन्तररक ऋणको सेिा, शुल्क तथा बैंक कमिसन)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले आन्तररक ऋण तथा सापटी मलदां केन्िीर् बैंकलाई मतनुप
ि ने सेिा शुल्क र
िाजणज्र् बैंकलाई र्दनुपने कमिसन बापतको रकिको वहसाब थप� रूपले दे जखने गरी सेिा शुल्क
तथा बैंक कमिसन खर्ि वहसाबको खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ख)

र्थतो सेिा शुल्क तथा बैंक कमिसन भुक्तानी गररएकोिा सो सम्बन्िी खाता अद्यािमिक छ/छै न ।

(ग)

र्थतो सेिा शुल्क तथा बैंक कमिसन मनिािररत सिर्िा भुक्तानी गररएको छ/छै न ।

3.२.58 खर्ि सं केत नं. २४२१३ (अन्र् वित्तीर् संथथाको ऋणको सेिा शुल्क, कमिशन तथा सेिा शुल्क
भुक्तानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रदे श सरकारले अन्र् वित्तीर् सं थथाबाट कुनै प्रकारको ऋण तथा सापटी मलुँदा केन्िीर् बैंकलाई
मतनुप
ि ने सेिा शुल्क र िाजणज्र् बैंकलाई र्दनुपने कमिसन बापतको रकिको वहसाब थप� रूपले दे जखने
गरी सेिा शुल्क तथा बैंक कमिसन खर्ि वहसाबको खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न।
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(ख)

र्थतो सेिा शुल्क तथा बैंक कमिसन भुक्तानी गररएकोिा सो सम्बन्िी खाता अद्यािमिक छ/छै न।

(ग)

र्थतो सेिा शुल्क तथा बैंक कमिसन मनिािररत सिर्िा भुक्तानी गररएको छ/छै न।

3.२.59 खर्ि संकेत नं. २४३११ (अन्र् तहका सरकारबाट प्राप्त ऋणको व्र्ाि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले सं घीर्, अन्र् प्रदे श तथा थथानीर् तहबाट मलएको ऋण तथा सापटीको वहसाब
थप� रूपले दे जखने गरी ऋण वहसाबको खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारले सं घीर्, अन्र् प्रदे श तथा थथानीर् तहबाट मलएको ऋणको साुँिा/व्र्ाि भुक्तानी
गररएकोिा सो को वहसाब ठीक छ/छै न, भुक्तानी गररएको वहसाबको खाता अद्यािमिक रूपिा
राखेको छ/छै न ।

(ग)

मनिािररत सिर्िा प्रदे श सरकारले सं घीर्, अन्र् प्रदे श तथा थथानीर् तहबाट मलएको ऋणको व्र्ाि
भुक्तानी गररएको छ/छै न ।

3.२.60 खर्ि संकेत नं. २४३१२ (अन्र् तहका सरकारबाट प्राप्त ऋणको सेिा शुल्क तथा कमिशन)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रदे श सरकारले सं घीर्, अन्र् प्रदे श तथा थथानीर् तहबाट ऋण तथा सापटी मलुँदा मतनुप
ि ने सेिा
शुल्क र कमिसन बापतको रकिको वहसाब थप� रूपले दे जखने गरी सेिा शुल्क तथा कमिसन
खर्ि वहसाबको खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ख)

र्थतो सेिा शुल्क तथा कमिसन भुक्तानी गररएकोिा सो सम्बन्िी खाता अद्यािमिक छ/छै न ।

(ग)

र्थतो सेिा शुल्क तथा कमिसन मनिािररत सिर्िा भुक्तानी गररएको छ/छै न ।

3.२.61 खर्ि संकेत नं. २५१११ (गैर वित्तीर् संथथानहरुलाई र्ालु सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारको पूणि िा आंजशक थिामित्ि भएका गैर वित्तीर् सािििमनक सं थथानलाई र्ालु
प्रकृमतको खर्िको लामग र्दइने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि,
विगतिा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/ होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकि आिश्र्क हो/होइन र र्सको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

ुँ ीगत सहार्ता)
3.२.62 खर्ि संकेत नं. २५११२ (गैर वित्तीर् संथथान पूि
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

ुँ ीगत सम्पजत्तको खररद र मनिािण कार्िको
प्रदे श सरकारले गैर वित्तीर् सािििमनक सं थथानलाई पूि
लामग र्दइने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको
प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरी दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।
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3.२.63 खर्ि संकेत नं. २५१२१ (वित्तीर् संथथानहरुलाई र्ालु सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रदे श सरकारको पूणि िा आंजशक थिामित्ि भएका वित्तीर् सािििमनक सं थथानलाई र्ालु प्रकृमतको
खर्िको लामग र्दइने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको
खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

ुँ ीगत सहार्ता)
3.२.64 खर्ि संकेत नं. २५१२२ (वित्तीर् संथथानहरुलाई पूि
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

ुँ ीगत सम्पजत्तको खरज द र मनिािण कार्िको
प्रदे श सरकारद्वारा वित्तीर् सािििमनक सं थथानलाई पूि
लामग र्दइने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको
प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

3.२.65 खर्ि संकेत नं. २५२११ (गैर वित्तीर् व्र्िसार्हरुलाई र्ालु सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारद्वारा गैर वित्तीर् मनिी व्र्िसार्लाई सञ्चालन अनुदानका रुपिा र्दइने र्ालु प्रकृमतको
सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको प्रगमत
वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

ुँ ीगत सहार्ता)
3.२.66 खर्ि संकेत नं. २५२१२ (गैर वित्तीर् व्र्िसार्हरुलाई पूि
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

ुँ ीगत सम्पजत्त खरज द िा मनिािण सम्बन्िी
प्रदे श सरकारद्वारा गैर वित्तीर् मनिी व्र्िसार्लाई पूि
खर्िका लामग र्दइने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको
खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।
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3.२.67 खर्ि संकेत नं. २५२२१ (वित्तीर् व्र्िसार्हरुलाई र्ालु सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रदे श सरकारद्वारा वित्तीर् मनिी व्र्िसार्लाई सञ्चालन अनुदानका रुपिा र्दइने र्ालु प्रकृमतको
सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको प्रगमत
वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

ुँ ीगत सहार्ता)
3.२.68 खर्ि संकेत नं. २५२२२ (वित्तीर् व्र्िसार्हरुलाई पूि
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

ुँ ीगत सम्पजत्त खररद िा मनिािण सम्बन्िी खर्िका
प्रदे श सरकारले वित्तीर् मनिी व्र्िसार्लाई पूि
लामग र्दइने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको
प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

3.२.69 खर्ि संकेत नं. २५३११ (शैजक्षक सं थथाहरुलाई सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले शैजक्षक सं थथाहरुलाई प्रदान गररने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल,
थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

3.२.70. खर्ि संकेत नं. २५३१२ (थिाथ्र् संथथाहरुलाई सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले थिाथ्र् सं थथाहरुलाई प्रदान गररने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल,
थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

3.२.71. खर्ि संकेत नं. २५३१३ (उपभोक्ता समिमत तथा गैह्र सरकारी संथथा सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले उपभोक्ता समिमत तथा गैह्र सरकारी सं थथालाई प्रदान गररने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि
गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।
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(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

3.२.72 खर्ि संकेत नं. २५३१४ (िामििक तथा साुँथकृमतक संथथा सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले िामििक तथा साुँथकृमतक सं थथालाई प्रदान गररने सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि
मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

3.२.73 खर्ि संकेत नं. २५३१५ (अन्र् संथथा सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले िामथ उल्ले जखत बाहेकका व्र्जक्त, सं थथा िा अन्र् िुनसुकै प्रर्ोिनका लामग प्रदान
गने अन्र् सहार्ता सम्बन्िी खर्ि गदाि मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको
प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सहार्ता रकि सं घीर् िा थथानीर् तहबाट सिेत प्राप्त गरर दोहोरोपना भएको छ/छै न ।

(घ)

सहार्ता रकिको मितव्र्र्ी उपर्ोग भएको छ/छै न ।

3.२.74 खर्ि संकेत नं.२६331 (सिानीकरण अनुदान)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा सरकारका

अन्र् तहको खर्िको आिश्र्कता र श्रोत

पररर्ालनको क्षिता

एिि्

सम्भािनाको तुलनािा दे जखएको मभन्नता पूरा गनिका उपलव्ि गराउने सिानीकरण अनुदान

िापतको रकि सिािेश हुने हुुँदा प्रदे श सरकारको थिीकृत ििेट, गत अिमििा र्दएको मनकासाको
प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।
(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप अनुदान र्दएको हो/होइन ।

3.२.75 खर्ि संकेत नं.२६332 (सशति अनुदान)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा मनजित प्रर्ोिनका लामग कार्ि िा शति तोकी एक सरकारिाट अको सरकारलाई प्रदान गने

शति सवहतको र्ालु अनुदान िापतको रकि सिािेश हुने हुुँदा प्रदे श सरकारको थिीकृत ििेट, गत
अिमििा र्दएको मनकासाको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप अनुदान र्दएको हो/ होइन ।

(ग)

नेपाल सरकारले प्रदे श सरकारलाई उपलव्ि गराउने सशति अनुदान तोवकएको कार्िक्रि,
वक्रर्ाकलाप, खर्ि जशषिक अनुसारका कार्िक्रि तथा वक्रर्ाकलापिा खर्ि ले जखएको छ/छै न ।

(घ)

सशति अनुदान िापतको कार्िक्रि, वक्रर्ाकलाप अनुसारका प्रगमत प्रमतिेदन िनाएको छ/छै न ।

(ङ)

सशति अनुदान िापतको बाुँ की िौज्दात रकि आमथिक िषिको अन्त्र्िा कोषिा वर्ताि गररएको
छ/छै न ।
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3.२.76 खर्ि संकेत नं.२६333 (विशेष अनुदान)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा एक सरकारले अको सरकारलाई विशेष कार्ि िा प्रर्ोिनका लामग त्र्थतो कार्ि सम्पादन

गनुि पने कारण सवहत उपलब्ि गराउने विशेष र्ालु अनुदान िापतको रकि सिािेश हुने हुुँदा
प्रदे श सरकारको थिीकृत ििेट, गत अिमििा र्दएको मनकासाको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।
(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप अनुदान र्दएको हो/ होइन ।

(ग)

नेपाल सरकारले प्रदे श सरकारलाई प्रदे श सरकारिाट सञ्चालन हुने शैजक्षक कार्िक्रि, थिाथ्र्
सेिा सम्िन्िी विशेष कार्िक्रि, दुगि
ि तथा आमथिकरुपिा वपछमडएको क्षेरिा खानेपानी आपुमति
सम्िन्िी कार्िक्रि, विभेदिा परे का िगि िा सिुदार्को उत्थान िा विकास कार्िक्रि, िानविर्
विकास सन्तुलन सम्िन्िी कार्िक्रि,खाद्य सुरक्षा कार्िक्रि, र्ोहोरिैला व्र्िथथापन कार्िक्रि

आर्दका लामग विशेष अनुदान उपलब्ि गराउने हुुँदा सो अनुसार खर्ि भएको छ/छै न ।
(घ)

विशेष अनुदान खर्ि गदाि िुन आर्ोिना/कार्िक्रिको लामग अनुदान प्राप्त भएको हो सो
आर्ोिना/कार्िक्रििा िार खर्ि ले जखएको छ/छै न ।

(ङ)

विशेष अनुदान िापत प्राप्त रकि उपभोक्ता समिमत िार्ित सञ्चालन हुने आर्ोिना/कार्िक्रिको
लामग खर्ि गनि नपाईने भएको हुुँदा सो अनुसार खर्ि ले जखएको छ/छै न ।

(र्)

प्रदे श सरकारले विशेष अनुदान िापतको रकि आफ्नो िावषिक कार्िक्रििा सिािेश गरी खर्ि
ले जखएको छ/छै न ।

(छ)

विशेष अनुदान िापतको िाुँकी िौज्दात रकि आमथिक िषिको अन्त्र्िा कोषिा वर्ताि गररएको
छ/छै न ।

3.२.77 खर्ि संकेत नं.२६334 (सिपूरक अनुदान)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा एक सरकारले अको सरकारलाई प्रदान गने सिपूरक र्ालु अनुदान िापतको रकि

सिािेश हुने हुुँदा प्रदे श सरकारको थिीकृत ििेट, गत अिमििा र्दएको मनकासाको प्रगमत वििरण
राजखएको छ/छै न ।
(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप अनुदान र्दएको हो/ होइन ।

(ग)

नेपाल सरकारले प्रदे श सरकारलाई भौमतक पूिाििार विकास सम्िन्िी आर्ोिना/कार्िक्रिको लामग

कुल लागतको अमिकति 40% सिपूरक अनुदान खर्िको सोिभनािको रुपिा प्रदान गने हुुँदा
सिर्िा सोिभनाि मलएको छ/छै न ।

(घ)

सिपूरक अनुदान खर्ि गदाि िुन आर्ोिना/कार्िक्रिको लामग अनुदान प्राप्त भएको हो सो
आर्ोिना/कार्िक्रििा िार खर्ि ले जखएको छ/छै न ।

(ङ)

सिपूरक अनुदान िापत प्राप्त रकि उपभोक्ता समिमत िार्ित सञ्चालन हुने आर्ोिना/कार्िक्रिको
लामग खर्ि गनि नपाईने भएको हुुँदा सो अनुसार खर्ि ले जखएको छ/छै न ।

(र्)

प्रदे श सरकारले सिपूरक अनुदान िापतको रकि आफ्नो िावषिक कार्िक्रििा सिािेश गरर खर्ि
ले जखएको छ/छै न ।

(छ)

सिपूरक अनुदान िापतको बाुँकी िौज्दात रकि आमथिक िषिको अन्त्र्िा कोषिा वर्ताि गररएको
छ/छै न ।
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3.२.78 खर्ि संकेत नं.२६335 (अन्र् अनुदान)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा खर्ि सं केत नं. 26331 दे जख 26334 सम्ि नपरे का अन्र् प्रकृमतका अनुदान िापतको

रकि सिािेश हुने हुुँदा प्रदे श सरकारको थिीकृत ििेट, गत अिमििा र्दएको मनकासाको प्रगमत
वििरण राजखएको छ/छै न ।
(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप अनुदान र्दएको हो/ होइन ।

3.२.79 खर्ि संकेत नं.२६४११ (सरकारी मनकार्, समिमत एिि् बोडिहरुलाई मनुःशति र्ालु अनुदान)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारको तर्िबाट सरकारी मनकार् (विकास समिमत ऐन, िा अन्र् छु ट्टै ऐनद्वारा गठन
भएका मनकार् सिेत) बोडि, समिमत, जशक्षण सं थथा, अथपताललाई र्दइने मन:शति अनुदान खर्ि गदाि,
मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, गत अिमििा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/ होइन ।

3.२.80 खर्ि संकेत नं.२६४१२ (सरकारी मनकार्, समिमत एिि् बोडिहरुलाई सुःशति र्ालु अनुदान)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारको तर्िबाट सरकारी मनकार् (विकास समिमत ऐन, िा अन्र् छु ट्टै ऐनद्वारा गठन
भएका मनकार् सिेत) बोडि, समिमत, जशक्षण सं थथा, अथपताललाई र्दइने सुःशति अनुदान खर्ि गदाि,
मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, गत अिमििा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

(ग)

सुःशति अनुदान खर्ि गदाि तोवकएको शतिहरुको पालना भए/नभएको ।

3.२.81 खर्ि संकेत नं.२६४१३ (अन्र् संथथालाई सुःशति र्ालु अनुदान)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट भएको मनणिर् अनुरुप दै िी प्रकोप िा अन्र् कारणले पीमडत व्र्जक्तलाई र्दइएको
क्षमतपूमति

रकिको

हकिा

सोको

मनणिर्

र्ाईल, भुक्तानी

पाउने

व्र्जक्तको

पररर्र्

खुल्ने

कागिात/पररर्र्पर, भरपाई िा रकि बुझेको प्रिाण तथा अन्र् आिश्र्क कागिात राजखएको छ/छै न ।
(ख)

गैर सरकारी सािाजिक क्षेरका सेिािूलक सं थथा, िामििक सं घ सं थथालाई र्दने अनुदान सम्बन्िी
खर्ि गदाि, अनुदान र्दने िापदण्ड तथा आिार, मनणिर्, सम्बजन्ित सं घ सं थथालाई भुक्तान गरे को
भरपाई छ/छै न ।

(ग)

िामथ उल्ले जखत खर्ि सं केत नं. हरुिा नपरे का अन्र् अनुदान सम्बन्िी खर्ि हो/होईन।

ुँ ीगत मनुःशति अनुदान)
3.२.82 खर्ि संकेत नं.२६४२१ (सरकारी मनकार्, समिमत बोडि–पूि
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारको तर्िबाट सरकारी मनकार् (विकास समिमत ऐन, िा अन्र् छु ट्टै ऐनद्वारा गठन

ुँ ीगत कार्िका लामग र्दइने
भएका मनकार् सिेत) बोडि, समिमत, जशक्षण सं थथा, अथपताललाई पूि
मनुःशति अनुदान खर्ि गदाि, मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण
राजखएको छ/छै न ।
(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।
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ुँ ीगत सुःशति अनुदान)
3.२.83 खर्ि संकेत नं.२६४२२ (सरकारी मनकार्, समिमत बोडि–पूि
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रदे श सरकारको तर्िबाट सरकारी मनकार् (विकास समिमत ऐन, िा अन्र् छु ट्टै ऐनद्वारा गठन

ुँ ीगत कार्िका लामग र्दइने
भएका मनकार् सिेत) बोडि, समिमत, जशक्षण सं थथा, अथपताललाई पूि
सुःशति अनुदान खर्ि गदाि, मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि, विगतिा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण
राजखएको छ/छै न ।
(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

ुँ ीगत अनुदान)
3.२.84 खर्ि संकेत नं.२६४२३ (अन्र् संथथालाई सुःशति पूि
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारको तर्िबाट गैरसरकारी सािाजिक क्षेरका सेिािूलक सं थथा र िामथ उल्लेख

ुँ ीगत कार्िको लामग र्दइने अनुदान खर्ि गदाि, मनणिर् र्ाईल, थिीकृत
नभएका सं थथालाई पूि
कार्िक्रि, गत अिमििा र्दएको खर्िको प्रगमत वििरण राजखएको छ/छै न ।
(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

3.२.85 खर्ि संकेत नं. २७१११ (सािाजिक सुरक्षा)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा िृद्द, असहार्, अपांग, विििा िा राज्र्ले दावर्त्ि व्र्होने मनणिर् गरे का सिुदार् िा
व्र्जक्तलाई प्रदान गररएको आमथिक सहार्ता िा अनुदान थिरुप प्रदान गररने रकि खर्ि गदाि सो
को आिार, प्रिाण, भरपाई, मनणिर् एिि् मनदे शन छ/छै न । सम्बजन्ित व्र्जक्तले नै बुझेको
प्रिाजणत गने र्थे� प्रिाण सं लग्न छ/छै न । वहनामिना र दुरुपर्ोग हुन नपाउने गरी मनर्न्रण,
अनुगिन गने प्रभािकारी प्रकृर्ा र सं र्न्र छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

3.२.86 खर्ि संकेत नं. २७११२ (अन्र् सािाजिक सुरक्षा)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

राविर् व्र्जक्तत्ि तथा सििसािारणलाई र्दईने औषमि उपर्ार खर्ि र िृत्र्ु िा अन्र् कारणले
पीमडतलाई र्दईने आमथिक सहार्ता रकि भुक्तानी र्दइएकोिा सो प्रदान गने आिार, प्रिाण, मनणिर्
एिि् मनदे शन छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप सहार्ता र्दएको हो/होइन ।

3.२.87 खर्ि संकेत नं. २७२११ (छारिृजत्त)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

विद्यालर्, िहाविद्यालर्, विश्वविद्यालर् िथता सबै प्रकारका जशक्षण सं थथाहरुिा अध्र्र्न गने
छारछाराहरुलाई छारिृजत्त थिरुप र्दइने अनुदान िापतको नगद, जिन्सी िा सुवििाको रकि तथा
सरकारी सेिािा कार्िरत कििर्ारीलाई छारिृजत्त थिरुप र्दइने रकि भुक्तानी र्दइएकोिा सो प्रदान
गने आिार, प्रिाण, कार्िक्रि, मनणिर् एिि् मनदे शन छ/छै न ।

(ख)

छारबृजत्त वितरणको भरपाई र सम्बजन्ित व्र्जक्तलाई नै भुक्तानी र्दएको प्रिाण सं लग्न छ/छै न।
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3.२.88 खर्ि संकेत नं. २७२१२ (उद्दार, राहत तथा पुनथथािपना खर्ि )
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

विपद् िा अन्र् घटनाका कारणले भएको क्षमत िापत व्र्जक्त/सं थथालाई र्दइने क्षमतपूमतिको रकि
भुक्तानी र्दइएकोिा सो प्रदान गने आिार, प्रिाण, मनणिर् एिि् मनदे शन छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप उक्त खर्ि र्दएको हो/होइन ।

3.२.89 खर्ि संकेत नं. 27213 (औषिी खररद खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

औषिी उपलब्ि गराउने सम्बन्ििा दरभाउपर िा बोलपरको िाध्र्िबाट खररद गररएकोिा सो
खररद प्रवक्रर्ा सािििमनक खररद ऐन तथा मनर्ि बिोजिि छ/छै न ।

(ख)

खररद भएका औषिीको गुणथतर परीक्षण सम्बन्िी उपर्ुक्त
ि
व्र्िथथा छ/छै न । प्राप्त औषिी
मनिािररत

गुणथतर, िापदण्ड

अनुरुपको

छ/छै न। (सम्झौता/मनणिर्/परीक्षण

प्रमतिेदन

आर्द

कागिातहरु हेने।)
(ग)

प्रमतबजन्ित एिि् सिर्ािमि सिाप्त भएका औषमिहरू खररद गररएका छन्/छै नन् । र्थता
औषिीहरूको वििरण र दाजखला प्रमतिेदन हेने ।

(घ)
(ङ)

औषमिको प्रकृमत बिोजिि भण्डारण गने उपर्ुक्त व्र्िथथा गररएको छ/छै न ।

िामथल्लो मनकार्बाट औषिी खररद गरी पठाउुँदा ढु िानी सम्बन्िी ठे क्का पट्टा भएकोिा मनर्िको
प्रवक्रर्ा पूरा भएको छ/छै न ।

(र्)

औषिीहरू िोटरगाडी, रे ल, हिाइिहाि, िनािर िा िामनसद्वारा ढु िानी गदाि औषिीको प्रकृमत,
पररिाण थप� खुलेको छ/छै न र प्रर्मलत दररे ट सं लग्न छ/छै न । र्लानी वििरण, दर रे ट र
दाजखला वििरण हेने । औषमिको पररिाण िा तौलको तुलनािा ढु िानी भाडा सन्तोषिनक
छ/छै न ।

(छ)

तालुक मनदे शनालर् र िन्रालर्ले तोवक र्दएको नीमत मनदे शन र आदे श बिोजिि तोवकएको
िारािा तोवकएको थथानबाट उक्त औषिी खररद गररएको हो/होइन ।

(ि)

खररद भएका औषिीहरु प्रर्ोग नभै म्र्ाद गुज्रक
े ो अिथथािा के कमत पररिाणिा बाुँकी छन्
परीक्षण गने ।

(झ)

खररद भएका औषिीहरु मनशुल्क वितरण गररने भएिा औषिीको प्र्ाकेटिा/पत्तािा मनशुल्क
वितररत भन्ने छाप लगाएको छ/छै न ।

3.२.90 खर्ि संकेत नं. २७२१९ (अन्र् सािाजिक सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सरकारको तर्िबाट प्रदान गररने अन्र् िामििक/सािाजिक सहार्ता, पुरथकार िा सािाजिक
सहार्ता सम्बन्िी रकि भुक्तानी र्दइएकोिा सो प्रदान गने आिार, प्रिाण, मनणिर् एिि् मनदे शन
छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप उक्त खर्ि र्दएको हो/होइन ।
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3.२.91 खर्ि संकेत नं. २७३१1 (मनिृजत्तभरण तथा अशक्त िृजत्त)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

सेिा मनिृत्त पदामिकारी िा कििर्ारीलाई प्रदान गररने मनिृजत्तभरण सुवििा तथा अशक्त िृजत्तको खर्ि
भुक्तानी र्दएकोिा राविर् वकताब खाना िा कानूनले तोकेका र्थतै अन्र् मनकार्हरुको पर सं लग्न
छ/छै न ।

(ख)

मनिृजत्तभरणको रकि हकिालाले भुक्तानी पाएको रहेछ भने त्र्थतो हकिालाको नाता प्रिाजणत पर
िा प्रिाण छ/छै न ।

(ग)

मनिृत्तभरण भुक्तानी बापत बैंकलाई सोिभनाि भुक्तानी र्दईएकोिा प्राप्त दाबीलाई अमभलेखसुँग
मभडान गरी भुक्तानी र्दनु पने रकि एवकन गरे र िार सोिभनाि र्दईएको छ/छै न ।

(घ)

सम्बजन्ित व्र्जक्तले िार भुक्तानी पाउने गरी भरपदो प्रणाली मनिािण गररएको र अनुगिन गने
गररएको छ/छै न ।

(ङ)

भुक्तानीिा मनर्िानुसार कर कट्टा गरे को छ/छै न ।

3.२.92 खर्ि संकेत नं. २७३१२ (उपदान)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सेिा मनिृत्त पदामिकारी िा कििर्ारीलाई प्रदान गररने उपदान सुमबिाको रकि भुक्तानी र्दएकोिा
राविर् वकताब खाना िा कानूनले तोकेका र्थतै अन्र् मनकार्हरुको पर सं लग्न छ/छै न।

(ख)

मनिािती कििर्ारीहरुको हकिा मनिािती सेिा ऐन, २०४९ को दर्ा ३६ बिोजिि उपदान
रकि वकटान गरे को अंक ठीक छ/छै न । परिा उल्ले जखत नोकरी अिमि र तलि थकेल ठीक
छ/छै न ।

(ग)

उपदानको रकि हकिालाले भुक्तानी पाएको रहेछ भने त्र्थतो हकिालाको नाता प्रिाजणत पर िा
प्रिाण छ/छै न ।

(घ)

कर कट्टा गरे को छ/छै न ।

3.२.93 खर्ि संकेत नं. २७३१३ (सेिा मनिृत्तको सजञ्चत विदा)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सेिा मनिृत्त पदामिकारी िा कििर्ारीलाई प्रदान गररने सजञ्चत विदाको रकि भुक्तानी र्दएकोिा
विदा अमभलेखालर्को पर सं लग्न छ/छै न ।

(ख)

सजञ्चत विदाको अमभलेखिा उल्लेजखत र्दन हाजिरी रे कडि तथा अन्र् थथार्ी अमभलेखसुँग मभडान

ुँ ै न ।
हुन्छ/हुद
(ग)

मबदाको रकि वकटान अंक र रकि बुझेको भरपाई ठीक छ/छै न ।

(घ)

२०५८ र्ै र १८ पमछको मबदाको रकििा कर कट्टा गरे को छ/छै न ।

3.२.94 खर्ि संकेत नं. २७३१४ (सेिा मनिृत्तको औषिी उपर्ार)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

राविर् वकताबखाना िा कानूनले तोकेका र्थतै अन्र् मनकार्हरुको पर सं लग्न छ/छै न । सो
परिा उल्ले जखत व्र्होरा मनिको व्र्जक्तगत र्ाईल र कार्ािलर्को अमभलेखसुँग मिल्छ/मिल्दै न।

(ख)

पेश्की िा अमिि बुजझमलएको औषमि उपर्ार रकि कट्टा गररएको छ/छै न ।
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(ग)

औषमि उपर्ार रकि वकटान गरे को अंक र रकि बुझेको भरपाई छ/छै न ।

(घ)

मनर्िानुसार लाग्ने कर कट्टा गरे को छ/छै न ।

3.२.95 खर्ि संकेत नं. २७३१५ (िृतक कििर्ारीको सुवििा तथा सहार्ता)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

राविर् वकताबखाना िा कानूनले तोकेका र्थतै अन्र् मनकार्हरुको पर सं लग्न छ/छै न ।

(ख)

् ाएको व्र्जक्त िा नजिकको हकदारले बुझेको भरपाई
रकि वकटान गरे को अंक रकि इर्छ्य
छ/छै न।

(ग)

कर कट्टा गरे को छ/छै न ।

3.२.96 खर्ि संकेत नं. २८१४१ (िग्गाको भाडा)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

सरकारी प्रर्ोिनका लामग िग्गा भाडािा मलुँदा िा बालीनालीको क्षमतपूमति बापतको खर्ि ले ख्दा
अमिकार प्राप्त अमिकारीको मनणिर् िा पर सं लग्न छ/छै न ।

(ख)

कमत िग्गाको लामग के कमत भाडा रकि वकटान गरे को छ सो वकटान गरे को अंक ठीक छ/छै न ।

(ग)

भाडा रकि भुक्तानी गदाि अमिि आर्कर लगार्त कट्टा गनुप
ि ने रकि कट्टा गरे को छ/छै न ।

(घ)

भाडा बापत पेश्की र्दएको रहेछ भने सिर्िै र्छ्यौट गरे को छ/छै न ।

3.२.97 खर्ि संकेत नं. २८१४२ (घर भाडा)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सरकारी कािको लामग घर, िग्गा, गोदाि भाडा िा बहालिा मलई भुक्तानी र्दइएकोिा रे न्ट
कमिवटको मनणिर् छ/छै न । भाडाको सम्झौता छ/छै न ।

(ख)

रे न्ट कमिवट िा अमिकारप्राप्त अमिकारीबाट भाडािा मलने मनणिर् भई भाडाको सम्झौता गदाि प्रदे श
सरकारलाई तत्काल िा भविष्र्िा कुनै थप आमथिक दावर्त्ि पने िा हामन–नोक्सानी िा सरकारी
सम्पजत्त वहनामिना हुन सक्ने कुनै शति राखी सम्झौता गररएको छ/छै न ।

(ग)

िहालिा मलइएको घर िग्गाको भाडा िृवद्द गदाि आमथिक िामिला तथा र्ोिना िन्रालर्को पूि ि
थिीकृमत मलएको छ/छै न ।

(घ)

कार्ािलर् प्रर्ोिनको लामग बाहेक व्र्जक्तगत प्रर्ोिनको लामग मलएको घरको भाडा भुक्तानी गने
गरे को छ/छै न (आिश्र्कता परे थथलगत परीक्षण गने ।)

(ङ)

घर, िग्गा, गोदािको भाडा भुक्तानी गदाि कानूनले तोके बिोजिि कट्टी गनुप
ि ने कर कट्टी गरी
सम्बजन्ित कोषिा दाजखला गररएको छ/छै न ।

(र्)

मनर्िानुसार सूर्ना प्रकाशन गरी प्रमतथपिाि गराईएको छ/छै न ।

(छ)

घरभाडाको लागत अनुिान तर्ार गदाि प्राविमिक िूल्र्ांकन गररएको छ/छै न ।
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3.२.98 खर्ि संकेत नं. २8१43 (सिारी सािन तथा िेजशनरी औिार भाडा)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

ुँ ीगत सम्पजत्त भाडािा
सरकारी प्रर्ोिनको लामग सिारी सािन, िेजशनरी औिार लगार्त अन्र् पुि
मलने मनणिर् छ/छै न । भाडाको सम्झौता छ/छै न ।

(ख)

ुँ ीगत जशषिकिा सिािेश
सािििमनक मनिािण कार्िको लामग मलइएको भाडाको रकि सम्बजन्ित पुि

गनुप
ि नेिा र्वह जशषिकबाट भुक्तानी र्दएको छ/छै न ।
(ग)

कार्ािलर् प्रर्ोिनको लामग बाहेक व्र्जक्तगत प्रर्ोिनको लामग मलएको सिारी सािन, िेजशनरी
ुँ ीगत सम्पजत्तको भाडा भुक्तानी गने गरे को छ/छै न (आिश्र्कता परे
औिार लगार्त अन्र् पूि
अनुगिन मनरीक्षण गने ।)

(घ)

ि ने कर कट्टी गरी सम्बजन्ित कोषिा दाजखला
भाडा भुक्तानी गदाि कानूनले तोके बिोजिि कट्टी गनुप
गररएको छ/छै न ।

3.२.99 खर्ि संकेत नं. २८१४९ (अन्र् भाडा)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

सरकारी कािको लामग खर्ि सं केत नं. 28141, 28142, 28143 बाहेक अन्र् प्रर्ोिनिा
मतनुि पने भाडाको लामग अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट त्र्थतो मनणिर् िा थिीकृमत प्राप्त भएको
छ/छै न । र्थतो भाडाको भाडा सम्झौता छ/छै न ।

(ख)

अमिकारप्राप्त अमिकारीबाट भाडािा मलने मनणिर् भई भाडाको सम्झौता गदाि प्रदे श सरकारलाई
तत्काल िा भविष्र्िा कुनै थप आमथिक दावर्त्ि पने िा हामन–नोक्सानी िा सरकारी सम्पजत्त
वहनामिना हुन सक्ने कुनै शति राखी सम्झौता गररएको छ/छै न ।

(ग)

भाडा िृवद्द गदाि विभामगर् प्रिुखको सहिमत मलएको र

प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्बाट मनणिर्

छ/छै न ।
(घ)

ि ने कर कट्टी गरी सम्बजन्ित रािथि खातािा
भाडा भुक्तानी गदाि कानूनले तोके बिोजिि कट्टी गनुप
दाजखला गररएको छ/छै न ।

3.२.100 खर्ि संकेत न. २८२११ (रािथि वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)
(ख)

प्रदे श सरकारले वर्ताि गनुप
ि ने रकि वर्ताि खर्ि लेख्दा मनणिर् िा पर सं लग्न छ/छै न ।

पवहले िम्िा गरे को प्रिाण सं लग्न छ/छै न ।सो रकिसुँग वर्ताि गररएको रकि मभड्छ/मभड्दै न ।उक्त
िम्िा भएको रािथि रकिबाट सेिा नमलएको प्रिाजणत गने कागिात सं लग्न छ/छै न ।

(ग)

वर्ताि गनुप
ि ने रकि वकटान गरे को अंक, वर्ताि गदाि कट्टा गनुप
ि ने रकि भए सो कट्टा गरे को ठीक
छ/छै न ।

(घ)

वर्ताि रकि सम्बजन्ित व्र्जक्तलाई बुझाएको छ/छै न ।
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3.२.101 खर्ि संकेत न. २८२१२ (न्र्ावर्क वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः

(क)

न्र्ावर्क वर्ताि गनुप
ि ने रकि वर्ताि गने मनणिर् िा पर सं लग्न छ/छै न ।

(ख)

वर्ताि गनुप
ि ने रकि वकटान गरे को अंक, वर्ताि गदाि कट्टा गनुप
ि ने रकि भए सो कट्टा गरे को
छ/छै न ।

(ग)

वर्ताि रकि सम्बजन्ित व्र्जक्तलाई बुझाएको छ/छै न ।

3.२.102 खर्ि संकेत न. २८२१9 (अन्र् वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

वर्ताि गनुप
ि ने रकि वर्ताि गने मनणिर् िा पर सं लग्न छ/छै न ।

(ख)

वर्ताि गनुप
ि ने रकि वकटान गरे को अंक, वर्ताि गदाि कट्टा गनुप
ि ने रकि भए सो कट्टा गरे को ठीक
छ/छै न ।

(ग)

वर्ताि रकि सम्बजन्ित व्र्जक्तलाई बुझाएको छ/छै न ।

3.२.103 खर्ि संकेत नं. २8९११ (भैपरी आउने र्ालु खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरु हेनप
िु दिछुः
(क)

र्स जशषिकिा सोझै खर्ि लेख्न मिल्दै न ।

(ख)

र्सिा विमनर्ोजित रकि अन्र् सम्बजन्ित खर्ि जशषिकहरुिा आमथिक िामिला तथा र्ोिना
िन्रालर्बाट जथिकृत गरे बिोजिि बाुँडर्ाुँड गरी सोही रकि नम्बर अन्तगित सिािेश गरी
मनकासा एिि् खर्ि गररएको छ/छै न ।

(ग)

3.3

खर्ि गने अजख्तर्ारी र थिीकृत कार्िक्रि छ/छै न ।

पूजुँ िगत खर्ि तर्िका खर्ि सं केतहरुको आन्तररक लेखापरीक्षण
3.3.१ खर्ि सं केत नं. 311११ (आिासीर् भिन मनिािण/खररद)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा पदामिकारी तथा कििर्ारीको आिास प्रर्ोिनको लामग भिन मनिािण िा खररद गदािको खर्ि

सिािेश हुने हुुँदा मनमिित भिन र त्र्सले ओगटे को िग्गा, कम्पाउण्ड लगार्तका अन्र् सं रर्ना
खर्ि (िग्गा, र्मनिर्र र वर्क्र्सि आर्द) सिेत प्राप्त गदाि लाग्ने खर्ि सिािेश गरे को छ/छै न ।
(ख)

भिन खररद गने मनणिर्, आदे श छ/छै न ।

(ग)

भिन अमििहण गरी िुआब्िा भुक्तानी र्दइएकोिा िग्गा प्रामप्त ऐन, २०३४ बिोजििको कार्िविमि
पूरा गररएको छ/छै न ।

(घ)

भिन खररद गदाि सािििमनक खररद ऐन मनर्िको प्रवक्रर्ा अिलम्िन गररएको छ/छै न ।

(ङ)

अमििहण िा खररद गररएको भिनको िग्गा िनीपूिाि प्राप्त गरे को छ/छै न र सो भिन सम्पजत्त
जिन्सी खातािा आम्दानी बाुँिेको छ/छै न ।

(र्)

भिन खररद गरी भुक्तानी गदाि कट्टा गनुप
ि ने करहरू कट्टी गरी सम्बजन्ित खातािा िम्िा गरे को
छ/छै न ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

50

- 50 -

3.3.2 खर्ि संकेत नं. 31112 (गैर आिासीर् भिन मनिािण/खररद)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

कार्ािलर् भिन, भिन तथा िग्गाको कम्पाउण्ड िाल मनिािण र गोठ र टहरा िथता भिनिन्र्
सं रर्नाको मनिािण/खररद गनि लाग्ने खर्िहरुको साथै भईरहेको भिनिा कोठा िा तला थप गदाि
हुने खर्ि सिािेश गरे को छ/छै न। भिन खररद गदाि सो भिनले ओगटे को िग्गा, कम्पाउण्ड
लगार्तका अन्र् सं रर्ना खर्ि (िग्गा, र्मनिर्र र वर्क्र्सि आर्द) को लागत छु याउन सक्ने
भएिा सम्बजन्ित खर्ि शीषिकिै रकि व्र्िथथा गरी खर्ि ले खेको छ/छै न ।

(ख)

खर्ि ले ख्दा सािििमनक खररद ऐन र मनर्िािलीको प्रकृर्ा पूरा गरे को छ/छै न ।

(ग)

भिन मनिािणको लामग कार्िक्रि थिीकृत भई लागत अनुिान तर्ार गरी थिीकृत भएको छ/छै न

(घ)

बोलपर आह्वान िूल्र्ाङ्कन भई खररद प्रवक्रर्ा पूरा गरर खररद भएको हो/होइन ।

3.3.3 खर्ि सं केत नं. 31114 (िग्गा विकास कार्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा िग्गा विकास कार्ि सम्िन्िी लागत खर्ि तथा सो सं ग सम्बजन्ित

अन्र् रकि सिािेश

गरर खर्ि लेख्न ु पनेिा सो बिोजिि गरे को छ/छै न ।
(ख)

खर्ि ले ख्दा सािििमनक खररद ऐन र मनर्िािलीको प्रकृर्ा पूरा गरे को छ/छै न ।

3.3.4 खर्ि सं केत नं. 31121 (सिारी सािन)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

सिारी सािनहरू (हिाइिहाि, हेमलकप्टर, िीप, िोटरकार, बस, ट्रक, िोटरसाइकल, थकूटर,
साइकल, ढु िानी सम्िन्िी काि गने ट्रर्ाक्टर, गाडा तान्ने िनािर िर्ल र घोडा आर्द),सिारी
सािनको इजन्िन नै बदली ििित गरे को, सिारी सािन र इजन्िन जझकाउुँदा लागेको भाडा भरौट,

कर, भन्सार, िागिथथ बीिािा खर्ि गरे को रकि र्स रकि नम्िरबाट खर्ि लेख्न मिल्नेिा सो
बिोजिि गरे को छ/छै न ।
(ख)

सिारी सािन खररद गदाि सािििमनक खररद ऐन, मनर्िािली र मनदे जशका तथा िैदेजशक स्रोत
सिािेश भएकोिा दातृपक्षको खररद मनदे जशका (Procurement Guidelines) को अमिनिा रही
खररद गररएको छ/छै न ।

(ग)

खररद भएका सािानहरूको भुक्तानी गदाि खररद आदे श, दाजखला ररपोटि सं लग्न छ/छै न र ती
सािानहरूको विथतृत वििरण (वकमसि, िोडेल, र्ेमसस नं., उत्पादन कम्पमनको कन्फ्युिस
े न,िूल्र्,
खररद गररएको र्िि िा थथान, एिेण्ट/विक्रेताको प्रत्र्ाभूमत (िारे ण्टी) आर्द) थप� रूपले खर्ि भएर
निाने जिन्सी खातािा आम्दानी बाुँमिएको छ/छै न ।

(घ)

खररद भएका िा दाता रािहरूबाट िथतुगत सहार्ता अन्तगित प्राप्त भएका सािानहरू जिन्सी
खातािा आम्दानी िनाइएको छ/छै न र आम्दानी बाुँध्दा विथतृत वििरण र िूल्र् उल्लेख गररएको
छ/छै न । दाता रािले पठाएको पर, भन्सार प्रज्ञापन पर, दाजखला प्रमतिेदन र प्रमततपरबाट

सिारी सािन जझकाउुँदा सािान प्राप्त भई अजन्ति भुक्तानी भइसकेपमछ प्रमततपर बन्द गरे को
छ/छै न ।
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(ङ)

प्राप्त भएको सिारी सािनहरू थपेमसवर्केशन अनुसार दुरुथत छ/छै न, सम्बजन्ित प्राविमिकको सिारी
सािन िांर्पासको प्रमतिेदन छ/छै न ।

(र्)

सिारी सािन खररद गदाि राजखएको परर्रिेन्स ग्र्ारे न्टी िा ििानत ग्र्ारे ण्टी अिमि सिाप्त
भएपमछ िार र्ुकुिा िा वर्ताि गनुप
ि नेिा सो अनुसार भए गरे को छ/छै न ।

(छ)

खररद गररएको सिारी सािन सम्बजन्ित कार्ािलर्को नाििा र्ातार्ात कार्ािलर्िा दताि गराएको
छ/छै न । (ब्लु बुक परीक्षण गनुि पदिछ ।)

(झ)

सिारी सािन खररद गनुि अजघ थपेजशवर्केशन तथा लागत अनुिान तर्ार गरी थिीकृत भएको
छ/छै न ।

3.3.5 खर्ि सं केत नं. 31122 (िेमसनरी तथा औिार)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा एक िषि भन्दा बढी आर्ू भएका सिारी सािन बाहेकका िेजशन तथा िेजशनरी औिारहरुको
खररदको लामग भएको खर्ि सिािेश हुन्छ । विमभन्न वकमसिका भारी िेमसनहरू, खेती सम्बन्िी
िेमसन र औिारहरू याकटर (ढु िानीको काििा प्रर्ोग हुने बाहेक), िेनेरेटर, ट्रान्सर्रिर,
कारखानाको सािान, मनिािण सम्बन्िीिेमसन, सं र्ारका सािान, िैज्ञामनक र्न्र र सािान, नाप तथा
तौलको सािान, तथिीर जखच्ने सािान, प्राविमिक �ाजफ्ट� सम्बन्िी सािान, कार्ािलर् िेमसन र
औिारहरू (फ्याक्स, मिमिओिार्, कम्प्र्ुटर, वप्रन्टर) आर्द, र्थता िेमसनरी औिारहरूको िुख्र् भाग
नै बदली ििित गनुप
ि रे िा सो को खर्ि, सो सम्बन्िी आिश्र्क भाडा, भरौट, शुल्क, कर, भन्सार,
िागिथथ बीिा आर्द र्स रकि नम्िरबाट खर्ि लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।

(ख)

िेमसन औिार खररद गदाि सािििमनक खररद ऐन तथा मनर्िािली र िैदेजशक स्रोत सिािेश
भएकोिा दातृपक्षको खररद मनदे जशका (Procurement Guidelines)को अमिनिा रही खररद गररएको
हो/होइन ।

(ग)

खररद भएका सािानहरूको भुक्तानी गदाि खररद आदे श, दाजखला ररपोटि सं लग्न छ/छै न र ती
सािानहरूको विथतृत वििरण (वकमसि, िोडेल, उत्पादन कम्पमनको कन्फ्युिस
े न, िूल्र्, खररद
गररएको र्िि िा थथान, एिेण्ट/विक्रेताको प्रत्र्ाभूमत (िारे ण्टी), खररद गररएको र्िि िा थथान
आर्द) थप� रूपले उल्लेख गररएको छ/छै न ।

(घ)

खररद भएका िा दातृ रािहरूबाट िथतुगत सहार्ता अन्तगित प्राप्त भएका सािानहरू जिन्सी
खातािा आम्दानी िनाइएको छ/छै न र आम्दानी बाुँध्दा विथतृत वििरण र िूल्र् उल्लेख गररएको
छ/छै न । दातृ रािले पठाएको पर, भन्सार प्रज्ञापन पर, दाजखला प्रमतिेदन,प्रमततपरबाट िेमसनरी

औिार जझकाउुँदा सािान प्राप्त भई अजन्ति भुक्तानी भइ सके पमछ प्रमततपर बन्द गरे को छ/छै न ।
(ङ)

प्राप्त भएको िेमसन औिारहरू थपेमसवर्केशन अनुसार दुरुथत छ/छै न (सम्बजन्ित प्राविमिकको
प्रमतिेदन हेने)

(र्)

िेमसन औिार खररद गदाि राजखएको परर्रिेन्स ग्र्ारे न्टी िा ििानत ग्र्ारे ण्टी अिमि सिाप्त
भएपमछ िार र्ुकुिा िा वर्ताि गनुप
ि नेिा सो अनुसार भए गरे को छ/छै न ।

(छ)

िेजशनरी तथा औिार

खररद गनुि अजघ थपेजशवर्केशन तथा लागत अनुिान तर्ार गरी थिीकृत

भएको छ/छै न ।
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3.3.6 खर्ि सं केत नं.31123 (र्मनिर्र तथा वर्क्र्सि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा सरकारी कार्ािलर्को प्रर्ोिनको लामग खररद गररएका र्मनिर्र, र्मनिमस� तथा वर्क्र्सिको
खररद िोल, ढु िानी भाडा, िागिथथ बीिा, कर, भन्सार सम्बन्िी खर्ि ले ख्न ु पनेिा सो बिोजिि
गररएको छ/छै न ।

(ख)

र्मनिर्र खररद गदाि सािििमनक खररद ऐन तथा मनर्िािली र िैदेजशक स्रोत सिािेश भएकोिा
दातृपक्षको खररद मनदे जशका (Procurement Guidelines) को अमिनिा रही खररद गररएको छ/छै न ।

(ग)

खररद भएका सािानहरूको भुक्तानी गदाि खररद आदे श, दाजखला ररपोटि सं लग्न छ/छै न र ती
सािानहरूको विथतृत वििरण (वकमसि, िोडेल, िूल्र्, खररद गररएको र्िि िा थथान आर्द) थप�
रूपले उल्लेख गररएको छ/छै न ।

(घ)

खररद भएका िा दाता रािहरूबाट िथतुगत सहार्ता अन्तगित प्राप्त भएका सािानहरू जिन्सी
खातािा आम्दानी िनाइएको छ/छै न र आम्दानी बाुँध्दा विथतृत वििरण र िूल्र् उल्लेख गररएको
छ/छै न (दाता रािले पठाएको पर, भन्सार प्रज्ञापन पर, दाजखला प्रमतिेदन र जिन्सी खाता हेने )।

(ङ)

प्राप्त भएको र्मनिर्रहरू थपेमसवर्केशन अनुसार दुरुथत छ/छै न (सम्बजन्ित प्राविमिकको प्रमतिेदन
हेने )।

(र्)

प्रमततपरबाट र्मनिर्र जझकाउुँदा सािान प्राप्त भई अजन्ति भुक्तानी भइसकेपमछ प्रमततपर बन्द
गरे को छ/छै न (प्रमततपरको पेश्की खाता हेने )।

(छ)

र्मनिर्र खररद गदाि राजखएको परर्रिेन्स ग्र्ारे न्टी िा ििानत ग्र्ारे ण्टी अिमि सिाप्त भएपमछ
िार र्ुकुिा िा वर्ताि गनुि पनेिा सो अनुसार भए गरे को छ/छै न ।

3.3.7 खर्ि संकेत नं.31131 (पशुिन तथा िागिानी विकास खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

व्र्ािसावर्क रुपले एक भन्दा बढी पटक उत्पादन प्राप्त गनि सक्ने गरी जिवित पशुपंछी पालन
गने आर्दका लामग गररने जथथर प्रकृमतको खर्ि सिािेश गरर खर्ि लेख्न ु पनेिा सो बिोजिि गरे को
छ/छै न।

(ख)

खर्ि ले ख्दा सािििमनक खररद ऐन र मनर्िािलीको प्रकृर्ा पूरा गरे को छ/छै न ।

3.3.8 खर्ि सं केत नं.31132 (अनुसन्िान तथा विकास सम्िन्िी खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

िौवद्दक सम्पजत्त अमिकार, अनुसन्िान र विकास, िनोरन्िनात्िक तथा सावहजत्र्क र कलात्िक

ुँ ीगत प्रकृमतको खर्ि ले ख्न ु पनेिा सो बिोजिि खर्ि भएको छ/छै न ।
कार्ििा गररने पूि
3.3.9 खर्ि सं केत नं.31134 (कम्प्र्ुटर सफ्टिेर्र मनिािण तथा खररद खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

थिीकृत कार्िक्रि अनुसार सबै प्रकारका सफ्टिेर्र मनिािण (परािशिदाताको खर्ि सिेत), खररद र
सारभूत रुपिा प्रभाि पाने गरी सफ्टिेर्रिा थतरोन्नमत गदािको लागत तथा डाटािेश सम्िन्िी खर्ि
ले ख्न ु पनेिा सो बिोजिि खर्ि भएको छ/छै न ।
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(ख)

सफ्टिेर्र मनिािणको लामग प्रथताि गररएको कार्ि क्षेरगत शति (Terms of Reference) िा उल्ले ख
भए अनुसार नै सफ्टिेर्र मनिािण भएको प्रिाजणत गने कागिात सं लग्न छ/छै न ।

(ग)

मनमिित सफ्टिेर्र सम्बजन्ित मनकार्को िार सम्पजत्त हुने गरी हक सुरजक्षत गररएको छ/छै न ।

(घ)

मनमिित सफ्टिेर्रको सुरक्षा र गुणथतरका पक्षहरू िूल्र्ांकन गरी प्रर्ोग गने मनणिर् गररएको
छ/छै न ।

(ङ)

सफ्टिेर्र सञ्चालनको लामग कुनै programme को ईिाित मलनुपनेिा सो मलईएको छ/छै न ।
मलईएकोिा कार्ािलर्को नाििा छ/छै न परीक्षण गनुप
ि ने ।

(र्)

उल्लेजखत कार्िहरूिा खर्ि गदाि सािििमनक खररद ऐन र मनर्िािली अनुसारको प्रकृर्ा पूरा
गररएको छ/छै न ।

3.3.10 खर्ि संकेत नं. 31135 (पूजुँ िगत परािशि खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

सािििमनक मनिािण सं ग सम्बजन्ित

(क) सम्भाव्र्ता अध्र्र्न खर्ि (ख) सभे क्षण, मडिाइन, ड्रइ�

खर्ि (ग) अन्िेषण उत्खनन र अनुसन्िान सम्िन्िी खर्ि (घ) पूिीगत मनिािणको लागतिा सिािेश
हुने प्राविमिक परािशि सेिा सम्िन्िी खर्ि तथा अन्र् पूिीगत प्रकृतीका अध्र्र्न, अनुसन्िान तथा
परािशि खर्िहरु सिािेश गरी खर्ि लेख्न ु पनेिा सो बिोजिि खर्ि भएको छ/छै न ।
(ख)

उल्लेजखत कार्िहरूिा खर्ि गदाि सािििमनक खररद ऐन र मनर्िािली अनुसारको प्रकृर्ा पूरा
गररएको छ/छै न ।

3.3.11 खर्ि सं केत नं. 31151 (सडक तथा पुल मनिािण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा नर्ा तथा पूराना कालोपरे, खण्डाजथिथ िा िाभेल र कच्र्ी सडक मनिािण सम्िन्िी खर्ि र
सडक मनिािणिा प्रत्र्क्ष िोमडएका सम्िन्िीत पुल, कल्भटि, झोलु�े पुल, ट्रेल पुल मनिािण र सो
सं ग सम्बजन्ित ईन्िन, सुरक्षा लगार्तका खर्ि लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।

(ख)

सडक तथा पुल मनिािण कार्िको लागत अनुिान, ड्रइ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी वकताब र
कार्ि सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

सडक तथा पुल मनिािणसुँग सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी, र्ोिना, लगिुक
आर्द) िा राख्नु पने ले खा राजखएको छ/छै न ।

3.3.12 खर्ि सं केत नं. 31152 (रे ल िागि तथा हिाई िैदान मनिािण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा रे ल िागि तथा हिाई िैदान मनिािण सम्िन्िी खर्ि र सो सं ग सम्बजन्ित

ईन्िन, सुरक्षा

घेरा लगार्तका खर्ि लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।
(ख)

रे ल िागि तथा हिाई िैदान मनिािण कार्िको लागत अनुिान, ड्रइ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी
वकताब र कार्ि सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

रे ल िागि तथा हिाई िैदान मनिािणसुँग सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी,
र्ोिना, लगिुक आर्द) िा राख्नु पने ले खा राजखएको छ/छै न ।
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3.3.13 खर्ि सं केत नं. 31153 (विद्युत संरर्ना मनिािण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा विद्युत गृह मनिािण, प्रशारण तथा वितरण प्रणाली मनिािण लगार्त विद्युत विकाससं ग
सम्िन्िी खर्ि र सो सं ग सम्बजन्ित

ईन्िन, सुरक्षा लगार्तका खर्ि लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि

खर्ि गरे को छ/छै न ।
(ख)

विद्युत सं रर्ना मनिािण कार्िको लागत अनुिान, �इ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी वकताब र कार्ि
सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

विद्युत सं रर्ना मनिािणसुँग सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी, र्ोिना, लगिुक
आर्द) िा राख्नु पने ले खा राजखएको छ/छै न ।

3.3.14 खर्ि सं केत नं. 31154 (तटिन्ि तथा िांि मनिािण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा नदी मनर्न्रणका लामग मनिािण गररने तटिन्ि, िांि तथा भु सं रक्षणका लामग मनिािण गररने
टे िा पखािल मनिािण लगार्त सो सं ग सम्बजन्ित

प्रत्र्क्ष खर्िहरु लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि खर्ि

गरे को छ/छै न ।
(ख)

तटिन्ि तथा िांि मनिािण कार्िको लागत अनुिान, �इ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी वकताब र
कार्ि सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

तटिन्ि तथा िांि मनिािणसुँग सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी, र्ोिना,
लगिुक आर्द) िा राख्नु पने लेखा राजखएको छ/छै न ।

3.3.15 खर्ि सं केत नं. 31155 (मसंर्ाइ सं रर्ना मनिािण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा मसर्ाइका लामग मनिािण गररने िांि, नहर, कुलो, पैनी, थर्ालो तथा मडप यूिेल र सो सं ग
प्रत्र्क्ष सम्बजन्ित

अध्र्र्न, अनुसन्िान, ईन्िन, सुरक्षा लगार्तका खर्िहरु लेख्न मिल्नेिा सो

बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।
(ख)

मसर्ाइ सं रर्ना मनिािण कार्िको लागत अनुिान, �इ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी वकताब र कार्ि
सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

मसर्ाइ सं रर्ना मनिािणसुँग सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी, र्ोिना, लगिुक
आर्द) िा राख्नु पने ले खा राजखएको छ/छै न ।

3.3.16 खर्ि सं केत नं. 31156 (खानेपानी संरर्ना मनिािण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा खानेपानीका लामग ररिभ्िािर्र मनिािण, प्रशोिन तथा वितरण प्रणाली मनिािण, पाइप
विछ्याउने, पानी यांकी मनिािण, िोरर� मनिािण र सो सं ग प्रत्र्क्ष सम्बजन्ित

अध्र्र्न,

अनुसन्िान, ईन्िन, सुरक्षा लगार्तका खर्िहरु लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।
(ख)

खानेपानी सं रर्ना मनिािण कार्िको लागत अनुिान, �इ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी वकताब र
कार्ि सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।
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(ग)

ुँ
खानेपानी सं रर्ना मनिािणसग
सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी, र्ोिना,
लगिुक आर्द) िा राख्नु पने लेखा राजखएको छ/छै न ।

3.3.17 खर्ि सं केत नं. 31157 (िन तथा िातािरण सं रक्षण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा नसिरी थथापना, िृक्षारोपण, िीनहाउस तथा सेड मनिािण, िार्ोइजन्िमनर्रर� तथा िातािरण
सं रक्षणसं ग सम्बजन्ित खर्िहरु ले ख्न मिल्नेिा सो बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न।

(ख)

िन तथा िातािरण सं रर्ना मनिािण कार्िको लागत अनुिान, �इ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी
वकताब र कार्ि सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

िन तथा िातािरण सं रर्ना मनिािणसुँग सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी,
र्ोिना, लगिुक आर्द) िा राख्नु पने ले खा राजखएको छ/छै न ।

3.3.18 खर्ि सं केत नं. 31158 (सरसर्ाई सं रर्ना मनिािण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा ढल मनकास, नाला सर्ाई, र्ोहोरिैला प्रशोिन केन्ि, डजम्प� साईट मनिािण तथा
सरसर्ाईसं ग सम्बजन्ित

अन्र् पूिाििार मनिािणसं ग सम्बजन्ित

खर्िहरु लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि

खर्ि गरे को छ/छै न ।
(ख)

सरसर्ाई सं रर्ना मनिािण कार्िको लागत अनुिान, �इ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी वकताब र
कार्ि सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

ुँ सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी, र्ोिना,
सरसर्ाई सं रर्ना मनिािणसग
लगिुक आर्द) िा राख्नु पने लेखा राजखएको छ/छै न ।

3.3.19 खर्ि सं केत नं. 31159 (अन्र् सािििमनक मनिािण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा िामथ 31151 दे जख 31158 सम्ि नपरे का अन्र् सािििमनक खर्िहरु लेख्न मिल्नेिा सो
बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।

(ख)

अन्र् सािििमनक मनिािण कार्िको लागत अनुिान, �इ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी वकताब र
कार्ि सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

अन्र् सािििमनक मनिािणसुँग सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी, र्ोिना, लगिुक
आर्द) िा राख्नु पने ले खा राजखएको छ/छै न ।

3.3.20 खर्ि संकेत नं. 31161 (मनमिित भिनको संरर्नात्िक सुिार खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा भईरहेको भिन तथा अन्र् सं रर्ना सम्िन्िी सं रर्नाको आर्ु थप हुने गरी गररने पूिीगत
प्रकृमतको खर्िहरु लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।

(ख)

मनिािण कार्िको लागत अनुिान, �इ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी वकताब र कार्ि सम्पन्न
प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

मनमिित भिनको सं रर्नात्िक सुिार खर्िसुँग सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी,
र्ोिना, लगिुक आर्द) िा राख्नु पने ले खा राजखएको छ/छै न ।
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3.3.21 खर्ि सं केत नं. 31171 (पूंिीगत सुिार खर्ि सािििमनक मनिािण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा सािििमनक

मनिािण र पूंिीगत सं रर्नाको आर्ु थप हुने गरीका खर्िहरु लेख्न मिल्नेिा सो

बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।तर सं रर्नाको आकार िा लम्िाई िा पररिाण नै थप गनि लाग्ने
पुंिीगत मनिािण सम्िन्िी खर्ि रकि जशषिक सं केत नं.31151 दे जख 31159 सम्िका खर्ि
जशषिकिा नै खर्ि लेखेको छ/छै न ।
(ख

पूंिीगत सुिार खर्ि सािििमनक मनिािण कार्िको लागत अनुिान, �इ�, मडिाइन, कार्ि थिीकार, नापी
वकताब र कार्ि सम्पन्न प्रमतिेदन छ/छै न ।

(ग)

पूंिीगत सुिार खर्ि सािििमनक मनिािणसुँग सम्बजन्ित र्ाराि तथा खाताहरू (िथतै कन्टे न्िेन्सी,
र्ोिना, लगिुक आर्द) िा राख्नु पने ले खा राजखएको छ/छै न ।

3.3.22 खर्ि संकेत नं. 31221 (िौज्दात सािानहरु)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा िथतु उत्पादन िा सेिा प्रदान गनि आिश्र्क ठु लो पररिाणिा र एक आमथिक िषि भन्दा
बढीको लामगएकैपटक खररद गनुि पने

तथा पूिीगत लगानी आिश्र्क पने िौज्दात सािानहरुको

खर्िहरु लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।
3.3.23 खर्ि संकेत नं. 31311 (बहुिूल्र् सािानहरु)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा बहुिूल्र् सािानहरु िथतै सुन, थटोन, पेन्टी�, पूराना गरगहना आर्द सािान िसको प्रर्ोग
उत्पादन िा उपभोगको लामगगररदै न तर भविश्र्िा र्सको बाथतविक िूल्र् िढने अनुिान
गररन्छ। त्र्थता सािानहरुको खर्िहरु लेख्न मिल्नेिा सो बिोजिि खर्ि गरे को छ/छै न ।

3.3.24 खर्ि संकेत नं. 31411 (िग्गा प्रामप्त खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा िग्गा खररद िा अमिकरण गने मसलमसलािा लाग्ने िोल र सो बापतको िुआब्िा तथा
िग्गा प्राप्त गदाि लाग्ने दथतुर, कर र अन्र् खर्ि बापतको रकि र्सिा सिािेश गरे को छ/छै न ।

(ख)

िग्गा अमििहण गरी िुआब्िा भुक्तानी र्दइएकोिा िग्गा प्रामप्त ऐन, २०३४ बिोजििको कार्िविमि
पूरा गररएको छ/छै न ।

(ग)

िुआब्िा भुक्तानी र्दइएकोिा साविक िग्गािनीको िग्गा िनीपूिाि, िालपोत मतरे को रमसद तथा
अन्र् हक भोगका कागिातहरू सं लग्न गररएको छ/छै न ।

(घ)

अमििहण गररएको िग्गाको िुआब्िा वितरण गररसकेपमछ िग्गािनी प्रिाणपूिाि प्राप्त गरे को छ/छै न ।
प्राप्त नभएको अिथथािा साविक िग्गािालाको नाि लगतबाट कट्टा गनेतर्ि कारिाही गरे को छ/छै न ।

(ङ.)

बोलपरको िाध्र्ििाट िग्गा खररद गररएकोिा लागत अनुिान गदाि मलईएका आिारहरू
र्थाथिपरक छन्/छै नन् । बोलपर िूल्र्ांकन गनि मनिािरण गररएका आिारहरू आिश्र्क र
उपर्ुक्त छन्/छै नन् । सािििमनक खररद ऐन, २०६३ को प्रकृर्ा पालना गररएको छ/छै न ।

(र्)

सो िग्गा र िग्गािा िौिुदा रहेको अन्र् सम्पजत्त कार्ािलर्को नाििा थिामित्ि हथतान्तरण गरी
जिन्सी खातािा आम्दानी बाुँिेको छ/छै न ।
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3.3.25 खर्ि संकेत नं. 31441 (करार मलि तथा लाईसेन्स खररद प्रामप्त खर्ि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

सम्झौता अनुसार भुक्तानी गनुि पने पूंिीगत प्रकृमतको लाईसेन्स खररद, मलि िा करार तथा
त्र्सको निीकरण िा भुक्तानी सम्िन्िी खर्ि तथा अन्र् अदृष्र् अनुिमत सम्िन्िी खर्ि सिािेश हुने
हुुँदा सो अनुसार खर्ि गररएको छ/छै न ।

ुँ ीगत खर्ि)
3.3.26 खर्ि संकेत नं. 31511 (भैपरी आउने–पूि
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्स जशषिकिा सोझै खर्ि लेख्न मिल्दै न ।

(ख)

र्सिा विमनर्ोजित रकि अन्र् सम्बजन्ित खर्ि जशषिकहरूिा आमथिक िामिला तथा र्ोिना
िन्रालर्बाट थिीकृत गरे बिोजिि बाुँडर्ाुँड गरी सम्िन्िीत खर्ि जशषिक अन्तगित सिािेश गरी
मनकासा एिि् खर्ि गररएकोछ/छै न ।

(ग)

खर्ि गने अजख्तर्ारीपर, थिीकृत कार्िक्रि छ/छै न ।

3.3.27 वित्तीर् संकेत नं. 32121 (नगद िौज्दात)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा नगद िौज्दात दाजखला गररने हुुँदा सो अनुसार िौज्दात सिािेश गरे को छ/छै न ।

(ख)

नगद िौज्दात प्रमतिेदन अनुसार दाजखला भएको छ/छै न ।

3.3.28 वित्तीर् संकेत नं. 32122 (बैंक िौज्दात)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा बैंक िौज्दात दाजखला गररने हुुँदा सो अनुसार िौज्दात सिािेश गरे को छ/छै न ।

(ख)

बैंक िौज्दात प्रमतिेदन अनुसार दाजखला भएको छ/छै न ।

3.3.29 वित्तीर् संकेत नं. 32141 (अन्तर सरकारी ऋण लगानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा आन्तररक रुपिा अन्र् सरकारलाई प्रदान गररने ऋण सिािेश हुने हुुँदा सो अनुसार
सिािेश गरे को छ/छै न ।

(ख)

प्रदे श सरकारको तर्िबाट अन्र् सरकारलाई ऋण प्रदान गदाि, मनणिर् र्ाईल, थिीकृत कार्िक्रि,
विगतिा ऋण र्दएको भए सो को प्रगमत वििरण आर्द राजखएको छ/छै न ।

(ग)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप ऋण र्दएको हो/होइन ।

(घ)

प्रदे श सरकारबाट अन्र् सरकारलाई गरे को ऋण लगानीको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक
रूपिा ऋण लगानीको अमभले ख खाता राखेको छ/छै न ।

(ङ)

सम्बजन्ित सरकारले दे खाएको ऋण वहसाब र प्र.ले .मन.का.को लेखािा दे खाईएको वहसाब
मभड्छ/मभड्दै न।

(र्)

ऋण र् ुक्ता गने तामलका बिोजिि साुँिा प्राप्त भएको छ/छै न ।

(छ)

ऋण लगानीबाट कमत ब्र्ाि िा लाभांश प्राप्त हुने हो िा प्राप्त भएको छ/छै न सो को वहसाब थप�
दे जखने गरी प्राप्त लाभांशको अमभलेख खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।
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3.3.30 वित्तीर् संकेत नं. 32142 (सािििमनक संथथानिा ऋण लगानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रदे श सरकारबाट थिदे शी वित्तीर्, व्र्ापाररक, औद्योमगक, सेिािूलक िथता सरकारी सं थथानलाई
गरे को ऋण लगानीको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा ऋण लगानीको अमभलेख खाता
राखेको छ/छै न ।

(ख)

सम्बजन्ित सं थथानले दे खाएको ऋण वहसाब र प्र.ले .मन.का.को ले खािा दे खाईएको वहसाब
मभड्छ/मभड्दै न ।

(ग)

ऋण र् ुक्ता गने तामलका बिोजिि साुँिा प्राप्त भएको छ/छै न ।

(घ)

ऋण लगानीबाट कमत ब्र्ाि िा लाभांश प्राप्त हुने हो िा प्राप्त भएको छ/छै न सो को वहसाब थप�
दे जखने गरी प्राप्त लाभांशको अमभलेख खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ङ)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप ऋण र्दएको हो/होइन ।

3.3.31 वित्तीर् संकेत नं. 32143 (अन्र् संथथािा ऋण लगानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारले िामथ उल्लेख भएका बाहेकका अन्र् सं थथािा गरे को ऋण लगानीको वहसाब थप�
दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा ऋण लगानीको अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

सम्बजन्ित

सं थथाले

दे खाएको

ऋण

वहसाब

र

प्र.ले .मन.का.को

ले खािा

दे खाईएको

वहसाब

मभड्छ/मभड्दै न ।
(ग)

ऋण र् ुक्ता गने तामलका बिोजिि साुँिा प्राप्त भएको छ/छै न ।

(घ)

ऋण लगानीबाट कमत ब्र्ाि िा लाभांश प्राप्त हुने हो िा प्राप्त भएको छ सो को वहसाब थप�
दे जखने गरी प्राप्त लाभांशको अमभलेख खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ङ)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप ऋण र्दएको हो/होइन ।

3.3.32 वित्तीर् संकेत नं. 32147 (अन्तर सरकारी ऋण लगानी वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा आन्तररक रुपिा अन्र् सरकारलाई प्रदान गरे को ऋणको सांिा वर्ताि सिािेश हुने हुुँदा सो
अनुसार सिािेश गरे को छ/छै न ।

(ख)

ऋणको साुँिा वर्ताि वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न।

(ग)

सम्बजन्ित सरकारले दे खाएको बाुँकी ऋण वहसाब र प्र.ले .मन.का.को ले खािा दे खाईएको वहसाब
मभड्छ/मभड्दै न।

(घ)

ऋण र् ुक्ता गने तामलका बिोजिि साुँिा प्राप्त भएको छ/छै न ।

3.3.33 वित्तीर् संकेत नं. 32148 (संथथानबाट ऋण लगानी वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारिाट आन्तररक रुपिा सािििमनक सं थथानिा प्रदे श सरकारबाट विगतिा गररएको
ऋण लगानीको साुँिा वर्ताि थिरुप प्राप्त रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा
अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।
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(ख)

ऋण र् ुक्ता गने तामलका बिोजिि साुँिा प्राप्त भएको छ/छै न । सिर्िै प्राप्त नभएकोिा सि्झौता
बिोजिि हिािना िा थप दथतुर प्राप्त भएको छ/छै न ।

(ग)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर्मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.3.34 वित्तीर् संकेत नं. 32149 (अन्र् संथथाबाट ऋण लगानी वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

अन्र् सं थथािा प्रदे श सरकारबाट विगतिा गररएको ऋण लगानीको साुँिा वर्ताि थिरुप प्राप्त
रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

ऋण र् ुक्ता गने तामलका बिोजिि साुँिा प्राप्त भएको छ/छै न । सिर्िै प्राप्त नभएकोिा सम्झौता
बिोजिि हिािना िा थप दथतुर प्राप्त भएको छ/छै न ।

(ग)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर् मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.3.35 वित्तीर् संकेत नं. ३२१5१ (संथथानिा शेर्र लगानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट थिदे शी वित्तीर्, व्र्ापाररक, औद्योमगक, सेिािूलक सं थथानिा गरे को शेर्र
लगानीको वहसाब वकताब थप� दे जखने गरी अमभलेख खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ख)

शेर्र लगानीबाट प्राप्त हुने िा भएको लाभांशको वहसाब थप� दे जखने गरी लाभांशको अमभलेख
खाता अद्यािमिक रूपिा लेखा राखेको छ/छै न ।

(ग)

सम्बजन्ित सं थथानले दे खाएको शेर्र वहसाब र प्र.ले.मन.का. को लेखािा दे खाईएको शेर्र लगानी
वहसाब मभड्छ/मभड्दै न ।

(घ)

शेर्र लगानी गनि प्रदे शसरकारबाट मनणिर् भएको हो/होइन ।

(ड.)

प्राप्त हुनपु ने लाभांश प्राप्त भएको छ/छै न ।

(र्)

र्थतो लगानीको शेर्र प्रिाण पर प्राप्त गरे को छ/छै न ।

3.3.36 वित्तीर् संकेत नं. ३२१5२ (अन्र् संथथािा शेर्र लगानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट िामथ सिािेश नभएका अन्र् सं थथािा गरे को शेर्र लगानीको वहसाब वकताब
थप� दे जखने गरी अमभले ख खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ख)

शेर्र लगानीबाट प्राप्त हुने िा भएको लाभांशको वहसाब थप� दे जखने गरी लाभांशको अमभलेख
खाता अद्यािमिक रूपिा लेखा राखेको छ/छै न ।

(ग)

सम्बजन्ित सं थथाले दे खाएको शेर्र वहसाब र प्र.ले.मन.का.को ले खािा दे खाईएको शेर्र लगानी
वहसाब मभड्छ/मभड्दै न ।

(घ)

शेर्र लगानी गनि प्रदे श सरकारबाट मनणिर् भएको हो/होइन ।

(ङ)

प्राप्त हुनपु ने लाभांश प्राप्त भएको छ/छै न ।

(र्)

र्थतो लगानीको शेर्र प्रिाण पर प्राप्त गरे को छ/छै न ।
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3.3.37 वित्तीर् संकेत नं. ३२156 (सं थथानिा शेर्र लगानी वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रदे श सरकारबाट थिदे शी वित्तीर्, व्र्ापाररक, औद्योमगक, सेिािूलक िथता सरकारी सं थथानको
शेर्रिा गररएको लगानी वर्तािको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा अमभलेख खाता
राखेको छ/छै न ।

(ख)

शेर्र लगानी वर्तािको प्रकृर्ा प्रर्मलत कानून बिोजिि छ/छै न ।

(ग)

शेर्र लगानी वर्ताि गनि प्रदे श सरकारबाट मनणिर् भएको हो/होइन ।

(घ)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर्मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.3.38 वित्तीर् संकेत नं. ३२157 (सं थथानिा शेर्र लगानी मबक्री)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट थिदे शी वित्तीर्, व्र्ापाररक, औद्योमगक, सेिािूलक िथता सरकारी सं थथानिा
लगानी

गररएको शेर्र मबक्रीबाट प्राप्त रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा

अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।
(ख)

शेर्र लगानी मबक्रीको प्रकृर्ा प्रर्मलत कानून बिोजिि छ/छै न ।

(ग)

शेर्र लगानी मबक्री गनि प्रदे श सरकारबाट मनणिर् भएको हो/होइन ।

(घ)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर्मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.3.39 वित्तीर् संकेत नं. 32158 (अन्र् संथथािा शेर्र लगानी वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट िामथ सिािेश भए दे जख बाहेकका अन्र् सं थथािा लगानी गररएको शेर्र लगानी
वर्ताििाट प्राप्त रकिको वहसाब थप� दे जखने गरी अद्यािमिक रूपिा अमभले ख खाता राखेको
छ/छै न।

(ख)

शेर्र लगानी वर्तािको प्रकृर्ा प्रर्मलत कानून बिोजिि छ/छै न ।

(ग)

शेर्र लगानी वर्ताि गनि प्रदे श सरकारबाट मनणिर् भएको हो/होइन ।

(घ)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर्मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.3.40 वित्तीर् संकेत नं. 32159 (अन्र् संथथािा शेर्र लगानी मबक्री)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट िामथ सिािेश भए दे जख बाहेकका अन्र् सं थथािा लगानी गररएको शेर्र
मबक्रीबाट प्राप्त रकिको वहसाब थप� दे जखने गरी अद्यािमिक रूपिा अमभले ख खाता राखेको
छ/छै न।

(ख)

अन्र् सं थथािा लगानी गरे को शेर्र मबक्रीको प्रकृर्ा प्रर्मलत कानून बिोजिि छ/छै न ।

(ग)

अन्र् सं थथािा लगानी गरे को शेर्र मबक्री गनि प्रदे श सरकारबाट मनणिर् भएको हो/होइन ।

(घ)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर्मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.3.41 वित्तीर् संकेत नं. 32181 (उिारो विक्री तथा अिीि भुक्तानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

र्सिा उिारो िक्री तथा अिीि भुक्तानीहरु सिािेश गररने हुुँदा सो अनुसार सिािेश गरे को छ/छै न ।
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(ख)

उिारो िक्री तथा अिीि भुक्तानीहरु प्रमतिेदन सिािेश भएको छ/छै न ।

3.3.42 वित्तीर् संकेत नं. 32182 (प्रामप्त र्ोग्र् विविि खाताहरु)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा प्राप्त गनि बाुँकी कर, लाभांश, शेर्र विक्री भएको तर प्राप्त भई नसकेको रकि, प्राप्त गनि िाुँकी

भाडा, ज्र्ाला िथता र्स उपजशषिकिा सिािेश गररने हुुँदा सो अनुसार सिािेश गरे को छ/छै न ।
3.3.43 वित्तीर् संकेत नं. 32183 (िरौटी रकि प्राप्ती)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा कुनै प्रर्ोिनको लामग व्र्जक्त िा सं थथाले िरौटी िापत रकि िम्िा गदाि र्स उपजशषिकिा
ले खाङ्कन गरे को छ/छै न।

3.3.44. वित्तीर् संकेत नं. 32184 (िरौटी रकि वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा कुनै प्रर्ोिनको लामग व्र्जक्त िा सं थथाले िम्िा गरे को िरौटी रकि वर्ताि गदाि र्स
उपजशषिकिा ले खाङ्कन गरे को छ/छै न ।

3.3.45 वित्तीर् संकेत नं. 32241 (िैदेजशक ऋण लगानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट अन्तराविर् रुपिा लगानी गरे को ऋणको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक
रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

सम्बजन्ित मनकार्ले

दे खाएको ऋण वहसाब र प्र.ले.मन.का.को लेखािा दे खाईएको वहसाब

मभड्छ/मभड्दै न ।
(ग)

ऋण र् ुक्ता गने तामलका बिोजिि साुँिा प्राप्त भएको छ/छै न ।

(घ)

ऋण लगानीबाट कमत ब्र्ाि िा लाभांश प्राप्त हुने हो िा प्राप्त भएको छ सो को वहसाब थप�
दे जखने गरी प्राप्त लाभांशको अमभलेख खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ङ)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप ऋण र्दएको हो/होइन ।

3.3.46 वित्तीर् संकेत नं. 32242 (िैदेजशक ऋण लगानी वर्ताि)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट अन्तराििीर् रुपिा लगानी गरे को ऋणको साुँिा वर्तािको वहसाब थप� दे जखने
गरर अद्यािमिक रूपिा अमभले ख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

सम्बजन्ित मनकार्ले दे खाएको बाुँकी ऋण वहसाब र प्र.ले .मन.का.को लेखािा दे खाईएको वहसाब
मभड्छ/मभड्दै न ।

(ग)

ऋण र् ुक्ता गने तामलका बिोजिि साुँिा प्राप्त भएको छ/छै न ।

(घ)

ऋण लगानीबाट कमत ब्र्ाि िा लाभांश प्राप्त हुने हो िा प्राप्त भएको छ सो को वहसाब थप�
दे जखने गरी प्राप्त लाभांशको अमभलेख खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।
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3.3.47 वित्तीर् संकेत नं. 32251 (िैदेजशक शेर्र लगानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रदे श सरकारबाट अन्तराििीर् रुपिा लगानी गरे को शेर्रको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक
रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

शेर्र लगानीबाट प्राप्त हुने िा भएको लाभांशको वहसाब थप� दे जखने गरी लाभांशको अमभलेख
खाता अद्यािमिक रूपिा लेखा राखेको छ/छै न ।

(ग)

सम्बजन्ित मनकार्ले दे खाएको शेर्र वहसाब र प्र.ले .मन.का.को लेखािा दे खाईएको शेर्र लगानी
वहसाब मभड्छ/मभड्दै न ।

(घ)

शेर्र लगानी गनि प्रदे श सरकारबाट मनणिर् भएको हो/होइन ।

(ङ)

प्राप्त हुनपु ने लाभांश प्राप्त भएको छ/छै न ।

(र्)

र्थतो लगानीको शेर्र प्रिाण पर प्राप्त गरे को छ/छै न ।

3.3.48 वित्तीर् संकेत नं. 32258 (िैदेजशक शेर्र मबक्री)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट खररद गररएको विदे शी कम्पनीको शेर्र मबक्रीबाट प्राप्त रकिको वहसाब थप�
दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

शेर्र विक्री गनि प्रदे श सरकारबाट मनणिर् भएको हो/होइन ।

(ग)

प्राप्त हुनपु ने लाभांश प्राप्त भएको छ/छै न ।

(घ)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर्मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

3.3.49 वित्तीर् संकेत नं.333141 (ऋणपर िार्ित प्राप्त ऋण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

ट्रेिरी विल, िर्त ऋणपर, विकास ऋणपर लगार्तका विमभन्न ऋणपरहरु िार्ित प्राप्त ऋणहरु
र्स उपजशषिकिा लेखाङ्कन गरे को छ/छै न ।

3.3.50 वित्तीर् संकेत नं.33142 (अन्र् आन्तररक सरकारिाट प्राप्त ऋण)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

आन्तररक रुपिा अन्र् सरकारिाट प्राप्त ऋणहरु र्स उपजशषिकिा लेखाङ्कन गरे को छ/छै न।

3.3.51 वित्तीर् संकेत नं. 33143 (अन्र् संथथाहरुिाट ऋण प्राप्ती)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

आन्तररक रुपिा विमभन्न वित्तीर् तथा अन्र् सं थथाहरुिाट प्राप्त ऋणहरु र्स उपजशषिकिा ले खाङ्कन
गरे को छ/छै न ।

3.3.52 वित्तीर् संकेत नं. 33144 (अमिविकषि (Overdraft))
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

अमिविकषिका िाध्र्ििाट प्राप्त छोटो सिर्को ऋणहरु र्स उपजशषिकिा ले खाङ्कन गरे को छ/छै न ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

63

- 63 -

3.3.53 वित्तीर् संकेत नं. 33145 (ऋणपर िार्ित प्राप्त ऋण साुँिा भुक्तानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

ट्रेिरी विल, िर्त ऋणपर, विकास ऋणपर लगार्तका विमभन्न ऋणपरहरु िार्ित प्राप्त ऋण
साुँिा भुक्तानीहरु र्स उपजशषिकिा लेखाङ्कन गरे को छ/छै न ।

3.3.54 वित्तीर् संकेत नं. 33146 (अन्र् आन्तररक सरकारिाट प्राप्त ऋण साुँिा भुक्तानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

आन्तररक रुपिा अन्र् सरकारिाट प्राप्त ऋण साुँिा भुक्तानी र्स उपजशषिकिा ले खाङ्कन गरे को
छ/छै न ।

3.3.55 वित्तीर् संकेत नं. 33147 (अन्र् संथथाहरुिाट ऋण प्राप्ती साुँिा भुक्तानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

आन्तररक रुपिा विमभन्न वित्तीर् तथा अन्र् सं थथाहरुिाट प्राप्त ऋण सांिा भुक्तानी र्स
उपजशषिकिा ले खाङ्कन गरे को छ/छै न ।

3.3.56 वित्तीर् संकेत नं. 33148 (अमिविकषि (Overdraft) भुक्तानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

अमिविकषिका िाध्र्ििाट प्राप्त छोटो सिर्को ऋण भुक्तानी र्स उपजशषिकिा लेखाङ्कन गरे को
छ/छै न ।

3.3.57 वित्तीर् संकेत नं. 33181 (उिारो तथा अिीि भुक्तानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

ुँ ा सो अनुसार सिािेश
र्सिा उिारो खररद तथा अिीि भुक्तानी मलएको रकि सिािेश गररने हुद
गरे को छ/छै न ।

3.3.58 वित्तीर् संकेत नं. 33182 (मतनुि पने विमभन्न अन्र् खाताहरु)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा प्राप्त भैसकेको भुक्तानी गनि िाुँवक कर, लाभांश, शेर्र खररद गररएको तर भुक्तानी िाुँवक
ुँ ा सो अनुसार सिािेश
रकि, मतनि िाुँवक भाडा, ज्र्ाला िथता र्स उपजशषिकिा सिािेश गररने हुद

गरे को छ/छै न ।
3.3.59 वित्तीर् संकेत नं. 33241 (िैदेजशक ऋणको प्रामप्त)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

प्रदे श सरकारबाट बैदेजशक श्रोतिाट प्राप्त गररने ऋणको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक
रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

सम्बजन्ित मनकार्ले दे खाएको ऋण वहसाब र प्र.ले .मन.का.को लेखािा दे खाईएको वहसाब मभड्छ /
मभड्दै न ।

(ग)

ऋण र् ुक्ता गने तामलका बिोजिि साुँिा ब्र्ाि भुक्तानी भएको छ/छै न ।

(घ)

प्रदे श सरकारको नीमत, मनणिर्, मनदे जशका अनुरुप ऋण मलएको हो/होइन ।

(ङ)

सम्झौता बिोजििको रकि पररर्ालन गनि नसवक प्रमतबद्दता शुल्क भुक्तानी गनुि परे को छ/छै न ।
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3.3.60 वित्तीर् संकेत नं. 33242 (िैदेजशक ऋणको साुँिा भुक्तानी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

प्रदे श सरकारले र्द्वपक्षीर्, बहुपक्षीर् रुपिा मलईएको िैदेजशक ऋणको साुँिा भुक्तानीको वहसाब
थप� रूपले दे जखने गरी ऋण वहसाबको खाता अद्यािमिक रूपिा राखेको छ/छै न ।

(ख)

सिर्िै साुँिा भुक्तानी नगरे को कारणले हिािना िा थप दथतुर मतनुि परे को छ/छै न ।

(ग)

मनिािररत सिर्िा बाह्य ऋणको साुँिा भुक्तानी गररएको छ/छै न ।

3.3.61 वित्तीर् संकेत नं. 33341 (सिारी सािन कर)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

सिारी सािनिाट प्राप्त कर तथा दथतुर वापतको प्राप्त रकिको वहसाब थप� दे जखने गरी अद्यािमिक
रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

3.3.62 वित्तीर् संकेत नं. 33342 (िनोरञ्जन कर)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा र्लजर्र घर, मभमडर्ो घर, साथकृमतक प्रदशिन थथल, कन्सटि, नायशाला, र्नपाकि, िेला,
उद्यान, खेलकुद, िनभोि थथल िथता िनोरञ्जन थथलिा लाग्ने कर िापत प्राप्त रकिको वहसाब
थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

3.3.63 वित्तीर् संकेत नं. 33343 (विज्ञापन कर)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा होमडि� िोडि, साईन िोडि, ट्राई मभिन िोडि, ग्लो िोडि, थटल, विद्युमतर् िाध्र्ििाट प्रकाशन
र प्रशारण गररने विज्ञापन, मडजिटल िोडि िथता विज्ञापन सािािीिा लाग्ने विज्ञापन कर िापत प्राप्त
रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

3.3.64 वित्तीर् संकेत नं. 33344 (घरिग्गा रजििेशन शुल्क)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

घरिग्गा रजििेशन दथतुर वापतको प्राप्त रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा
अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

3.3.65 वित्तीर् संकेत नं. 33345 (पर्िटन शुल्क)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

र्सिा पर्िटकले मलएर आएको हातहमतर्ारको अथथार्ी अनुिती दथतुर, िृत्तजर्र जखच्ने दथतुर,
र्लजर्र मनिािण र जखच्ने शुल्क, जर्मडर्ाखाना प्रिेश शुल्क र पिितारोहण तथा पदर्ारा शुल्क
बाहेकका अन्र् पर्िटन सम्िन्िी सेिा शुल्किाट प्राप्त रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक
रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।
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3.3.66 वित्तीर् संकेत नं. 33361 (िन क्षेरको रोर्ल्टी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

िन, िन पैदािर, िन्र्िन्तु, मनकुञ्ज सं रक्षण, जर्मडर्ाखाना प्रिेश शुल्क, र्रीर्राई दथतुर आर्दिाट
प्राप्त रकि तथा सो सम्बजन्ित

दण्ड िरीिाना र िन क्षेरको रोर्ल्टीबाट प्राप्त रकिको वहसाब

थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।
(ख)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर् मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

(ग)

प्राप्त हुनपु ने रोर्ल्टी तथा अन्र् दथतुर रकि प्राप्त भएको छ/छै न ।

3.3.67 वित्तीर् संकेत नं. 33362 (खानी तथा खमनि सम्िन्िी रोर्ल्टी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

खानी अनुिती तथा सभे क्षण दथतुर, खानी रोर्ल्टी, ढु �ा विक्री आर्दिाट प्राप्त रकिको वहसाब
थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर् मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

(ग)

प्राप्त हुनपु ने रोर्ल्टी तथा अन्र् दथतुर रकि प्राप्त भएको छ/छै न ।

3.3.68 वित्तीर् संकेत नं. 33363 (िलश्रोत सम्िन्िी रोर्ल्टी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

िल विद्युत बाहेक िलश्रोत क्षेरिाट प्राप्त रोर्ल्टी रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक
रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर् मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

(ग)

प्राप्त हुनपु ने रोर्ल्टी तथा अन्र् दथतुर रकि प्राप्त भएको छ/छै न ।

3.3.69 वित्तीर् संकेत नं. ३3364 (विद्युत सम्िन्िी रोर्ल्टी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

विद्युत सम्िन्िी रोर्ल्टी वापतको प्राप्त रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा
अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर् मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

(ग)

प्राप्त हुनपु ने रोर्ल्टी तथा अन्र् दथतुर रकि प्राप्त भएको छ/छै न ।

3.3.70 वित्तीर् संकेत नं. 33365 (पिितारोहण रोर्ल्टी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

पिितारोहण इिाित वापतको प्राप्त हुने शुल्क/सलािी रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक
रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर् मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

(ग)

प्राप्त हुनपु ने रोर्ल्टी तथा अन्र् दथतुर रकि प्राप्त भएको छ/छै न ।
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3.3.71 वित्तीर् संकेत नं. 33366 (दहत्तर िहत्तर शुल्क)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः

(क)

ढुं गा मगटी, िालुिा,

दहत्तर िहत्तरको सं कलन विक्रीिा लाग्ने शुल्क िापतको रकिको वहसाब

थप� दे जखने गरर अद्यािमिक रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।
(ख)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर् मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

(ग)

प्राप्त हुनपु ने रोर्ल्टी तथा अन्र् दथतुर रकि प्राप्त भएको छ/छै न ।

3.3.72 वित्तीर् संकेत नं. 33369 (अन्र् प्राकृमतक श्रोतको आर् तथा रोर्ल्टी)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

िामथ नपरे का प्राप्त प्राकृमतक श्रोतको आर् तथा रोर्ल्टीिाट प्राप्त हुने रकिको वहसाब थप� दे जखने
गरर अद्यािमिक रूपिा अमभले ख खाता राखेको छ/छै न ।

(ख)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा तोवकएको सिर् मभरै िम्िा गररएको छ/छै न ।

(ग)

प्राप्त हुनपु ने रोर्ल्टी तथा अन्र् दथतुर रकि प्राप्त भएको छ/छै न ।

3.3.73 वित्तीर् संकेत नं. 33391 (अन्र् बाुँडर्ाुँट हुने रािश्व संकलन)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनप
िु दिछुः
(क)

िामथ उल्लेख भएका शीषिकहरु बाहेक सरकारका तहहरु विर् बाुँडर्ाुँट हुने गरी प्राप्त हुने अन्र्
प्रकारका दथतुर, शुल्क, रािश्व आर्दिाट प्राप्त हुने रकिको वहसाब थप� दे जखने गरर अद्यािमिक
रूपिा अमभलेख खाता राखेको छ/छै न ।
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खण्ड–चाि
प्रमख
ु लेखा फािामिरूको पिीक्षण
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4.१

गोश्वारा भौर्र (ि.ले.प.र्ा.नं. 203 साविक 10)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

गोश्वारा भौर्रको नम्बर मसलमसलेिार मिल्ने गरी क्रिैसुँग राखेको छ÷छै न । र्सिा भनुपि ने सबै व्र्होरा
भरे को छ÷छै न ।

ख)

गोश्वारा भौर्र उठाइएको मिमत र भुक्तानीको लामग पेश गरे को कागिातको मिमत हेने । िेरै र्रक भएिा
कारण बुझ्ने ।

ग)

गोश्वारा भौर्रसाथ भुक्तानीको लामग आिश्र्क कागिात सं लग्न छ÷छै न हेने । र्र्द नभएिा आिश्र्क
कागिात राख्न लगाउने, र्सिा सं लग्न कागिातहरू पुनुः प्रर्ोगिा ल्र्ाउन नसवकने गरी मनथसा राजखएको
छ÷छै न परीक्षण गने । मनथसा नलागेको भए मनथसा लगाउन लगाउने ।

घ)

भुक्तानी को लामग पेश भएको कागिातिा उल्ले ख भएको रकि र गोश्वारा भौर्रिा भुक्तानी ले जखएको
रकि मिल्छ÷मिल्दै न ।

ङ)

गोश्वारा भौर्रिा उल्ले ख गररएको खर्ि ले ख्दा रकि नेपाल सरकारको खर्ि सं केत तथा िगीकरणिा
व्र्ाख्र्ा गररएको खर्ि सं केत नम्बर मिल्छ÷मिल्दै न । र्थतो खर्ि विमनर्ोजित रकिको पररमि मभर रही
खर्ि लेखेको छ÷छै न ।

र्)

िैदेजशक सहर्ोग सं लग्न कारोिारको भौर्र उठाउुँदा भौर्रिा उल्ले जखत खर्ि अंकको श्रोतगत बाुँडर्ांड
सो सम्बजन्ि सम्झौता अनुरुप छ÷छै न ।

छ)

गोश्वारा भौर्रको डेविट र क्रेमडट िहलहरू मिल्छ÷मिल्दै न ।

ि)

गोश्वारा भौर्र साथ भुक्तानी प्राप्ती कतािले रकि प्राप्त गरे को मनथसा सं लग्न गरे को छ÷छै न ।

झ)

गोश्वारा भौर्रबाट बैंक नगदी वकताब र बिेट मसटिा प्रवि� गरे को रकि ठीक छ÷छै न ।

ञ)

गोश्वारा भौर्रबाट सहार्क खाताहरूिा रकि प्रवि� गरे को ठीक छ÷छै न ।

ट)

र्र्द भूल सच्र्ाउन भौर्र उठाइएको छ भने पवहले उठाइएको भौर्र र सं लग्न कागिात ठीक छ÷छै न

ठ)

गोश्वारा भौर्र अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट थिीकृत भएको हो÷होइन ।

ड)

आमथिक िषिको अन्तिा खाताबन्दी गोश्वारा भौर्र तर्ार गरे को ठीक छ÷छै न ।

ढ)

गोश्वारा भौर्रिा उल्लेख भएको भुक्तानी पाउनेको नाि, र्ेक नम्बर र रकिको अंक र्ेक प्र्ाडिा सं लग्न
अििकट्टीसं ग मिले को छ÷छै न ।

ण)

भुक्तानी आदे श रकिसुँग िेल खान्छ÷खाुँदैन ।

4.२

बैंक नगदी वकताब (ि.ले.प.र्ा.नं.209 साविक 5)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

गोश्वारा भौर्रबाट बैंक नगदी वकताबको उपर्ुक्त िहलिा प्रवि� गरे को छ÷छै न ।

ख)

खाताको प्रत्र्ेक िहलको अंकहरू िवहना िवहनािा िोड िम्िा गरी राखेको छ÷छै न तथा गत
िवहनासम्िको िम्िा दे खाई हालसम्िको कूल िम्िा गरे को छ÷छै न र सो िोड िम्िा ठीक छ÷छै न।

ग)

ुँ प्रवि�ी भएका छन्÷छै नन् ।
सबै गोश्वारा भौर्रहरू क्रिैसग

घ)

र्ेकको नम्बर िहलिा खर्ि भएका र्ेकहरू सबै क्रिैसुँग उल्ले ख गरे का छन्÷छै नन् ।

ङ)

बैंक नगदी वकताबिा सच्र्ाएको छ भने सो सच्र्ाएको ठीक छ÷छै न ।

र्)

िवहनाको अन्तिा सन्तुलन परीक्षण गरे को ठीक छ÷छै न ।
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छ)

अमिकारप्राप्त अमिकारीहरूले प्रिाजणत गरे का छन्÷छै नन् ।

ि)

सिर्िा बैंक नगदी वकताबिा प्रवि� गने गरे को छ÷छै न ।

झ)

ुँ उल्लेख गरे को छ÷छै न ।
पेश्की र्दएको र र्छ्यौट गरे को अंक ठीकसस�

ञ)

गत विगतको पेश्की र्छ्यौट कैवर्र्त िहलिा र्ढाउनु पनेिा सो गरे को छ÷छै न ।

ट)

भुक्तानी गदाि कट्टी गररएका रािथि रकि तथा सञ्चर् कोष रकि िथता रकिहरू सम्बजन्ित खातािा
िम्िा भएको छ÷छै न।

ठ)

भुक्तानी आदे शका आिारिा भएको खर्ि रकि मनकासा आम्दानी िनाएको छ÷छै न ।

4.३

शीषिकगत खर्ि वििरण-बिेट मसट (ि.ले.प.र्ा.नं.208 साविक ८)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

बिेट मसटको िावषिक बिेट खण्ड (अजख्तर्ारी पर अनुसार), मनकासा खण्ड र खर्ि खण्डको प्रत्र्ेक
िहलको अंकहरूको िम्िा (ठाडो र तेसो ठीक छ÷छै न ।

ख)

प्रत्र्ेक िवहनािा गररएको कारोिारको वहसाब बन्द गने गरे को छ÷छै न ।

ग)

गत िवहनाको जिम्िेिारी सारी कूल अंक मनकामलएको मिल्छ÷मिल्दै न ।

घ)

िावषिक बिेटिा खुलाइएका रकिहरू अजख्तर्ारीसाथ प्राप्त भएको बिेट बाुँडर्ाुँड, थपघट÷रकिान्तर प्रदे श
ले खा मनर्न्रक कार्ािलर्/ प्रदे श लेखा इकाईिा रहेको बिेट अमभले खसं ग मिल्छ÷मिल्दै न ।

ङ)
र्)

थिीकृत बिेटको पररमिमभर रही खर्ि गने गरे को छ÷छै न ।

खर्ि खण्डको कूल िम्िा अंकसुँग सम्बजन्ित िवहनाको बैंक नगदी वकताबको बिेट खर्ि िहलको िम्िा
अंक मिले को छ÷छै न ।

छ)

गोश्वारा भौर्रिा उल्ले जखत मनकासा खर्ि नम्बरलाई बिेट मसटिा प्रवि� गदाि खर्ि रकि (मनकासा रकि
सिेत) उपर्ुक्त खर्ि रकि नम्बरिा राखेको छ÷छै न ।

ि)

अजख्तर्ार प्राप्त अमिकारीबाट प्रिाजणत गरे को छ÷छै न ।

4.४

खर्िको र्ाुँटिारी (ि.ले.प.र्ा.नं.210 साविक १३)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

िवहनाको खर्ि, िसान्तसम्िको मनकासा, खर्ि सं केत नम्िर र नाि, िम्िा बिेट विमनर्ोिन, िसान्तसम्िको
खर्िको िहलिा दे खाइएको अंकहरू बिेट वहसाब (ि.ले.प.र्ा.नं.20८) अनुसार छ÷छै न।

ख)
ग)

र्ाुँटिारीिा दे खाईएको बिेट बाुँकी तथा विमभन्न िहलहरूको िोड िम्िा मिलेको छ÷छै न ।

कोषको अिथथा भन्ने ठाउुँिा प्राप्त िम्िा मनकासासं ग िम्िा खर्ि, बैंकिा रहेको िौज्दात र तहविल
िौज्दातको िम्िा रकि मिल्छ िा मिल्दै न ।

घ)

श्रोतगत खर्िको र्ाुँटिारीको कूल खर्ि र खर्िको र्ाुँटिारीको कूल खर्ि मिले को छ÷छै न ।

ङ)

श्रोतगत खर्िको र्ाुँटिारीिा प्रदे श सरकार र दातृसंथथाले व्र्होररने रकि छु याइएको मिलेको छ÷छै न ।

र्)

िम्िा िौज्दातिा प्रदे श सरकार र दातृसंथथाको िौज्दात छु याइएको छ÷छै न र त्र्ो ठीक छ÷छै न।

छ)

खर्िको र्ाुँटिारी िवहना भुक्तान भएको सात र्दन मभर सम्बजन्ित मनकार्हरूिा पठाएको छ÷छै न।

ि)

कार्िक्रि अनुसार खर्ि भएको छ÷छै न ।

झ)

बिेट खर्ि विमनर्ोजित रकिको सीिा मभर रही खर्ि भएको छ÷छै न ।
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ञ)

प्रथतुत र्ाुँटिारीको पेश्की खण्डिा दे जखने रकि बैंक नगदी वकताबको पेश्की िहल, पेश्की बाुँकीको
वििरण एिि् सहार्क खातासं ग मिल्छ÷मिल्दै छ ।

ट)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्/ प्रदे श ले खा इकाई कार्ािलर्सं ग खर्िको र्ाुँटिारी मनर्मित रुपले
मभडाउने गरे को छ÷छै न ।

4.५

र्छ्यौट गनि िाुँकी पेश्कीको िाथकेिारी (ि.ले.प.र्ा.नं.211 साविक १४)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

सहार्क खातािा अमभलेख गररएको गत विगत आ.ि. सिेतको र्छ्यौट गनि बाुँकी पेश्की रकिहरू बैंक

ख)

पेश्की र्दुँदा मनर्िानुसार र्दएको छ÷छै न र म्र्ाद मभर पेश्की र्छ्यौट भएको छ÷छै न।

ग)

पेश्की र्छ्यौट भएपमछ बैंक नगदी वकताब, बिेट मसट र पेश्की वकताबिा प्रवि� गरे को छ÷छै न।

घ)

ि.ले.प.र्ा.नं. 207 िा दे खाएको पेश्की रकि र ि.ले .प.र्ा.नं. 211 िा दे खाएको पेश्की बाुँकी रकि

नगदी वकताबको सम्बजन्ित िहलसुँग मभड्छ÷मभड्दै न ।

मभड्छ÷मभड्दै न।
ङ)

प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि ७3(२) अनुसारको पूणि वििरण खुलाई पेश्की
मलने व्र्जक्त िा सं थथाको अमभलेख राख्ने गररएको छ÷छै न ।

र्)

म्र्ाद नाघेको र ननाघेको पेश्की प्र�सं ग छु र्ट्टने गरी अमभलेख राख्ने गरे को छ÷छै न ।

छ)

सरुिा बढु िा भई िांदा रिाना परिा पेश्की बाुँकी ले ख्ने गरे को छ÷छै न ।

ि)

म्र्ाद नाघेको पेथकी र्छर्ौट गनि प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि ७8 अनुसार
कारिाही गने गरे को छ÷छै न ।

4.६

बैंक वहसाब मिलान वििरण (ि.ले.प.र्ा.नं.212 साविक १५)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

आन्तररक ले खापरीक्षण गररएको अिमिसम्िको मनकासा वहसाब प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्/ प्रदे श
ले खा इकाई कार्ािलर्सं ग मभडान गरे को छ÷छै न ।

ख)

हरे क कारोिारको मनकासा वहसाब र बैंक नगदी वकताब मभडाउने ।

ग)

कार्ािलर्ले खर्ि िनाई भुक्तानी आदे श िारी गरे को तर प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्/ प्रदे श ले खा
इकाई कार्ािलर्ले मनकाशा गरर नसकेको भुक्तानी आदे शको वहसाबको वििरणसं ग मिल्छ÷मिल्दै न ।

घ)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्/ प्रदे श ले खा इकाई कार्ािलर्ले मनकाशा गरर सकेको तर कार्ािलर्ले
आम्दानी गनि बाुँकी छ÷छै न ।

ङ)

कार्ािलर्ले भुक्तानी र्दएको र्ेक म्र्ाद सिाप्त भई बैंकबाट भुक्तानी नभएको कमत छ िाुँच्ने र भुक्तानी
नभएको कारण पत्ता लगाउने ।

र्)

कवहले काही अन्र्र कार्ािलर् िा व्र्जक्तबाट खाता नमिलाई रकि िम्िा गने र बैंकबाट सिेत र्ेकको
रकि भुक्तानी हुने गरे को पाईन्छ, र्थतो अिथथािा उक्त रकि कहाुँबाट िम्िा भर्ो र कसरी खर्ि भर्ो
पत्ता लगाउने ।
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4.७

खर्ि शीषिकगत ििेट र खर्िको वित्तीर् वििरण ि.ले.प.र्ा.नं.213 ( साविक 210 आ.वि.)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

तोवकएको सिर्मभर कार्ािलर्बाट िावषिक आमथिक वििरण र सहार्क आमथिक वििरण तर्ार गरे को
छ÷छै न ।

ख)

िावषिक आमथिक वििरणिा बिेट सीट ि.ले.प.र्ा.नं.208 र बैंक नगदी वकताब ि.ले .प.र्ा.नं.209 बाट
प्रवि� गररएको िावषिक बिेट, थप बिेट, रकिान्तर, मनकासा, खर्ि र बाुँकी वििरण ठीक छ÷छै न।

ग)

कोषको अिथथािा उल्ले ख भएको रकि र वििरणिा उल्लेजखत रकिको प्रदे श सरकार र िैदेजशक श्रोत
छु याएको ठीक छ÷छै न ।

घ)

िावषिक आमथिक वििरणिा अमिकार प्राप्त अमिकारी र लेखाको कििर्ारीले सही गरे को छ÷छै न ।

ङ)

आमथिक िषि सिाप्त भएको ३५ र्दनमभर सम्बजन्ित प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्/ प्रदे श लेखा इकाई
कार्ािलर्िा बावषिक आमथिक वििरण पठाएको छ÷छै न ।

र्)

प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, २०7६ को मनर्ि 89 अनुसार िावषिक आमथिक कारोिार प्रमतिेदन
तथा मनर्ि ९0 अनुसार िावषिक कार्ि सम्पादन प्रमतिेदन तोवकएको सिर्िा पेश गररएको छ÷छै न ।

4.८

भुक्तानी र्दन बाुँकीको कच्र्ािारी (ि.ले.प.र्ा.नं. 221 साविक १८)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

भुक्तानी र्दन बाुँकी रकिको हकिा त्र्थतो रकिको कच्र्ािारी (ि.ले.प.र्ा.नं. 221) तर्ार गरे को
छ÷छै न, सो साथ सं लग्न कागिातहरू पर्ािप्त छन्÷छै नन एिि् सो बिोजििको िालसािान िा सेिा
उपलब्ि भएको हो÷होइन ।

ख)

भुक्तानी र्दन बाुँकीको कच्र्ािारी (ि.ले.प.र्ा.नं.221) श्रािण १५ गते मभर लेखा प्रिुख र अमिकार
प्राप्त अमिकारीले प्रिाजणत गरे को छ÷छै न, सो वििरण प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर् िा प्रदे श ले खा
इकाई कार्ािलर्िाट प्रिाजणत गराएको छ÷छै न ।

ग)

मनिािण कार्ििा भुक्तानी र्दन बाुँकी रकि छ भने नापी वकताब ि.ले .प.र्ा.नं. 503 र अन्र् सम्बजन्ित
र्ारािहरूिा उल्लेख भएको छ÷छै न ।

घ)

प्रिाजणत भएको भुक्तानी र्दन बाुँकीको कच्र्ािारी (ि.ले .प.र्ा.नं. 221) लाई आमथिक वििरण साथ
तालुक कार्ािलर्िा अमनिार्ि रूपिा पठाउने गरे को छ÷छै न ।

ङ)

गत िषिको भुक्तानी बाुँकी रकि उल्लेख गदाि तलब (थिीकृत दरिन्दीको) , भत्ता, सरुिा भ्रिण खर्ि तथा
दै मनक भत्ता, भाडा, लुगा तथा खाद्य पदाथि, विरािी र िन्दीको मसदा, कुनै व्र्जक्त, र्िि, सं थथा िा कम्पनीसं ग
भएको सम्झौता बिोजििको रकि र दाबी प्राप्त भइसकेको सेिा मनिृत्त सुवििा जशषिकिा) िार राजखएको
छ÷छै न ।

र्)

र्ालु िषिको सम्बजन्ित बिेट रकिबाट पुग्ने दे जखएिा िामथ बुंदा नं. (ङ) िा उल्लेख भए अनुसारका

ुँ ा सोही अनुरुप
जशषिकहरूिा िार गत िषिको भुक्तानी गनि बाुँकी रहेको रकि भुक्तानी र्दन सवकने हुद
भुक्तानी भएको छ÷छै न ।
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4.९

सिूहगत/व्र्जक्तगत/सहार्क खाता (ि.ले.प.र्ा.नं.207 साविक २२)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

गोश्वारा भौर्रबाट सम्बजन्ित सहार्क खातािा प्रवि� गरे को छ÷छै न ।

ख)

सहार्क खाताहरूिा िोड िम्िा मिले को छ÷छै न ।

ग)

सहार्क खाताहरूको िम्िा रकि बैंक नगदी वकताबको सम्बजन्ित िहलको िम्िा सं ग मिल्छ÷मिल्दै न ।

घ)

सहार्क खाताहरू सिर्िा तर्ार गने गरे को छ÷छै न ।

ङ)

अजख्तर्ार प्राप्त अमिकारीबाट प्रिाजणत गरे को छ÷छै न ।

र्)

ठे क्का कबुमलर्तनािा गदाि काि पूरा हुनपु ने भनी तोवकएको म्र्ाद मभर काि पूरा नभई पेश्की बाुँकी रहन
गएिा त्र्थतो पेश्की रकिको म्र्ाद नाघेको मिमत दे जख िावषिक दश प्रमतशतका दरले ब्र्ाि बुझाउनु पने
कुरा उल्ले ख गरे को छ÷छै न ।

छ)

व्र्जक्त, र्िि, कम्पनी िा सं थथालाई पेश्की र्दं दा तोवकएको ढाुँर्ा बिोजििको ििानत मलएको छ÷छै न ।

ि)

प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, २०76 विपररत पेश्की र्दएको छ÷छै न ।

झ)

ठे केदारको व्र्जक्तगत खाताको परीक्षण गदाि सम्झौता बिोजिि र्दएको पेश्की मनिािण कार्िको भुक्तानी गदाि
कट्टी गने गरे को छ÷छै न हेने ।

ञ)

ठे केदारको व्र्जक्तगत पेश्की खातािा िोड िम्िा मिलेको छ÷छै न ।

ट)

पवहले र्दएको पेश्की रकि र्छ्यौट नगरी अको नर्ाुँ पेश्की रकि र्दएको छ÷छै न ।

ठ)

पेश्की खातािा िोड िम्िा गरे को ठीक छ÷छै न ।

ड)

र्दइएको पेश्की तोवकएको काििा खर्ि भएको छ÷छै न ।

ढ)

आमथिक िषिको अन्तिा मनिािण सम्बन्िी कािको लामग मलएको पेश्की र भ्रिणको लामग मलएको पेश्की
र्छ्यौट गने गरे को छ÷छै न ।

ण)

आमथिक िषिको अन्तिा प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, २०76 विपररत पेश्की र्दईएको छ÷छै न र
र्छर्ौट हुन नसकेको पेश्की अको आमथिक िषििा जिम्िेिारी सारे को छ÷छै न ।

त)

सम्बजन्ित पाटीलाई सोझै भुक्तानी गरी िथतु िा सेिा प्राप्त गनुि पनेिा अनािश्र्क रूपिा कििर्ारीको
नाििा पेश्की दे खाई खर्ि दे खाएको छ÷छै न ।

थ)

र्दइएको पेश्की तोवकएको म्र्ाद मभर र्छ्यौट भएको छ÷छै न ।

4.१० भुक्तानी र्दन बाुँकी र्ेकको वििरण
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

भुक्तानी र्दन बाुँकी र्ेकको वििरण आमथिक िषि नाघेको १० र्दनमभर सम्बजन्ित बैंकिा पठाएको छ÷छै न ।

ख)

बैंक वहसाब वििरण ि.ले.प.र्ा.नं. 212 िा उल्लेख भएको र्ेकहरू ठीक छ÷छै न ।

ग)

बैंक वहसाब वििरण र भुक्तानी र्दन बाुँकी र्ेकका वििरण (ि.ले .प.र्ा.नं. 220) िा उल्लेख भएको
र्ेकहरू मभड्छ÷मभड्दै न ।

घ)

भुक्तानी र्दन बाुँकी र्ेकको वििरणिा लेखाको कििर्ारी र कार्ािलर् प्रिुख दुबैले सही गरे को छ÷छै न ।

ङ)

भुक्तानी र्दन बाुँकी र्ेकको वििरणिा उल्ले जखत र्ेकहरूको िम्िा रकि बैंक वहसाबको वििरणिा
उल्लेजखत िम्िा रकिसुँग मिल्छ÷मिल्दै न ।
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4.१1 आईटििाईि कार्ि अमभलेख खाता (ि.ले.प.र्ा.नं.505 साविक १६७)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

कार्ािलर्िा आईटििाइि कार्ि अमभलेख खाता राजखएको छ÷छै न ।

ख)

नापी वकताब ि.ले.प.र्ा.नं. 503 अनुसार पोव�ङ गरे को छ÷छै न ।

ग)

खाता “प्राविमिक”बाट प्रिाजणत गरे को छ÷छै न ।

घ)

ठे क्काको शतिनािा अनुसार ठे क्का अिमिमभर कार्ि प्रगमत गरे को छ÷छै न ।

ङ)

ठे क्का अिमि (सम्झौता मिमत, कार्ि सम्पन्न गनुपि ने तथा कार्ि सम्पन्न भएको मिमत)दातृसंथथासुँग भएको
सम्झौता मभर पछि ÷पदै न ।

र्)

लागत अनुिान आइटि र खू द आइटििा एकाई िा रकििा र्रक परे को छ÷छै न । थपघट भएिा
सं शोमित लागत अनुिान गरे को छ÷छै न र तोवकएको प्रमतशत मभर थपघट भएको िा अमिकार प्राप्त
अमिकारीबाट थिीकृत भएको छ÷छै न ।

4.१2 ठे क्का सम्बन्िी विल (ि.ले.प.र्ा.नं.504 साविक १६८)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

ठे क्का विल र बैंक नगदी वकताबिा ठे केदारलाई भुक्तानी भएको रकि मिल्छ÷मिल्दै न ।

ख)

ठे क्का विल नापी वकताब अनुसार बनेको छ÷छै न ।

ग)

ठे क्का विल सम्बजन्ित प्राविमिक÷इजन्िमनर्र र कार्ािलर् प्रिुखले प्रिाजणत गरे को छ÷छै न ।

घ)

ठे क्का सम्झौताको दररे ट अनुसार ठे क्का विल तर्ार भएको छ÷छै न ।

ङ)

ठे केदारलाई भुक्तानी र्दुँदा कटाउनुपने रकिहरू (प्रदे श सरकार िा दातृसंथथाको स्रोतबाट र्दइएको पेश्की
रकि तथा िालसािानको िूल्र्, बहाल िा ऋणिा र्दइएको िेमसनरी औिार बापतको रकि, कर तथा
िरौटी रकि र मनर्िानुसार अमिि आर्कर रकि) ठे क्का विलिा कटाएको छ÷छै न ।

र्)

ठे केदारले ठे क्का विलिा सही छाप गरे को छ÷छै न ।

छ)

भुक्तानी प्राप्त गरे कोिा ठे केदारको भपािई छ÷छै न ।

ि)

ठे क्का विललाई सम्झौतािा उल्ले जखत प्रमत इकाई दरसुँग मभडान हुने गरी ले खा प्रिुखले रुिू गरे को छ÷छै न ।

झ)

ठे क्का शुरू मिमत र सम्पन्न मिमत सम्झौतािा उल्लेख भए बिोजिि ठीक छ÷छै न ।

ञ)

ठे केदारले िु.अ.कर मबिक िारी गरे को छ÷छै न ।

ट)

ठे क्का अिमि बाुँकी छ छै न ।

4.१3 ठे क्कागत अमभलेख/खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 506 साविक १६९)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

ठे क्का सम्झौता अनुरूप कािको वििरण, ठे केदारको वििरण, ठे क्का रकि, इजथटिेट रकि, सम्झौता मिमत,
काि सम्पन्न गनुपि ने मिमत आर्द दे जखने गरी मनिािररत ढाुँर्ािा खाता राखेको हो ÷होइन ।

ख)

प्रत्र्ेक विल भुक्तानी भए पमछ विलको रकि पेश्की कट्टी रकि, िरौटी कट्टी रकि र अन्र् करहरू मनर्ि
अनुसार कट्टी गरी सो को प्रवि� गरे को छ÷छै न।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

75

- 75 -

4.१4 व्र्जक्तगत िरौटी खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 601 साविक १७०)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

प्रत्र्ेक ठे केदारको अलग अलग व्र्जक्तगत िरौटी खाता पाना छ÷छै न ।

ख)

ठे केदारको तीनपुथते र ितनको वििरण िरौटी खातािा राखेको छ÷छै न ।

ग)

िरौटी िम्िा गरे को िा खर्ि गरे को रकि ठीक तररकाले प्रवि� गरे को छ÷छै न ।

घ)

अमिकार प्राप्त अमिकारीले खातािा प्रिाजणत गरे को छ÷छै न ।

4.१5 नापी वकताब (ि.ले.प.र्ा.नं.503 साविक १७१)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

प्रत्र्ेक ठे क्का िा कार्िको लामग अलग अलग नापी वकताबको प्रर्ोग गरे को छ÷छै न ।

ख)

नापी वकताबिा मनम्न वििरण उल्ले ख गरी अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट प्रिाजणत गराई िारी गरे को
छ÷छै न ।


लगत इव�िेटिा उल्लेख भएको कार्ि वििरण,



कार्िथथलको नाि,



र्ोिनाको नाि,



ठे क्का सम्झौता मिमत र ठे क्का नम्बर,



कार्ि सम्पन्न गनुप
ि ने मिमत,



कार्ािरम्भ आदे श मिमत,



नापी मलएको मिमत,



कार्ि सम्पन्न भएको मिमत,



िालसािान सप्लाई गनेको नाि,



िालसािान सप्लाई गनुप
ि ने थथान,



प्राप्त िालसािानको नाप÷तौल,

ग)

अमभलेख गररएको नापीिा ठे केदार तथा सम्बजन्ित प्राविमिक÷इजन्िमनर्रको हथताक्षर िा प्रिाजणत छ÷छै न ।

घ)

अजघल्लो नापी तथा विलिा उल्लेख भएको वििरणिा पररितिन भएको छ÷छै न भएको भए ठीक वकमसिले
भएको छ÷छै न । पररर्ोिनाको अद्यािमिक लागत दे जखने गरी एकीकृत नापी वकताि प्रर्ोग गररएको
छ÷छै न ।

ङ)

िम्िा िम्िी भएको कार्िको नापी थिीकृत दररे टले गुणा गरे र कािको िूल्र् मनकालेको ठीक छ÷छै न ।

र्)

भुक्तानीको मसलमसलािा खू द भुक्तानी रकि, अमिि आर्कर, पेश्की तथा अन्र् कट्टा गनुप
ि ने वहसाबहरू िथतै
िालसािान उपलब्ि गराए बापत कट्टी गनुप
ि ने तथा िेमसनरी औिारको बहाल रकि ठीक वकमसिले
मनकालेको छ÷छै न ।

छ)

नापी वकताबिा भुक्तानीको लामग दे खाइएको वििरण र ठे क्का सम्बन्िी विलिा दे खाइएको वििरण तथा
भुक्तानी मिमतिा सिानता छ÷छै न ।

ि)

नापी वकताब अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट प्रिाजणत गरी प्रर्ोगिा ल्र्ाएको छ÷छै न ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

76

- 76 -

4.१6 नापी वकताब मनर्न्रण खाता (ि.ले.प.र्ा.नं.512 साविक १७२)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

नापी वकताब क्रिशुः िारी गररएका छन्÷छै नन् र उक्त वकताबहरू बुजझमलने व्र्जक्तको नाििा िारी
गररएको र मनिले बुजझमलएको छ÷छै न । नापी वकताब मनर्न्रण अमभलेख खातािा क्रिशुः प्रवि� गररएको
छ÷छै न ।

ख)

िारी नभएका नापी वकताबको िौज्दात नखप्ने िालसािानको जिन्सी खाताको िौज्दात सुँग मिल्छ÷मिल्दै न ।

ग)

िारी गररएका नापी वकताब अमिकार प्राप्त अमिकारीले हथताक्षर गरी िारी गरे को छ÷छै न ।

घ)

वर्ताि गररएका नापी वकताब, नापी वकताब मनर्न्रण अमभले ख खातािा वर्ताि िनाइएको छ÷छै न तथा उक्त
वकताबहरू सुरजक्षत थथानिा राजखएका छन्÷छै नन् ।

4.१7 डोर हाजिर र्ाराि (ि.ले.प.र्ा.नं.511 साविक १७३)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

डोर हाजिरी र्ाराििा मसलमसलेिार रुपिा क्रिसं ख्र्ा राजखएको छ÷छै न ।

ख)

पेश्की र्दएको खण्डिा भुक्तानी गदाि सो सिेत सिार्ोिन गरे को छ÷छै न ।

ग)

डोर हाजिरी र्ाराि आमिकाररक रूपिा तर्ार गररएको छ÷छै न र भुक्तानी को लामग थिीकृत भएको
छ÷छै न ।

घ)

भुक्तानी नभएको ज्र्ाला रकि नाि नािेसी भुक्तानी हुन बाुँकी ज्र्ालाको वििरण (दो�ो खण्ड)िा प्रवि�
गरे को छ÷छै न ।

ङ)

जिल्ला दररे ट अनुसार कािदारको ज्र्ाला राजखएको हो ÷होइन ।

र्)

भुक्तानी र्दन बाुँकी ज्र्ालाको वििरण प्रथि खण्डबाट दोस्रो खण्डिा साररएको ठीक छ÷छै न ।

छ)

भुक्तानी र्दने कििर्ारीले भुक्तानी बाुँकी वििरणिा हथताक्षर गरे को छ÷छै न ।

ि)

र्स र्ारािको अन्र् आिश्र्कीर् वििरणहरू अद्यािमिक रूपले अमभले ख गरे ÷नगरे को ।

झ)

अद्यािमिक रूपिा डोर हाजिरी र्ारािको तेस्रो खण्ड अमभलेख गररएको छ÷छै न र उक्त कार्िथिीकृत
गररएको छ÷छै न ।

ञ)

तेस्रो खण्डिा भररएको वििरण नापी वकताबिा उल्ले ख गररएको वििरणसुँग मभडान गने ।

4.18 कार्ि थिीकार/सम्पन्न प्रमतिेदन (ि.ले.प.र्ा.नं.510 साविक १७६)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

कार्ि सम्पन्न प्रमतिेदन सम्बजन्ित प्राविमिकले तर्ार गरे को, उक्त र्ाराििा भनुप
ि ने भनी तोवकएका सबै
वििरणहरू अमनिार्ि रुपिा भररएको छ÷छै न ।

ख)

नापी वकताबिा उल्लेख भए बिोजििको काि सम्पन्न गरे को वििरण (नापी) र र्स प्रमतिेदनिा उतार
गरे को काि सम्पन्न गरे को वििरण ठीक छ÷छै न ।

ग)

प्रमतिेदन कार्ािलर् प्रिुखले मिमत सिेत उल्लेख गरी प्रिाजणत गरे को छ÷छै न ।

घ)

काि सम्पन्न भएपमछ प्रमतिेदन तर्ार गरी सोको िानकारी एक तह िामथको मनकार् सिक्ष पेश गररएको
छ÷छै न ।

ङ)

प्रमतिेदन अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट थिीकृत भएको हो÷होइन र िाुँर्पास ररपोटि कथतो छ ।
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र्)

थिीकृत इजथटिेट भन्दा घटी बढी काि गरे कोिा थप� कारण उल्ले ख छ÷छै न ।

4.19 ठे क्का सम्बन्िी लगत (ि.ले.प.र्ा.नं. 507 साविक १९०)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)
ख)

ठे क्का सम्बन्िी लगतिा भएका सबै वििरण आउने गरी कार्ािलर्ले लगत राखेको छ÷छै न ।

राजखएको लगत ठीक छ वक छै न भनी ठे क्का सम्झौता, रमन� विल, नापी वकताब र कार्िसम्पन्न प्रमतिेदनसुँग
मभडान गने ।

ग)

ठे क्का सम्झौता अनुसार र्ो र्ाराि भरे नभरे को हेरी र्सको र्थाथिता दे खाउने ।
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खण्ड–पााँच
सािवजवनक खरिद सम्बन्धी आन्तरिक लेखापिीक्षण
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5.१

खररद कार्िको तर्ारी
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

सािििमनक मनकार्ले िालसािान, मनिािणकार्ि िा परािशि सेिा र अन्र् सेिा खररद गनुि अजघ त्र्स सम्बन्िी
थपेमसवर्केशन, र्ोिना, नक्सा, मडिाईन, विशेष आिश्र्कता िा अन्र् वििरणहरू तर्ार गरे को छ÷छै न ।

ख)

मनिािण कार्िको हकिा बाहेक रु.1 लाख भन्दा िामथको सबै प्रकारको खररदको लागत अनुिान तर्ार
गरी अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट थिीकृत गराएको छ÷छै न ।(मनिािण कार्िको हकिा खररद अंक िमत भए
पमन लागत अनुिान िनाई थिीकृत गरे को हुन ु पने )

ग)

एकिषि भन्दा बढी अिमिसम्ि सञ्चालन हुने आर्ोिनाको लामग खररद गदाि िा िावषिक दश करोड रुपैर्ाुँ
भन्दा बढी रकिको खररद गदाि सािििमनक खररद ऐन, २०६३ तथा मनर्िािली, २०६४ र प्रदे श
सािििमनक खररद मनर्िािली, 2076 बिोजिि खररदको गुरु र्ोिना तर्ार गरे को छ÷छै न ।

घ)

आगािी आमथिक िषििा िावषिक दश लाख भन्दा बढी रकिको खररद गनुप
ि ने भएिा िावषिक कार्िक्रि र
बिेट तर्ार गदािकै सिर्िा खररद र्ोिना तर्ार गरे को छ÷छै न । र्सरी तर्ार गरे को खररद र्ोिना
तालुक कार्ािलर् र सम्बजन्ित िन्रालर्िा पठाएको छ÷छै न ।

ङ)

र्ालु आमथिक िषिको थिीकृत कार्िक्रि र बिेट प्राप्त भएपमछ खररद र्ोिना पररिाििन गरी थिीकृत
गररएको छ÷छै न ।

र्)

खररद र्ोिनािा खररदको प्रकार सम्बन्िी वििरण, सम्भावित प्र्ाकेि, सिर् तामलका, खररदविमि, सम्झौताको
वकमसि सिािेश गररएको छ÷छै न ।

छ)

खररद गदाि प्रमतथपिाि सीमित हुने गरी टु क्रा टु क्रा पारी खररद गररएको छ÷छै न ।

ि)

बोलपर सम्बन्िी कागिात िा प्रथताि सम्बन्िी कागिातका र्ोग्र्ताका आिारहरू उल्लेख गदाि कुनै खास
िगिका मनिािण व्र्िसार्ी, आपूमतिकताि, परािशिदाता िा सेिा प्रदार्कले िार भाग मलन पाउने व्र्िथथा
गररएको छ÷छै न ।

झ)

2 करोड भन्दा िामथको लागतको मनिािण कार्ि खररदिा र्ोग्र्ता मनिािरण गररएको छ÷छै न ।

ञ)

खररद इकाई गठन गररएको छ÷छै न ।

ट)

अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट खररद आदे श गररएको छ÷छै न ।

ठ)

खररदको लामग बिेट व्र्िथथा छ÷छै न ।

ड)

लागत अनुिान तर्ार गदाि बोलपर िा कार्िसम्पादन ििानत लगार्त िोविलाईिेशन र मडिोविलाईिेशन
खर्ि, बीिा, परािशिदातालाई र्दनुपने सुवििा बापतका कार्िहरू, गुणथतर परीक्षण, व्र्िसार्िन्र् थिाथ्र् र
सुरक्षा, एि विल्ट नक्सा, कार्िसम्पादन ििानतको कमिसन खर्ि आर्दको छु ट्टै आईटि बनाई सिािेश
गरे को छ÷छै न ।

ढ)

लागत अनुिान गदाि मनिािण सम्बन्िी कार्िको नम्सि तर्ारी र पालना छ÷छै न ।

ण)

दर विश्लेषण थिीकृत नम्सि को आिारिा भएको छ÷छै न ।

त)

थिीकृत ज्र्ाला दररे ट अनुसार ज्र्ालाको लागत अनुिान गररएको छ÷छै न ।

थ)

लागत अनुिान मनिािररत ढाुँर्ािा तर्ार गररएको छ÷छै न ।

द)

अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट लागत अनुिान थिीकृत गररएको छ÷छै न ।

ि)

िालसािान आपूमति सम्बन्िी खररद कारिाहीिा भाग मलने बोलपरदाताको िा पूि ि र्ोग्र्ताको प्रथतािदाताको
र्ोग्र्ताको आिार मनिािरण गरे को छ÷छै न ।
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न)

कुनै मनजित आपूमतिकतािलाई मिल्ने गरी थपेसीवर्केशन तर्ार पारे को छ÷छै न ।

प)

15 लाख सम्िको नेपाली उत्पादन र बवढिा 15 प्रमतशत सम्ि िहं गो नेपालिा उत्पार्दत सािान खररद
गदाि उक्त कम्पनीले िेभसाईटिा प्रकाशन गरे को िूल्र् सूर्ी अनुसार खररद गरे को छ÷छै न ।छू ट रकि
भएिा छू ट मलएको छ/छै न ।पेशागत दावर्त्ि ििानत मलएको छ/छै न । थिदे शी उत्पादन प्रिाजणत गने
कागिात सिािेश गररएको छ/छै न।

5.२

खररद सम्झौताको छनौट
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

विमि छनौट गरी खररद गदाि विदे शी िालसािान भन्दा नेपालिा उत्पार्दत िालसािान 15 प्रमतशत सम्ि
िहं गो भए तापमन नेपाली िालसािान खररद गनुप
ि ने व्र्िथथा भएको र र्सरी खररद गररएको भए सो
व्र्होरा बोलपरिा नै खुलाएको छ÷छै न ।

ख)

खररद सम्बन्िी सूर्नाको अमभलेख राख्ने प्रर्ोिनको लामग सािििमनक खररद मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि
१८ बिोजिि खररदको प्रकृमत खुल्ने गरी िौिुदा सूर्ी तर्ार गरे को छ÷छै न। सोझै खररद गदाि र्स सूर्ी
मभर परे का र्ििहरूबाट तोवकए बिोजिि प्रमतथपिाि गराई खररद गरे को छ÷छै न ।

ग)

रु २०,०००।– भन्दा बढीको खररद गदाि आन्तररक रािथि कार्ािलर्बाट थथार्ी ले खा नम्िर र िूल्र्
अमभिृवद्द करदताि प्रिाणपर प्राप्त गरे का व्र्जक्त, र्िि, सं थथा िा कम्पमनबाट िार खररद गररएको छ÷छै न ।

घ)

खररद विमि छनौट गरे पमछ कुन प्रकारको सम्झौता गरी खररद गररने हो सो खररद सम्झौता छनौट गरे को
छ÷छै न ।

ङ)

ु उपक्रि खररद सम्झौताको लामग छनौट भएिा त्र्थतो उपक्रिको सं र्क्त
ु दावर्त्ि र व्र्जक्तगत
कुनै सं र्क्त
दावर्त्ि सिेत रहने गरी आन्तररक रािथि कार्ािलर्िा थथार्ी ले खा नम्बर र िूल्र् अमभिृवद्द कर दताि गनि
लगाएको छ÷छै न ।

5.३

बोलपर सम्बन्िी व्र्बथथा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

पूि ि र्ोग्र्ताको प्रथताि अथिीकृत भएको कुनै आिेदकले मनिको प्रथताि अथिीकृत भएको कारण िाग
ु ो कारण र्दईएको छ÷छै न ।
गरे िा तीस र्दन मभर अथिीकृत हुनक

ख)

ू ि बोलपर सम्बन्िी कागिात (थपेजशवर्केसन, नक्सा, मडिाइन, कार्िक्षेरगत सतिहरू
बोलपर आव्हान गनुप
ि ि
(टििस् अर् रे र्रे न्स), कार्ितामलका, िूल्र्ांकनका आिार, पररिाण सूर्ी, सम्झौताका सतिहरू) तथा
पूिर्
ि ोग्र्ताका आिार तर्ार गरी थिीकृत गराएको छ÷छै न ।

ग)

बोलपर ििानत िाग भएकोिा सो ििानतको अिमि बोलपर िान्र् हुने अिमि भन्दा तीस र्दन बढी
अिमिको छ÷छै न ।

घ)

राविर्थतरको बोलपर िा पूि ि र्ोग्र्ता मनिािरणको सूर्ना प्रकाशन गदाि तीस र्दन र अन्तराविर् थतरको
बोलपर िा पूि ि र्ोग्र्ता मनिािरणको सूर्ना कजम्तिा पैंतालीस र्दनको म्र्ाद र्दईएको छ÷छै न।

ङ)

विदे शी बोलपरदाताले बोलपर पेश गदाि नेपाल राज्र्िा आर्नो कुनै एिेन्ट मनर्ुजक्त गरे ÷नगरे को र
बोलपरिा कमिशनको अंक खोले ÷नखोलेको ।
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र्)

बोलपरदाताले विद्युतीर् िाध्र्ििाट पेश गरे को बोलपर बाहेकको एकपटक पेश गरे को बोलपर वर्ताि िा
सं शोिन भएको भए बोलपर पेश गनि तोवकएको अजन्ति मिमत र सिर् भन्दा 24 घण्टा अगािै वर्ताि िा
सं शोिनको मनिेदन दताि भएको छ÷छै न ।

छ)

बोलपर िान्र् हुने अिमि बढाउुँदा सम्बजन्ित बोलपरदाताको िञ्जुरी मलएको छ÷छै न ।

ि)

पूि ि र्ोग्र्ता सम्बन्िी कागिात तर्ार गनि लागेको खर्िको आिारिा ईच्छु क व्र्जक्त, र्िि, सं थथा िा
कम्पनीबाट दथतुर मलई पूि ि र्ोग्र्ता सम्बन्िी कागिात उपलव्ि गराएको छ÷छै न ।

झ)

पूि ि र्ोग्र्ता सम्बन्िी कागिातिा सािििमनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा १३ र मनर्िािली, २०६४ को
मनर्ि ३७ अनुसारका कुराहरू सिािेश गररएको छ÷छै न ।

ञ)

पूि ि र्ोग्र्ता सम्बन्िी कागिात, बोलपर सम्बन्िी कागिात, प्रथताि आव्हान सम्बन्िी कागिात, पूि ि
र्ोग्र्ता िा प्रथताि आव्हानको सूर्ना र खररद सम्झौता सं भि भएसम्ि नेपाली भाषािा र सं भि नभएिा
अंिि
े ी भाषािा तर्ार गरे को छ÷छै न ।

ट)

बोलपर सम्बन्िी कागिातहरू थिीकृत गररएको छ÷छै न ।

ठ)

बोलपर सम्बन्िी कागिातको तोवकएको दथतुर मलईएको छ÷छै न ।

ड)

2 करोड रुपैर्ाुँ सम्िको मनिािण कार्िको बोलपर आव्हानको सूर्नािा लागत अनुिान रकि खुलाईएको
छ÷छै न ।

ढ)

बोलपरदाताले कबोल अंकको दुई दे जख तीन प्रमतशतसम्िको तोवकएको प्रमतशतले हुन आउने रकिको
बोलपर ििानत (विड िण्ड) राखेको छ÷छै न । र्थतो ििानत पर्ािप्त छ÷छै न तथा थिीकृमत प्राप्त िाजणज्र्
बैंक िा वित्तीर् सं थथाबाट िारी भएको छ÷छै न । (प्रदे श सािििमनक खररद मनर्िािली, 2076 को
मनर्ि 41)

ण)

पूिर्
ि ोग्र्ता सम्बन्िी कागिात, बोलपर सम्बन्िी कागिात िा परािशि सेिाको प्रथताि मबक्री र दतािको
अमभलेख छु ट्टाछु ट्टै राखेको छ÷छै न ।

त)

कार्िसम्पादन ििानतको म्र्ाद ििित सं भार अिमिको म्र्ादिाट थप १ िवहना छ/छै न ।

5.४

बोलपर िूल्र्ांकन र थिीकृमत
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

बोलपर÷प्रथताि िूल्र्ांकनको लामग सािििमनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ७१ तथा मनर्िािलीको मनर्ि
१४७ बिोजिि िूल्र्ांकन समिमत गठन भएको छ÷छै न ।

ख

बोलपर

िूल्र्ांकन

गदाि

सािििमनक

खररद

ऐन, २०६३

को

दर्ा

२५

तथा

मनर्िािलीको

मनर्ि६१,६२,६३,६४,६५ बिोजिि िूल्र्ांकन समिमतबाट िूल्र्ांकन भएको छ÷छै न । िूल्र्ांकन समिमतले
मनर्ि ६६ बिोजिि िूल्र्ांकन प्रमतिेदन पेश गरे को छ÷छै न ।
ग)

अमिकार प्राप्त अमिकारीले बोलपर थिीकृत गरे को छ÷छै न ।

घ)

बोलपर अथिीकृत भएको िा खररद कारिाही र� भएको कारण सवहतको सूर्ना सबै बोलपरदाताहरूलाई
र्दइएको छ÷छै न ।

ङ)

सािििमनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा २५ बिोजिि िूल्र्ांकन गरी दर्ा 27 बिोजिि सारभूत रुपिा
प्रभाििाही बोलपर िार थिीकृमतको लामग मसर्ाररस गररएको छ/छै न ।
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र्)

बोलपर छनौट भएको सात र्दनमभर बोलपरदातालाई मनिको बोलपर थिीकृत गने आसर्को सूर्ना र
अन्र् बोलपरदातालाई सो को िानकारी र्दएको छ÷छै न । (दर्ा २७)

छ)

िानकारी र्दएको सातर्दन मभर कुनै उिुरी िा मनिेदन नपरे िा पन्र र्दन मभर खररद सम्झौता गनिका
लामग ििानत दाजखला गने सूर्ना िारी गररएको छ÷छै न ।

ि)

रु. 20 लाख भन्दा बढी लागत अनुिान भएको खररद कार्ि गदाि बोलपरको िाध्र्िबाट खररद गररएको
छ÷छै न ।

झ)

सािििमनक खररद ऐनको दर्ा २६ प्रमतकूल हुने गरी बोलपर अथिीकृत गरे को िा खररद कारिाही र�
गरे को छ÷छै न ।

ञ)

रु.2 करोड भन्दा िामथको मनिािण कार्ि तथा रु.60 लाख भन्दा िामथको िालसिान खररद गदाि E-

bidding िार प्रर्ोग गररएको छ/छै न ।
ट)

रु.2 करोड भन्दा बढी रु.1 अिि सम्िको मनिािण सम्िन्िी बोलपरिा थिदे शी बोलपरदाताहरु बीर्
प्रमतष्पिाि गराई Single Stage Double Envelope प्रवक्रर्ा अनुसरण गरे को छ/छै न ।

ठ)

एकिु� दर विमििाट रु.2 करोड भन्दा कि रकिको र्ोग्र्ता आिश्र्क नपने मनिािण कार्िको खररदिा
प्रदे श सािििमनक खररद मनर्िािली, 2076 को मनर्ि 13 को प्रवक्रर्ा पालना भएको छ/छै न ।

ड)

िूल्र्ांकन समिमतले सािििमनक खररद ऐनको दर्ा 25 बिोजिि बोलपर िूल्र्ांकन गदाि बोलपर सम्िन्िी
कागिातिा उल्ले ख भए बिोजिि कुनै सािििमनक मनकार् िा आर्ोिनािा प्रर्ोगिा रहेको बोलपरदाताको
आमथिक तथा प्राविमिक क्षिता त्र्थतो मनकार् िा आर्ोिनालाई आिश्र्क पने हद सम्ि थप कार्िका

ुँ ा बोलपरदाताले सो को वििरण बोलपर सम्िन्िी कागिात
लामग गणना गनि नहुने व्र्िथथा रहेको हुद
साथ पेश गरे को छ/छै न।
ढ)

बोलपरदाताले विगत 10 िषि मभरका कुनै 3 आ.ि.को मनिािण कार्िको िावषिक कारोिार रकिको औसत
िावषिक रकिको 7 गुणाले हुने रकििा र्ालु ठे क्काको िावषिक दावर्त्ि रकि घटाएर कार्ि हुने रकि

िार बोलपरदाताको र्ोग्र्ता र िूल्र्ांकनको आिारको रुपिा मलनु पने व्र्िथथा रहेको हुुँदा सो अनुसार
भएको छ/छे न।
ण)

बोलपरदाताको पमछल्लो आमथिक िषिको िासलातिा खू द दावर्त्ि भन्दा सम्पजत्त बढी भएको हुन ु पने तथा
साििजिनक खररद अनुगिन कार्ािलर्ले मनिािरण गरे को ढाुँर्ािा क्रेमडट लाईनको सुवििा उपलव्ि भएको
हुन ु पनेिा सो अनुसार भएको छ/छै न।

5.५

परािशि सेिा सम्बन्िी व्र्िथथा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

परािशि सेिा खररद गदाि सो को कार्िक्षेरगत शति (Terms of Reference) तर्ार पारी थिीकृत गराएको
छ÷छै न । (सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि 69)

ख)

रु.20 लाख भन्दा बढीको परािशि सेिा खररद गदाि खुल्ला रुपिा आशर्पर िाग गरी सं जक्षप्त सूर्ी तर्ार
गररएको छ÷छै न । (सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि 70)

ग)

रु.10 करोड भन्दा बढीको परािशि सेिा खररद गदाि अन्तराविर्थतरको आशर् पर िाग र सूर्ना अंिि
े ी
भाषािा प्रकाजशत गरे को छ÷छै न (ऐनको दर्ा ३० तथा मनर्िािलीको मनर्ि ७०) ।
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घ)

रु.20 लाख भन्दा कि रकिको परािशि सेिा खररद गदाि परािशि र्दनसक्ने व्र्जक्त, र्िि, सं थथा िा
कम्पनीको सूर्ी तर्ार गररएको छ÷छै न र सो सूर्ीिा सिािेश व्र्जक्त, र्िि, सं थथा िा कम्पनीबाट िार
सेिा मलएको छ÷छै न ।

ङ)

आशर्पर िाग गरी सं जक्षप्त सूर्ी तर्ार भएपमछ सूर्ीिा परे का आशर्परदाताहरूबाट रु.20 लाख सम्ि
लागत अनुिान भएिा 15 र्दनको र सो भन्दा बढी भएिा 30 र्दनको म्र्ाद र्दई प्रथताि िाग गररएको
छ÷छै न ।

र्)

प्रथताि छनौट भएको 7 र्दन मभर प्रथताि थिीकृत गने आसर्को सूर्ना र अन्र् प्रथतािदातालाई सो को
िानकारी र्दएको छ÷छै न ।

छ)

िानकारी र्दएको 7 र्दन मभर कुनै उिुरी िा मनिेदन नपरे िा 15 र्दन मभर प्रथताि थिीकृत गरी सम्झौता
गनिका लामग आउन बोलाईएको छ÷छै न ।

ि)

प्राविमिक प्रथतािको िूल्र्ांकन गदाि सािििमनक खररद मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि ७६ बिोजििको
तररका अपनाउनुको साथै मनर्ि ७७ अनुसार प्रमतिेदन तर्ार गररएको छ÷छै न ।

झ)

आमथिक प्रथताि खोल्दा सािििमनक खररद मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि ७९ र िूल्र्ांकन गदाि मनर्ि ८०
अनुसारको प्रवक्रर्ा पालना गरे को छ÷छै न ।

ञ)

मनर्िािली को मनर्ि ७१ (६,७ र ८) बिोजिि प्राविमिक प्रथताि िूल्र्ांकन गनि िूल्र्ांकनको आिार
तथा अंक भार उल्लेख गरे को छ÷छै न ।

ट)

रु.20 लाख भन्दा बढी रु.10 करोड भन्दा कि लागत अनुिानको परािशि सेिा खररद गदाि
राविर्थतरका आशर्दाता विर् िार प्रमतथपिाि गराईएको छ/छै न ।

ठ)

परािशि सेिा खररदको प्रथताि िाग गदाि सािििमनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा 34(4) बिोजिि
प्रथताि छनौट विमि उल्ले ख गरे को छ/छै न ।

ड)

प्रथताि िाग गदाि परािशिदाताको छनौट गने अंक भार उजत्तणािङ्क उप-आिार बिोजिि अंक विभािन गरे को
र सोही बिोजिि िूल्र्ांकन गरे को छ/छै न ।

ढ)

रु.20 लाख भन्दा बढी रकिको परािशि सेिा खररद गदाि Ebidding िार प्रर्ेग गररएको छ/छै न।

5.६

खररद सम्बन्िी अन्र् व्र्िथथा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

1)

मसलबन्दी दरभाउपर िाग गनुअ
ि जघ खररद गररने िालसािान, मनिािण कार्ि, परािशि सेिा िा अन्र् सेिाको
थपेमसवर्केशन, गुणथतर, पररिाण, आपूमतिका शतिहरू र सिर् तथा अन्र् आिश्र्क कुराहरूको वििरण थप�
रुपिा उल्लेख गरी मसलिन्दी दरभाउपरको र्ाराि तर्ार गरे को छ÷छै न ।

2)

मसलिन्दी दरभाउपर िाग गदाि राविर् िा थथानीर्थतरको सिार्ारपरिा कजम्तिा 15 र्दनको म्र्ाद र्दई
सूर्ना प्रकाशन गरे को छ÷छै न ।

3)

एक पटक पेश भएको कोटे शन वर्ताि र्दन िा सं शोिन गनि नमिल्नेिा वर्ताि र्दएको िा सं शोिन गरे को
छ÷छै न (दर्ा ४०) ।

4)

रु २० लाख सम्िको मनिािण कार्ि, िालसािान, परािशि सेिा िा अन्र् सेिा मसलिन्दी दरभाउपर आव्हान
गरी खररद गरे को छ÷छै न ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

84

- 84 -

5)

मसलबन्दी दरभाउपरबाट िालसािान, मनिािण कार्ि, परािशि सेिा िा अन्र् सेिा खररद गदाि सािििमनक
खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४० र मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि ८४ बिोजििको प्रवक्रर्ा पुर्ािएको
छ÷छै न ।

6)

सोझै खररद गदाि सािििमनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ४१ र मनर्िािलीको मनर्ि ८५ र ८६
बिोजििको प्रवक्रर्ा पुर्ािएको छ÷छै न ।

7)

रासन खररद गदाि सािििमनक खररद मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि ८८ र ८९ बिोजििको प्रवक्रर्ा
पुर्ािएको छ÷छै न ।

8)

रासन बन्दोबथत गदाि आपूमतिकतािलाई पेश्की रकि र्दनुपने भएिा पेश्की खाम्ने रकिको लामग िाजणज्र्
बैंकबाट िारी गररएको कजम्तिा 7 िवहना म्र्ाद भएको ििानत मलई कबोल अंकको 25 प्रमतशत सम्ि
पेश्की र्दन पाउने व्र्िथथा रहेकोले , सोको सीिािा रही पेश्कीर्दएको छ÷छै न ।

9)

रासन बन्दोबथत गदाि आपूमतिकतािको प्रत्र्ेक िवहनाको विलबाट 50 प्रमतशतको वहसाबले र्दएको पेश्की
रकि र्छर्ौट गरे को छ÷छै न ।

10)

घरिग्गा भाडािा मलुँदा सािििमनक सािििमनक खररद ऐन मनर्ि बिोजििको प्रवक्रर्ा पुर्ािएको छ÷छै न।

11)

सेिा करारिा मलुँदा सािििमनक खररद ऐन मनर्ि बिोजििको प्रवक्रर्ा पुर्ािएको छ÷छै न।

12)

िालसािान ििित गदाि उपकरण िा पाटपूिाि खररद गनुप
ि रे िा प्रमत इकाई रु.5 हिार भन्दा बढी पने
उपकरण िा पाटपूिािको लगत राखेको छ÷छै न ।

13)

िालसािान ििित गरे गराएको भए सोको लागत अनुिान थिीकृत गराई ििित आदे श प्राप्त गरे को छ÷छै न
ु ाि खररद गदाि सो को लगत राखेको
।प्रमत इकाई रकि रु. ५ हिार भन्दा बढी पने उपकरण, पाटिपि
छ÷छै न (मनर्ि ९६)

14)

उपभोक्ता समिमत िा लाभिाही सिुदार्बाट काि गराउुँदा सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि
९७ बिोजििको मनम्न प्रवक्रर्ा पुर्ािएको छ÷छै न ।


िूल्र् अमभिृवद्द कर, ओभरहेड कजन्टन्िेन्सी रकि र िनसहभामगताको अंश सिेत रु.1 करोड
सम्ि लागत अनुिान भएको र्ोिना हुन ु पने ।



उपभोक्ता समिमतलाई भुक्तानी गदाि िु.अ.कर, ओभरहेड कन्टे न्िेन्सी र िनसहभामगताको अंश कट्टी
गरे र िार भुक्तानी र्दएको छ/छै न ।



उपभोक्ता समिमतको मनणिर्, खर्ि सािििमनकरण गरे को वििरण, उ.स.िाट पेश भएका प्रिाजणत
विल भरपाई आर्द सं लग्न हुन ु पने ।

15)

सोझै खररद भएकोिा सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि ८५ तथा ८६ बिोजििको प्रकृर्ा पूरा गरी
खररद गरे को छ÷छै न।

16)

अिानतबाट कार्ि गराउुँदा सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि ९८ बिोजििको मनम्न प्रवक्रर्ा पुर्ािएको
छ÷छै न ।


एक तह िामथको अमिकारीको पूिथि िीकृमत मलएको हुन ु पने ।



प्राविमिक सेिा र मनिािण सािािी ऐन र मनर्िािलीको प्रवक्रर्ा बिोजिि खररद गरी ज्र्ालािा काि
गराउनु पने ।



रु.1 लाखिा निढाई खण्ड खण्ड गरी िाताििाट गराउन िा मनिािण सम्िन्िी काि गदाि आिश्र्क
मनिािण सािािी उपलब्ि गराई ज्र्ालािा र्दनु पने ।
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17)

गैरसरकारी सं थथाबाट काि गराउुँदा सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि ९९ बिोजििको
प्रवक्रर्ा पुर्ािएको छ÷छै न ।

18)

विशेष पररजथथमतिा खररद गरे को भए सािििमनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ६६ तथा मनर्िािली,
२०६४ को मनर्ि १४५ िा भएको प्राििान अनुसार खररद भएको छ÷छै न ।

19)

खररद कार्िको अनुगिन÷िूल्र्ांकन सम्बन्िी उजर्त व्र्िथथा छ÷छै न ।

20)

सािििमनक मनकार्ले खररद कार्िको प्र्ाकेजि� गदाि खररद गुरु र्ोिनािा उल्ले जखत प्र्ाकेि सं ख्र्ाको
प्रमतकूल छ/छै न।अलग अलग रुपिा सम्पन्न गनि सवकने प्रकृमतको मनिािण कार्िका लामग अमिकति
प्रमतथपिाि हुने हद सम्ि छु ट्टा छु ट्टै रुपिा बोलपर आह्वान गरे को छ/छै न ।प्रमतथपिािलाई सं कुजर्त र
मसमित गने गरी ठू ला ठू ला प्र्ाकेि िनाई बोलपर आह्वान गरे को छ/छै न

21)

मनिािणथथलको व्र्िथथा नभई, मनिािण थथलिाट हटाउनु पने रुख विरुिा लगार्तका सं रर्ना हटाउने
सुमनजितता नभई, िुआव्िा िा क्षमतपूमति वितरणको लामग ििेट

सुमनजितता नगरी तथा प्रर्मलत कानून

बिोजिि गनुप
ि ने िातािरणीर् अध्र्र्नको प्रमतिेदन थिीकृत नगराई बोलपर आह्वान गरे को छ/छै न ।
22)

सािििमनक मनकार्को प्रिुख आर्ैंले लागत अनुिान िा प्रदे श सािििमनक खररद मनर्िािली, 2076 को
मनर्ि 3 अनुसार थर्ेमसवर्केशन, र्ोिना, नक्सा, मडिाइन, विशेष आिथर्कता िा अन्र् वििरण थिीकृत
गनि नमिल्ने भएिा एक तह िामथको अमिकारीबट थिीकृत गराएको छ/छै न ।

23)

ु
सं र्क्त
उपक्रि (ज्िाइन्ट भेन्र्र) बाट कार्ि सम्पन्न गने गरी बोलपर प्रवक्रर्ािा सिािेश भई ठे क्का प्राप्त
ु उपक्रिका सिै सदथर्ले दावर्त्ि िहन गरी सम्झौता अनुसार मनिािण कार्ि सम्पन्न
गरे को अिथथािा सं र्क्त
ु उपक्रिका कुनै पमन एक सदथर् िा मसमित सदथर् िा अन्र् कसैलाई हथतान्तरण गरे को
गनुि पनेिा सं र्क्त
छ/छै न ।

24)

रु.1 अबि सम्ि लागत अनुिान भएको मनिािण कार्िको खररद थिदे शी बोलपरदाताहरु बीर् िार प्रमतथपिाि
गराई खररद गरे को छ/छै न ।

25)

ु
अन्तराविर्थतरको बोलपरिा एकल रुपिा िा थिदे शी र्िि, सं थथा िा कम्पनी सं ग सं र्क्त
उपक्रि गरी
सहभागी हुने थिदे शी र्िि, सं थथा िा कम्पनीलाई प्राथमिकता र्दन विदे शी र्िि, सं थथा िा कम्पनीले
सबैभन्दा कि किोल गरे को िोल अंङ्क रकिको 5 प्रमतशत सम्ि बढी िोल अंङ्क भएको थिदे शी र्िि,
सं थथा िा कम्पनीको प्रथताि थिीकृत गरे को छ/छै न ।

26)

िूल्र्ांकन समिमतले बोलपर परीक्षणको विथतृत विश्लेषण सवहतको प्रमतिेदन तर्ार गरी प्रथताि खोलेको
मिमतले 15 र्दन मभर सािििमनक मनकार्िा पेश गरे को छ/छै न।

27)

कालोसूर्ीिा परे को व्र्जक्त, र्िि, सं थथा, िा कम्पनीको सं र्ालकले आफ्नो पूणि िा आंजशक थिामित्ि रहने
गरी खोलेको नर्ा र्िि, सं थथा, िा कम्पनी िा मनि आर्ैं िा मनि सिेतको नाििा भैरहेको र्िि, सं थथा,
िा कम्पनीले बोलपरिा भाग मलन नपाउने कुरा बोलपर आह्वानको सूर्नािा उल्ले ख गरे को छ/छै न ।

28)

कुनै र्िि, सं थथा, िा कम्पनी िा व्र्जक्त उपर प्रर्मलत कानून बिोजिि भ्र�ार्ारको कसूरिा िुद्दा दार्र
भए नभएको र्वकन गरी त्र्थतो िुद्दा दार्र भएको दे जखएिा सम्बजन्ित

मनकार् िार्ित नेपाल सरकारलाई

ले खी पठाउनु पनेछ । नेपाल सरकारले प्रथतािलाई िूल्र्ांकन गरी सक्नु पने अिमि मभर िूल्र्ांकनिा
ु उपक्रििाट पेश गरे को
सिािेश नगनि मनदे शन र्दएिा त्र्थता र्िि, सं थथा, िा कम्पनीले एकल िा सं र्क्त
प्रथतािलाई िूल्र्ांकन प्रवक्रर्ािाट हटाई िाुँकी प्रथतािहरु िूल्र्ांकन गरे को छ/छै न ।
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29)

परािशिदाताको िुख्र् िनशजक्तको रुपिा प्रथतावित परािशिदाता सम्झौता पिात काि गनि नसक्ने गरी
विरािी भएको, दू घट
ि नािा परे को िा िृत्र्ु भएको िा अन्र् िनामसि कारणले त्र्थतो कार्ि गनि नसक्ने
भएकोिा बाहेक अन्र् अिथथािा त्र्थतो िुख्र् िनशजक्तको रुपिा प्रथतावित व्र्जक्तलाई पररितिन गनि
नसवकने तथा अन्र् परािशि सेिा खररद प्रवक्रर्ािा प्रर्ोग गनि नमिल्ने हुुँदा सो अनुसार भएको छ/छै न ।

30)

तामलि, गोष्टी र सेमिनार िथता विष्र्िा िार सेिा मलुँदा रु. 5 लाख सम्िको परािशि सेिािा सािििमनक
मनकार्को प्रिुख आर्ैंले र सो भन्दा िामथ रु.20 लाख सम्ि एक तह िामथको अमिकारीको थिीकृमत
मलएर कम्तीिा 3 िटा प्रथताि प्राप्त गरी सबै भन्दा उपर्ोगी र कि िूल्र् प्रथताि गनेसंग गुणथतर र
ुँ ा सो अनुसार भएको छ/छै न ।
िूल्र्लाई सिेत एकीन गरी सोझै िाताि गरी खररद गनि सवकने हुद

31)

पवहलो पटकको सूर्ना बिोजिि पेश भएका दरभाउपर िध्र्े न्र्ूनति 3 िटा दरभाउपर सारभूतरुपिा
प्रभाििाही हुने अिथथािा िार सबैभन्दा कि किोल अङ्क रहेको दरभाउपर थिीकृमतको लामग िूल्र्ांकन
समिमतले छनौट गनुि पनेिा गरे को छ/छै न।

32)

उपभोक्ता समिमत िार्ित रु.1 करोड सम्ि लागत अनुिान भएको मनिािण कार्ि िा सो सम्िन्िी सेिाको
कार्ि गदाि सोही थथानिा िसोिास गने िामसन्दा र त्र्थतो सेिा उपर्ोग गने सिुदार्िार रहेको उपभोक्ता
समिमत िा लाभिाही सिुदार्िाट गराएको छ/छै न ।

33)

एक आ.ि.िा एकै पटक िा पटक पटक गरी रु. 5 लाख भन्दा बढी रकिको एउटै व्र्जक्त, र्िि,
कम्पनी िा सं थथािाट सोझै खररद गरे को छ/छै न ।

34)

पुनरािेदन समिमतिा मनिेदन र्दुँदा बोलपरदाताले प्रथताििा आर्ूले किोल गरे को रकिको 1 प्रमतशत ले
हुन आउने रकि नगद िम्िा िा 90 र्दनको िान्र् अिमि भएको बैंक ििानत पेश गरे को छ/छै न।

35)

मनिािण गररएको सं रर्नाको उ�ेश्र् अनुरुप सञ्चालन गनि उपर्ुक्तता परीक्षण गरी प्रिाजणत नभए सम्ि
त्र्थतो कुनै सं रर्ना थिीकार गरे को छ/छै न ।

36)

खररद सम्झौता बिोजििको काि सम्झौता अिमिमभर पूरा गनि नसवकने भएिा सम्बजन्ित मनिािण व्र्िसार्ी,
आपूमतिकताि सेिा प्रदार्क िा परािशिदाताले कारण खुलाई खररद सम्झौताको म्र्ाद सवकन कम्तीिा 21
र्दन अगािै सािििमनक मनकार्िा अिमि थपको मनिेदन र्दएको छ/छै न ।तर सािििमनक खररद
मनर्िािलीको निौ सं शोिन (2076/9/14 िा) हुन ु भन्दा अजघ भएको खररद सम्झौताको हकिा
सम्बजन्ित

मनिािण व्र्िसार्ी, आपूमतिकताि, सेिा प्रदार्क िा परािशिदाताले मनर्ि सं शोिन भएको मिमतले

ुँ ा सो अनुसार भएको छ/छै न।
15 र्दन मभर म्र्ाद थपको लामग मनिेदन र्दन सक्ने हुद
साथै र्थतो अिमि थप गदाि मनम्नानुसार थप भएको छ/छै न।


सुरु सम्झौताको 15 प्रमतशत अििी म्र्ाद थप बोलपर थिीकृत गने अमिकारीले ,



सो भन्दा बढी 25 प्रमतशत अिमिसम्िको म्र्ाद थप विभागीर् प्रिुखले ,



सो भन्दा बढी 50 प्रमतशत सम्ि सम्बजन्ित िं रालर्को सजर्िले ।
तर र्ो उपमनर्ि प्रारम्भ हुन ु अमि भइसकेको खररद सम्झौताको हकिा सुरु सम्झौताको 50

प्रमतशत िा सो भन्दा बढी म्र्ाद थप भइसकेको र त्र्सरी थप भएको म्र्ादिा सिेत सम्झौता बिोजििको
कार्ि सम्पन्न हुन नसकेको अिथथािा सम्झौता बिोजििको कार्ि प्रगमत र िाुँकी कार्िको विश्लेषण गरी
म्र्ाद थप गदाि सम्झौता बिोजिि कार्ि सम्पन्न हुन सक्ने दे जखएिा र्ो उपमनर्ि प्रारम्भ भएपमछ बढीिा
एक िषिको लामग सम्बजन्ित

िन्रालर् िा मनकार्को सजर्िले म्र्ाद थप गनि सक्नेछ भन्ने िर्िथथा

भएकोले सो बिोजिि भएको छ/छै न।
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37)

खररद सम्झौता भएको 3 र्दन मभर दे हार्को लागत अनुिान भएको खररदको आिश्र्क वििरण सवहतको
सूर्ना खररद अनुगिन कार्ािलर्को विद्युमतर् खररद प्रणालीिा राखेको छ/छै न।

38)



रु.20 लाख भन्दा बढीको सेिा र िालसािान,



रु.20 लाख भन्दा बढीको परािशि सेिा,



रु.2 करोड भन्दा बढीको सािििमनक मनिािण,

सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि 99 बिोजिि गैर सरकारी सं थथा िार्ित काि गराउदा
मनम्नानुसार भएको छ/छै न ।


िौिुदा सूर्ीिा सिािेश भएका गैर सरकारी सं थथा िार्ित काि गराउदा रु.10 लाख सम्ि
लागत अनुिान भएको काि गराउदा 15 र्दनको अिमि र्दई पमरकािा सूर्ना मनकाले को
छ/छै न।



रु.10 लाख भन्दा बढी लागत अनुिान भएको काि सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को
मनर्ि 70 बिोजिि खुल्लारुपिा आशर्पर िाग गरर परािशि सेिा खररदको प्रवक्रर्ा अिलम्िन
गनुि पनेिा सो अनुसार भएको छ/छै न।

39)

आ.ि.2076/077 को ििेट िार्ित तत्काल लागू हुने गरी िू.अ.कर सम्िन्ििा भएको मनम्न व्र्िथथा
कार्ािन्िर्न भएको छ/छै न ।



खररद कार्ििा सं लग्न र्िि िा कम्पनीलाई भुक्तानी गदाि िु.अ.कर िापतको 6.5 प्रमतशत रकि कट्टा गरर
उक्त र्िि िा कम्पनीको नाििाट आ.रा.का.कोडिा बैंक िम्िा गनुि पने।

5.७

खररद कारिाही िा मनणिर्को पुनरािलोकन सम्बन्िी व्र्बथथा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

खररद सम्झौता पुनरािलोकनको लामग मनिेदन र्दने मनिेदकले बोलपर िा प्रथताििा आर्ुले कबोल गरे को
रकिको 1 प्रमतशतले हुन आउने रकि बराबरको नगद ििानत िा कजम्तिा नब्बे र्दन म्र्ाद भएको बैंक
ििानत पेश गरे को छ÷छै न ।

ख)

खररद सम्झौता पुनरािलोकनको लामग र्दईने मनिेदनको कारिाही र्लाउुँदा सािििमनक खररद मनर्िािलीको
मनर्ि १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६ १०७ र १०८ बिोजििको प्रवक्रर्ा पुर्ािएको
छ÷छै न ।

5.८

खररद सम्झौताको व्र्बथथा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

खररद सम्झौतािा बोलपर सम्बन्िी कागिात, प्रथताि सम्बन्िी कागिात िा मसलिन्दी दरभाउपर सम्बन्िी
र्ाराििा सािििमनक खररद ऐन, 2063 को दर्ा 52 बिोजििको शतिहरू सिािेश गरे को छ÷छै न।

ख)

कािको आिारभूत प्रकृमत िा क्षेर पररितिन नहुनेगरी दुबै पक्षको मलजखत सहिमतबाट खररद सम्झौतािा
अन्र्था व्र्िथथा भएकोिा बाहेक खररद सम्झौता सं सोिन गरे को छ÷छै न ।

ग)

भेररएसन आदे श िारी भएको भए त्र्थतो आदे श सािििमनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा ५४ र
मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि ११८ अनुरुप छ÷छै न ।

घ)

सािििमनक खररद ऐन,२०६३ को दर्ा ५५ तथा मनर्िािली,२०६४ को मनर्ि ११९ बिोजिि िार
िूल्र् सिार्ोिन गरे को छ÷छै न ।
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ङ)

िूल्र् सिार्ोिन गदाि खररद सम्झौता सं शोिन गनुि पदै न तर गरे को छ÷छै न ।

र्)

खररद सम्झौतािा बिेट सं केत उल्लेख गररएको छ÷छै न ।

छ)

थिीकृत बोलपरदाताले सम्झौता गदाि बाजणज्र् बैंकिाट िारी भएको सािििमनक खररद ऐन, 2063 को
दर्ा 27 को उपदर्ा 4 बिोजििको कार्िसम्पादन ििानत राखेको छ÷छै न ।

ि)

खररद सम्झौता कार्ािन्िर्न गदाि सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि १११ बिोजििको प्रवक्रर्ा
पुर्ािएको छ÷छै न ।

झ)

खररद सम्झौतािा अन्र्था व्र्िथथा भएकोिा बाहेक रु.10 लाख रुपैँ र्ाभन्दा बढी िूल्र्को मनिािण कार्िको
सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि 112 बिोजिि बीिा गराएको छ÷छै न ।

ञ)

खररद सम्झौता बिोजिि पेश्की र्दएकोिा थिीकृमत प्राप्त िाजणज्र् बैंकबाट ििानत पर प्राप्त गरे को छ÷छै न ।
र्थतो ििानतको म्र्ाद सम्झौता अिमि भन्दा कम्तीिा पमन १ िवहना बढीको छ÷छै न । र्थतो रकि
सम्झौता रकिको 20 प्रमतशत भन्दा बढी छ÷छै न । र्थतो पेश्की छु ट्टै बैंक खातािाट भुक्तानी भएको
छ/छै न।र्थतो पेश्की सम्झौतािा उल्लेख भए बिोजिि विल÷वििकबाट कटाएको छ÷छै न (मनर्ि ११३) ।

ट)

खररद सम्झौतािा सो सम्झौता अन्त्र् गनि सवकने अिथथाहरू खुलाईएको छ÷छै न ।

ठ)

बैंक ििानतको म्र्ाद पेश्की र्छर्ौट गनुप
ि ने अिमिभन्दा कजम्तिा एक िवहना बढी अिमिको छ÷छै न ।

ड)

सम्झौतािा तोवकएको म्र्ाद मभर काि सम्पन्न हुन नसकी ििानतबाट पेश्की र्छ्यौट गररएको छ÷छै न ।
र्सरी र्छ्यौट गदाि 10 प्रमतशत व्र्ाि रकि असुल उपर गररएको छ÷छै न ।

ढ)

प्रमततपरबाट खररद गररएकोिा िालसािान प्राप्त भएको 30 र्दनमभर पेश्की र्छ्यौट भएको छ÷छै न ।

ण)

ठे क्का सम्झौता गदाि िथतु÷सेिा÷मनिािण कार्िको गुणथतर परीक्षण सम्बन्िी पर्ािप्त व्र्िथथा गरे को छ÷छै न ।
(मनर्ि ११४,११५)

त)

प्राप्त िथतु÷सेिा÷मनिािण कार्िको गुणथतर सम्झौता अनुरुप भए नभएको बारे िा गुणथतर परीक्षण प्रिाण–पर
छ÷छै न ।(मनर्ि ११४,११५)

थ)

सम्पन्न भएको मनिािणकार्ि, आपूमति गररएको िालसािान िा प्रदान गररएको सेिा थिीकादाि सो को प्रमतिेदन
तर्ार गररएको छ÷छै न ।

द)

खररद सम्झौता अनुसार काि शुरु भइसकेपमछ थपघट भएको कार्िको भेररएशन आदे श अमिकार प्राप्त
अमिकारबाट थिीकृत गररएको छ÷छै न । (सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि 118)

ि)

िूल्र् सिार्ोिनको अमिकति रकि शुरु सम्झौताको 25 प्रमतशत भन्दा बढी छ÷छै न ।साथै 12 िवहना
भन्दा बढी अिमिको खररदिा िार िूल्र् सिार्ोिन गरे को छ/छै न ।

न)

खररद सम्झौताको म्र्ाद थप गरे को भए सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि १२० बिोजिि गरे को
छ÷छै न । र्सरी म्र्ाद थप गदाि कार्िसम्पादन ििानत तथा मनिािण÷आपूमति कार्िको बीिा अिमि थप
गरे को छ÷छै न ।

प)

खररद सम्झौताको म्र्ाद मभर काि सम्पन्न नभएको भए मनर्ि १२१ बिोजििक्षमतपूमति मलएको छ÷छै न ।

र्)

मनिािण व्र्िसार्ी, आपूमतिकताि, सेिा प्रदार्क िा परािशिदाताले भुक्तानीको लामग पेश गने रमनङ विल िा
अन्र् कुनै विल मबिकिा सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि १२२ बिोजििका कुराहरू उल्लेख
गरे को छ÷छै न ।

ब)

खररद सम्झौता अनुसार रमनङ विल िा अन्र् कुनै विल मबिकको भुक्तानी गदाि सािििमनक खररद
मनर्िािलीको मनर्ि १२३ बिोजििका कुराहरू पूरा गरे को छ÷छै न ।
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भ)

खररद सम्झौता अनुसार मनिािण व्र्िसार्ी, आपूमतिकताि, सेिा प्रदार्क िा परािशिदातालाई अजन्ति भुक्तानी
गदाि सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि १२४ बिोजििका कुराहरू पूरा गरे को छ÷छै न।

ि)

खररद सम्झौता बिोजिि मनिािण कार्ि सम्पन्न भएको तीस र्दनमभर सम्बजन्ित मनिािण व्र्िसार्ीले मनिािण
भए बिोजििको (एि विल्ट) नक्सा पेश गरे को छ÷छै न ।

र्)

खररद कार्ि सम्पन्न भएपमछ सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि ११७ बिोजिि कार्ि
थिीकार प्रमतिेदन तर्ार गने गरे को छ÷छै न ।

र)

कार्िसम्पन्न प्रमतिेदन सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि १२५ बिोजिि तर्ार गरे को
छ÷छै न।

ल)

खररद सम्झौतािा तोवकए भन्दा अगामड काि सम्पन्न गनेलाई पुरथकृत गररएकोिा कुल सम्झौता रकिको
10 प्रमतशत भन्दा बढी र्दएको छ÷छै न ।

ि)

खररद सम्झौतािा आपूमतिकताि, मनिािण व्र्िसार्ी, परािशिदाता िा सेिा प्रदार्कले खररद सम्झौताको
उल्लङ्गन गरे िा हुने कारिाहीको व्र्िथथा गररएको छ÷छै न ।

श)

सािििमनक मनकार् र मनिािण व्र्िसार्ी, परािशिदाता िा सेिा प्रदार्क बीर् वििाद भएिा सो सिािानको
लामग सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि १२९ बिोजििको व्र्िथथा सम्झौतािा राजखएको गरे को
छ÷छै न।

ष)

खररद सम्झौता भएको 3 र्दनमभर सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि १३७ बिोजिि सो
को सािििमनक सूर्ना गरे को छ÷छै न।

स)

कालोसूर्ीिा राख्ने र र्ुकुिा गने सम्बन्ििा सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि १४१ र १४२
बिोजििको प्रवक्रर्ा पूरा गरे को छ÷छै न ।

ह)

कालोसूर्ीिा राख्ने र र्ुकुिाको अमभलेख सािििमनक खररद मनर्िािलीको मनर्ि १४३ बिोजिि राखेको
छ÷छै न ।

क्ष)

हरे क खररद कारिाहीको छु ट्टाछु ट्टै र्ाईल खडा गरी सािििमनक खररद मनर्िािली, २०६४ को मनर्ि
१४९ बिोजिि खररद कारिाहीको अमभलेख राखेको छ÷छै न ।

5.9

पेश्की सम्िन्िी व्र्बथथा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

(क)

पेश्की िाग गने व्र्जक्तले काि, प्रर्ोिन, आिश्र्क रकि तथा काि सम्पन्न गनि लाग्ने अविि सिेत
वकटान गरर पेश्की िाग गरे को छ÷छै न ।

(ख)

िाग गरे बिोजिि पेश्की खर्ि ले खेको छ÷छै न ।

(ग)

पेश्की िाग गने व्र्जक्त कििर्ारी भए सं केत नं., पद र प्रर्ोिन तथा अन्र् व्र्जक्त भए 3 पुथते र ठे गाना
उल्लेख गरे को छ÷छै न ।

(घ)

पेश्की िाग गने व्र्जक्तले काि सम्पन्न भए पमछ मनर्िानुसार पेश्की र्छ्यौट गरे को छ÷छै न ।

(ङ)

भ्रिण पेश्की िाग गने व्र्जक्तले भ्रिण सम्पन्न भएको मिमतले 15 र्दन मभर मनर्िानुसार पेश्की र्छ्यौट
गरे को छ÷छै न ।(प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािमल, 2076 को मनर्ि 74)

(र्)

पेश्की िाग गने व्र्जक्तले मनर्िानुसारका ििानत तथा अन्र् कागिात पेश गरे को छ÷छै न ।

(छ)

पेश्की र्छर्ोट गदाि ििेट अभाि भएिा भुक्तानी र्दन बाुँकीको कच्र्ािारीिा र्ढाएको छ÷छै न।
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(ङ)

िालसािान तथा सेिा खररद, कार्िक्रि सञ्चालन िापत मलएको पेश्की उक्त कार्ि सम्पन्न भई कार्ािलर्िा
र्केको 7 र्दन मभर मनर्िानुसार पेश्की र्छ्यौट गरे को छ÷छै न ।(प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािमल,
2076 को मनर्ि 75)

(र्)

पेश्की र्दनु पने ठे क्काको सम्झौतािा तोवकएको म्र्ाद मभर काि पूरा नगरी पेश्की बाुँकी रहन गएिा म्र्ाद
नाघेको मिमत दे जख िावषिक 10 प्रमतशतले व्र्ाि सिेत असूल गरे को छ÷छै न ।

(छ)

आ.ि.को अन्त्र्िा िाुँवक रहेको पेश्की जिम्िेिारी सारी प्रिाजणत गरी राखेको छ÷छै न ।

5.10 क्याटलग विमििाट खररद गने सम्िन्िी व्र्बथथा
(क)

उत्पादक िा अमिकृत विक्रेताद्वारा मनिािररत दरिा (क्याटलग सवप�) खररद गने कार्िविमि 2074 का
मनम्न व्र्िथथाहरु पालना भएका छ/छै नन ।


क्याटलग सवप� विमििाट हेभी इजक्िपिेन्ट, सिारी सािन, औिार, िेजशनरी, उपकरण, एक्सरे िा
एिआरआइ िथता थिाथ्र् सेिाको लामग आिश्र्क पने उपर्ारिन्र् र्न्र तथा र्थतै अन्र्
ुँ ा सो बाहेक अन्र् सािान वकनेको छ/छै न ।
र्ाजन्रक िालसािान िार खररद गनि सवकने हुद



क्याटलग सवप� विमििाट हुने खररदिा कुनै िालसािान मनिािण गने कम्पनी िा उत्पादक तथा
त्र्थतो िालसािान मनिािण गने कम्पनी िा उत्पादकले तोकेको अमिकृत िा आमिकाररक विक्रेताले
िार खररदिा सहभामगता िनाउन पाउनेिा सो भन्दा अरुको सहभामगता छ/छै न ।



िालसािान उत्पादक/मनिािण कम्पनी िा त्र्सको अमिकृत िा आमिकाररक विक्रेताले िार खररद
कार्ििा सहभागीता िनाउन पाउने हुुँदा सो भन्दा अरुको सहभामगता छ/छै न ।



कुनै िालसािान मनिािण िा उत्पादक गने कम्पनीले
आिारिा तर् गरे को विक्री िूल्र् सम्बजन्ित

उत्पादनको विशेषता, गुणथतर र सुवििाका

कम्पनीको िेभसाइट िा कागिात (व्रोसर) िा

सािििमनक गरे पमछ सिानथतरको िालसिान उत्पादन गने कम्पनीले तोकेको थोक िूल्र्िा
प्रमतथपिाि गराएको छ/छै न ।


उत्पादक िा त्र्थको अमिकृत िा आमिकाररक विक्रेतािाट तोवकएको िूल्र् र सुवििा िध्र्े
िूल्र्िा छू ट िा सुवििािा थप हुन सक्ने वििरण सवहतको आमथिक प्रथताि प्राप्त गरी सो को
आिारिा िूल्र्ांकन गरी न्र्ूनति िूल्र्ांवकत सारभुतरुपिा प्रभाििाही प्रथतािदाता छनोट गरे को
छ/छै न ।



िालसािान उत्पादन गने कम्पनी िा त्र्सको अमिकृत/आमिकाररक विक्रेताको िौिुदा सूर्ी तर्ार
गरी थिीकृत गराएको छ/छै न ।



कम्तीिा 7 दे जख 15 र्दनको सिर्ाविि र्दई राविर् दै मनकिा सूर्ना प्रकाजशत गरी िा मलजखत
सूर्ना र्दई प्रथताि िाग गरे को छ/छै न ।



कम्तीिा 3 र्दन र बढीिा 5 र्दनको सिर् र्दई मसलिन्दी आमथिक प्रथताि िाग गरे को छ/छै न ।



िु.अ.कर सवहत सिारी सािनिा 60 लाख, हेभी इजक्िपिेन्टिा 60 लाख, एक्सरे एिआरआइ
िथता थिाथ्र् सेिाको लामग आिश्र्क पने उपर्ारिन्र् र्न्रिा 40 लाख र

औिार, िेजशनरी,

उपकरण िा र्थतै र्ाजन्रक िालसािानिा 25 लाख सम्िको रकि सीिा पालना भएको छ/छै न ।
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खण्ड–छ
िैदवे िक सिायता समािेि भएका आयोजनाको आन्तरिक
लेखापिीक्षण
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6.१

पररर्र्
िैदेजशक सहार्ता अन्तगित आर्ोिना कार्ािन्िर्नको लामग प्राप्त हुने रकि विमभन्न जशषिक -Category_

अन्तगित बाुँडर्ाुँड -Allocation_ गररएको हुन्छ । सम्झौतािा खर्िका शीषिकलाई सािारणतर्ा मनम्न जशषिकिा

-

Category_ िा िगीकरण गररएको हुन्छुः
क)

आर्ोिनाको सञ्चालन खर्ि -Project Operating Cost_

ख)

िालसािान, र्न्र उपकरण तथा सिारी सािन -Goods_

ग)

सािििमनक मनिािण -Civil Works_

घ)

परािशि सेिा -Counsulting Services_

ङ)

तामलि तथा अध्र्र्न -Training & Studies_

6.२

सम्भावित िोजखिहरू
र्सिा दे हार्को सम्भावित िोजखिहरू प्रमत विशेष ध्र्ान र्दनुपदिछुः

क)

ऋण÷अनुदान रकिको एक शीषिक (Category) को रकि अको शीषिकिा खर्ि ले ख्न÷े ले खाङ्कन गने ।

ख)

दातृ सं थथालाई िाह्य नहुने कार्ििा खर्ि हुनसक्ने ।

ग)

सोझै भुक्तानी तर्ि बिेट मनकासा मलइरहनु नपने हुुँदा थिीकृत िावषिक बिेट भन्दा बढी खर्ि हुन सक्ने।

घ)

िथतुगत सहार्ता अन्तगित प्राप्त िालसािान रीतपूिक
ि ले खाङ्कन नभई वहनामिना तथा हानी नोक्सानी हुन
सक्ने।

ङ)

सम्झौतािा उल्ले जखत खर्ि ब्र्होने श्रोतको प्रमतशतिा र्रक पारी लेखाङ्कन हुनसक्ने।

र्)

र्थतो िैदेजशक सहार्ता अन्तगित प्राप्त सोझै भुक्तानी÷िथतुगत सहार्ता÷प्राविमिक सहार्ताको खर्िको
अमभलेख नै नराख्ने।

छ)

खर्ि भएको रकि सिर्िै सोिभनाि िाग नगने।

6.३

आन्तररक लेखापरीक्षणको लामग पूि ि िानकारी
र्सिा दे हार्को विषर्िा पूि ि िानकारी मलनुपदिछुः

क)

Project Appraisal Document,

ख)

ऋण÷अनुदान सम्झौताको खर्िको िगीकरण, दातृ पक्षले व्र्होने रकिको प्रमतशत र बाुँडर्ाुँड,

ग)

दातृपक्षले खर्ि व्र्होने कार्िक्रिहरू,

घ)

खररद सम्बन्िी प्रकृर्ाहरू,

ङ)

इम्प्रे�÷थपेशल खाता र सो को सञ्चालन प्रकृर्ा,

र्)

Withdrawl Application र र्सिा सं लग्न गनुप
ि ने वििरणहरू,

छ)

खर्िको वििरण -Statment Of Expenditure-SOE_ को आिारिा Disbursement हुने प्रकृर्ा,

ि)

ऋण भुक्तानी प्रकृर्ा -Disbursement Procedure_,

झ)

सोिभनाि पर -Disbursement Letter),

ञ)

आर्ोिना सम्बन्िी अन्र् कुराहरू ।

6.४

िैदेजशक सहार्ता प्राप्त गने प्रवक्रर्ा

क)

सोिभनाि प्रकृर्ा,
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ख)

सोझै भुक्तानी प्रकृर्ा,

ग)

अमिि भुक्तानी प्रकृर्ा,

घ)

सं कल्पपर प्रकृर्ा -Commitment Letter_।

6.५

सोिभनाि प्रवक्रर्ा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

खर्ि िगीकरणका विमभन्न जशषिकिा भएका खर्िहरू सम्झौताको सम्बजन्ित िगीकरणिा ठीक ढं गले
राजखएको छ÷छै न ।

ख)

खर्ि भएको रकि श्रोत विभािन गदाि सम्झौतािा उल्ले जखत प्रमतशत अनुसार विभािन गररएको छ ÷छै न

ग)

सोिभनाि हुने गरी भएका खर्िहरू तोवकएको सिर् मभर सोिभनाि िाग गररएको छ÷छै न ।

घ)

सोिभनाि हुने गरी गरे को खर्ि दातृ पक्षको िाह्य खर्ि -Eligible expenditure_ हो÷होइन।

ङ)

सोिभनाि िाग गररएको रकि सिर्िै सोिभनाि प्राप्त भएको छ÷छै न ।

र्)

आर्ोिन कार्ािन्िर्न इकाई -PIU_ ले सिर्िा नै मनिािररत ढाुँर्ािा खर्िको प्रमतिेदन र्ोिना व्र्िथथापन
कार्ािलर्-PIU_ िा पेश गने गरे को छ÷छै न ।

6.६

खर्िको वििरणको आिारिा हुने भुक्तानी प्रवक्रर्ा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

SOE Procedure अन्तगित भएका खर्ि र भुक्तानी भएको वििरणको खाता राजखएको छ÷छै न ।

ख)

Disbursement Letter िा तोवकएको सीिा र क्षेरमभर रहेर खर्ि गररएको छ÷छै न ।

ग)

SOE Procedure अन्तगित िाग दाबी भएका खर्िहरूको लामग प्रदे श सरकार तथा दातृपक्षलाई िान्र् हुने
प्रिाण कागिात सुरजक्षत राजखएको छ÷छै न ।

घ)

SOE Procedure अन्तगित िाग दाबी गररएको रकि दातृ सं थथाबाट सिर्िै भुक्तानी भएको छ÷छै न,
नभएको भए के कथतो कैवर्र्त िनाई भुक्तानी नभएको हो ।

ङ)

SOE Procedure अन्तगित िाग दाबी भएका खर्िहरू दातृसंथथाको िाह्य खर्ि हो÷होइन ।

6.७

सोझै भुक्तानी प्रवक्रर्ा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

सोझै भुक्तानीको लामग बिेटिा व्र्िथथा भएको छ÷छै न । बिेट व्र्िथथा भएको भए थिीकृत िावषिक
बिेट मभर रही खर्ि गरे को छ÷छै न ।

ख)

सोझै भुक्तानी खर्िको लामग आिश्र्क कागिातहरू सं लग्न गरी खर्िको अमभलेख राख्ने तथा िामसक
खर्िको र्ाुँटिारी ÷ िावषिक आमथिक वििरणिा सोझै भुक्तानी खर्ि सिािेश गररएको छ÷छै न।

ग)

िैदेजशक िुिािा खर्ि भएको रकि सिेत नेपाली िुिािा नै खर्ि िनाउनु पने हुंदा िैदेजशक िुिा र नेपाली
िुिाको विमनिर् दर वहसाब गरे को ठीक छ÷छै न ।

घ)

प्रमततपरद्वारा िालसािान खररद गदाि आपूमतिकतािलाई सोझै भुक्तानी प्रकृर्ा (सं कल्प परसिेत) द्वारा भुक्तानी
गररएको अिथथािा सम्झौता र प्रमततपरको शति पूरा भएको छ÷छै न र प्राप्त िालसािानहरूको प्राविमिक
परीक्षण गरी जिन्सी आम्दानी गररएको छ÷छै न ।
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ङ)

िथतुगत अनुदान सहार्ता अन्तगित प्राप्त भएको िालसािानको वििरण तथा िूल्र् खुलेकोछ÷छै न।
िालसािानको िूल्र् विदे शी िुिािा भए नेपाली िुिािा लेखांकन गदाि विमनिर् दर वहसाब गरे को ठीक
छ÷छै न ।

र्)

िथतुगत सहार्ता अन्तगित प्राप्त भएको िालसािानहरू जिन्सी दाजखला गररएको छ÷छै न ।

6.८

अमिि भुक्तानी प्रवक्रर्ा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

इम्पेर् �÷थपेशल खाताबाट खर्ि भएको र कोषपूमतिको वििरण दे जखने गरी खाता राखेको छ÷छै न।

ख)

दातृसंथथाबाट कोषपूमति हुने िाह्य खर्ि -Eligible Expenditure_ िार र्स खाताबाट भुक्तानी भएको छ÷छै न।

ग)

र्स खाताबाट िैदेजशक िुिािा भुक्तानी भएको रकि नेपाली िुिािा खर्ि गररएको रकिको विमनर्ि दर
ठीक राखेको छ÷छै न ।

घ)

थपेशल÷इम्प्रे� खाताबाट भुक्तानी भएको तथा प्रदे श सरकारको केन्िीर् खातािा टा«न्सर्र गरे को रकि
सिर्िै कोषपूमति -Replenishment/Reimbursement_ गररएको छ÷छै न ।

ङ)

कोषपूमतिका लामग पठाइएको रकि पूरै कोषपूमति भएको छ÷छै न ।

6.९

प्रमततपर
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

प्रमततपर खोल्नु पूि ि खररद सम्बन्िी ठे क्कापट्टा प्रकृर्ा पूरा गरी सम्झौता गरे को छ÷छै न ।

ख)

ठे क्कापट्टािा उल्ले जखत शतिहरू प्रमततपरिा उल्ले ख गरे को छ÷छै न ।

ग)

प्रमततपरको िाध्र्िबाट खररद गररने सािानको -Delivery site_ सम्ि बीिा गररएको छ÷छै न ।

घ)

भुक्तानी आदे श बनाउुँदा ठे क्काको शति पूरा गरे को छ÷छै न ।

ङ)

प्राप्त िालसािानको पररिाण तथा थपेजशवर्केशनको प्राविमिक िाुँर्पास भएको छ÷छै न ।

र्)

प्राप्त िालसािानहरू भण्डारिा दाजखला भएको छ÷छै न ।

छ)

प्रमततपरको सम्बजन्ित खाता राखेको छ÷छै न ।

ि)

विदे शी िुिािा भएको खर्ि नेपाली–िुिािा लेखांकन गनि प्रर्ोग गरे को विमनर्ि दर ठीक छ÷छै न।

झ)

िालसािान प्राप्त नभई आंजशक भुक्तानी भएको छ भने प्रमततपरिा उल्लेख भएको प्रकृर्ा पुगेको छ÷छै न।

6.१० आर्ोिना लेखा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

गत आमथिक िषिसम्िको आर्ोिना लेखा वििरणिा उल्ले ख गररएका अंकहरू र्स िषिको आर्ोिना लेखा
वििरणिा सारे को अंक ठीक छ÷छै न ।

ख)

स्रोतगत मनकासा खर्िको वििरण ठीक छ÷छै न ।

ग)

दातृसंथथाबाट प्राप्त भएको ऋण रकि सम्झौतािा उल्लेख भएको िुिािा प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्िा
राजखएको वहसाबसं ग मभडे को छ÷छै न ।

घ)

खर्िको वििरण -SOE) िा उल्लेख गररएको अंकहरू प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्िा कुनै रे कडि नहुने
हुुँदा सो सं ग सम्बजन्ित वििरणहरू आर्ोिनासुँग िाग गरी एवकन गनुपि दिछ ।
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खण्ड–सात
एकल खाता कोष प्रणाली अन्तिवत आन्तरिक लेखापिीक्षण
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(नोट - प्रदे श एकल खाता कोष प्रणाली सञ्चालन मनदे जशका नबनेसम्ि र्सिा एकल खाता कोष प्रणाली
सञ्चालन मनदे जशका, 2073 बिोजििका अनुसूर्ीहरु उल्लेख गररएको)

7.१

आन्तररक लेखापरीक्षणको व्र्िथथा
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

जिल्ला जथथत प्रदे श लेखा इकाई कार्ािलर्को आन्तररक लेखापरीक्षण प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर् िा
सो कार्ािलर्ले तोकेको मनकार्÷कििर्ारीबाट गनुि गराउनु पनेछ ।

ख)

आन्तररक ले खापरीक्षकले

पालना गनुप
ि ने

प्रवक्रर्ाहरू र्स खण्डिा ले जखए बाहेकको हकिा र्स

मनदे जशकाको अन्र् खण्डहरूिा उल्लेख भए बिोजिि हुनछ
े ।
ग)

आन्तररक लेखापरीक्षण प्रमतिेदन अनुसूजर्–४ बिोजिि नै हुनेछ ।

7.२

प्रणालीको परीक्षण
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

भुक्तानी आदे श सिर् िनाई दताि गरे को छ÷छै न ।

ख)

भुक्तानी आदे श दताि हुनासाथ सम्बजन्ित र्ाुँटिा र्दने गरे को छ÷छै न ।

ग)

िारी र्ेक सम्बजन्ित कार्ािलर्को सम्पकि व्र्जक्तलाई सिर् िनाई बुझाएको प्रिाण छ÷छै न ।

घ)

भुक्तानी आदे श प्राप्त भएपमछ सरदर कमत सिर्पमछ भुक्तानी गररएको छ ।

ङ)

अनुस"र्ी १ बिोजिि बिेटको िामसक बाुँडर्ाुँड र मनकाशा सीिा र्ाराि सम्बजन्ित कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त
गने गररएको छ÷छै न ।

र्)

कार्ािलर्बाट िामसक÷िावषिक रुपिा र्ाुँटिारी प्राप्त गरी प्रदे श ले खा मनर्न्रक कार्ािलर्/प्रदे श लेखा इकाई

छ)

गोश्वारा मनकासा खाता अनुसूर्ी ८, ८(क) र ८(ख) कार्ािलर्गत बिेट खाता अनुसूर्ी १३ र

कार्ािलर्को अमभले खसुँग मभडान गरे को छ÷छै न ।

उपशीषिकगत खाता अनुसूर्ी ६, ६(क) र ६(ख) तै र्ार गरी राखेको छ÷छै न ।
ि)
झ)

अथि बिेट भुक्तानी मनकासा खाता अनुसूर्ी ८(ग) तर्ार गरे को छ÷छै न ।

ुँ ीगत र वित्तीर् व्र्िथथा (अनुसूर्ी ७, ७(क) र ७(ख) तर्ार गरे को
िन्रालर्गत भुक्तानी मनकासा र्ालु, पूि
छ÷छै न ।

ञ)

जिल्लागत िामसक खर्िको वििरण (अनुसूर्ी १४, १४(क) र १४(ख) तर्ार गरे को छ÷छै न ।

ट)

गोश्वारा मनकासा खाता अनुसूर्ी ८, ८ (क) र ८ (ख) दै मनक खाता िन्दी गरी सोको Hard Copy

िा

अमभलेख राखेको छ÷छै न ।
ठ)

कार्ािलर्गत र्दएको खर्ि शीषिकगत पेश्की र्छर्ौट गदाि िुन शीषिकिा पेश्की र्दएको हो सोही शीषिकिा
र्छर्ौट हुने गरे को छ÷छै न ।

ड)

िावषिक मनकासा र खर्िको प्रमतिेदन राखेको छ÷छै न ।
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7.३

कार्ािलर्गत परीक्षण
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

कार्ािलर्गत एिि् उपशीषिकगत छु ट्टाछु ट्टै र्ाईल खडा गरे को छ÷छै न ।

ख)

खर्ि गने अजख्तर्ारी कम्प्र्ुटरिा प्रवि� गरी र्ाईलिा अद्यािमिक गरी राखेको छ÷छै न ।

ग)

कार्ािलर्बाट प्राप्त उपशीषिकगत िामसक बिेट बाुँडर्ाुँड (अनुसूर्ी १) को अमभलेख राखेको छ ÷छै न ।

घ)

िाग अनुसार िामसक मनकासा सीिा थिीकृत गरी सोको िानकारी सम्बजन्ित कार्ािलर्लाई र्दएको छ÷छै न ।

ङ)

अजख्तर्ारी अुनसारको बिेट रकि र रकिान्तरहरूको वििरण कार्ािलर्गत खाता अनुसूर्ी १३ िा प्रवि�
गरे को छ÷छै न ।

र्)

प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्÷सम्बजन्ित िन्रालर्बाट प्राप्त मनदे शन अनुसार रोक्का िा र्ुकुिाको
व्र्होराको पर र्ाईलिा राख्ने र कम्प्र्ुटरिा प्रवि� गरे को छ÷छै न ।

छ)

कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त दथतखत निूना थक्यान गरी कम्प्र्ुटरिा राखेको छ÷छै न ।

ि)

भुक्तानी आदे शको दथतखत परीक्षण गने गरे को छ÷छै न ।

झ)

भुक्तानी मनकासा िा र्ेक िारी गदाि िामसक मनकासा सीिा मभर रहेर गरे को छ÷छै न ।

ञ)

मनक्षेवपत कार्िक्रिको भुक्तानी मनकासा गदाि तोवकएको प्रकृर्ा बिोजिि गरे को छ÷छै न ।

ट)

भुक्तानी मनकासा िा र्ेक िारी गदाि बिेट अजख्तर्ारी, कार्िक्रि, स्रोत र्ुकुिा लगार्त खर्ि लेख्न प्रवक्रर्ा
पूरा भएको नभएको हेरी खर्ि ले ख्न नमिल्ने भए सोको िानकारी र्दएको छ÷छै न ।

ठ)

भुक्तानी मनकासा गदाि र्ेक र गोश्वार भौर्र थिीकृत गरी गोश्वारा मनकासा खाता, शीषिक उपशीषिक खाता र
कार्ािलर्गत बिेट खातािा प्रवि� गरे को छ÷छै न ।

ड)

र्ेक साथ भुक्तानी आदे श प्रिाजणत गरी सम्बजन्ित कार्ािलर्िा पठाएको छ÷छै न ।

ढ)

दै मनक र्ेक काटे को वििरण तर्ार गरी एकप्रमत सम्बजन्ित बैंक, एकप्रमत अमभले ख शाखािा पठाएको
छ÷छै न ।

7.४

अमभलेख शाखाको परीक्षणुः
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

भुक्तानी÷मनकाशा शाखाबाट प्राप्त दै मनक िारी र्ेकको अमभलेख राखेको छ÷छै न ।

ख)

बैंकबाट दै मनक र्ेक भुक्तानीको वििरण प्राप्त गरी मभडान गने गरे को छ÷छै न ।

ग)

बैंकबाट दै मनक र्ेक भुक्तानीको वििरण

-Bank Statement_

मभडान गरे पमछ गोश्वारा भौर्र बैंकलाई

उठाई केजन्िर् खातािा खर्ि ले खी अनुसूर्ी ११, ११ (क) र ११ (ख) िा श्रोतगत अमभले ख राखेको
छ÷छै न ।
घ)

बैंकबाट दै मनक भुक्तानी भएको र्ेक अनुसारको रकि बैंकलाई सोिभनािको लामग नेपाल राि बैंकलाई
तोवकएको सिर् मभर आदे श र्दएको छ÷छै न ।

ङ)

सोिभनािको लामग नेपाल राि बैंकलाई र्दएको आदे शको िानकारी तोवकएको सिर्मभर प्र.ले.मन.का.लाई
र्दएको छ÷छै न ।

र्)

बैंकबाट भुक्तानी भएको र्ेकको स्रोतगत वििरण र भुक्तानी हुन बाुँकी र्ेकको वििरण (अनुसूर्ी १६,
१६(क), १६(ख), १६(ग) र १६(घ) तर्ार गरी अमभलेख राखेको छ÷छै न ।
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छ)

कोषको अिथथाको िामसक वििरण तर्ार गरी प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्, कोष प्रशासन तथा ििेट
कार्ािन्िर्न शाखािा पठाई सो को अमभलेख राखेको छ÷छै न ।

7.५

िरौटी सम्िन्िी परीक्षणुः
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

कार्ािलर्हरूको िरौटी खाता बन्द गरी प्र.ले .मन.का. को नाििा खोमलएको िरौटी खातािा िौज्दात रकि
ट्रान्सर्र गरे को छ÷छै न ।

ख)

कार्ािलर्बाट प्राप्त भुक्तानी आदे श बिोजिि मनदे जशकािा तोवकएको सिर्ािमि मभर र्ेक तर्ार गरी
बुझाउने गरे को छ÷छै न ।

ग)

िरौटी िौज्दातको रकि िामसक रुपिा सम्बजन्ित बैंक र कार्ािलर्सुँग मभडान गरे को छ÷छै न ।

घ)

िरौटी कारोिारको गोश्वारा तथा कार्ािलर्गत अमभले ख खाता राखेको छ÷छै न ।

ङ)

िरौटीको भुक्तानी आदे श दताि गनि र र्ेक बुझाउन छु ट्टै भुक्तानी आदे श दताि र्लानी खाता राखेको छ÷छै न ।

7.६

रािथि सम्बन्िी परीक्षण

र्) िरौटी वर्ताि गदाि पवहले राख्ने सिर्को प्रर्ोिन र वर्ताि गदाि सम्पन्न कार्िको मभडान हुन्छ÷हुुँदैन।

र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

रािथि खाता सञ्चालन भएका बैंकहरूको सं ख्र्ा कमत छ ।

ख)

हरे क र्दन शीषिकगत रािश्व खाताको बैंक थटे टिेन्ट मलई आम्दानी बाुँिेको छ÷छै न ।

ग)

कार्ािलर्गत रािथि आम्दानीको िामसक वििरण (अनुसूजर्–३६) सं कलन हुने गरे को छ÷छै न ।

घ)

रािथि शीषिकको वििरण, रािथि आम्दानी गने सबै कार्ािलर्को कोड नं., नाि र एकल रािथि खाता
नम्बर सवहतको वििरण सििसािारणले दे ख्न सक्ने थथानिा टाुँस गररएको छ÷छै न ।

ङ) दै मनक रुपिा प्राप्त हुने बैंक थटे टिेन्ट र रािथिको भौर्रका आिारिा गोश्वारा भौर्र उठाई दै मनक कुल
रािथि आम्दानी बांिी अनुसूजर्–३४ बिोजििको रािथि आम्दानी खातािा प्रवि� गने गरे को छ÷छै न ।
र्) जिल्लािा एक भन्दा बढी बैंकिा रािथि िम्िा हुने भएिा बैंकगत रुपिा अलग अलग आम्दानी दे जखने गरी
अमभलेख राखेको छ÷छै न ।
छ)

रािथि आििन गने प्रत्र्ेक कार्ािलर्बाट िवहना मबतेको ७ र्दन मभर कोष अिथथाको िामसक वििरण
(ि.ले .प.र्ा.नं.115) र बैंक वहसाि वििरण र्ाराि ि.ले .प.र्ा.नं. 109(साविक१5क), रािथि
बैंकवहसाब वििरण सिार्ोिन र्ाराि (अनुसूर्ी ४५), गत आ.ि.को नगद िौज्दात बैंक दाजखला प्रमतिेदन’
प्राप्त गने गरे को छ÷छै न ।

ि)

सरकारी कारोिार गने बैंकहरूबाट अनुसूर्ी ३५ बिोजििको दै मनक बैंक थटे टिेन्ट, अनुसूर्ी –३६ को
ढाुँर्ािा कार्ािलर्गत रािथि आम्दानीको िामसक वििरण तथा स.का.र्ा.नं. ३ प्राप्तगने गरे को छ÷छै न ।
र्सरी कार्ािलर् र बैंकबाट प्राप्त वििरणहरू मभडान गरी कम्प्र्ुटरिा प्रवि� गरे को छ÷छै न ।

झ)

रािथि रकि वर्ताि गदाि अपनाउनु पने कार्िविमि र सं लग्न राख्नुपने कागिात राखेको छ÷छै न ।

ञ)

मनदे जशकाको शीषिकगत÷कार्ािलर्गत रािथि तथा बैंक वहसाब सिार्ोिन वििरण (अनुसूर्ी४७) र
शीषिकगत रािथि तथा बैंक वहसाब सिार्ोिन वििरण (अनुसूर्ी ४८) तर्ार गने गरे को छ÷छै न।

ट)

रािथि आम्दानीको बैंकगत वििरण (अनुसूर्ी ५०) तर्ार गने गरे को छ÷छै न ।
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ठ)

कार्ािलर्हरूिाट प्राप्त र्ाुँटिारीहरू तथा बैंक शाखाहरूबाट प्राप्त कार्ािलर्गत रािथि आम्दानीको िामसक
वििरण (अनुसूर्ी ३६) का आिारिा कार्ािलर्गत रािथि तथा बैंक वहसाब सिार्ोिन वििरण (अनुसूर्ी
४९) तर्ार गने गरे को छ÷छै न ।

ड)

रािथि सं कलन गने बैंक शाखाहरूबाट प्राप्त कार्ािलर्गत रािथि आम्दानीको िामसक वििरण (अनुसूर्ी
३६) का आिारिा रािथि आम्दानीको कार्ािलर्गत वििरण (अनुसूर्ी ५१) तथा कार्ािलर्हरूबाट प्राप्त
गत आ.ि. िा कार्ािलर्िा पेश नभएको भौर्रको मभडान वििरण (अनुसूर्ी ४६) को आिारिा सोही
ढाुँर्ािा जिल्लाको एकीकृत वििरण तर्ार गने गरे को छ÷छै न।

ढ)

बैंकबाट दै मनक रुपिा रािथि तर्िको बैंक थटे टिेन्ट प्राप्त गरी विमनर्ोिन तर्िको मनदे जशका बिोजिि
प्रदे श सरकार खातािाट खर्ि ले जख बैंकको नाििा रकि िम्िा गनि बैंकलाई ले ख्ने परिा सो र्दन रािथि
खातािा िम्िा भएको रकि सिार्ोिन गनि सिेत बैंकलाई लेखी सो को िानकारी प्रदे श लेखा मनर्न्रक
कार्ािलर् कोष प्रशासन शाखािा सोही र्दन गराउने गरे को छ÷छै न ।

ण)

म्र्ाद नाघेका भौर्रहरूको आम्दानी बाुँध्ने गरे को छ÷छै न ।
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खण्ड–आठ
कायवसञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापिीक्षण

प्रदे श आन्तररक ले ख-ापरीक्षण
103 - मनदे जशका, २०७८

8.1

कार्ि सञ्चालन कोषको आन्तररक लेखापरीक्षण
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

गोश्वारा भौर्र साथ विल भरपाई, आदे श सं लग्न छ÷छै न । बैंक नगदी वकताब, बिेट खाता, सहार्क
खातािा प्रवि� भएको छ÷छै न ।

ख)

र्ो कोष उत्पादनिूलक िा व्र्ािसार्िूलक काि गरी बथतु िा सेिा मबक्री गने सरकारी मनकार्िा रहने

ग)

सं जर्त कोष (रािथि) िा दाजखला हुने आम्दानीबाट प्रदे श सरकारबाट तोवकए बिोजिि छु याएको रकि

हुुँदा कोषबाट गररएको खर्ि विमनर्ोिन बिेटबाट पमन खर्ि गरी दोहोरो भुक्तानी भएको छ÷छै न ।

र्स खातािा दाजखला गरे को हो÷होइन र रािथि दाजखला गनुपि ने रकि रािथि खातािा िम्िा गरे को
छ÷छै न ।
घ)

कोषको थथापना गनि प्रदे श सरकारबाट थिीकृमत र्दइएको हो÷होइन ।

ङ)

ऐनिा तोवकए अनुरुप सम्बजन्ित मनकार्िा िामसक तथा िावषिक प्रमतिेदन पठाएको छ÷छै न ।

र्)

खर्ि गनि तोवकएको कार्िबाहेक अन्र् प्रर्ोिनिा खर्ि गरे को छ÷छै न ।

छ)

आम्दानी, खर्ि र बाुँकी रकि स्रे थता र बैंक िौज्दातसुँग मभडान भएको छ÷छै न ।

ि)

िुन प्रर्ोिनका लामग कार्ि सञ्चालन कोष खाता सञ्चालन भएको हो, सो प्रर्ोिन बाहेकका रकिहरू उक्त
खातािा आम्दानी खर्ि भएको छ÷छै न ।

8.2

अन्र् कोषहरूको आन्तररक लेखापरीक्षण
प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्को थिीकृमतिा सञ्चालन भएका (कार्िसञ्चालन तथा अन्र् खाताहरूको पमन)
आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि दे हार्का कुरा हेनपिु नेछ ।

क)

गोश्वारा भौर्रसाथ विल भरपाई, आदे श सं लग्न छ÷छै न। बैंक नगदी वकताब, बिेट खाता, सहार्क खातािा
प्रवि� भएको छ÷छै न ।

ख)

आम्दानी, खर्ि र बाुँकी रकि स्रे थता र बैंक िौज्दातसं ग मभडान भएको छ÷छै न ।

ग)

खर्ि गनि तोवकएको कार्िबाहेक अन्र् प्रर्ोिनिा खर्ि गरे को छ÷छै न ।
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खण्ड–नौ
वजन्सी लेखाको आन्तरिक लेखापिीक्षण

प्रदे श आन्तररक ले ख
-ापरीक्षण
105 - मनदे जशका, २०७८

9.१

खररद आदे श (ि.ले.प.र्ा.नं.402 साविक ४५)
र्सिा दे हार्का विषर्हरू हेनप
िु दिछुः

क)

सािान खररद गनिका लामग खररद आदे शको प्रर्ोग छ÷छै न ।

ख)

खररद आदे शिा मसलमसलेिार नम्बर राजखएको छ÷छै न ।

ग)

खररद आदे श अमिकारप्राप्त अमिकारीले थिीकृत गरे को छ÷छै न ।

घ)

खररद आदे शिा उल्लेख गनुपि ने सम्पूणि वििरण भररएको छ÷छै न ।

9.२

दाजखला प्रमतिेदन र्ाराि (ि.ले.प.र्ा.नं. 403 साविक ४६)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

प्राप्त भएका सािानहरू खररद आदे शिा उल्ले जखत थपेसीवर्केसन अनुसारकै प्राप्त भएको भनी सम्बजन्ित
विशेषज्ञबाट प्रिाजणत छ÷छै न ।

ख)

सम्बजन्ित थथानिा िालसािान उपलब्ि गराउने सति भए उक्त थथानिा सािान पुर्ािएको प्रिाण छ÷छै न।

ग)

दाजखला प्रमतिेदन सम्बजन्ित कििर्ारीले भरे र हथताक्षर गरे को छ÷छै न ।

घ)

प्राप्त भएका सािानहरू जिन्सी खातािा प्रवि� गरे को छ÷छै न ।र्सरी प्रविषट गदाि िु.अ.कर सवहत िूल्र्
खुलाएर आम्दानी बाुँिेको छ/छै न ।

9.३

खर्ि भएर निाने (खप्ने िालसािानको) जिन्सी खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 408 साविक ४७)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

थिीकृत र्ाराि अनुसार कै खप्ने सािानको जिन्सी खाता प्रर्ोग गरे को छ÷छै न ।

ख)

खररद िा अन्र् स्रोतबाट प्राप्त भएको सािान जिन्सी खातािा सात र्दन मभर आम्दानी गरे को छ÷छै न ।

ग)

हथतान्तरण भई आएका सािानहरू हथतान्तरण र्ाराििा उल्लेख भए अनुरुप नै आम्दानी बामिएको
छ÷छै न ।

घ)

हथतान्तरण भएको छ भने हथतान्तरण र्ारािको सबै वििरणहरू भरे को तथा थिीकृत भएको छ÷छै न ।

ङ)

मिन्हा भएको छ भने मिन्हा ररपोटि र्ाराि जिन्सी खातािा प्रवि� गनि प्रर्ोगिा ल्र्ाइएको छ÷छै न।

र्)

कार्ािलर् प्रिुख िा मनिले तोकेको कििर्ारीले एक आमथिक िषििा कजम्तिा १(एक) पटक जिन्सी मनरीक्षण
गरे को छ÷छै न र जिन्सी मनरीक्षण प्रमतिेदन तर्ार गरे को छ÷छै न ।

छ)

ँ
ुँ ाहरू मनर्मित गरे को छ िा छै न।
जिन्सी मनरीक्षण प्रमतिेदनिा औल्र्ाइएका
अमनर्मित बूद

ि)

दातृसंथथाबाट सोझै भुक्तानी िा िथतुगत सहार्ताको रूपिा प्राप्त भएका खप्ने सािानहरूको अमभलेख राख्ने
गरे को छ िा छै न ।

झ)

जिन्सी खातािा दे खाइएको िौज्दातसुँग कार्ािलर्िा रहेको सािानको भौमतक परीक्षण आिश्र्कता अनुसार
गने (विशेष गरी मनिी प्रर्ोगिा आउने प्रकृमतका सािानहरूको हकिा) ।

ञ)

बालमगरीिा खप्ने सािानहरू उपलब्ि गराइएको छ भने बालमगरी र्दने वकताबिा अमभले ख राखेको छ÷छै न ।

ट)

खप्ने सािानहरूको सञ्चर् व्र्िथथा कथतो छ र सं रक्षण व्र्िथथा उजर्त छ÷छै न ।

ठ)

खप्ने िालसािानहरू आिश्र्कता अनुसार ििित गने र कािको प्रर्ोिनिा ल्र्ाएको छ÷छै न ।

ड)

कार्ािलर्को प्रर्ोगिा नआउने तथा कार्ािलर्को आिश्र्कता भन्दा बढी हुने गरी खप्ने सािानहरूको
आपूमति गररएको छ÷छै न ।
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ढ)

खप्ने िालसािानहरूिा खाता पाना नं. खुलाई सं केत राख्ने गरे को छ÷छै न ।

ण)

जिन्सी सािानहरू बुझेको व्र्जक्तगत वििरण खुल्ने गरी सहार्क खाताहरू राजखएको छ÷छै न ।

त)

िैदेजशक सहर्ोगबाट सं र्ामलत आर्ोिनाहरूिा विदे शी सल्लाहकारहरूले र ठे केदारहरूले हथतान्तरण गरे को
सािानहरू आम्दानी िनाएको छ÷छै न ।

थ)

जिन्सी मनरीक्षण प्रमतिेदनिा उल्लेख भएका काि नलाग्ने िालसािानहरूलाई मललाि मबक्रीको लामग
कारिाही गने गरे को छ÷छै न ।

द)

विदे शी अनुदान िा ऋण सहार्ता अन्तगित प्राप्त िथतुगत सािानहरू आम्दानी बाुँिी प्राप्त भएको १५ र्दन
मभर सम्बजन्ित विभाग, िन्रालर्, प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्िा िानकारी र्दएको छ÷छै न ।

9.४

हथतान्तरण र्ाराि (ि.ले.प.र्ा.नं.406 साविक ४८)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

हथतान्तरण र्ाराि ३ प्रमत तर्ार गरी २ प्रमत बुजझमलने कार्ािलर्िा पठाई र १ प्रमत प्रिाजणत गरी
राजखएको छ÷छै न ।

ख)

सािान हथतान्तरण भएको खण्डिा हथतान्तरण गररएका सािान खर्ि नहुने भए जिन्सी खाता ि.ले .प.र्ा.नं.
408 िा खर्ि हुने भए ि.ले.प.र्ा.नं. 407 िा खर्ि िनाएको छ÷छै न ।

ग)

हथतान्तरण र्ाराििा भनुप
ि ने वििरणहरू सबै भरे को र सािान प्राप्त गनेले बुजझमलएको हथताक्षर छ÷छै न।

घ)

िैदेजशक सहार्ता अन्तगित प्राप्त िालसािानहरूको िूल्र्ाङ्कन गरी आमथिक वििरणिा सिािेश गररएको
छ÷छै न ।

ङ)

हथतान्तरण भई आएका िालसािानहरूिा भन्सार छू ट र्दईएको भए त्र्सको लगत राजखएको छ÷छै न ।

9.५

जिन्सी मनरीक्षण र्ाराि (ि.ले.प.र्ा.नं.411 साविक ४९)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

कार्ािलर् प्रिुखले आफ्नो कार्ािलर्को िषिको कजम्तिा एक पटक आर्ैं िा अन्र् कििर्ारी खटाई जिन्सी
मनरीक्षण गराएको छ÷छै न ।

ख)

खर्ि हुने सािान तथा खर्ि नहुने सािानको जिन्सी मनरीक्षण गदाि ि.ले.प.र्ा.नं. 411 लाई छु ट्टाछु ट्टै प्रर्ोग
गरे को छ÷छै न ।

ग)

भौमतक मनरीक्षण भएको छ भने जिन्सी मनरीक्षण र्ाराििा कार्ािलर् प्रिुखद्वारा प्रिाजणत भएको छ÷छै न ।

घ)

जिन्सी खाताले दे खाएको िौज्दात र गन्तीिा र्रक परे को प्रमतिेदनिा उल्लेख पाईएिा र्रकमिलान गनि
कारिाही भएको छ÷छै न ।

ङ)

जिन्सी मनरीक्षण प्रमतिेदनिा ििित गनि आिश्र्क पने, हराएको, मबिेको र मललाि गनुि पने तथा
आिश्र्कभन्दा बढी भएको सािानहरू भनी उल्लेख भएकोिा सो उपर आिश्र्क कारिाही भएको छ÷छै न ।

र्)

जिन्सी मनरीक्षण र्ाराििा दे खाएको िौज्दातसुँग छड्के िा पूरै थथलगत मनरीक्षण गरी कार्ािलर्ले गरे को
जिन्सी मनरीक्षणको थतर सिेत मनिािरण गने ।
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9.६

जिन्सी मनसगि÷मिनाहा र्ाराि (ि.ले.प.र्ा.नं.410 साविक ५०)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

मिन्हा र्दने अमिकारी िा समिमतको मनणिर् छ÷छै न ।

ख)

मनणिर्ानुसारको पररणाि मनसगि िा मिन्हा र्दईएको छ÷छै न ।

ग)

ि.ले.प.र्ा.नं. का सबै िहल भररएको छ/छै न ।

घ)

मनणिर् अनुसारको सािान र पररिाण जिन्सी खाताबाट घटाईएको छ÷छै न ।

9.७

खर्ि भएर िाने जिन्सी खाता (ि.ले.प.र्ा.नं.407 साविक ५२)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

खर्ि भई िाने सािानको जिन्सी खाता थिीकृत र्ाराि अनुसार प्रर्ोग गरे को छ÷छै न ।

ख)

खररद आदे श अनुसार खररद भएको सािानहरू जिन्सी खातािा प्रवि� भएको छ÷छै न ।

ग)

हथतान्तरण भएका सािानहरू हथतान्तरण र्ाराि अनुरुप नै आम्दानी बाुँमिएको छ÷छै न ।

घ)

र्र्द हथतान्तरण भएको छ भने हथतान्तरण र्ाराि सबै वििरणहरू भरे को तथा थिीकृत भएको छ÷छै न।

ङ)

र्र्द मिन्हा भएको छ भने मिन्हा ररपोटि र्ाराि जिन्सी खातािा प्रवि� गनि प्रर्ोगिा ल्र्ाएको छ÷छै न ।

र्)

कार्ािलर् प्रिुख िा मनिले तोकेको कििर्ारीले एक आमथिक िषििा कजम्तिा दुई पटक जिन्सी मनरीक्षण
गरे को छ÷छै न ।

छ)

ुँ ाहरूलाई मनर्मित गररएको छ÷छै न ।
जिन्सी मनरीक्षण प्रमतिेदनिा औ ंल्र्ाइएका अमनर्मित बूद

ि)

दातृसंथथाबाट सोझै भुक्तानी िा िथतुगत रूपिा प्राप्त भएको नखप्ने िालसािानहरूको अमभलेख गररएको
छ÷छै न ।

झ)

जिन्सी खातािा दे खाइएको िौज्दातसुँग कार्ािलर्िा रहेको सािानको भौमतक परीक्षण आिश्र्कता अनुसार
गने गररएको छ/छै न।

ञ)

खर्ि हुने सािानहरूको सञ्चर् र सं रक्षण व्र्िथथा उजर्त छ÷छै न ।

ट)

कार्ािलर्को प्रर्ोगिा नआउने तथा कार्ािलर्को आिश्र्कताभन्दा बढी हुनेगरी सािानहरू खररद गररएको
छ÷छै न ।

ठ)

मनिािण साििीहरू खर्ि िनाइएकोिा खर्ि भएको पुष्याुँई नापी वकताब र साइट रजि�रबाट हुन्छ÷हुुँदैन ।

9.८

घरिग्गाको लगत वकताब (ि.ले.प.र्ा.नं.417 साविक ५३)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

प्रत्र्ेक कार्ािलर्ले कार्ािलर्को थिामित्ििा रहेको घर िग्गाको लगत अद्यािमिक गरी राखेकोछ÷छै न ।

ख)

िग्गाको िग्गािनी प्रिाणपूिाि प्राप्त भएको छ÷छै न ।

ग)

लगत वकताबिा िूल्र्, क्षेरर्ल, नाप आर्दको अमभलेख राजखएको छ÷छै न ।

घ)

घर िग्गा सं रक्षणको उजर्त व्र्िथथा छ÷छै न ।
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9.९

भाडािा र्दएको सम्पजत्तको अमभलेख खाता (ि.ले.प.र्ा.नं.416 साविक ५५ र 56)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः

क)

मनिािररत ढाुँर्ािा भाडािा मलने र्दने वकताब राखेको छ÷छै न ।

ख)

भाडािा र्दइएको सािानहरू मनिािररत प्रकृर्ाको आिारिा र्दइएको हो÷होइन र प्राप्त गने कार्ािलर्को भपाई
छ÷छै न ।

ग)

मनिािररत दर अनुसार भाडािा गएको सम्पूणि अिमिको भाडा असुल गररएको छ÷छै न ।

घ)

प्राप्त रकि सम्बजन्ित खातािा िम्िा गरे को छ÷छै न।

ङ)

भाडािा मलएको िेमसनको भाडा सम्झौता छ÷छै न ।

र्)

मनिािररत ढाुँर्ािा भाडािा मलएको िेसीन औिारको अमभले ख राजखएको छ÷छै न ।

छ)

िेमसन भाडािा मलने वकताबिा अमभले ख गररएका सािान तथा औिारहरू थिीकृमत प्राप्त र्ाराि अनुसार
छन् िा छै नन् ।

ि)

भाडािा प्राप्त सािानहरूको भाडा मनिािररत दरिा भुक्तानी गररएको छ÷छै न । सो िा मनर्िानुसार लाग्ने
कर कटाएको छ÷छै न ।

झ)

र्र्द भाडािा मलएको सािानको म्र्ाद िा सिर्को िृवद्द भएको छ भने सोको िानकारी पठाउने,
कार्ािलर्बाट प्राप्त भएको छ÷छै न ।

9.१0 सिारी सािन र िेमसन प्रर्ोगको लगबुक (ि.ले.प.र्ा.नं.905 साविक १)
र्सिा दे हार्का विषर्हरू हेनपिु दिछुः
क)

सिारी सािन प्रर्ोगिा छ÷छै न ।

ख)

सिारी सािनलाई खर्ि नहुने जिन्सी खातािा आम्दानी बाुँिेको छ÷छै न ।

ग)

सिारी सािनको बीिा÷तेश्रो पक्ष बीिाको अमभलेख अद्यािमिक राखेको छ÷छै न ।

घ)

प्रत्र्ेक सिारीको लगबुक छु ट्टाछु ट्टै राखेको छ÷छै न र सो लगबुक कार्ािलर्िा बुझाएको छ÷छै न।

ङ)

प्रत्र्ेक सिारी िा िेमसनको र्जल्त िेमसन िा सिारी लगबुक राखेको छ÷छै न ।

9.१1 ििित सम्भार तथा संरक्षण आिेदन र्ाराि (ि.ले.प.र्ा.नं.414) र ििित सम्भार तथा संरक्षण
अमभलेख खाता (ि.ले.प.र्ा.नं.415)
क)

ििित सम्भार तथा सं रक्षण आिेदन र्ाराििािा जिन्सी सािानको ििित तथा सम्भारको वििरण राखेको
छ÷छै न तथा ििित सम्भार तथा सं रक्षण अमभलेख खातािा खर्िको अमभलेख राजखएको छ÷छै न ।

ख)

र्र्द जिन्सी सािान कार्ािलर्िा हथतान्तरण भएर आउुँछ िा हथतान्तरण भएर कार्ािलर् बावहर िान्छ भने

सो को साथिा र्ल्ती िेमसन िा सिारीको वकताब -Blue Book_ पमन सुँगै ल्र्ाउने िा पठाउने गरे को
छ÷छै न र्वकन गने ।

ि)

ु ािहरू थटोरिा वर्ताि दाजखला गररएको छ÷छै न र
िेजशनरी औिार, सिारी सािन ििित गदाि र्ेररएका पाटिपि
त्र्सको अमभलेख राजखएको छ÷छै न ।

झ)

प्रत्र्ेक िेजशनरी औिार, सिारी सािनको लामग छु ट्टाछु ट्टै अमभलेख राजखएको छ÷छै न ।

ञ)

प्रत्र्ेक पटक ििित गदािको अमभलेखिा र्ढाएको छ÷छै न।
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खण्ड–दि
िाजस्िको आन्तरिक लेखापिीक्षण

प्रदे श आन्तररक ले खापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

- 111 -

पररर्र्
र्स मनदे जशकािा रािश्वको आन्तररक लेखापरीक्षणका क्रििा लेखापरीक्षकले अिलम्िन गनुि पने कार्िविमिहरु
सिािेश गररएका छन। र्ो मनदे जशकाले िूलत: रािथिका प्रिुख श्रोतहरुका ले खापरीक्षणका कार्िविमिहरु प्रथतुत
गदिछ। रािथिको सं कलन प्रदे श सभाले प्रत्र्ेक िषि पाररत गने आमथिक वििेर्क तथा अन्र् सम्बजन्ित

ऐन,

मनर्िहरु अनुसार हुन्छ।

10.१ रािथिको आन्तररक लेखापरीक्षणको उ�ेश्र् तथा क्षेर
क)

रािथि आम्दानीको आन्तररक लेखापरीक्षण सरिमिन तहिै गरी दे जखएका रुटी, कैवर्र्त तथा अमनर्मितता
मछटो छररतो ढं गबाट र्छ्यौट गनि सहर्ोग पु¥र्ाउने ।

ख)

रािथि रकि कुनै वकमसिले दाजखला हुन छू ट भएको तथा िथर्ौट िा वहनामिना भएको भए सिर्िै पत्ता
लगाई असुल उपर तथा दाजखला गनि लगाउने ।

ग)

उठ्नु पने भनी कानून बिोजिि तोवकएको िा अमिकार प्राप्त अमिकारीबाट मनिािरण भएको रािथि
उठ्यो÷उठे न, उठे को सबै रकि रािथि खाता (सं जर्त कोष) िा दाजखला भर्ो÷भएन र उठ्न बाुँकी
रकिको लगत राखेको छ÷छै न हेरी िाुँर्ी प्रमतिेदन गने ।

घ)

रािथि प्रशासनलाई थिच्छ, पारदशी, मनर्मित तथा उत्तरदार्ी बनाउने ।

ङ)

छू ट रािश्व एिि् वर्ताि गनुि पने रािश्व तथा मतनको िैिमनकताको पुनरािलोकन गने।

र्)

आर्/अनुिानको र्थाथिता परीक्षण गने, आर्/अनुिान थितन्र, पर्ािप्त र भरपदो पृष्टभुमििा आिाररत
भएको सुमनजित गने।

10.२ सम्भावित िोजखिहरू र मनर्न्रणका उपार्हरु
10.2.1 सम्भावित िोजखिहरू
क)

कुनै वकमसिले रािथि िथर्ौट िा वहनामिना भएको छ÷छै न ।

ख)

प्राप्त रािथि रकि सिर्िै रािथि खातािा दाजखला गरे को छ÷छै न ।

ग)

प्राप्त रािथि दरिन्दी अनुसार असुल गरे को छ÷छै न ।

घ)

िोड िम्िा र्रक पारी उठे को रकि भन्दा घटी दाजखला गरे को छ÷छै न ।

ङ)

रािथि लगत िा असुली रकि जिम्िेिारी सादाि घटी गरी सारे को छ÷छै न ।

र्)

रमसदिा शंकाथपद वकमसिले केरिेट गरी सच्र्ाएको छ÷छै न ।

छ)

रमसदको मसलमसलेिार नम्िर मिलेको छ÷छै न । रमसद मनर्न्रण खाता राखेको छ÷छै न ।

ि)

गत विगत सालको बाुँवक बक्यौता सिेत असुल उपर गनुि पनेिा र्ालु िषिको िार मलई
अजघल्ला िषिको रािथि छु टाएको छ÷छै न ।

झ)

एक पटक रािथि बुझाएको रमसद िा प्रिाणको आिारिा पटक पटक सेिा मलएको िा
कर र्छर्ोट गराएको छ÷छै न ।

ञ)

कार्ािलर् हातािा बैंक भएिा बैंक िार्ति रािश्व मलएको छ÷छै न ।

ट)

कार्ािलर्को रािश्वको वहसाि र प्रदे श लेखाको रािश्व वहसाि मभडान गरे को छ÷छै न ।
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10.2.2 मनर्न्रणका उपार्हरु
क)

रािश्व श्रे थता अध्र्ािमिक तुल्र्ाउने।

ख)

रािश्व रकि प्रर्मलत कानून बिोजिि प्राप्त गरर दाजखला गने गराउने।

ग)

र्थाथि र विश्वसमनर् प्रमतिेदन तोवकएको सिर्िा गने गराउने।

घ)

रािश्व कारोिारको आन्तररक िाुँर् िूल्र्ांकन तथा मनर्न्रणको व्र्िथथा मिलाउने।

10.३ आन्तररक लेखापरीक्षण कार्िको र्ोिना तथा तर्ारी
र्सिा दे हार्का विषर्हरूिा िानाकारी राख्नुपदिछुः
क)

रािथि प्रशासनको सं गठन सं रर्ना र काि, कतिव्र् र अमिकारको ज्ञान,

ख)

रािथि श्रे थता सम्बन्िी ज्ञान,

ग)

रािथि दरिन्दीका लामग प्रर्मलत ऐन मनर्िहरू,

घ)

रािथि िगीकरण र व्र्ाख्र्ा बारे को ज्ञान,

ङ)

व्र्िथथापनसं ग छलर्ल तथा अन्तवक्रिर्ा,

र्)

िावषिक तथा आिमिक र्ोिनाहरु,

छ)

ले खा सम्िजन्ि नीमत तथा विषर्हरु।

10.४ नगदी/प्राप्ती रमसद (ि.ले.प.र्ा.नं.101 साविक ११)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

नगद (र्ेक तथा ड्राफ्ट सिेत) िा बैंक भौर्रको रुपिा रािथि प्राप्त गरे पमछ अमनिार्ि रुपिा नगदी रमसद
र्दने गरे को छ÷छै न ।

ख)

नगदी/ प्राप्ती रमसदिा मसलमसलेिार रुपिा नदोहोररने गरी रमसद नम्िर छावपएको छ÷छै न ।

ग)

रािथि असुल गनि प्रर्ोग गरीएका रमसदहरू रमसद मनर्न्रण खाताबाट मनष्कासन गरी अपर्लन हुन
नपाउने गरी मनर्न्रणको व्र्िथथा गररएको छ÷छै न ।

घ)

नगद प्राप्त रकि सोको भोमलपल्ट िा तोवकएको अिमि मभर रािथि खातािा बैंक दाजखला गने गरे को
छ÷छै न ।

ङ)

रमसदिा शंकाथपद वकमसिले केरिेट गरी अंक सच्र्ाएको िा थपघट गरे को छ÷छै न ।

र्)

प्रर्ोग गरी बाुँकी रहेका आम्दानी रमसद ठीक सं ख्र्ािा िौिुदा छ÷छै न ।

छ)

र� गररएको रमसदका सबै प्रमत ठे लीिा नै िौिुद छ÷छै न ।

10.५ गोश्वारा भौर्र (ि.ले.प.र्ा.नं.103 साविक १०क)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

रािथि कारोिारको लामग अमनिार्ि रुपिा गोश्वारा भौर्र तर्ार गरे को छ÷छै न ।

ख)

गोश्वारा भौर्रिा र्ढाएको वििरण ठीक छ÷छै न ।

ग)

गोश्वारा भौर्र साथ कारोिारलाई प्रिाजणत गने कागिात (बैंक भौर्र, आम्दानी रमसद आर्द) सं लग्न
छ÷छै न ।

घ)

गोश्वारा भौर्रलाई ि.ले .प.र्ा.नं. 106 र 107 (साविक १०८ क र ख) र 108 (साविक २३) िा
ठीक तररकाले प्रवि� गरे को छ÷छै न ।
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ङ)

आम्दानी बाुँिेको प्रत्र्ेक बैंक भौर्रिा “ ........मिमतिा आम्दानी िनाइर्ो “ भन्ने छाप लगाएको छ÷छै न ।

र्)

नगद आम्दानी िनाई सवकएको तर Collection हुन बाुँकी Good For Payment र्ेक तथा ड्राफ्टको लगत
राखी अनुगिन गरे को छ÷छै न ।

10.६ रािथि आम्दानी दै मनक नगद प्राप्ती खाता (ि.ले.प.र्ा.नं.106 साविक १०८ क)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

ुँ ा कावटएका प्रत्र्ेक आम्दानी रमसद र्स खातािा सम्बजन्ित रािथि शीषिकिा प्रवि�
नगद रािथि प्राप्त हुद
गरे को छ÷छै न ।

ख)

दै मनक रुपिा उपरोक्तानुसार सबै आम्दानी रमसद र्स खातािा प्रवि� गरी शीषिकगत रुपिा िोड िम्िा
गरी कुल आम्दानीको वहसाब तर्ार गरे को छ÷छै न ।

ग)

नगदी/ प्राप्ती रमसदको शीषिकगत आम्दानीको आिारिा दै मनक रुपिा गोश्वारा भौर्र तर्ार गरे को छ÷छै न ।

घ)

र्स खाताले दे खाएको नगद रािथि बैंक दाजखला गरी सो को बैंक भौर्र अनुसूर्ी १०.४ को बैंक
दाजखला वििरणिा र्ढाएको छ÷छै न।

10.७ रािथि आम्दानीको दै मनक बैंक भौर्र खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 107 साविक १०८ ख)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

बैंक भौर्रको रुपिा प्राप्त रािथिका लामग कावटएका प्रत्र्ेक नगदी/ प्राप्ती रमसद र्स खातािा सम्बजन्ित
रािथि शीषिकिा प्रवि� गरे को छ÷छै न ।

ख)

नगदको रुपिा प्राप्त रािथि कार्ािलर्ले बैंक दाजखला गरे को भौर्र र्स खातािा प्रवि� गनि नहुनेिा सो
गरे को छ÷छै न।

ग)

सोही कार्ािलर्को नाििा खुलेको बैंक खातािा िम्िा भएको भौर्र प्राप्त भएको हो÷ होइन ।

घ)

बैंकिा एक भन्दा बढी रािथि खाता भएका कार्ािलर्ले प्रत्र्ेक खाता अनुसारको दै मनक बैंक भौर्र खाता
छु ट्टा छु टै राख्नुपनेिा सो अनुसार गरे को छ÷छै न ।

ङ)

दै मनक रुपिा सबै आम्दानी रमसद र बैंक भौर्र प्रवि� गरी शीषिकगत िोड िम्िाको आिारिा गोश्वारा
भौर्र तर्ार गरे को छ÷छै न।

10.८ रािथि आम्दानीको दै मनक गोश्वारा खाता (ि.ले.प.र्ा.नं.105 साविक १०८)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

ि.ले.प.र्ा.नं 106 र ि.ले.प.र्ा.नं 107 को आिारिा दै मनक गोश्वारा भौर्र तर्ार गरी सबै गोश्वारा
भौर्र र्स खातािा प्रवि� गरे को छ÷छै न ।

ख)

ि.ले.प.र्ा.नं 106 र 107 खाताहरूको शीषिकगत रािथिको िोड िम्िा र र्स खाताको िम्िा रकि
मभडे को छ÷छै न ।

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

114

- 114 -

10.९ रािथि आम्दानीको बैंक नगदी वकताब (ि.ले.प.र्ा.नं. 108 साविक २३)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

रािथिको कारोिारका लामग उठाइएका सबै गोश्वारा भौर्र र्स खातािा प्रवि� गररएको छ÷छै न।

ख)

नगद, बैंक र रािथि आम्दानी÷विविि खण्डको डे मबट, क्रेमडट बाुँकी िहलिा गरीएका प्रविव� सही थथानिा
सही तररकाबाट भएको छ÷छै न ।

ग)

ि.ले.प.र्ा.नं. 105 खाताले दे खाएको िम्िा रकि र्स खाताको बैंक बाुँकी र नगद बाुँकी िहलको िोड
रकिसं ग मभडेको छ÷छै न िा र्स खाताको रािथि िहलको क्रेमडट बाुँकी र 105 को िम्िा रकि
बराबर छ÷छै न ।

घ)

र्स खाताको सन्तुलन परीक्षण गदाि नगद, बैंक र रािथि÷विविि तीनै खण्डको डे विट िम्िा रकिको िोड
रकिसं ग उक्त तीनै खण्डको क्रेमडट िम्िा रकिको िोड रकि बराबर हुनपु नेिा भए÷नभएको ।

10.१०. नगद रािथि आम्दानीको बैंक दाजखला वििरण (अनुसूर्ी १०.४)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

ि.ले.प.106 को नगद आम्दानी रकि बैंक खातािा दाजखला भएको छ÷छै न र नगद रािथि रकि
कार्ािलर्ले बैंक दाजखला गरे को भौर्र र्स खातािा प्रवि� गरे को छ÷छै न ।

ख)

एकभन्दा बढी बैंक खाता हुने कार्ािलर्ले खातागत रुपिा अलग अलग राखेको छ÷छै न ।

ग)

ि.ले.प.106 को शीषिकगत िोड िम्िा रकिबाट र्स खाताको शीषिकगत िोड िम्िा रकि घटाउदा
बाुँकी हुन आउने रकि ि.ले .र्ा.नं. 115 को नगद िौज्दातिा दे खाएको रकिसं ग मभडेको छ÷छै न ।

घ)

र्ो खाताको कुल िम्िा रकि, ि.ले.प.र्ा.नं. 107 को कुल िम्िा रकि र अनुसूर्ी ११.३ को
खातागत िम्िा रकिको िोड रकिसं ग ि.ले.प.र्ा.नं. 109 को श्रे थता अनुसारको बैंक िौज्दात मभडेको
छ÷छै न ।

10.११ कोष अिथथाको िामसक प्रमतिेदन (ि.ले.प.115)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

गत िवहना सम्िको आम्दानी र र्ो िवहनाको आम्दानी दे खाइएको रकि रािथि िगीकरण अनुसारका
शीषिकिा राखेको ठीक छ÷छै न । (रािथि िम्िा गनि नमिल्ने िूल शीषिकहरूिा परे को छ÷छै न )

ख)

र्स िवहनाको आम्दानी िहलिा र्ढाएको रकिसं ग ि.ले .प.र्ा.नं. 105 र 108 िा र्ढाएको रकि
मभडे को छ÷छै न ।

ग)

नगद िौज्दातिा दे खाईएको शीषिकगत रकि ि.ले.प.र्ा.नं. 106 को शीषिकगत रकिबाट अनुसूर्ी

घ)

कोषको अिथथािा बैंक दाजखला र नगद िौज्दातको िोड िम्िा ठीक छ÷छै न ।

ङ)

अजघल्लो िवहनाको प्रमतिेदनिा दे खाइएको नगद िौज्दात र्ो िवहना बैंक दाजखला गरे को छ÷छै न।

र्)

पेश गने र थिीकृत गनेले सही गरी प्रिाजणत गरे को छ÷छै न ।

१०.४ को शीषिकगत रकि घटाउुँदा हुन आउने रकिसं ग मभडे को छ÷छै न ।
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10.१२ रािश्व/आम्दानीको लगत र असूली प्रमतिेदन (ि.ले.प.113 साविक १९३)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

र्सिा लगत, असुली, दाजखला र बाुँकी दे खाएको रकि ि.ले.प.र्ा.नं. १05 र 108 िा दे खाएको
रकिसं ग मभडे को छ÷छै न ।

ख)

गत आ.ि.को लगत बाुँकी र्ो आ.ि.िा जिम्िेिारी सारे को मभडेको छ÷छै न ।

ग)

िामसक प्रमतिेदनहरूको िम्िा र िावषिक वििरणको अंक मभडे को छ÷छै न ।

घ)

गत िषिको नगद िौज्दात र्स आ.ि.िा बैंक दाजखला गरे को छ÷छै न ।

10.१३ रािथिको बैंक वहसाि मिलान वििरण (ि.ले.प.र्ा.नं.109 साविक १५क)
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

श्रे थताले दे खाएको खातागत बैंक िौज्दात रकि र बैंक थटे टिेन्टले दे खाएको खातागत बैंक िौज्दात रकि
बराबर छ÷छै न । बराबर नभएिा र्रक रकिको लामग र्रक रकिको कच्र्ािारी– बैंक दाजखला भएको
तर कार्ािलर्िा भौर्र पेश नभएको, गत आ.ि.को भौर्रबाट आम्दानी बाुँमिएको िा अन्र् आिश्र्क
व्र्होरा खुलाई र्ो वििरण तर्ार गरे को छ÷छै न ।

ख)

ुँ ा अनुसूर्ी
एक भन्दा बढी बैंक खाता भएकोिा खातागत रुपिा अलग–अलग ि.ले .प.र्ा.नं. 109 हुने हुद
११.५ को ढाुँर्ािा सारांश वििरण तर्ार गरे को छ÷छै न ।

10.१४ गत आ.ि.को नगद िौज्दात बैंक दाजखला प्रमतिेदन (अनुसूर्ी ११.३ )
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

गत आ.ि को नगद िौज्दात र्स आ.ि.िा दाजखला भएकोिा प्रमतिेदन तर्ार गरे को छ÷छै न ।

ख)

िुन–िुन रािथि शीषिकिा नगद िम्िा गनि बाुँकी मथर्ो, सोही शीषिकिा र्स िषि बैंक दाजखला भएको
छ÷छै न ।

10.१५ र्ातार्ात व्र्िथथा कार्ािलर्को कार्ि र उक्त कार्ािलर्िा प्राप्त हुने रािथिको असुली प्रकृर्ाुः
क)

सिारी दताि तथा नािसारी प्रकृर्ािा सुरु सिारी दतािको लामग मनिािररत ढाुँर्ािा विमभन्न कागिातहरू
(प्रज्ञापन पर, विल, आर्ातकतािको दताि प्रिाण पर, नागरीकता, आर्द) सं लग्न गरी मनिेदन दताि गनुप
ि दिछ ।

ख)

प्राविमिक शाखाबाट सिारी िाुँर् तथा प्रदुषण िाुँर् गराउनु पदिछ ।

ग)

सिारी दताि शाखाबाट लाग्ने सिारी कर तथा अन्र् दथतुर एवकन गने ।

घ)

रािथि लेखा शाखािा िम्िा गने ।

ङ)

सिारी दताि र्ाुँटबाट सिारीको अमभले ख खडा गराउने ।

र्)

कार्ािलर् प्रिुख िा तोवकएका अमिकृतबाट थिीकृत गराउने ।

छ)

थिीकृत प्रिाण परहरूिा दतािबाट छाप लगाई र्दनुपदिछ ।

ि)

निीकरणगदाि मनिदे न दताि गराउने, सिारी दताि र्ाुँटबाट सिारीकर एवकन गराउने, रािथि बुझाउने,
सम्बजन्ित र्ाुँटिा निीकरणरे कडि गराउने र अमिकृतको प्रिाजणत गराई प्रिाणपरिा दतािबाट छाप लगाई
र्दने प्रवक्रर्ा अिलम्िन गनुप
ि दिछ ।

झ)

र्ालक अनुिमतपर वितरण गदाि दरखाथत र्दने, मलजखत एिि् प्रर्ोगात्िक परीक्षा मलई अजन्ति नमतिा
प्रकाशन गरी र्ालक अनुिमत पर वितरण गररन्छ ।
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10.१६ र्ातार्ात कार्ािलर्ले राख्नुपने खाताहरू
क)

सिारी र्लाउने इिाित सम्बन्िी दताि वकताब र्ातार्ात व्र्िथथा मनर्िािली को अनुसूर्ी १३ अनुसारको
वकताब राजखन्छ।

ख)

सिारी र्लाउने इिाित निीकरण दथतुर असुली वकताब र्ातार्ात व्र्िथथा मनर्िािली को अनुसूर्ी २२
अनुसारको वकताब राजखन्छ ।

ग)

सिारी दताि:- र्ो प्रत्र्ेक सिारीको इजन्िन नम्िर, र्ेमसस नम्िर सवहत सम्पूणि वििरण उल्लेख गरी नर्ाुँ
दताि गदाि लाग्ने दथतुर असुली र्ढाउने सिारी दताि वकताब हो ।

घ)

सिारी निीकरणदथतुर असुली वकताब: र्ो प्रत्र्ेक िषि निीकरणगराउनु पने मनिी तथा भाडाका
सिारीहरूका निीकरणदथतुर असुली वकताब हो ।

ङ)

बाटो इिाित पर -Road Permit_ को दताि÷निीकरणवकताब (अनुसजु र् ३८): र्सिा बाटो इिाितको दताि
र निीकरणअमभलेख राजखन्छ ।

10.१७ र्ातार्ात कार्ािलर्िा प्राप्त हुने रािथिको आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि हेनपिु ने कुराहरू:क)

र्ालु आमथिक ऐन÷अध्र्ादे श, सिारी ऐन मनर्ि, विभागीर् मनदे जशका पररपरबाट तोवकएको रकि असुल
गरे को छ÷छै न ।

ख)

कानून बिोजिि लाग्ने दथतुर तथा कर असुली भएको गणना गनि सवकने गरी पर्ािप्त प्रिाण कागि सं लग्न
छ÷छै न ।

ग)

सालसालै निीकरणनगरी िेरै िषिको दथतुर तथा कर र िररिाना सिेत लाग्नेिा सबै िषिको रािथि वहसाब
गरी असुल गनुप
ि ने रकि असुल गरे को छ÷छै न । र्ालू िषिको िार मलई अजघल्ला िषिको रािथि उठाउुँन
छु टाएको छ÷छै न ।

घ)

असुल भई कार्ािलर्िा प्राप्त भएको रािथि सम्बजन्ित रािथि खातािा दाजखला भएको छ÷छै न ।

ङ)

प्राप्त हुनपु ने रािथि रकि, प्राप्त भएको रकि र प्राप्त हुन बाुँकी रािथि रकिको र्थाथि लगत मनर्िानुसार
राख्नु पने खातािा प्रवि� गरी लगत कसी राखेको छ÷छै न ।
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खण्ड–एघाि
धिौटीको आन्तरिक लेखापिीक्षण
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11.१ िरौटीिा िम्िा हुने रकिहरू
प्रदे श आमथिक कार्िविमि मनर्िािली, 2076 मनर्ि 63 अनुसार मनम्नानुसारको प्रर्ोिनको लामगिरौटी
रहने गदिछ :क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र थथानीर् सरकारलाई बुझाउनुपने रािथि अमिि रुपिा बुझाउन।

ख)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र थथानीर् सरकारलाई बुझाउनुपने रािथि कमत बुझाउनु पने भन्ने मनणिर्

ग)

बोलपर िा मललाििा भाग मलनको लामग सम्बजन्ित कार्ािलर्ले तोवकर्दएको रकि दाजखला गनि।

घ)

कुनै काि गनुि अगािै कुनै रकि अमिि िरौटी राख्नु पने भनी शति भएिा त्र्थतो सति पूरा गनि।

ङ)

सरकारी कार्ािलर् िा अदालत िा कुनै मनकार्ले िागेको िरौटी ििानत बुझाउन ।

र्)

अन्र् कुनै कारणबाट िरौटी राख्नुपने भए त्र्थतो रकि बुझाउन ।

नहुुँदै त्र्थतो रािथि रकि अमिि रुपिा बुझाउन ।

11.२ िरौटीिा प्रर्ोग गररने ि.ले.प.र्ा.नं. हरू
िरौटीको अमभलेखन तथा प्रमतिेदनको लामगमनम्नानुसारका ि.ले .प.र्ारािहरू प्रर्ोग हुने हुन्छन:
क)

गोश्वारा भौर्र

ख)

आम्दानी रमसद

ग)

बैंक वहसाबको वििरण

घ)

िरौटीको िाथकेिारी

ङ)

सहार्क खाता

र्)

व्र्जक्तगत िरौटी खाता (ि.ले .प. र्ा.नं. 601)

छ)

गोश्वारा िरौटी खाता (ि.ले .प.र्ा.नं. 602)

ि)

िरौटीको बैंक नगदी वकताि/ वहसाि खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 603)

झ)

बैंक प्रत्र्ाभूमत (Bank Guarantee) अमभलेख खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 604)

ञ)

सरकारी मनकार्ले अन्र् मनकार्िा राखेको िरौटी खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 605)

ट)

सरकारी मनकार्ले अन्र् मनकार्िा राखेको िरौटीको गोश्वारा खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 606)

ठ)

िरौटीको वित्तीर् वििरण (ि.ले .प.र्ा.नं. 607)

ड)

सरकारद्वारा र्दईएको प्रत्र्ाभूमत (Guarantee) को अमभलेख खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 608)

ि)

िरौटीको वित्तीर् वििरण (ि.ले .प. र्ा.नं. 607)

11.३ िरौटीको आन्तररक लेखापरीक्षण
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

िरौटी खातािा र्ढाएको प्रत्र्ेक प्रविव�सं ग सम्बजन्ित कागिात िाुँच्ने । िरौटी रकि आम्दानी बाुँिेको र
वर्ताि खर्ि लेखेकोिा मनर्िपूिक
ि को प्रकृर्ा र पर्ािप्त आिार प्रिाण सं लग्न गररएको छ÷छै न ।

ख)

ुँ ा आम्दानी रमसद काटे को छ÷छै न ।
िरौटी आम्दानी हुद

ग)

सदरथर्ाहा गरे कोिा सो रकि रािथििा आम्दानी बाुँिेको छ÷छै न ।

घ)

मनर्िानुसार म्र्ाद पुगेको िरौटी वर्ताि िा सदरथर्ाहा गरी खाताबन्द गरे को छ÷छै न ।

ङ)

बैंकिा बढी िौज्दात दे जखएको रकि मनर्ििा तोवकए अनुसार सदरथर्ाहा गरे को छ÷छै न ।
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र्)

व्र्जक्तगत िरौटी खाताको आिारिा आ.ि.को अन्त्र्िा नाि नािेसी सवहतको वििरण तर्ार गरे को
छ÷छै न।

छ)

िरौटी खाता, व्र्जक्तगत िरौटी खाता र नािनािेसी वििरणको िोड िम्िा ठीक छ÷छै न ।

ि)

व्र्जक्तगत नािनािेसी अनुसारको िरौटी रकि र गोश्वारा िरौटी खाता (ि.ले.प.र्ा.नं. 602) को िरौटी
बाुँकीिा दे खाइएको िौज्दात रकि मभडे को छ÷छै न ।

झ)

िरौटी खाताको िौज्दात र िाथकेिारी तथा आमथिक वििरणको िौज्दात मभडेको छ÷छै न ।

ञ)

िरौटी खाताले दे खाएको बैंक बाुँकी र प्रदे श लेखा अनुसारको बाुँकी मभडे को छ÷छै न। नमभडेकोिा कारण
खुलाईएको छ÷छै न।

ट)

कार्ािलर्िा प्राप्त िरौटी रकि र्थाजशघ्र बैंक िम्िा गरे को छ÷छै न ।

ठ)

गत आ.ि.सम्िको िौज्दात र्स आ.ि.िा जिम्िेिारी सादाि श्रे थता अनुसारको िौज्दात सारे को ठीक छ÷छै न ।

ड)

िरौटी रकि अन्र् प्रर्ोिनिा िा अन्र्र सापटी लगी खर्ि गरे को छ÷छै न । सापटी लगी खर्ि गरे को भए
वर्ताि िा सोिभनाि गरे को छ÷छै न ।

ढ)

बोलपर िा मसलिन्दी दरभाऊ पर साथ मनर्िानुसार िा बोलपर सूर्ना बिोजििको मललाि विक्री, भाडा
रकि िरौटी राखेको छ÷छै न र नगदै रुपिा प्राप्त त्र्थतो रकि अविलम्ि िरौटी खातािा आम्दानी बाुँिेको
छ÷छै न ।

ण)

ठे क्काको विल भुक्तानी र्दं दा मनर्िानुसार िरौटी रकि कट्टा गरे को छ÷छै न ।

त)

िरौटी कट्टा गरे को रकि आम्दानी बाुँिी प्रत्र्ेक ठे केदारको व्र्जक्तगत िरौटी खातािा अद्यािमिक गरी
राखेको छ÷छै न ।

11.४ िरौटी वर्ताि गदाि हेनपिु ने विषर्हरू
र्सिा दे हार्का पक्षहरू हेनपिु दिछुः
क)

काि सम्पन्न गरे पमछ सम्झौता बिोजििको अिमिसम्ि ििित सं भार गरे को िा ििित गनुप
ि ने अिमि नाघेको,
ििित गनुि नपने भनी सम्बजन्ित प्राविमिकले मसर्ाररस गरे को छ÷छै न ।

ख)

उक्त काि बापतको लाग्ने कर तथा िूल्र् अमभिृवद्द कर दाजखला भएको भनी कर कार्ािलर्को कर
र्ुकुिा प्रिाण िा कर र् ुक्ता प्रिाण िा िू.अ. कर सिार्ोिन पर पेश गरे को छ÷छै न ।

ग)

रासन ठे क्काको िरौटी वर्ताि गदाि कबोल अनुसारको काि सम्पन्न गरे को िा कबोल अनुसारको रकि
बुझाएको छ÷छै न ।

घ)

एउटा काि पूरा भई िरौटी वर्ताि हुने अिथथा भएता पमन सोही ठे केदारको अको ठे क्काको काि पूरा नगरी
ठे क्का तोमडएको र बाुँकी काि पूरा गनि लागेको बढी खर्ि मनिबाट असुल उपर गनुपि ने अिथथा छ÷छै न।

ङ)

ठे क्का तोमडई िा कुनै कारणले िर्त हुने मनणिर् भएको िरौटी िर्त गरी रािथि खातािा िम्िा गरे को
छ÷छै न।

र्)

आन्तररक रािथि कार्ािलर्ले ठे केदारको रकि पठाइर्दनु र बाुँकी वर्ताि र्दनु भनी लेखी आएको भएिा
सो अनुसार गरे को छ÷छै न।

छ)

सिारी सािन तथा अन्र् िालसािानको िारे न्टी

ुँ ा सो
वपररर्ड नकाटी िरौटी वर्ताि र्दन नमिल्ने हुद

अनुसार छ/छै न।
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खण्ड–बाह्र
वित्तीय िस्तान्तिण सम्िन्धी आन्तरिक लेखापिीक्षण
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सं घीर् वित्त व्र्िथथापनको िहत्िपूणि आर्ािको रुपिा रहेको अन्तर सरकारी वित्तीर् हथतान्तरणिा
सं वििानको व्र्िथथा र अन्तर-सरकारी वित्त व्र्िथथापन ऐन 2074 बिोजिि रािश्व बाुँडर्ाुँट, अनुदान
(सिानीकरण, सशति, सिपूरक, विशेष), ऋण पररर्ालन लगार्तका विषर्हरु पदिछन ।प्रदे श तहको
सं रर्नाले सं घीर् सरकारिाट रािश्व बाुँडर्ाुँट िाट िु.अ.कर तथा आन्तररक अन्तशुल्क िापतको राविर्
प्राकृमतक श्रोत तथा वित्त आर्ोगको मसर्ाररस बिोजििको रकि प्राप्त गदिछ । प्रदे शले थथानीर् तहलाई
आर्ूले उठाएको कर आफ्नो आन्तररक श्रोत तथा रािश्व बाुँडर्ाुँटिाट प्राप्त रकि सिेतको आिारिा
आर्ोगको मसर्ाररस बिोजिि नै सिानीकरण, सशति, विशेष र सिपूरक अनुदान उपलब्ि गराउदछ ।
वित्तीर् हथतान्तरणको लेखापरीक्षण गदाि मनम्न कुरािा ध्र्ान र्दनु पदिछ ।

12.1 आकवषित हुने कानूनहरु


विमनर्ोिन ऐन



अन्तरसरकारी वित्त व्र्िथथापन ऐन



सिपूरक अनुदान सम्िन्िी कार्िविमि



विशेष अनुदान सम्िन्िी कार्िविमि



सशति अनुदान सम्िन्िी कार्िविमि

12.2 वित्तीर् हथतान्तरणिा आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि ध्र्ान र्दनुपने कुराहरु


सं घीर् सरकारिाट प्राप्त हुने वित्तीर् सिानीकरण, सशति अनुदान, विशेष अनुदान, सिपूरक कोष
अनुदान, रािश्व िाडर्ांड िापतको रकि अमभले ख राखी आम्दानी िािेको छ/छै न ।



प्रदे शले मनिािरण गरी उठाएको रािश्व बाुँडर्ाुँट गरी प्रदे श सं जर्त कोष तथा थथानीर् विभाज्र्
कोषिा िम्िा गरे को छ/छै न ।



थथानीर् विभाज्र् कोषिा िम्िा भएको रािश्व रकि मनर्िानुसार थथानीर् तहलाई बाुँडर्ाुँट गरे को
छ/छै न ।



सिपूरक तथा विशेष अनुदान िुन कार्िक्रि िा अर्ोिनाका लामग प्राप्त भएको हो सोही कार्िक्रि
िा अर्ोिनािा खर्ि भएको छ/छै न ।



सिपूरक तथा विशेष अनुदान उपभोक्ता समिमत िार्ित खर्ि गनि नपाईने कानूनी व्र्िथथा भएको
हुुँदा सो अन्सार खर्ि भएको छ/छै न ।



सिपूरक कोषको रकि सिर्िा नै सोिभनाि मलएको छ/छै न ।



प्रदे श सरकारिाट थथानीर् तहिा िाने अनुदानहरु तोवकए भन्दा बढी गएको छ/छै न ।



अनुदानहरु िावषिक कार्िक्रििा सिािेश गरे र िार खर्ि गनुि पनेिा सो अनुसार भएको छ/छै न ।



अनुदान रकि खर्ि गदाि प्रर्मलत कानून, आमथिक कार्िविमि आर्द बिोजिि खर्ि भएको छ/छै न ।



आमथिक िषिको सिामप्त पिात खर्ि भएर बाुँवक रहेको अनुदान रकि मनर्िानुसार मनकासा वर्ताि
गनुप
ि ने भए त्र्थतो रकि सिर्िै सम्बजन्ित मनकार्ले मनकासा वर्ताि गरे को छ/छै न ।
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अनस
ु ूचीिरु

प्रदे श आन्तररक ले ख-ापरीक्षण
125 - मनदे जशका, २०७८

अनुसूर्ी-१
प्रदे श लेखा मनर्न्रक कार्ािलर्/प्रदे श लेखा इकाईि कार्ािलर्
-------------आन्तररक लेखापरीक्षणको कार्िर्ोिना

l;=g+=

sfof{no÷
cfof]hgfsf]
gfd

!

@

ah]6
sf/f]jf/sf]
pklzif{s g+=
cjlw
#

$

cf=n]=k=ug{
tf]lsPsf]
s}lkmot
låtLo
t[tLo
sd{rf/Lsf]
rf}dfl;s rf}dfl;s gfd, y/ / kb
^
&
*
(

cfn]k ;DkGg ug]{ sfo{of]hgf
k|yd
rf}dfl;s
%

gf]6M sfo{of]hgf eg]{ tl/sf
!= dxn ! df l;nl;n]jf/ gDa/ n]Vg] .
@= dxn @ df /fh:j cfDbfgL, ah]6 vr{, w/f}6L /fVg] / lhG;L Joa:yfkg ug]{ lgsfosf] gfd k|To]s ah]6
pkzLif{sut P j+ ;|]:tfut n]Vg] .
#= dxn # df ah]6 pkzLif{s jf ;|]:tf -/fh:j jf w/f}6L jf ;DklQ Joa:yfkg_ sf] gfd n]Vg] .
$= dxn $ df s'g cjlwsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug]{ xf] ;f] cjlwsf] ldlt n]Vg] .
5=

dxn %, ^ / & df Rff}dfl;s leq s'g cjlwdf n]vfk/LIf0f ug]{ xf] ;f]sf] ldlt n]Vg] .

^=
&=

dxn * df cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] lhDd]jf/L lbPsf] sd{rf/Lsf] ljj/0f n]Vg] .
dxn g+= ( df cGo dxndf ;dfj]z gePsf] s'g} Joxf]/f eP pNn]v ug]{ .
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अनुसूर्ी-२
श्रे थता पेश गरे को िानकारी परको निूना

k|b]z ;/sf/
dGqfno÷lgb]{zgfno
====================== sfof{no
======================
k=;+=
r=g+=

ldltM
ljifoM ;|]:tf k]z u/]sf] hfgsf/L .

>L k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no÷k|b]z n]vf OsfO{{ sfof{no,=============
cf=n]=k= 8f]/ ======================.
o; sfof{no÷cfof]hgf÷s]Gb|÷ljefu÷dGqfno÷;lrjfnosf] nflu cf=j= ========= df ah]6 pk lzif{s g+=
========== df ljlgof]lht ah]6÷/fh:j cfDbfgL÷w/f}6L÷========== sf]ifsf] cfly{s sf/f]jf/sf] ldlt======= b]lv ===========
;Ddsf] cjlwsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f u/Llbg'x'g lgDg ;|]:tf÷sfuhftx¿ o;};fy k]z u/]sf] 5' . pNn]lvt
sf/f]jf/sf] cfDbfgL–vr{, n]vf+sg / k|ltj]bg k|rlnt sfg"g adf]lhd ul/Psf] 5 . hfgL hfgL jf lgotj; s'g}
;/sf/L /sd snd / ;DklQsf] xfgL gf]S;fgL x'g] u/L s'g} sfo{ gul/Psf] Joxf]/f cg'/f]w ub{5' .
;+nUg ;|]:tfx¿ M –
!=
@=
#=
=================================
-sfof{no k|d'v_
af]wfy{
>L÷ dGqfno ÷ lgb]{zgfno ÷;lrjfno
========================================================.
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अनुसूर्ी-३
आन्तररक लेखापरीक्षण गदाि भनुपि ने परीक्षण सूर्ी

#=! cfGtl/s n]vfk/LIf0f ubf{ Wofg lbg' kg]{ s'/fx¿M
-s_ ljlgof]hg tkm{M
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.

ah]6 clVtof/L tyf sfo{qmd ;dodf k|fKt ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
ah]6 clVtof/L tyf sfo{qmd cg';f/ vl/b of]hgf tof/ u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
sfo{qmd ;+zf]wg ubf{ k|b]z of]hgf cfof]u÷;DalGwt dGqfnoaf6 :jLs[tL lnPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
>]:tfdf c+sul0flto z'4tf sfod ug{ ?h' / le8fg u/L Plsg u/LPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
ljleGg k|ltj]bgx? ;dodf tof/ u/L k]z u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
uf]Zjf/f ef}r/sf] gDa/ l;nl;n]jf/ ldNg] u/L qmd};Fu /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
uf]Zjf/f ef}r/ cflb sfuhft tyf clen]v clwsf/ k|fKt clwsf/Laf6 k|dfl0ft u/]sf] 5 [ ] 5}g []
dlxgfsf] cGtdf a}+s gubL lstfasf] ;Gt'ng k/LIf0f l7s 5 [ ] 5}g [ ]
a}+s lx;fasf] ljj/0f le8]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
k|=n]=lg=sf=÷k|=n]=O=sf=sf] lgsfzf vr{ / a}+s gubL lstfasf] sf/f]jf/ le8\5 [ ] le8\b}g [ ]
k|=n]=lg=sf=÷k|=n]=O=sf / a}+sdf sf/f]jf/ b]lvPsf] t/ >]:tfdf gb]lvPsf sf/f]jf/ eP r]ssf] ;+Vof /
/sd v'nfpg] u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
vr{sf] kmfF6jf/L dlxgf e'Qmfg ePsf] & lbgleq tof/ u/L k7fPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
ah]6 vr{ zLif{sdf ljlgof]lht /sdsf] l;dfleq /xL vr{ ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
/fli6<o lstfavfgf jf k|=n]=lg=sf= jf clen]v /fVg] cGo ;DalGwt lgsfoaf6 tnjL k|ltj]bg kfl/t
ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
xflh/L /]s8{ ;+nUg 5÷5}g / uon ePsf lbgsf] tna s§L u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
cGoq sfof{noaf6 sfhdf cfPsfnfO{ ;f]wegf{ lbg] u/L e'QmfgL ul/Psf] tna ;f]wegf{ k|fKt u/]sf]
5 [ ] 5}g [ ]
lgodn] tf]s]sf] eGbf a9L cjlw sfhdf /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
;?jf a9'jf eO{ cfpg] sd{rf/LnfO{ xfnsf] sfof{nodf xflh/ ePsf] ldltb]lv dfq :yfgLo eQf lbg'
kg]{df /dfgf ePsf] ldlt b]lvsf] :yfgLo eQf lbPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
s/of]Uo cfo ePsf sd{rf/Lsf] kfl/>lds s/ clu|d?kdf s§L u/L /fh:j bflvnf jf cfGtl/s
/fh:j sfof{nodf k7fpg] u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
k]ZsL lbbf j:t'ut?kdf / cfjZostf eGbf j9L gx'g] u/L lbPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
Dofbleq k]ZsL km5\of}{6 gePsf]df sf/jfxL ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
k]ZsL lng] JolQm jf ;+:yfsf] k|b]z cfly{s sfo{ljlw lgodfjnL, @)&^ sf] lgod &#-@_ cg';f/sf] k"0f{
ljj/0f v'nfO{ /fVg] ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
Dofb gf3]sf] / ggf3]sf] k]ZsL k|i6;+Fu 5'l§g] u/L clen]v /fVg] u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
JolQm, kmd{, sDkgL jf ;+:yfnfO{ k]ZsL lb+bf a}+s Uof/]06L lnPsf] 5 [ ] 5}g [ ] / ;f] sf] clen]v
/flvPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
ljn e'QmfgL ubf{ ;Demf}tf cg';f/ s6fpg' kg]{ k]ZsL s§L u/]/ dfq e'QmfgL ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
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२६.
२७.
२८.
२९.
३०.
३१.
३२.
३३.
३४.
३५.
३६.
३७.
३८.
३९.
४०.
४१.
४२.
४३.
४४.
४५.
४६.
४७.
४८.
४९.
५०.
५१.

wf/f, lah'nL tyf 6]lnkmf]g h8fg ubf{ w/f}6L /fVg'kg]{ ePdf To;/L w/f}6L afkt /fv]sf] k]ZsL /sdsf]
ljj/0f k|=n]=lg=sf=÷k|=n]=O=sf=df k7fPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
k]ZsL lnPs} k|of]hgdf vr{ ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
cfly{s jif{sf] cGtdf km5of}{6 x'g g;s]sf] k]ZsL csf]{ cf=j=df lhDd]jf/L ;f/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
k|lttkq clen]v vftf /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
k|b]z cfly{s sfo{ljlw lgodfjnL, @)&^ adf]lhd k|To]s jif{ lhG;L lg/LIf0f ug]{ u/]sf] 5 [ ] 5}g []
dd{t ;Def/ x'g g;Sg] ;fdfgx¿ lnnfd laqmL ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
;a} k|sf/sf e'QmfgL df lgodfg';f/ s§L ug'{kg]{ clu|d cfos/ s§L u/L ;DalGwt sf]ifdf bflvnf
ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
h]g]6/, ;jf/L ;fwg tyf cGo pks/0f k|of]u ul/Psf] nua's ;+nUg ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
ljljw vr{ zLif{sdf Ps k6sdf vr{ n]Vg tf]lsPsf] xb eGbf a9L vr{ n]v]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
clwu|x0f jf vl/b ul/Psf] hUuf÷ejgsf] wgLk"hf{ sfof{nosf] gfddf k|fKt u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
lap lahg, cf}ifwL cflb lhG;L ;fdfgsf] e08f/0f Joj:yf plrt tl/sfn] u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
tflnd vr{, eQf tyf cGo vr{x¿ :jLs[t gD;{ cg';f/ ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
;a} k|sf/sf] vl/b ubf{ Ps}k6s vl/b ug{ ;lsg]df af]nkq jf b/efpkq 5Ng] p2]Zon] Pp6}
sfdnfO{ 6'qmf 6'qmf u/fO{ vl/b u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
dfn;fdfg / ;]jf vl/b ubf{ Ps cf=j=df Pp6} JoflQm jf kmd{jf6 Psk6s eGbf j9L vl/b u/]sf]
5 [ ] 5}g [ ]
? @),)))÷– / ;f]eGbf a9L d'Nosf] dfn;fdfg vl/b ubf{ d'No clea[l¢ s/df btf{ gePsf
laqm]tfaf6 vl/b u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
;/sf/L sfdsf] nflu 3/, hUuf, uf]bfd ef8f jf axfndf lnO{ e'QmfgL lbOPsf]df tf]lsPsf] /sd
eGbf j9L /sddf /]G6 sld6Lsf] lg0f{o 5 [ ] 5}g [ ]
lgdf{0f sfo{sf] 8«Oª, l8hfOg tyf nfut cg'dfg tof/ ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
tof/ ul/Psf] 8«Oª, l8hfOg tyf :k]l;lkms]zg, gDz / b/ ljZn]if0f ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL,
@)^$ adf]lhd :jLs[t ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
af]nkq jf b/efpkq 5Ng] p2]Zon] Pp6} sfdnfO{ 6'qmf6'qmf u/L sfd u/fPsf] 5 [ ]5}g [ ]
jftf{af6 lgdf{0f ;DaGwL sfd u/fpFbf Ps cf=j= df Pp6} JolQm jf kmd{nfO{ Ps k6s eGbf a9L
sfd lbOPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
cdfgtåf/f lgdf{0f sfo{ u/fOPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
cdfgtåf/f lgdf{0f sfd u/fp+Fbf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod (* adf]lhd Ps tx
dflysf] clwsf/Lsf] :jLs[t lnPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
k"j{ of]Uotf lgwf{/0f (Pre-qualification) k|s[ofaf6 lgdf{0f sfo{ u/fPsf] eP ;fj{hlgs vl/b P]g,
@)^# sf] k|s[of k'/f ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
k|fljlws ÷k/fdz{ ;]jf lnPsf] df ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] k|s[of k'/f ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
lgdf{0f sfo{sf] nflu nfut cg'dfg, 8«OË, l8hfOg tyf af]nkq ;DaGwL sfuhft clwsf/ k|fKt
clwsf/Laf6 :jLs[t ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
af]nkq ;"rgf ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# tyf lgodfjnL, @)^$ sf] k|fjwfg cg';f/ k|sflzt
ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
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५२.
५३.
५४.
५५.
५६.
५७.
५८.
५९.
६०.
६१.
६२.
६३.
६४.
६५.
६६.
६७.
६८.
६९.
७०.
७१.
७२.
७३.
७४.
७५.

af]nkq ;"rgfdf pNn]v ePsf] Dofbleq laqmL eO{ bflvnf x'g cfPsf af]nkqx¿ 5'§} lstfadf btf{
u/L btf{ lstfa clwsf/ k|fKt clwsf/Laf6 k|dfl0ft u/L /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod %( jdf]lhd k|lqmof k'/f u/L af]nkq vf]nL d'r'Nsf
ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ cg';f/ ul7t af]nkq d'NofÍg ;ldlt af6 k|fljlws / cfly{s
k|:tfj d'NofÍg ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod ^!, ^@, ^#, ^$ / ^% jdf]lhd af]nkq d'NofÍg ;ldlt
af6 d'NofÍg ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
af]nkq hdfgtsf] Dofb jf]nkq dfGo x'g] ;dofjlw eGbf #) lbg j9L 5 [ ] 5}g [ ]
ljB'tLo dfWod eGbf jfx]s Ps k6s k]z u/]sf] jf]nkq lkmtf{ ug{ jf ;+zf]wg ug{ k]z ePsf] lgj]bg
jf]nkq k]z ug{ tf]lsPsf] clGtd ldlt / ;do eGbf @$ 306f cuf8L g} btf{ ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
?= @ s/f]8 eGbf j9L ?= ! cj{ ;Ddsf] lgdf{0f ;DjGwL jf]nkqdf :jb]zL jf]nkqbftfx? ljr
k|lt:kwf{ u/fO{ Single Stage Double Envelope k|ls|of cg';/0f u/]sf]] 5 [ ] 5}g [ ]
Psd'i6 b/ k|ls|of ljlwjf6 u/]sf] vl/bdf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod #!s sf]
k|ls|of kfng ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
Sof6nu ljlwjf6 vl/b ubf{ sfo{ljlwsf] kfngf ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
k/fdz{ ;]jf lnPsf]df df}h'bf hgzlQmjf6 pQm sfo{ x'g g;Sg] Joxf]/f pNn]v ePsf] 5 [ ] 5}g []
k/fdz{ ;]jf dfu ubf{ ;fj{hlgs vl/b P]g @)^# sf] bkmf #!-$_ jdf]lhdsf] ljlwsf] cfwf/ pNn]v
u/]sf]] 5 [ ] 5}g [ ]
s'g} sfo{sf] 7]Ssf ;Demf}tf eO{ sfd z'? ul/ ;s] kl5 e]l/Pzg cfb]z lbPsf] eP ;fj{hlgs vl/b
P]g @)^# sf] bkmf %$ / ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod !!* cg';f/ 5 [ ] 5}g [ ]
;fj{hlgs vl/b P]g @)^# sf] bkmf %% / ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod !!(
jdf]lhd d"No ;dfof]hg ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
;Demf}tfdf pNn]lvt ;"q, OG8]S;, j]; 8]6 nufot ;'rfsf+s k|of]u u/L d"Noj[l4 u0fgf ul/Psf]
5 [ ] 5}g [ ]
Dofb yk ubf{ clu|d e'QmfgL hdfgt-APG_, sfo{ ;Dkfbg hdfgt -PB_ / ljdfsf] klg Dofb yk
u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
;fj{hlgs lgdf{0f, vl/bsf] nflu 7]s]bf/af6 lnOPsf] a}+s Uof/]G6Lsf] clen]v /fv]sf]5 [ ] 5}g [ ]
lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePkl5 sfo{ ;DkGg k|ltj]bg -d=n]=k=kmf=g+= !&^_ tof/ ug'{ kg]{df ;f] u/]sf]
5 [ ] 5}g [ ]
slG6Gh]G;L vr{sf] vftf /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ] / ePsf] vr{ ;DjlGwt lgdf{0f sfo{;+u ;DjlGwt
5 [ ] 5}g [ ]
lgdf{0f sfo{sf] sfo{ clen]v vftf /flvPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
sfof{nodf cfO{6djfOh sfo{ clen]v vftf /flvPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
gfkL lstfa lgoGq0f clen]v cBfjlws ¿kdf /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
7]s]bf/n] d'=c=s/ lahs hf/L u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
d'=c=s/ ;dfj]z ePsf] ljn e'QmfgL ubf{ ;f] sf] hfgsf/L ;DalGwt /fh:j sfof{nonfO{ lbPsf]
5 [ ] 5}g [ ]
7]s]bf/sf] JolQmut w/f}6L vftf /flvPsf] 5 [ ] 5}g [ ]

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

130

- 130 -

७६.
७७.
७८.
७९.
८०.
८१.
८२.
८३.
८४.
८५.
८६.
८७.
८८.
८९.
९०.
९१.
९२.
९३.
९४.
९५.
९६.
९७.

8f]/ xflh/L lgoGq0f lstfa cBfjlws ¿kdf /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
k|b]z ;/sf/n] nufgL u/]sf] C0f tyf z]o/ / ;f]af6 k|fKt x'g] Aofh tyf nfef+zsf] lx;fa lstfa
:ki6 b]lvg] u/L cBfjlws ¿kn] /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
k|b]z ;/sf/n] p7fPsf] cfGtl/s C0f tyf afXo C0fsf] lx;fa :ki6 ¿kn] b]lvg] u/L cBfjlws
¿kdf /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
vr{ ePsf] /sd >f]t ljefhg ubf{ ;+emf}tfdf pNn]lvt k|ltzt cg';f/ ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
;f]wegf{ x'g]u/L ePsf vr{x¿ tf]lsPsf] ;do leq ;f]wegf{ dfu ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
;f]em} e'QmfgLsf] nflu ah]6df Joj:yf ePsf] eGbf a9L vr{ ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
;f]em} e'QmfgL vr{sf] clen]v /fVg] tyf dfl;s vr{sf] kmfF6jf/L÷jflif{s cfly{s ljj/0fdf ;dfj]z
ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
j:t'ut cg'bfg ;xfotf cGtu{t k|fKt ePsf] dfn;fdfgsf] ljj/0f tyf d'No v'n]sf]5 [ ] 5}g [ ]
j:t'ut ;xfotf cGtu{t k|fKt ePsf] dfn;fdfgx¿ lhG;L bflvnf ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
k|lttkq vf]Ng' k"j{ vl/b ;DaGwL 7]Ssf k§f k|s[of k'/f u/L ;+emf}tf u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
7]Ssf k§fdf pNn]lvt zt{x¿ k|lttkqdf pNn]v u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
k|fKt dfn;fdfgx¿ :6f]/ bflvnf ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
SOE Procedure cGtu{t ePsf vr{ / e'QmfgL ePsf] ljj/0fsf] vftf /flvPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
ut cf=j= ;Ddsf] cfof]hgf n]vf ljj/0fdf pNn]v ul/Psf c+sx¿ o; jif{sf] cfof]hgf n]vf
ljj/0fdf c=Nof= u/]sf] c+s l7s 5 [ ] 5}g [ ]
>f]tut lgsf;f vr{sf] ljj/0f l7s 5 [ ] 5}g [ ]
vr{ ljj/0fsf] cfwf/df C0f e'QmfgL ePsf] clen]v (SOE Register) /flvPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
e'QmfgL lbg afFsLsf] sRrfjf/L d=n]=k=kmf=g+=221 k|=n]=lg=sf=÷k|=n]=O=sf=af6 k|dfl0ft u/fPsf]
5 [ ] 5}g [ ]
k|b]z cfly{s sfo{ljlw lgodfjnL @)&^ sf] lgod $! sf] pklgod & df pNn]lvt vr{ lzif{sdf dfq
e'QmfgL lbg jfFsLsf] sRrfjf/L /fvL k|dfl0ft ePsf] 5 [ ] 5}g [ ]
k|b]z cfly{s sfo{ljlw lgodfjnL, @)&^ sf] lgod *( cg';f/ jflif{s cfly{s sf/f]jf/ k|ltj]bg tyf
lgod () cg';f/ jflif{s sfo{ ;Dkfbg k|ltj]bg tf]lsPsf] ;dodf k]z ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
^) nfv eGbf j9Lsf lgdf{0f jf vl/bdf Ebidding ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
@ s/f]8 eGbf j9Lsf] lgdf{0f / ^) nfv eGbf j9Lsf] dfn;fdfgsf] vl/bdf Ebidding dfq ul/Psf]
5 [ ] 5}g [ ]

सािििमनक मनकार्ले खररद कार्िको प्र्ाकेजि� गदाि खररद गुरु र्ोिनािा उल्लेजखत प्र्ाकेि सं ख्र्ाको
प्रमतकूल

९८.

5 [ ] 5}g [ ]

सािििमनक मनकार्ले खररद कार्िको प्र्ाकेजि� गदाि अलग अलग रुपिा सम्पन्न गनि सवकने प्रकृमतको मनिािण
कार्िका लामग अमिकति प्रमतथपिाि हुने हद सम्ि छु ट्टा छु ट्टै रुपिा बोलपर आह्वान गरे को

९९.

5 [ ] 5}g [ ]

सािििमनक मनकार्ले खररद कार्िको प्र्ाकेजि� गदाि प्रमतथपिािलाई सं कुजर्त र मसमित गने गरी ठू ला ठू ला
प्र्ाकेि िनाई बोलपर आह्वान गरे को

5 [ ] 5}g [ ]

१००. मनिािणथथलको व्र्िथथा नभई, मनिािण थथलिाट हटाउनु पने रुख विरुिा लगार्तका सं रर्ना हटाउने
सुमनजितता नभई, िुआव्िा िा क्षमतपूमति वितरणको लामग ििेट

सुमनजितता नगरी तथा प्रर्मलत कानून

बिोजिि गनुि िातािरणीर् अध्र्र्नको प्रमतिेदन थिीकृत नगराई बोलपर आह्वान गरे को
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5 [ ] 5}g [ ]

१०१. सािििमनक मनकार्को प्रिुख आर्ैंले लागत अनुिान िा सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि
5क अनुसार थर्ेमसवर्केशन, र्ोिना, नक्सा, मडिाइन, विशेष आिथर्कता िा अन्र् वििरण थिीकृत गनि
नमिल्ने भएिा एक तह िामथको अमिकारीिाट थिीकृत गराएको

5 [ ] 5}g [ ]

ु
१०२. सं र्क्त
उपक्रि (ज्िाइन्ट भेन्र्र) िाट कार्ि सम्पन्न गने गरी बोलपर प्रवक्रर्ािा सिािेश भई ठे क्का प्राप्त
ु
गरे को अिथथािा सं र्क्त
उपक्रिका सिै सदथर्ले दावर्त्ि िहन गरी सम्झौता अनुसार मनिािण कार्ि सम्पन्न
ु उपक्रिका कुनै पमन एक सदथर् िा मसमित सदथर् िा अन्र् कसैलाई हथतान्तरण गरे को
गनुि पनेिा सं र्क्त

5 [ ] 5}g [ ]

१०३. रु.1 अबि सम्ि लागत अनुिान भएको मनिािण कार्िको खररद थिदे शी बोलपरदाताहरु िीर् िार प्रमतथपिाि
गराई खररद गरे को

5 [ ] 5}g [ ]

ु
१०४. अन्तराविर्थतरको बोलपरिा एकलरुपिा िा थिदे शी र्िि, सं थथा िा कम्पनी सं ग सं र्क्त
उपक्रि गरी
सहभागी हुने थिदे शी र्िि, सं थथा िा कम्पनीलाई प्राथमिकता र्दन विदे शी र्िि, सं थथा िा कम्पनीले सिै
भन्दा कि किोल गरे को िोल अंङ्क रकिको 5 प्रमतशत सम्ि बढी िोल अंङ्क भएको थिदे शी र्िि, सं थथा
िा कम्पनीको प्रथताि थिीकृत गरे को

5 [ ] 5}g [ ]

१०५. िूल्र्ांकन समिमतले बोलपर परीक्षणको विथतृत विश्लेषण सवहतको प्रमतिेदन तर्ार गरी प्रथताि खोले को
मिमतले 15 र्दन मभर सािििमनक मनकार्िा पेश गरे को

5 [ ] 5}g [ ]

१०६. कालो सूर्ीिा परे को व्र्जक्त, र्िि, सं थथा, िा कम्पनीको सं र्ालकले आफ्नो पूणि िा आंजशक थिामित्ि रहने
गरी खोलेको नर्ा र्िि, सं थथा, िा कम्पनी िा मनि आर्ैं िा मनि सिेतको नाििा भैरहेको र्िि, सं थथा, िा
कम्पनीले बोलपरिा भाग मलन नपाउने कुरा बोलपर आह्वानको सूर्नािा उल्ले ख गरे को

5 [ ] 5}g [ ]

१०७. कुनै र्िि, सं थथा, िा कम्पनी िा व्र्जक्त उपर प्रर्मलत कानून बिोजिि भ्र�र्ारको कसूरिा िुद्दा दार्र भए
नभएको र्वकन गरी त्र्थतो िुद्दा दार्र भएको दे जखएिा सम्बजन्ित

मनकार् िार्ित नेपाल सरकारलाई ले खी

पठाउनु पनेछ। नेपाल सरकारले प्रथतािलाई िूल्र्ांकन गरी सक्नु पने अिमि मभर िूल्र्ांकनिा सिािेश
ु उपक्रििाट पेश गरे को प्रथतािलाई
नगनि मनदे शन र्दएिा त्र्थता र्िि, सं थथा, िा कम्पनीले एकल िा सं र्क्त
िूल्र्ांकन प्रवक्रर्ािाट हटाई बाुँकी प्रथतािहरु िार िूल्र्ांकन गरे को छ

[ ] 5}g [ ]

१०८. परािशिदाताको िुख्र् िनशजक्तको रुपिा प्रथतावित परािशिदाता सम्झौता पिात काि गनि नसक्ने गरी
विरािी भएको, दुघट
ि ना परे को िा िृत्र्ू भएको िा अन्र् िनामसि कारणले त्र्थतो कार्ि गनि नसक्ने भएकोिा
बाहेक अन्र् अिथथािा त्र्थतो िुख्र् िनशजक्तको रुपिा प्रथतावित व्र्जक्तलाई पररितिन गनि नसवकने तथा
अन्र् परािशि सेिा खररद प्रवक्रर्ािा प्रर्ोग गनि नमिल्ने हुुँदा सो अनुसार पररितिन िा सािेल गरीएको

5}g [ ]

5 []

१०९. तामलि, गोष्टी र सेमिनार िथता विष्र्िा िार सेिा मलुँदा रु. 5 लाख सम्िको परािशि सेिािा सािििमनक
मनकार्को प्रिुख आर्ैंले र सो भन्दा िामथ 20 लाख सम्ि एक तह िामथको अमिकारीको थिीकृमत मलएर
कम्तीिा 3 िटा प्रथताि प्राप्त गरी सबै भन्दा उपर्ोगी र कि िूल्र् प्रथताि गने सं ग गुणथतर र िूल्र्लाई
सिेत एकीन गरी सोझै िाताि गरी खररद गनि सवकने व्र्िथथा अनुसार

5 [ ] 5}g [ ]

११०. पवहलो पटकको सूर्ना बिोजिि पेश भएका दरभाउपर िध्र्े न्र्ूनति 3 िटा दरभाउपर सारभूतरुपिा
प्रभाििाही हुने अिथथािा िार सबैभन्दा कि किोल अङ्क रहेको दरभाउपर थिीकृमतको लामग िूल्र्ांकन
समिमतले छनौट गनुि पनेिा गरे को

5 [ ] 5}g [ ]
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१११. उपभोक्ता समिमत िार्ित 1 करोड सम्ि लागत अनुिान भएको मनिािण कार्ि िा सो सम्िन्िी सेिाको कार्ि
गदाि सोही थथानिा िसोिास गने िामसन्दा र त्र्थतो सेिा उपर्ोग गने सिुदार्िार रहेको उपभोक्ता समिमत
िा लाभिाही सिुदार्िाट गराएको

5 [ ] 5}g [ ]

११२. एक आ.ि.िा एकै पटक िा पटक पटक गरी रु.5 लाख भन्दा बढी रकिको एउटै व्र्जक्त, र्िि, कम्पनी
िा सं थथािाट सोझै खररद गरे को

5 [ ] 5}g [ ]

११३. पुनरािेदन समिमतिा मनिेदन र्दुँदा बोलपरदाताले प्रथताििा आर्ुले किुल गरे को रकिको 1 प्रमतशत ले हुन
आउने रकि नगद िम्िा िा 90 र्दनको िान्र् अिमि भएको बैंक ििानत पेश गरे को

5 [ ] 5}g [ ]

११४. मनिािण गररएको सं रर्नाको उ�ेश्र् अनुरुप सञ्चालन गनि उपर्ुक्त
ि ता परीक्षण गरी प्रिाजणत नभए सम्ि त्र्थतो
कुनै सं रर्ना थिीकार गरीएको

5 [ ] 5}g [ ]

११५. खररद सम्झौता बिोजििको काि सम्झौता अििी मभर पूरा गनि नसवकने भएिा सम्बजन्ित

मनिािण

व्र्िसार्ी, आपूमतिकताि सेिा प्रदार्क िा परािशिदाताले कारण खुलाई खररद सम्झौताको म्र्ाद सवकनु
कम्तीिा 21 र्दन अगािै तथा सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को निौ सं शोिन भएको मिमत
076/9/14 भन्दा अगाडी सम्झौता भएको हकिा मनर्िािली सं शोिन भएको मिमतले 15 र्दन मभर
सािििमनक मनकार्िा अिमि थपको मनिेदन र्दएको

5 [ ] 5}g [ ]

तर र्ो उपमनर्ि प्रारम्भ हुन ु अमि भइसकेको खररद सम्झौताको हकिा सुरु सम्झौताको 50 प्रमतशत िा सो
भन्दा बढी म्र्ाद थप भइसकेको र त्र्सरी थप भएको म्र्ादिा सिेत सम्झौता बिोजििको कार्ि सम्पन्न हुन
नसकेको अिथथािा सम्झौता बिोजििको कार्ि प्रगमत र बाुँकी कार्िको विश्लेषण गरी म्र्ाद थप गदाि
सम्झौता बिोजिि कार्ि सम्पन्न हुन सक्ने दे जखएिा र्ो उपमनर्ि प्रारम्भ भएपमछ बढीिा एक िषिको लामग
सम्बजन्ित िन्रालर् िा मनकार्को सजर्िले म्र्ाद थप गनि सक्नेछ भन्ने व्र्िथथा भएकोले सो बिोजिि
भएको

5 [ ] 5}g [ ]

११६. सम्झौता अििी थप गदाि सुरु सम्झौताको 15 प्रमतसत अििी म्र्ाद थप बोलपर थिीकृत गने
अमिकारीिाट, सो भन्दा बढी 25 प्रमतसत अिमिसम्िको म्र्ाद थप विभागीर् प्रिुखिाट, सो भन्दा बढी 50
प्रमतसत सम्ि सम्बजन्ित िंरालर्को सजर्ििाट थप भएको

5 [ ] 5}g [ ]

११७. खररद सम्झौता भएको 3 र्दन मभर रु.20 लाख भन्दा बढीको सेिा र िालसािान, रु.20 लाख भन्दा
बढीको परािशि सेिा, रु.2 करोड भन्दा बढीको सािििमनक मनिािण लागत अनुिान भएको खररदको
आिश्र्क वििरण सवहतको सूर्ना खररद अनुगिन कार्ािलर्को विद्युमतर् खररद प्रणालीिा राखेको

5 [ ] 5}g [ ]

११८. िौिुदा सूर्ीिा सिािेश भएका गैर सरकारी सं थथा िार्ित काि गराउदा रु.10 लाख सम्ि लागत अनुिान
भएको काि गराउदा 15 र्दनको अिमि र्दई पमरकािा सूर्ना मनकाले को

5 [ ] 5}g [ ]

११९. सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को मनर्ि 99 बिोजिि गैर सरकारी सं थथा िार्ित काि गराउदा
रु.10 लाख भन्दा बढी लागत अनुिान भएको कािको लामग सािििमनक खररद मनर्िािली, 2064 को
मनर्ि 70 बिोजिि खुल्लारुपिा आसर्पर िाग गरर परािशि सेिा खररदको प्रवक्रर्ा अिलम्िन गररएको

5 [ ] 5}g [ ]
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-v_

/fh:jtkm{

१.

/fh:j b/jGbL cg';f/ jf p7\g'kg]{ egL lgwf{/0f ePsf] /fh:j /sd ;a} c;'n ePsf]5 [ ] 5}g [ ]
c;'n x'g af+FsL ePsf] eP nut s;L /fv]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
c;'n ePsf] ;a} /sd /fh:j vftfdf bflvnf u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
/l;b lgoGq0f vftf /flvPsf] 5 [ ] 5}g [ ] pSt vftfdf 5kfO{ eP/ cfPsf ;a} /l;bx¿ cfDbfgL
hgfO{Psf] 5 [ ] 5}g [ ] ;f] /l;bx¿ hf/L u/]sf] ljj/0f, a'lemlng] sd{rf/Lsf] ljj/0f / cfly{s aif{sf]
cGtdf afFsL /l;bx¿ lkmtf{ k|fKt u/L k'gM csf]{ cf=j=df nut /fvL hf/L ug]{ ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
gub jf a}+s ef}r/sf] ?kdf /fh:j k|fKt u/]kl5 clgjfo{ ?kdf cfDbfgL /l;b lbg] u/]sf] 5 5}g
cfDbfgL /l;bdf l;nl;n]jf/ ?kdf gbf]xf]l/g] u/L /l;b gDj/ 5flkPsf] 5 5}g 
/fh:j c;'n ug{ k|of]u ul/Psf /l;bx¿ /l;b ckrng x'g gkfpg] u/L lgoGq0fsf] Joj:yf ul/Psf]
5 5}g 
gub k|fKt /sd ;f]sf] ef]lnkN6 jf tf]lsPsf] cjlw leq /fh:j vftfdf a}+s bflvnf ug]{ u/]sf] 5 5}g
s= /l;bdf z+sf:kb lsl;dn] s]/d]6 u/L c+s ;RofPsf] jf yk36 u/]sf] 5 5}g 
v= sfj{g k|ltdf n]lvPsf] lnkL ;Ssn k|ltjf6} n]lvPsf] xf] egL ljZj:t x'g] u/L n]lvPsf] 5 [ ] 5}g [ ]
sf6\g afFsL cfDbfgL /l;b 7Ls ;+Vofdf df}h'bf 5 5}g 
/2 ul/Psf] /l;bsf ;a} k|lt 7]nLdf g} df}h'b 5 5}g 
/fh:j sf/f]jf/sf] nflu clgjfo{ ?kdf uf]Zjf/f ef}r/ tof/ u/]sf] 5 5}g 
uf]Zjf/f ef}r/df r9fPsf] ljj/0f l7s 5 5}g 
uf]Zjf/f ef}r/ ;fy sf/f]jf/nfO{ k|dfl0ft ug]{ sfuhft -a}+s ef}r/,cfDbfgL /l;b cflb_;+nUg 5 5}g 
cfDbfgL af+Fw]sf] k|To]s a}+s ef}r/df æ ============ldltdf cfDbfgL hgfOof]Æ eGg] 5fk nufPsf] 5 5}g
/fh:j k|fKt xF'+bf sfl6Psf k|To]s cfDbfgL /l;b 106 / 107 vftfdf k|lji6 u/]sf] 5 5}g 
d=n]=k=kmf=g+ 106 / d=n]=k=kmf=g+ 107 sf] cfwf/df b}lgs uf]Zjf/f ef}r/ tof/ u/L ;a} uf]Zjf/f ef}r/
d=n]=k= 105 / 108 vftfdf k|lji6 u/]sf] 5 5}g 
d=n]=k=kmf=g+ 106 / 107 vftfx¿sf] zLif{sut /fh:jsf] hf]8 hDdf;+Fu 105 vftfsf] hDdf /sd le8]sf]
5 5}g 
PseGbf a9L a}+s vftf x'g] sfof{non] vftfut ?kdf cnu cnu 107 /fv]sf] 5 5}g 
d=n]=k= 106 sf] zLif{sut hf]8 hDdf /sdaf6 cg';"rL !)=$ vftfsf] zLif{sut hf]8hDdf /sd 36fpbf
afFsL x'g cfpg] /sd d=n]=kmf=g+= ( sf] gub df}Hbft dxndf b]vfPsf] /sd;+Fu le8]sf] 5 5}g 
cg';"rL !)=$ vftfsf] s'n hDdf /sd / d=n]=k=kmf=g+= !)& sf] hDdf /sd / cg';"rL !!=# sf] vftfut
hDdf /sdsf] hf]8 /sd;+Fu d=n]=k=kmf=g+=!% sf] >]:tf cg';f/sf] a}+s df}Hbft /sd le8]sf] 5 5}g 
/fh:jsf] df:s]jf/Ldf ut dlxgf ;Ddsf] cfDbfgL / of] dlxgfsf] cfDbfgL b]vfOPsf] /sd /fh:j jlu{s/0f
cg';f/sf zLif{sdf /fv]sf] 7Ls 5 5}g  /fh:j hDdf ug{ gldNg] d'n zLif{sx¿df k/]sf]
5 5}g 
o; dlxgfsf] cfDbfgL dxndf r9fPsf] /sd;+Fu d=n]=k=kmf=g+= !)% / !)* df r9fPsf] /sd le8]sf] 5
5}g 
sf]ifsf] cj:yfdf a}+s bflvnf / gub df}Hbftsf] hf]8 hDdf 7Ls 5 5}g 
cl3Nnf] dlxgfsf] k|ltj]bgdf b]vfOPsf] gub df}Hbft of] dlxgf a}+s bflvnf u/]sf]5 5}g 
/fh:jsf] jflif{s cf=lj=-d=n]=k=kmf=g+=!!#_ df nut, c;'nL, bflvnf / af+FsL b]vfPsf] /sd d=n]=k= kmf=g+=
!)% / !)* df b]vfPsf] /sd;+Fu le8]sf] 5 5}g 
dfl;s k|ltj]bgx¿sf] hDdf / jflif{s ljj/0fsf] c+s le8]sf] 5 5}g 
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२८.
२९.

३०.

-u_
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

-3_

ut jif{sf] gub df}Hbft o; cf=j=df a}+s bflvnf u/]sf] 5 5}g 
/fh:j vftfsf] >]:tfn] b]vfPsf] a}+s df}Hbft;+Fu a}+s :6]6d]G6n] b]vfPsf] vftfut /sd a/fa/
5 5}g a/fa/ gePdf km/s /sdsf] sRrfjf/L d=n]=k=kmf=g+= !)( ljj/0f tof/ u/]sf] 7Ls 5
5}g 
vftfx¿sf] k|ljli6df ;DalGwt sd{rf/Ln] k|dfl0ft u/]sf] 5 5}g 
w/f}6L tkm{M
w/f}6L /sd cfDbfgL vr{ n]v]sf]df lgodk"j{ssf] k|s[of / kof{Kt cfwf/ k|df0f ;+nUg ul/Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
;b/:ofxf u/]sf]df ;f] /sd /fh:jdf cfDbfgL afF+w]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
lgodfg';f/ Dofb k'u]sf] w/f}6L lkmtf{ jf ;b/:ofxf u/L vftf aGb u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
JolQmut w/f}6L vftfsf] cwf/df cf=j= sf] cGTodf gfdgfd];L ;lxtsf] ljj/0f tof/ u/]sf] 5 [ ] 5}g [ ]
JolQmut gfdgfd];L cg';f/sf] w/f}6L /sd / w/f}6L vftfsf] w/f}6L afFsLdf b]vfOPsf] df}Hbft /sd le8]sf
5 [ ] 5}g [ ]
w/f}6L vftfn] b]vfPsf] a}+s afFsL / Psnvftf k|0ffnL cg';f/sf] afFsL le8]sf] 5[ ] 5}g[ ] gle8]sf]df
sf/0f v'nfO{Psf] 5 [ ] 5}g [ ]
ut cf=j= ;Ddsf] df}Hbft /sd o; cf=j=df lhDd]jf/L ;f/]sf] 7Ls 5 [ ] 5}g [ ]
w/f}6L /sd cGo k|of]hgdf vr{ u/]sf] 5 [ ] 5}g[ ]
w/f}6L jfx]ssf cGo /sdx¿ w/f}6L vftf k|of]u u/L cfly{s sf/f]jf/ ug]{ u/]sf]5 [ ] 5}g [ ]
cGo M
-sfof{nosf] sfo{ k|s[lt cg';f/ / cGo pNn]vgLo s'/fx¿ eP o; v08df pNn]v ug]{ _
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#=@=! Rff}dfl;s cjlw ;Ddsf] cf=n]=k=sf] sfof{nout ljj/0f -cf=j= ======÷=======_
!= cf= n]= k= ;DaGwL ;+lIfKt ljj/0f
Tfflnsf g+= ! M ===== Rff}dfl;s cjlw ;Ddsf] cf=n]=k= ;DaGwL ;+lIfKt ljj/0f
;/sf/L sf/f]af/ ug]{ -ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L , ljljw / cGo vftf_ a}+s ;+Vof - _
/fh:jsf] dfq sf/f]af/ ug]{ a}+s ;+Vof - _
cfof]hgf n]vf tof/ u/L bft[ lgsfodf k]z ug'{ -kg]{_÷-gkg]{_
sfof{noaf6 ;+rflnt s ;d"xsf] a}+s vftf ;+Vof - _
sfof{noaf6 ;+rflnt v ;d"xsf a}+s vftf ;+Vof - _
w/f}6L sf/f]af/ -ePsf]_÷-gePsf]_
o; cf=j= df cf=n]=k= ug'{kg]{ pkzLif{s ;+Vof - _
cf=n]=k= ;DkGg u/]sf] ah]6 pkzLif{s ;+Vof - _
ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L / ljljw tyf cGo vftfsf] cfly{s sf/f]af/df cf=n]=k=n] cf}NofPsf] hDdf a]?h' M
?========================================
 lgoldt ug'{kg]{ ?===================================
 c;'n pk/ ug'{kg]{ ?===============================
 Dofb gf3]sf] k]ZsL ?==============================
 Dofb ggf3]sf] k]ZsL ?= ==========================
cl3Nnf] cf=n]=k=k|lta]bgn] cf}NofPsf] a]?h' dWo] ePsf] km5\of}{6 ?=====================
ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L / ljljw tyf cGo vftfsf] cfly{s sf/f]af/df cf=n]=k=n] u/]sf] hDdf ;}WbflGts ;'emfj
;+Vof - _
cl3Nnf] cf=n]=k= k|ltj]bgn] u/]sf] ;}4flGts ;'emfjx¿ dWo] ;Daf]wg÷km5\of}{6 ul/Psf ;'emfj ;+Vof - _
ut cf=j= ;Ddsf] d=n]=k= a]?h' km5\of}{6 /sd ?===================
cf=n]=k=;DaGwL sfo{sf] k|=n]=lg=sf=÷k|=n]=O=sf= k|d'vaf6 cg'udg -ePsf]_÷-gePsf]_
cfkm\g} :jfldTjdf 3/ hUuf ePsf] sfof{no ;+Vof - _
cfkm\g} :jfldTjdf hUuf dfq ePsf] sfof{no ;+Vof - _

प्रदे श आन्तररक लेखापरीक्षण मनदे जशका, २०७८

136

- 136 -

@= ljlgof]hg tkm{sf] cf=n]=k=
@=!= ljlgof]lht ah]6 / vr{ -ljQLo k|ult_ sf] ljj/0f
Tfflnsf g+= @ ===Rff}dfl;s cjlw ;Ddsf] ljlgof]lht ah]6 / vr{ -ljQLo k|ult_ sf] ljj/0f

laj/0f

;a} a=p=zL= df ljlgof]hg ePsf] s"n ah]6
?=======
k|b]z
;/sf/

g]kfn
;/sf/

gub

j}b]lzs >f]t
Zff]wegf{ a:t'ut

ljQLo
k|ult
-Ü_

;a} a=p=zL= df ePsf] s"n vr{
?=======

;f]em}
e'QmfgL

k|b]z
;/sf/

g]kfn
;/sf/

gub

j}b]lzs >f]t
Zff]w a:t'ut
egf{

cf};t
ef}lts
k|ult
-Ü_

;f]em}
e'QmfgL

Rffn'
k'+hLut
ljQLo Joj:yf
hDdf

a}+s ljj/0f;+u le8fg gePsf] vr{ /sd ?= ==============
cf=n]=k= ;DkGg s"n sfof{no dWo] vr{sf] k|ltzt -ljQLo k|ult_ !)) jf ;f] eGbf a9L k'/\ofpg] sfof{no ;+Vof M =====
cf=n]=k= ;DkGg s"n sfof{no dWo] vr{sf] k|ltzt -ljQLo k|ult_ *) jf ;f] eGbf a9L k'/\ofpg] sfof{no ;+Vof M ======
cf=n]=k= ;DkGg s"n sfof{no dWo] vr{sf] k|ltzt -ljQLo k|ult_ *) eGbf sd /x]sf] sfof{no ;+Vof M ======
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@=@= ef}lts k|ultsf] ljj/0f
Tfflnsf g+= # M =========== Rff}dfl;s cjlw;Ddsf] ef}lts k|ultsf] ljj/0f
ljj/0f
cf=n]=k= ;DkGg s"n nIo k|ultsf] sfo{s|d ePsf] sfof{no dWo] ef}lts k|ult k|ltzt !)) jf ;f] eGbf
a9L k'¥ofpg] sfof{no ;+Vof M =============
cf=n]=k= ;DkGg s"n nIo k|ultsf] sfo{s|d ePsf sfof{no dWo] ef}lts k|ult k|ltzt *) jf ;f] eGbf
a9L k'¥ofpg] sfof{no ;+Vof M =============
cf=n]=k= ;DkGg s"n nIo k|ultsf] sfo{s|d ePsf sfof{no dWo] ef}lts k|ult k|ltzt *) eGbf sd
/x]sf] sfof{no ;+Vof M =============

@=#= ah]6 clVtof/L÷lgsf;f
Tfflnsf g+= $ M ah]6 vr{sf] clVtof/L÷lgsf;f k|jfxsf] ljj/0f
ljj/0f

qm=;+

c+s

cf=n]=k=cjlw;Dd lhNnf:t/sf] a=p=zL=af6 s]lGb|o:t/sf] sfof{nonfO{
ah]6 vr{sf] clVtof/L lbg] lgsfosf] ;+Vof
c;f/ @% ut] kl5 ah]6 vr{sf] clVtof/L kfpg] s'n sfof{no ;+Vof
c;f/ @% ut] kl5 ah]6 vr{sf] clVtof/Lsf] s'n /sd ?=

@=$= tnaL k|lta]bg tyf tna vr{
Tfflnsf g+= % -s_ M sd{rf/Lsf] b/aGbL / tnasf] ljj/0f
qm=;+

:jLs[t
b/aGbL
;+Vof

kb

kbk"lt{ ;+Vof

z'? tna :s]n

:s]n cg';f/ cfaZos kg]{
tna /sd

hDdf
Tfflnsf g+= % -v_ M tnaL k|lta]bg tyf tna vr{
qm=;+

ljj/0f

tnaL k|lta]bg kfl/t gu/L tna vr{ ug]{ sfof{no ;+Vof
tnaL k|lta]bg kfl/t gu/L ePsf] hDdf tna vr{ -?_
;]jf s/f/sf sd{rf/LnfO{ tnjaf6 kfl/>lds e'QmfgL ug]{ sfof{no ;+Vof
;]jf s/f/sf sd{rf/LnfO{ tnjaf6 kfl/>lds e'QmfgL ubf{ ePsf] hDdf vr{ -?_
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c+s

@=%= e'QmfgLdf s/ s6\6L / bflvnf
Tfflnsf g+= ^ M ===== Rff}dfl;s cjlw ;Ddsf] e'QmfgLdf s/ s6\6L / bflvnf afFsLsf] ljj/0f
s|=;+=

ljj/0f
Kffl/>lds÷tna eQf, vl/b tyf cGo sf/f]af/sf] e'QmfgLdf s/ s6\6L
ug'{kg]{df gu/L e'QmfgL ug]{ sfof{no ;+Vof
Kffl/>lds÷tna eQf, vl/b tyf cGo sf/f]af/sf] e'QmfgLdf s/ s6\6L
ug'{kg]{df gu/L e'QmfgL u/]sf] /sd ?=
s/ s6\6L ul/Psf] /sd tf]lsPsf] Dofb leq bflvnf gug]{ sfof{no ;+Vof
s/ s6\6L ul/Psf] /sd tf]lsPsf] Dofb leq bflvnf gu/]sf]df To:tf] /sd ?=
d"No clea[lWb s/ afktsf] /sdsf] hfgsf/L ;dod} cfGtl/s /fh:j
sfof{nodf lbg g;s]sf sfof{no ;+Vof
;dod} cfGtl/s /fh:j sfof{nodf hfgsf/L lbg g;s]sf] d"No clej[l4 s/
jfkt e'QmfgL lbOPsf] /sd ?=

c+s

@=^= k]ZsL
Tfflnsf g+= & M k]ZsL k|jfxsf] ljj/0f
s|=;+=

ljj/0f
cf=n]=k=cjlw;Dd sfof{no k|d'v jf n]vf k|d'v s'g} jf b'a}+sf] gfddf k]ZsL
lbg] s'n sfof{no ;+Vof
cf=n]=k=cjlw;Dd sfof{no k|d'v jf n]vf k|d'v s'g} jf b'a}+sf] gfddf
lbPsf] k]ZsL /sd ?
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c+s

@=&= vl/b
Tfflnsf g+= * M ========= Rff}dfl;s cjlw ;Ddsf] vl/b ;DaGwL ljj/0f
s|=;+=

ljj/0f
vl/b OsfO{{ u7g gug]{ / u7g u/]/ klg vl/b OsfO{{ dfkm{t vl/b sfo{
;+rfng gug]{ sfof{no ;+Vof
lgodfg';f/ vl/b u'?of]hgf jf aflif{s vl/b of]hgf jf b'a} agfpg'kg]{df ;f]
gagfO{ vl/b sfo{ ug]{ sfof{no ;+Vof
lgodfg';f/ vl/b u'?of]hgf jf aflif{s vl/b of]hgf jf b'a} agfpg'kg]{df ;f]
gagfO{ ul/Psf] hDdf vl/bsf] /sd ?=
lgodfg';f/ nfut cg'dfg :jLs[t u/fpg' kg]{df gu/fO{ vl/b sfo{ ug]{
sfof{no ;+Vof
lgodfg';f/ nfut cg'dfg :jLs[t u/fpg' kg]{df gu/fO{ ul/Psf] vl/bsf] /sd
?=
sfof{noaf6 ePsf] s'n 7]Ssf ;Demf}tf ;+Vof
e]l/Pzg cfb]z hf/L ePsf] s"n 7]Ssf ;+Vof
 s'n 7]Ssf /sd ?=
 e]l/o;g k|ltzt -=============b]vL==============;Dd _
 e]l/o;g jfkt e'QmfgL ePsf] /sd ?=
d"No ;dfof]hg ePsf] 7]Ssf ;+Vof
 d"No ;dfof]hg k|ltzt -==================b]vL====================;Dd _
 d"No ;dfof]hg jfkt e'QmfgL ePsf] /sd ?=
Dofb yk ePsf] s'n 7]Ssf ;+Vof
 xhf{gf lagfsf] ;+Vof
 xhf{gf ;lxtsf] ;+Vof M
k6s k6s u/L Psaif{ eGbf a9L Dofb yk ePsf] 7]Ssf ;Demf}tf ;+Vof M
;fj{hlgs vl/b P]gsf] bkmf $! tyf lgodfjnLsf] lgod *% adf]lhd M
 ;"rL btf{dfkm{t ;f]em} vl/b ug]{ sfof{no ;+Vof
 ;"rL btf{dfkm{t ul/Psf] ;f]em} vl/bsf] ;+Vof
 ;"rL btf{dfkm{t ul/Psf] ;f]em} vl/bsf] vr{ /sd ?=
 ;"rL btf{ gu/L ;f]em} vl/b ug]{ sfof{no ;+Vof
 ;"rL btf{ gu/L ul/Psf] ;f]em} vl/bsf] ;+Vof
 ;"rL btf{ gu/L ul/Psf] ;f]em} vl/bsf] vr{ /sd ?=
 cdfgt dfkm{t vl/b ug]{ sfof{no ;+Vof
 ul/Psf] vl/bsf] ;+Vof
 ul/Psf] vl/bsf] vr{ /sd ?=
pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t vl/b ug]{ sfof{no ;+Vof
 ul/Psf] vl/bsf] ;+Vof
 ul/Psf] vl/bsf] vr{ /sd ?=
;]jf s/f/ dfkm{t /flvPsf] s"n sd{rf/L ;+Vof
 sd{rf/Lsf] ;]jf vl/bdf nfu]sf] vr{ /sd ?=
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c+s

#= /fh:j / C0f tkm{sf] cf=n]=k=
#=!= /fh:j ;+sngsf] l:ylt
Tfflnsf g+= !) M ===== Rff}dfl;s cjlw ;Ddsf] /fh:j ;+sngsf] ljj/0f
ljj/0f
ut cf=j= sf] gub df}Hbft Rffn' cf=j=sf] o; cjlw ;Dd a}+s bflvnf -?=_
Rffn' cf=j=sf] o; cjlw ;Ddsf] hDdf ;+sng -?=_
Rffn' cf=j=sf] o; cjlw ;Ddsf] hDdf ;+slnt dWo] a}+s bflvnf ug{ afFsL gub -?=_
nIo tf]lsPsf]df ;f] cg';f/sf] k|ult k|ltzt
a}+s ljj/0f;Fu M
le8fg gug]{ sfof{no ;+Vof
le8fg gePsf] /sd ?=

c+s

#=@= C0f tyf j}b]lzs cg'bfg k|fKtLsf] l:ylt
Tfflnsf g+= !! M ===== Rff}dfl;s cjlw ;Ddsf] C0f tyf j}b]lzs cg'bfg k|fKtLsf] ljj/0f
ljj/0f

/sd

s_ Rffn' cf=j=sf] o; cjlw ;Dd k|fKt j}b]lzs C0f -gub / a:t'ut_ -?=_
j}b]lzs C0ftkm{ a}+s ljj/0f ;+u le8fg gePsf] ?=
v_ Rffn' cf=j=sf] o; cjlw ;Dd k|fKt cfGtl/s C0f ?=
cfGtl/s C0ftkm{ a}+s ljj/0f ;+u le8fg gePsf] ?=
u_ j}b]lzs cg'bfg gub / j:t'ut ?=
ut cf=j=sf] df}Hbft ?=
Rffn' cf=j=sf] o; cjlw ;Dd k|fKt ?=
hDdf ?=
j}b]lzs cg'bfg tkm{ a}+s ljj/0f ;+u le8fg gePsf] ?=
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$= w/f}6Ltkm{sf] cf=n]=k=
$=!= w/f}6Lsf] l:ylt
Tfflnsf g+= !! M ============= Rff}dfl;s cjlw ;Ddsf] w/f}6Lsf] cfDbfgL vr{sf] ljj/0f
ljj/0f

c+s

cfDbfgL
ut cf=j=sf] df}Hbft ?=
Rffn' cf=j=sf] o; cjlw ;Dd k|fKt ?=
hDdf ?=
vr{
lkmtf{ ?=
hkmt / ;b/ :ofxf ?=
hDdf ?=
afFsL ?=
w/f}6L vftfn] b]vfPsf] /sd a}+s ljj/0f ;+u M
le8fg gug]{ sfof{no ;+Vof
le8fg gePsf] /sd ?=
w/f}6L vftfsf] /sd M
cGoq k|of]u ug]{ sfof{no ;+Vof
cGoq k|of]u ePsf] /sd ?=

%= ljljw tyf cGo vftf tkm{sf] cf=n]=k=
%=!= ljljw tyf cGo vftfsf] l:ylt
tflnsf g+= !@ M =========== Rff}dfl;s cjlw ;Ddsf] ljljw tyf cGo vftfsf] cfDbfgL vr{sf] ljj/0f
vr{
afFsL
cfDbfgL -?=_
-?=_
-?=_
qm=;=
ljj/0f
ut cf=j=sf]
Rffn' cf=j=sf] o;
hDdf
df}Hbft
cjlw ;Ddsf]
sfof{no cfkm}af6 ;+rflnt
vftftkm{
k|=n]=lg=sf=÷k|=n]=O=sf=sf] ljljw
tyf cGo vftftkm{
hDdf
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^= lhG;L tyf ;DklQ Joj:yfkg tkm{sf] cf=n]=k=
^=!= lhG;L tyf ;DklQ Joj:yfkgsf] l:ylt
Tfflnsf g+= !# M ===== Rff}dfl;s cjlw;Ddsf] lhG;L tyf ;DklQ ;DaGwL ljj/0f
s|=;+=
ljj/0f
;jf/L ;fwg tyf d]lzg/L cf}hf/ dd{t ;Def/ tyf ;+/If0f clen]v vftf -d=n]=k=kmf=g+=$!%_
g/fvL e'QmfgL ug]{ sfof{no ;+Vof
lhG;L dfn;dfgsf] ljj/0f cBfjlws gug]{ sfof{no ;+Vof
lhG;L lg/LIf0f k|lta]bg cg';f/ lnnfd ug'{kg]{ dfn;dfgsf] nflu ljut tLg aif{eGbf a9L
cjwL e};Sbf klg lnnfdsf] sf/afxL gug]{ sfof{no ;+Vof
;/sf/L 3/ hUuf h:tf cfkm\gf crn ;DklQsf] nut cBfjlws gug]{ sfof{no ;+Vof
Tff]lsPsf] 9fFrfdf ;/sf/L ;DklQsf] clen]v k|=n]=lg=sf=df k]z gug]{ sfof{no ;+Vof

c+s

#=@=@= Rff}dfl;s cjlw;Ddsf] cf=n]=k=sf] lhNnfut PsLs[t laj/0f
-cf=j= @)========÷=========_
!= cf=n]=k=;DaGwL ;+lIfKt ljj/0f
Tfflnsf g+= ! M ===== Rff}dfl;s cjlw;Ddsf] cf=n]=k==;DaGwL ;+lIfKt ljj/0f
ljj/0f
;/sf/L sf/f]af/ ug]{ -ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L , ljljw / cGo vftf_ a}+s
/fh:jsf] dfq sf/f]af/ ug]{ a}+s ;+Vof
cfof]hgf n]vf tof/ u/L bft[ lgsfodf k]z ug]{ / zf]wegf{ lng] bfloTj ePsf] sfof{no
sfof{no cfkm}af6 ;+rflnt v ;d"xsf a}+s vftf
:yfgLo lgsfoaf6 ;+rflnt u ;d"xsf a}+s vftf
k|=n]=lg=sf=sf] ljljw jf cGo vftfdf sf/f]af/ ug]{ sfof{no
w/f}6L sf/f]af/ ug]{ sfof{no
o; cf=j= df ah]6 lgsf;f÷e'QmfgL lng] sfof{no
o; cf=j= df cf=n]=k= ug'{kg]{ sfof{no
cf=n]=k= ;DkGg sfof{no ;+Vof
cf=n]=k= ;DkGg s'n ah]6 pkzLif{s ;+Vof
ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L / ljljw tyf cGo vftfsf] cfly{s
sf/f]af/df cf=n]=k=n] cf}NofPsf] hDdf a]?h' M
lgoldt ug'{kg]{
c;'n pk/ ug'{kg]{
Dofb gf3]sf] k]ZsL
Dofb ggf3]sf] k]ZsL
cl3Nnf] cf=n]=k=k|ltj]bgn] cf}FNofPsf] hDdf a]?h' dWo] ePsf] km5\of}{6
ljlgof]hg, /fh:j, w/f}6L / ljljw tyf cGo vftfsf] cfly{s sf/f]af/dfcf=n]=k=n] u/]sf] hDdf
;}4flGts ;'emfjx¿
cl3Nnf] cf=n]=k=k|lta]bgn] u/]sf] ;}WbflGts ;'emfjx¿ dWo] ;Daf]wg÷km5\of}{6 ul/Psf ;'emfj
ut cf=j= ;Ddsf] d=n]=k= a]?h' km5\of}{6
cf=n]=k=;DaGwL sfo{sf] k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no ÷ k|b]z n]vf OsfO{ sfof{noaf6
ePsf]cg'udg
cfkm\g} :jfldTjdf 3/ hUuf ePsf] sfof{no
cfkm\g} :jfldTjdf hUuf dfq ePsf] sfof{no
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OsfO{{
;+Vof
;+Vof
;+Vof
;+Vof
;+Vof
;+Vof
;+Vof
;+Vof
;+Vof
;+Vof
;+Vof
?=
?=
?=
?=
?=
?=
;+Vof
;+Vof
?
;+Vof
;+Vof
;+Vof

c+s

अनुसूर्ी-४
आन्तररक लेखापरीक्षण प्रमतिेदनको ढाुँर्ा

$=!= ljlgof]hgsf] cf=n]=k= k|ltj]bg 9fFrf
k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no÷k|b]z n]vf OsfO{{ sfof{no==================
ljlgof]hgsf] cf=n]=k= k|ltj]bg 9fFrf
cfly{s jif{ M–============sf] =============dlxgf b]lv ============ ;Ddsf] ljlgof]hgsf] cf=n]=k= k|ltj]bg
!= dGqfno÷ljefu÷sfof{nosf] gfd M–
@= ah]6 pk lzif{s g+=M–
#= sfof{nosf] p2]ZoM–
-s_
-v_
-u_
$= jflif{s ah]6M
-s_ k|b]z ;/sf/ ?
-v_ j}b]lzs >f]t ?
%= k|d'v lqmofsnfkx¿
-s_
-v_
-u_
^= k|ltj]bg cjlw ;Ddsf] lgsf;f M
&= sfof{no k|d'vsf] gfd M–
*= k|ltj]bg cjlw ;Ddsf] vr{ M
-s_ k|b]z ;/sf/ ?
-v_ j}b]lzs >f]t ?
(= n]vf k|d'vsf] gfd M–
!)= k/LIf0f ul/Psf] ldlt M–
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!!= k/LIf0f ul/Psf ;|]:tfx¿ -lrGx nufpg]_
-s_ uf]:jf/f ef}r/ tyf ;+nUg ljnx¿, a}+s gubL lstfa, ah]6 ;L6 /vr{sf] kmfF6jf/L
-v_ ;xfos vftfx¿
-u_ vl/b ;DaGwL lg0f{o kmfO{nx¿
-3_ e'QmfgL cfb]zx¿
-ª_ cGo s]xL eP v'nfpg]
!@= ;DalGwt P]g, lgod, lgb]{lzsf / sfo{ljlw
-s_===================
-v_===================
-u_ =================
!#= k/LIf0faf6 b]lvPsf Joxf]/fx¿M–
l;=g+= uf]=ef}=g+=

ldlt

;|]:tf
a]?h' x'g] sfg'gL lgoldt
k/LIf0faf6
cfwf/
ug'{kg]{
b]lvPsf]
Joxf]/f -a]?h'_

c;'n
ug'{kg]{

k]ZsL afsL k]ZsL afsL
Dofb
Dofb gf3]sf]
ggf3]sf]

-gf]6M o; kmf/fddf n]Vg] :yfg gk'u ePdf yk kfgf k|of]u ug{ ;lsg]5 ._
!$= ljut cjlwdf ePsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0faf6 lbPsf ;'emfj sfof{Gjog÷;'wf/÷km5\of}{6sf]cj:yfM

cf=n]=k= ug]{sf] gfdM
kbM–
b:tvt M–
ldlt M–
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$=@= /fhZjsf] cf=n]=k= k|ltj]bg 9fFrf

k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no÷k|b]z n]vf OsfO{{ sfof{no,=================
cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgsf] 9fFrf
cfly{s jif{ M– ==========sf] ===========dlxgf b]lv ========== dlxgf ;Ddsf] /fhZjsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bg
!= dGqfno÷ljefu÷sfof{nosf] gfd M–
@= sfof{nosf] p2]Zo M–
#= sfof{no k|d'vsf] gfd M–
$= n]vf k|d'vsf] gfd M–
%= cfGtl/s n]vfk/LIf0f ul/Psf] ldlt M–
^= k/LIf0f ul/Psf >]:tfx¿ -lrGx nufpg] M–
-s_ uf]:jf/f ef}r/ tyf ;+nUg gubL /l;b a}+sgubL lstfa, / /fhZjsf] kmfF6jf/L
&= o; cf=j=sf] cfDbfgL M–
*= ut cf=j=sf] gub df}Hbft bflvnf M–
(= o; cf=j=sf] ;lr+t sf]if bflvnfM–
!)= o; cf=j=df hDdf bflvnf M–
!!= o; cf=j=sf] bflvnf x'g afFsL gub
n]vfk/LIf0faf6 b]lvPsf Joxf]/fM–

l;=g+= uf]=ef}=g+=

ldlt

;|]:tf k/LIf0faf6
b]lvPsf] Joxf]/f
-a]?h'_

a]?h' x'g]
sfg'gL cfwf/

lgoldt c;'n ug'{kg]{
ug'{kg]{

;b/ :ofxf
afFsL

-gf]6M o; kmf/fddf n]Vg] :yfg gk'u ePdf yk kfgf k|of]u ug{ ;lsg]5 ._
!@= ljut cjlwdf ePsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0faf6 lbPsf ;'emfj sfof{Gjog÷;'wf/÷km5\of}{6sf] cj:yfM

cf=n]=k= ug]{sf] gfdM
kbM–
b:tvt M–
ldlt M–
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$=#= w/f}6Lsf] cf=n]=k= k|ltj]bg 9fFrf
k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no÷k|b]z n]vf OsfO{{ sfof{no,=================
cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgsf] 9fFrf
cfly{s jif{ M– ============sf] ==============dlxgf b]lv ========= dlxgf ;Ddsf] w/f}6Lsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bg
!= dGqfno÷ljefu÷sfof{nosf] gfd M–
@= sfof{nosf] p2]Zo M–
#= sfof{no k|d'vsf] gfd M–
$= n]vf k|d'vsf] gfd M–
%= cfGtl/s n]vfk/LIf0f ul/Psf] ldlt M–
^= k/LIf0f ul/Psf >]:tfx¿ -lrGx nufpg]_ M–
-s_ uf]:jf/f ef}r/ tyf ;+nUg gubL /l;b, a}+s gubL lstfa / w/f}6Lsf] kmfF6jf/L
&= o; cf=j=sf] cfDbfgL M–
*= ut cf=j=;Ddsf] afFsL M–
(= hDdf cfDbfgL M–
!)= o; cf=j=df vr{÷lkmtf{ M–
!!= o; cf=j=df ;b/:ofxf M–
!@= o; cf=j=;Ddsf] afFsL M–
!#= a}+s cg';f/ afFsL M–
n]vf k/LIf0faf6 b]lvPsf Joxf]/f M–
l;=g+= uf]=ef}=g+= ldlt
;|:] tf k/LIf0faf6
b]lvPsf] Joxf]/f -a]?h'_

a]?h' x'g] sfg'gL
cfwf/

lgoldt
ug'{kg]{

c;'n ug'{kg]{

-gf]6M o; kmf/fddf n]Vg] :yfg gk'u ePdf yk kfgf k|of]u ug{ ;lsg]5_
!$= ljut cjlwdf ePsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0faf6 lbPsf ;'emfj sfof{Gjog÷;'wf/÷km5\of}{6sf]cj:yfM

cf=n]=k= ug]{sf] gfdM
kbM–
b:tvt M–
ldlt M–
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$=$= sfo{ ;+rfng sf]ifsf] cf=n]=k= k|ltj]bg 9fFrf
k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no÷k|b]z n]vf OsfO{ sfof{no,=================
cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgsf] 9fFrf
cfly{s jif{ M–=======sf] =======dlxgf b]lv ==== dlxgf ;Ddsf] sfo{;+rfng sf]if tkm{sf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bg
!= dGqfno÷ljefu÷sfof{nosf] gfd M–
@= sfof{nosf] p2]Zo M–
#= sfof{no k|d'vsf] gfd M–
$= n]vf k|d'vsf] gfd M–
%= cfGtl/s n]vfk/LIf0f ul/Psf] ldlt M–
^= k/LIf0f ul/Psf >]:tfx¿ M–
&= ut cf=j=;Ddsf] afFsL M–
*= o; cf=j=sf] cfDbfgL M–
(= hDdf cfDbfgL M–
!)= o; cf=j=df vr{ M–
!!= o; cf=j=;Ddsf] afFsL M–
!@= a}+s cg';f/ afFsL M–
n]vf k/LIf0faf6 b]lvPsf Joxf]/f M–
;|]:tf k/LIf0faf6
l;=g+= uf]=ef}=g+= ldlt
b]lvPsf] Joxf]/f -a]?h'_

a]?h' x'g] sfg'gL
cfwf/

lgoldt
ug'{kg]{

c;'n
ug'{kg]{

-gf]6M o; kmf/fddf n]Vg] :yfg gk'u ePdf yk kfgf k|of]u ug{ ;lsg]5 ._
!#= ljut cjlwdf ePsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0faf6 lbPsf ;'emfj sfof{Gjog÷;'wf/÷km5\of}{6sf]cj:yfM

cf=n]=k= ug]{sf] gfdM
kbM–
b:tvt M–
ldlt M–
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अनुसूर्ी-५
आन्तररक लेखापरीक्षण बेरुिुको लगत वकताबको ढाुँर्ा

cfGtl/s n]vfk/LIf0f a]?h'sf] nut lstfa -;DalGwt sfof{non] /fVg'kg]{_
=================================== sfof{no
ah]6 pkzLif{s===================== cf=j===============

uf]=
l;=g+=
ef}=

;|]:tfaf6
ldlt b]lvPsf]
Joxf]/f

c;'n
ug'{kg]{
/sd
-?=_

lgoldt
ug'{kg]{
/sd
-?=_

bfdsfd
ug]{sf]
gfd
/ bhf{

n]vf
k|d'vsf]
gfd /
bhf{

sf/jfxL
;+lIfKt
Joxf]/f

a]?h'
km5\of}{6sf]
Joxf]/f

s}lkmot

-gf]6 M c;'n pk/ ug'{kg]{ a]?h'sf] xsdf s}lkmot dxndf To:tf] JolQmsf] tLg k':t] ;lxtsf] gfd, y/, 7]ufgf ;lxt ePsf] sf/jfxLsf]
;+lIfKt Joxf]/f ;d]t :ki6 v'nfO{ /fVg'kg]{5 ._
tof/ ug]{–

k|dfl0ft ug]{–

ldlt–
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अनुसूर्ी-६
आन्तररक लेखापरीक्षण अनुगिन कार्िविमि

!=
-s_
-v_
-u_
@=
-s_

-v_

#=
-s_
-v_
-u_
$=

-s_

-v_

p2]Zo
cfGtl/s n]vfk/LIf0f sfo{nfO{ k|efjsf/L agfpg',
cfGtl/s n]vfk/LIfsnfO{ cfkm\gf] sfdk|lt lhDd]jf/ agfpg' /
cfGtl/s n]vfk/LIf0f sfo{df b]vfk/]sf sld sdhf]/Lx¿sf] klxrfg ul/ ;'wf/ Nofpg' .
If]q
sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ sfof{nox¿ M
o; cGtu{t k|b]z ;/sf/sf] :jLs[t sfo{qmd sfof{Gjog ug]{ tyf ;]jf k|bfg ug]{ sfof{nox¿ kb{5g\ . o:tf
sfof{nox¿af6 ;~rflnt sfo{qmdx¿ tyf ;]jf k|bfg ug]{ sfof{nox¿df ePsf] cfly{s sf/f]jf/sf] cf=n]=k=
;DkGg eO ;s]kl5sf >]:tfx¿ cfGtl/s n]vfk/LIf0f cg'udg ug{ hfg] 6f]nLn] ;DalGwt sfof{nodf g} uO{
gd"gfsf] ?kdf k/LIf0f ug{'kg]{5 . o;/L cg'udg ubf{ cfGtl/s n]vfk/LIf0f eO{ ;s]sf t/ clGtd
n]vfk/LIf0f x'g afFsL >]:tfx¿ dfq x]g'{kg]{5 .
k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no÷k|b]z n]vf OsfO{ sfof{nox¿ M
o; cGtu{t k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no÷k|b]z n]vf OsfO{sfof{noaf6 ;Dkfbg ul/g] cfGtl/s n]vfk/LIf0f,
k|ltj]bg 9fFrf, r]slni6 / /sd lgsf;f cflbsf af/]df cg'udg ul/g]5 .
n]vfk/LIf0f cg'udg 6f]nLsf] u7g
k|=n]=lg=sf=af6 tf]lsPsf] slDtdf clws[t:t/ ;ftf}F txsf] clws[t — ;+of]hs
k|=n]=lg=sf=af6 tf]lsPsf sd{rf/L — ;b:o
;DalGwt k|b]z n]vf OsfO{ sfof{nosf k|d'v jf lghn] tf]s]sf] sd{rf/L — ;b:o
sfo{ k|lqmof
k|b]z n]vf lgoGqs sfof{noaf6 cg'udgsf nflu lhNnf tyf sfof{nox¿ 5fgL jflif{s sfo{qmd to ul/g]5 .
o;/L jflif{s sfo{qmddf to ul/Psf sfo{fnox¿df uO{ :ynut cg'udg ul/g]5 . cfGtl/s n]vf k/LIf0fsf]
cg'udg ubf{ lgDg sfo{ljwL ckgfpg' kg]{5 .
k|b]z n]vf OsfO{ sfof{nox¿df cg'udg
-!_ lgsf;f dfu / lgsf;f lbFbfsf] ;do cGt/ .
-@_ lgsf;f dfu u/]sf] # sfo{ lbgleq lgsf;f gePdf l9nf] x'gfsf] sf/0f pNn]veP÷gePsf] Plsg u/L
sf/0f pNn]v ePsf] gkfOPdf sfo{fno k|d'v÷zfvfk|d'v;+Fu 5nkmn u/L dgfl;j sf/0f gePdf
k|ltj]bgdf pNn]v ug]{ .
-#_ sfo{ ;Dkfbgdf cfwfl/t lgsf;f k|0ffnL nfu" ePsf sfo{fnosf sfo{qmdx¿sf] lgsf;f lb+bf tf]lsPsf]
k|s[of ckgfPsf] 5÷5}g Plsg ug]{
-$_ ah]6 lgsf;f lbFbf k|b]z n]vf lgoGqs sfof{noaf6 ;do ;dodf lbO{Psf lgb]{zgx¿nfO{ kfngf ug]{
ul/Psf] 5÷5}g Plsg ug]{ . s'g} lgb]{zgsf] kfngf gePsf] kfO{Pdf k|ltj]bgdf pNn]v ug]{ .
-%_ ;DalGwt dGqfno÷lgb]{zgfnoaf6 lbOPsf lgb]{zgx¿sf] kfngf eP gePsf] Plsg ug]{ .
cfGtl/s n]vfk/LIf0f
-!_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f sfo{of]hgf tof/ ug]{ ul/Psf] 5÷5}g .
-@_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|To]s rf}dfl;sdf ug]{ ul/Psf] 5÷5}g .
-#_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ubf{ r]s lni6 k|of]u ug]{ u/]sf] 5÷5}g .
-$_ tf]lsPsf] 9fFrf / ;dodf k|ltj]bg tof/ ug]{ ul/Psf] 5÷5}g .
-%_ cfGtl/s n]vfk/LIf0faf6 sfod ePsf] a]?h' ;DalGwt sfof{no tyf tfn's
lgb]{zgfno÷dGqfno÷;lrjfnonfO{ k7fpg] ul/Psf] 5÷5}g .
-^_ uDeL/ k|s[ltsf cfGtl/s n]vfk/LIf0f a]?h'x¿ tfn's ljefu÷dGqfno tyf k|b]z n]vf lgoGqs
sfof{nodf cf=n]=k= ;DkGg x'gf;fy k7fpg] ul/Psf] 5÷5}g .
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-&_

-u_

-3_

cfGtl/s n]vfk/LIf0f a]?h'sf] hjfkm tyf k|df0f k|fKt ePkl5 / kl5Nnf] cjlwsf] n]vfk/LIf0f ubf{
lgoldt u/L ;s]sf a]?h' km5\of}{6 ug]{ ul/Psf] 5÷5}g .
-*_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{'kg]{ ;Dk"0f{ sfo{fnox¿sf] ljlgof]hgsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ul/Psf] 5÷5}g .
-(_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{'kg]{ ;Dk"0f{ sfo{fnox¿sf] /fh:jsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ul/Psf] 5÷5}g .
-!)_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{'kg]{ ;Dk"0f{ sfo{fnox¿sf] w/f}6Lsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ul/Psf] 5÷ 5}g .
-!!_ k|b]z cfly{s sfo{ljlw lgodfjnL, @)&^ cg';f/ ;Dkfbg ug{'kg]{ sfo{x¿ ;Dkfbg ul/Psf] 5÷5}g .
sfof{Gjog :t/sf sfof{nox¿df cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] cg'udg
;j{k|yd k|b]z n]vf lgoGqs sfof{noaf6 vl6Psf] cg'udg 6f]nL, k|b]z n]vf OsfO{ sfof{nodf hfg]5 . k|b]z
n]vf OsfO{ k|d'v ;+Fu cfjZos 5nkmn tyf k/fdz{ u/L To; lhNnf leqsf ljsf; cfof]hgf÷sfo{qmd
;+rfng ug]{ sfof{nosf] lni6 tof/ ul/g] 5 . ;f]xL lni6df k/]sf sfof{nox¿ dWo]af6 pknJw ah]6 tyf
sfo{qmd,cg'udgsf nflu lbg ;lsg] ;do / pknJw hgzlQmnfO{ ;d]t ljrf/ u/L cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf]
cg'udg ul/g] sfof{no / ;+Vof to ul/g] 5 t/ cg'udg 6f]nLnfO{ k|b]z n]vf lgoGqs sfof{noaf6 g}
cg'udg ug]{ sfof{nox¿ tf]lsPsf] cj:yfdf ;f]xL sfof{nox¿sf] cg'udg ug{' kg]{5 . o;/L cfGtl/s
n]vfk/LIf0f cg'udg ug]{ ;+Vof tyf sfof{no to eO{;s]kl5 pQm sfo{fnodf hfg' k"j{ cg'udg 6f]nL
lgDgfg'';f/sf] k"j{ tof/L ug{'kg]{ 5 .
-!_ cg'udg ug]{ sfof{nosf] vr{sf] kmfF6jf/L :jLs[t jflif{s sfo{qmd / cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgsf]
k|ltlnkL lng] .
-@_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f a]?h' pk/ k|lts[of lbP÷glbPsf] km5\of}{6 u/fP÷gu/fPsf] Plsg ug]{ .
:ynut cg'udg
-!_ 5flgPsf sfof{nox¿df uO{ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DkGg ePsf sfo{s|dx¿ dWo]af6 cg'udgstf{n]
cfjZostf 7fg] cg';f/sf] ;+Vofdf ef}r/x¿sf] 5gf}6 ug]{ .
-@_ 5gf}6 ul/Psf ef}r/x¿df lgodfg';f/ k'¥ofpg' kg]{ k|lqmof / ;+nUg x'g'kg]{ sfuhftx¿ k'¥ofOPsf] /
/flvPsf] 5÷5}g x]g{] .
-#_ k|lqmof gk'uL jf cfjZos sfuhft ;+nUg g/fvL e'QmfgL u/]sf] kfPdf ;f] s'/f cfGtl/s
n]vfk/LIf0fsf] k|ltj]bgdf pNn]v ul/Psf] 5÷5}g x]g]{ / olb a]?h k|ltj]bgdf gk/]sf] ePdf To:tf]
a]?h' l6kf]6 ug]{ .
-$_ k|b]z n]vf OsfO{ sfof{non] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ubf{ p7fpg' kg]{ a]?h' gp7fPsf] / p7fpg' gkg]{
a]?h' p7fPsf] 5÷5}g Plsg ug]{ .
-%_ k|b]z n]vf OsfO{ sfof{non] cfk\mgf] sfo{tflnsf cg'?k ;do leq} cfGtl/s n]vfk/LIf0f sfo{ ;DkGg
u/] gu/]sf] / ;do leq} a]?h' ljj/0f k7fP÷gk7fPsf] Plsg ug]{ .
-^_ cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] qmddf cfGtl/s n]vfk/LIfsn] lhG;L, /fh:j tyf w/f}6Lsf] cfGtl/s
n]vfk/LIf0f u/]sf] 5÷5}g Plsg ug]{ . gd"gfsf] ?kdf vl/b k|s[of, dfn;fdfgsf] n]vfÍg tyf
e08f/0fsf] Joj:yfsf] ;d]t cg'udg ug]{ .
-&_ k|rlnt sfg"g cg'?k ;dod} /fh:j bflvnf u/L n]vfÍg ul/Psf] 5÷5}g Plsg ug]{ .
-*_ lhG;L tyf /fh:j / w/f}6Ltkm{ clgoldttf b]lvPdf pQm s'/f cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf
pNn]v eP÷gePsf] Plsg ug]{, gePdf a]?h' l6kf]6 ug]{ .
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%=

-s_

-v_

-u_

-3_

k|ltj]bg
cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] cg'udg ug{ hfg] cg'udgstf{n] cg'udgaf6 sfof{nodf kms]{sf] & -;ft_ lbgleq
cg';"rL–* df pNn]lvt 9fFrfdf cg'udg k|ltj]bg k]z ug{'kg]{ 5 . cg'udgstf{af6 k|ltj]bg k|fKt
eO{;s]kl5 k|b]z n]vf lgoGqs sfof{nosf] n]vfk/LIf0f zfvfaf6 pQm k|ltj]bgsf] cWoog ul/g] 5 .
k|ltj]bgdf pNn]Vo s'/f gb]lvPsf] cj:yfdf afx]s k|ltj]bgdf pNn]v ePsf s'/fx¿sf] sfof{Gjog lgDg
cg';f/ ul/g] 5 .
cfGtl/s n]vfk/LIfsn] cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf pNn]v ug{'kg]{ t/ gu/]sf a]?h' cg'udgsf]
k|ltj]bgdf pNn]v ePsf] kfO{Pdf To:tf a]?h' ;DalGwt k|b]z n]vf OsfO{ sfof{nodf k7fOg]5 . k|b]z n]vf
OsfO{ sfof{non] ;DalGwt sfof{nosf] cfkm';+Fu /x]sf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf o;/L k|fKt ePsf]
a]?h' ;dfj]z u/L ;DalGwt sfof{nonfO{ hfgsf/L lbg'kg]{5 .
cg'udgsf] qmddf cg'udg ul/Psf] lgsfosf] ljQLo Joj:Yffkgdf clgoldttf, lxgfldgf, d:of}6 tyf
cJojl:yt ePsf] kfO{Pdf pQm Joxf]/f pNn]v u/L ;DalGwt dGqfnosf ;lrj ;dIf cfjZos sf/jfxLsf]
nflu k7fO{g]5 .
cg'udgaf6 pTs[i6 b]lvPsf k|b]z n]vf OsfO{ sfof{no tyf cfGtl/s n]vfk/LIfs / lhDd]jf/Lk"j{s sfo{
gug]{ k|b]z n]vf OsfO{ sfof{no tyf cfGtl/s n]vfk/LIfssf] clen]v k|b]z n]vf lgoGqs sfof{nodf
/flvg]5 . sfo{;Dkfbg d"Nof+sg÷k'/:sf/ tyf b08 ;hfoF lb+bf o;nfO{ klg Pp6f cfwf/ agfOg]5 .
lhDd]jf/Lk"j{s cfGtl/s n]vfk/LIf0f gug]{ cfGtl/s n]vfk/LIfsnfO{ ;]jf ;DaGwL k|rlnt sfg"g cg';f/
ljefuLo sf/afxL ug{ ;lsg] 5 .
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अनुसूर्ी-7
आन्तररक लेखापरीक्षण अनुगिन प्रमतिेदनको ढाुँर्ा

-of] cg'udg k|ltj]bg cg'udg ul/Psf] k|To]s sfo{fnosf] 5'§f5'§} eg{'kg]{ 5_
!=

cg'udgdf vl6g] sd{rf/Lx¿sf] ljj/0f
qm=;+=
kb
gfd
-s_
-v_
-u_
@= cg'udg ul/Psf] ldlt M
#= cg'udg ul/Psf sfof{nox¿sf] ljj/0f
-s_ k|b]z n]vf OsfO{ sfof{no M ======================
-v_ cGo sfof{nosf] gfd, 7]ufgf M
sfof{no k|d'vsf] gfd, kb M
n]vf k|d'vsf] gfd, kb M
$= cg'udgaf6 b]lvPsf] a]xf]/f M
$=!= k|b]z n]vf OsfO{ sfof{no tkm{ M
-s_ ah]6 lgsf;f tkm{

b:tvt

 sfof{nox¿af6 lgsf;f dfu u/] kl5 lgsf;f lbg nfu]sf] ;do . -gd"gf 5flgPsf pk–
zLif{s÷sfof{nox¿sf] tn pNn]lvt ljj/0f eg]{ _
lgsf;f dfu u/]sf] lgsf;f lbPsf]
l;=g++
pk–zLif{s
sfof{no
ldlt
ldlt
!
@
#
$
%





lgsf;f dfu u/]sf] @ lbgleq lgsf;f gePsf] eP To;sf] sf/0f pNn]v eP÷gePsf] Plsg u/L
pQm sf/0fsf] l6kf]6 ug]{ . lgsf;f lbg] kmfO{ndf sf/0f pNn]v ePsf ]gkfOPdf sfo{fno
k|d'v÷zfvf k|d'v;+Fu 5nkmn u/L l6kf]6 ug]{ . [sf/0f 5'§} l6kf]6 ug{]]
sfo{;Dkfbgdf cfwfl/t lgsf;f k|0ffnL nfu" ePsf sfo{fno÷sfo{qmdx¿sf] lgsf;f lb+bf
tf]lsPsf] k|s[of ckgfPsf] 5 - _ 5}g - _ . [5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{]
ah]6 lgsf;f lb+bf k|b]z n]vf lgoGqs sfof{noaf6 ;do ;dodf lbO{Psf lgb]{zgx¿nfO{ kfngf
ug]{ ul/Psf] 5 - _ 5}g - _ . [s'g} lgb]{zgsf] kfngf gePsf] kfO{Pdf To;sf] l6kf]6 ug]{]
;DalGwt ljefu÷dGqfnoaf6 lbO{Psf] lgb]{zg kfngf ul/Psf] 5 - _ 5}g - _
[5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{]
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-v_
-s_
-v_
-u_
-3_
-ª_

cfGtl/s n]vfk/LIf0f tkm{
cfGtl/s n]vfk/LIf0f sfo{of]hgf tof/ ug]{ ul/Psf] 5 - _ 5}g - _ [5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{]
cfGtl/s n]vfk/LIf0f tf]lsPsf] cjlwleq ug]{ ul/Psf] 5 - _ 5}g - _ [5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{ ]
cfGtl/s n]vfk/LIf0f ubf{ r]s lni6 k|of]u ug]{ u/]sf] 5 - _ 5}g - _ [5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{ ]
k|ltj]bg tf]lsPsf] 9fFrfdf ;dodf tof/ ug]{ ul/Psf] 5 - _ 5}g - _ [5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{ ]
cfGtl/s n]vfk/LIf0faf6 sfod ePsf] a]?h' rf}dfl;s ?kdf ;DalGwt sfo{fno tyf tfn's
lg/{]zgfno÷dGqfno÷;lrjfnonfO{ k7fpg] ul/Psf] 5 - _ 5}g - _ [5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{]
-r_ cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] k|ult ljj/0f -a]?h' ljj/0f xf]Og_ k|b]z n]vf lgoGqs sfof{nodf Rff}dfl;s ?kdf
k7fpg] u/]sf] 5 - _ 5}g - _ [5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{]
-5_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{'kg]{ ;Dk"0f{ sfo{fnox¿sf] ljlgof]hgsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ul/Psf] 5 - _ 5}g - _
[5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{]
-h_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{'kg]{ ;Dk"0f{ sfo{fnox¿sf] /fh:jtkm{sf] cfGtl/s n]vfk/LIf0ful/Psf] 5 - _ 5}g - _
[5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{]
-em_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ug{'kg]{ ;Dk"0f{ sfo{fnox¿sf] w/f}6Lsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0ful/Psf] 5 - _ 5}g - _
[5}g eg] sf/0f pNn]v ug]{]
$=@ cGo sfof{no tkm{ -:ynut cg'udg_
-s_ 5flgPsf sfof{nox¿df uO{ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DkGg ePsf >]:tfaf6 cg'udgstf{n] cg'udg u/]sf
ef}r/ ;+Vof . -========= yfg_ .
-v_ e'QmfgL ul/Psf] sfdsf] 5f]6s/L ljj/0fM -h:t} lgdf{0f sfo{, ;fdfg vl/b, k/fdz{ ;]jf cflb s'g xf] pNn]v
ug]{ 5gf]6 ul/Psf ef}r/x¿ tyf ;f];+Fu ;DalGwt ;Dk"0f{ sfuhftx¿ cWoog ubf{ lgodfg';f/ k'¥ofpg'kg]{
k|lqmof k'¥ofO{Psf] / ;+nUg x'g'kg]{ sfuhftx¿ ;+nUg /x]sf] kfOof] -_ kfOPg -_
[lgodfg';f/ k'/ofpg' kg]{ k|ls|of gk'¥ofO{Psf] / ;+nUg x'g' kg]{ sfuhftx¿ ;+nUg g/x]sf] ePdf s}lkmotsf]
ljj/0f 5'§} l6kf]6 ug{]
-u_ k|lqmof gk'uL jf cfjZos sfuhft ;+nUg g/fvL e'QmfgL u/]sf] kfPdf ;f] s'/f cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf]
k|lta]bgdf pNn]v ul/Psf] 5 - _ 5}g - _ [olb k|ltj]bgdf gk/]sf] ePdf To:tf] j]?h' l6kf]6 ug]{ .]
-3_ k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no, k|b]z n]vf OsfO{ sfof{non] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ubf{ p7fpg' kg]{ a]?h'
gp7fPsf] / gp7fpg' kg]{ a]?h' p7fPsf] 5 - _ 5}g - _ [olb 5 eg] l6kf]6 ug]{ .]
-ª_ k|b]z n]vf lgoGqs sfof{no, k|b]z n]vf OsfO{ sfof{non]] cfk\mgf] sfo{tflnsf cg'?k ;do leq} cfGtl/s
n]vfk/LIf0f sfo{ ;DkGg u/] gu/]sf] / ;do leq} a]?h' ljj/0f k7fPsf] - _ gk7fPsf] - _
[olb gk7fPsf] eP slt ;dodf k7fpg] ul/Psf] 5 l6kf]6 ug]]{
-r_ cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] qmddf cfGtl/s n]vfk/LIfsn] lhG;L, /fh:j tyf w/f}6Lsf] klg cfGtl/s
n]vfk/LIf0f u/]sf] 5 - _ 5}g - _
[olb 5}g eg] s'g s'gsf] cfGtl/s n]vfk/LIf0f ePsf] 5 / s'g s'gsf] ePsf] 5}g l6kf]6 ug]{ .]
-5_
-h_

k|rlnt sfg"g cg'?k ;dod} /fh:j bflvnf u/L n]vfÍg ul/Psf] 5 - _ 5}g - _ [5}g eg] l6kf]6 ug]{ .]
lhG;L tyf /fh:j / w/f}6Ltkm{ clgoldttf b]lvPdf pQm s'/f cfGtl/s n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf pNn]v
ul/Psf] 5 - _ 5}g - _ [5}g eg] l6kf]6 ug]{ .]
-o;/L cfGtl/s n]vf k/LIf0fsf] cg'udg ubf{ pNn]Vo s}lkmot b]lvg uPdf ;f] nfO{ aF'+bfut ?kdf cnUu}
k|:t't u/L ;DalGwt sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no / cg'udg ul/Psf] sfof{nonfO{ ;d]t lbg'kg{5] . _
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%=
-s_

cg'udgstf{sf] j:t'ut d"NofÍgM
;dli6ut ?kdf d"NofÍg ubf{ cfGtl/s n]vfk/LIf0f ;DaGwL sfo{df k|=n]=O=sf=sf] sfo{;Dkfbg :t/ tn
pNn]lvt :t/ dWo] s'g :t/df kb{5 <
-!_ w]/} /fd|f]
-@_ /fd|f]
-#_ ;fdfGo
-$_ g/fd|f]
-%_ w]/} g/fd|f]

-v_

;dli6ut ?kdf d"NofÍg ubf{ cfGtl/s n]vfk/LIf0fsf] :ynut cg'udg ul/Psf] sfo{fnosf] cfGtl/s
n]vfk/LIf0f ug]{ cfGtl/s n]vfk/LIfssf] sfo{;Dkfbg :t/ tn pNn]lvt dWo] s'g:t/df kb{5 <
-!_ w]/} /fd|f]
-@_ /fd|f]
-#_ ;fdfGo
-$_ g/fd|f]
-%_ w]/} g/fd|f]

-u_

;dli6ut ?kdf d"NofÍg ubf{ cfGtl/s n]vfk/LIf0f cg'udg ul/Psf] lgsfosf] ljQLo Joj:yfkg :t/ tn
pNn]lvt :t/ dWo] s'g :t/df kb{5 <
-!_ w]/} /fd|f]
-@_ /fd|f]
-#_ ;fdfGo
-$_ g/fd|f]
-%_ w]/} g/fd|f]

-3_

;dli6ut ?kdf d"NofÍg ubf{ cfGtl/s n]vfk/LIf0f cg'udg ul/Psf] lgsfodf sfo{/t cfly{s k|zf;gsf
zfvf k|d'vsf] sfo{ ;Dkfbg :t/ tn pNn]lvt :t/ dWo] s'g :t/df kb{5 <
-!_ w]/} /fd|f]
-@_ /fd|f]
-#_ ;fdfGo
-$_ g/fd|f]
-%_ w]/} g/fd|f]

^=

cg'udgstf{sf] ;du| d"Nof+sg
o:tf] d"Nof+sg ubf{ cfGtl/s n]vfk/LIf0f sfo{df k|=n]=O=sf=sf] sfo{;Dkfbg:t/, cfGtl/s n]vfk/LIfssf]
sfo{;Dkfbg :t/, cfGtl/s n]vfk/LIf0f cg'udg ul/Psf] lgsfosf] ljQLo Joj:yfkg:t/ tyf ;f]
sfof{nosf] cfly{s k|zf;g zfvf k|d'vsf] sfo{;Dkfbg:t/sf] cltl/Qm cGo s'g} pNn]Vo s'/fx¿ eP ;f]
;d]tdf cfwfl/t eO{ ;du| d"Nof+sg ug'{kg]{5 .
k|=n]=O=sf=sf] sfo{;Dkfbgsf ;DaGwdf .
n]vfk/LIf0f ug]{ cfGtl/s n]vfk/LIfssf] sfo{;Dkfbgsf ;DaGwdf .
cfGtl/s n]vfk/LIf0f cg'udg ul/Psf] lgsfosf] ljQLo Joj:yfkg :t/sf ;DjGwdf .
lgsfodf sfo{/t cfly{s k|zf;gsf zfvf k|d"vsf] sfo{ ;Dkfbg :t/sf ;DjGwdf .
-o; k|ltj]bgdf dfly pNn]v ePsf s'/fx¿ afx]s cGo s'g} pNn]vlgo s}lkmot eP yk pNn]v ug'{xf]nf ._

-s_
-v_
-u_
-3_
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