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लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
प्रमाणणकरण र प्रकाशन मममि
२०७५।१२।१५
सम्वि् २०७५ सालको ऐन नं. ३६
लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन
प्रस्िावना: ले खापरीक्षण सम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले ,
सं घीय सं सद्ले यो ऐन बनाएको छ।
1.

संणक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “ले खापरीक्षण ऐन, २०७५” रहे को छ।
(२) यो ऐन िुरून्ि प्रारम्भ हुनेछ।

2.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“िोवकएको” वा “िोवकए बमोणिम” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयममा
िोवकएको वा िोवकए बमोणिम सम्झनु पछन।

(ख)

“नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको पूण न स्वाममत्व भएको
सङ्गठिि सं स्था” भन्नाले सबै शेयर वा िायिेथामा नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार वा स्थानीय िहको स्वाममत्व भएको सङ्गठिि सं स्था वा सबै शेयर
वा िायिेथामा त्यस्िो सं स्थाको वा त्यस्िो सं स्था र नेपाल सरकार, प्रदे श

सरकार वा स्थानीय िहको स्वाममत्व भएको सङ्गठिि सं स्था सम्झनु पछन र
सो शब्दले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहले पूण न उत्तरदावयत्व
व्यहोनुप
न ने सङ्गठिि सं स्थालार्न समेि िनाउँछ।
(ग)

“ले खा” भन्नाले आमथनक कारोबार भएको व्यहोरा दे णखने गरी कानून बमोणिम
राणखने अमभले ख, खािा, वकिाब वा अन्य कागिपत्र सम्झनु पछन र सो शब्दले
ववद्युिीय माध्यमबाट राणखएको अमभले ख वा कारोबारलाई प्रमाणणि गने
ववद्युिीय अमभले खलाई समेि िनाउँछ।

(घ)

“ले खापरीक्षण” भन्नाले दफा ३ बमोणिमका मनकायको ले खा िथा लेखासँग
सम्बणन्धि कामको परीक्षण र त्यसको आधारमा गररने मूल्याङ्कन िथा
ववश्लेषण सम्झनु पछन र सो शब्दले सम्परीक्षण गने कायनलाई समेि
िनाउँछ।

(ङ)

“ले खासँग सम्बणन्धि कागिाि” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (१)
बमोणिमका मनकायको लेखापरीक्षण गनन आवश्यक पने कागिाि सम्झनु
पछन र सो शब्दले त्यस्िा मनकायका रणनीमि, वावषनक वा आवमधक योिना,
कायनयोिना, मनणनय, सम्झौिा वा समझदारी, प्रगमि प्रमिवेदन, अनुगमन िथा
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मूल्याङ्कन प्रमिवेदन र लेखापरीक्षणको कामसँग सम्बणन्धि अन्य कागिाि
वा ववद्युिीय प्रणालीमा सङ्ग्रवहि वववरण िथ्याङ्क वा सूचनालाई समेि
िनाउँछ।
(च)

“सङ्गठिि सं स्था” भन्नाले पचास प्रमिशिभन्दा बढी शेयर वा िायिेथामा
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको स्वाममत्व भएको सङ्गठिि
सं स्था सम्झनु पछन र सो शब्दले पचास प्रमिशिभन्दा बढी शेयर वा
िायिेथामा सङ्गठिि सं स्थाको स्वाममत्व भएको सं स्थालाई समेि िनाउँछ।

(छ)

“सरकारी कायानलय” भन्नाले राष्ट्रपमि र उपराष्ट्रपमिको कायानलय, सवोच्च
अदालि, संघीय सं सद, प्रदे श सभा, प्रदे श सरकार, प्रदे श प्रमुखको कायानलय,
सं वैधामनक मनकाय वा सोको कायानलय, अदालि, महान्यायामधवक्ताको

कायानलय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायि सं घ,
प्रदे श र स्थानीय िहका सबै सरकारी कायानलय सम्झनु पछन।
3.

महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने मनकाय:(१) महालेखापरीक्षकबाट दे हायका मनकायको
लेखापरीक्षण हुनेछ:(क)

सरकारी कायानलय,

(ख)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको पूण न स्वाममत्व
भएको सङ्गठिि सं स्था,

(ग)

महालेखापरीक्षकबाट ले खापरीक्षण हुने भनी सं घीय कानूनद्वारा
िोवकएको सं स्था वा मनकाय।

(२) उपदफा (१) बमोणिमका मनकायहरुको णिम्मेवार पदामधकारीले प्रचमलि कानून
बमोणिम आय व्ययको लेखा र आमथनक वववरण पेश गरी महाले खापरीक्षकबाट अणन्िम
लेखापरीक्षण गराउनु पनेछ।
4.

लेखापरीक्षण सम्बन्धी िररका: महाले खापरीक्षकले लेखापरीक्षण गने दफा ३ को उपदफा
(१) बमोणिमका मनकाय वा सो अन्िगनिका कुनै एकाईहरु छनौट गरी आमथनक कारोबार
र त्यससँग सम्बणन्धि अन्य वियाकलापहरूको एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी

वा केही प्रमिशि मात्र परीक्षण गने गरी ले खापरीक्षणको िररका, क्षेत्र र अवमध िोकी अणन्िम

लेखापरीक्षण गनन, त्यसबाट प्राप्त भएको िथ्यहरू दशानउन, त्यसमा वववेचना िथा आलोचना
गनन र आमथनक वववरण उपर आवश्यकिा अनुसार राय सवहिको प्रमिवेदन िारी गनन
सक्नेछ।
5.

ववत्तीय िथा ववववध ववषयको लेखापरीक्षण: (१) महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गने दफा
३ को उपदफा (१) बमोणिमका मनकायको मनयममििा, ममिव्यवयिा, कायनदक्षिा, प्रभावकाररिा
र औणचत्यको समेि ववचार गरी ववत्तीय ले खापरीक्षणको अमिररक्त छनौटको आधारमा सूचना
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प्रववमध, कायनमूलक, लै वङ्गक, ववमध ववज्ञान, वािावरण िस्िा ववववध ववषयको समेि ले खापरीक्षण
गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम ववववध ववषयको ले खापरीक्षण गने ववमध, िररका, क्षेत्र,

अवमध, परीक्षण र प्रमिवेदन गने कुराहरू महाले खापरीक्षकले िोवकठदए बमोणिम हुनेछ।
6.

सामवयक लेखापरीक्षण: (१) महाले खापरीक्षकले

दफा ३ को उपदफा (१) बमोणिमका

मनकायको छनौटको आधारमा आमथनक वषन समाप्त नहुँदै वा कारोबार सम्पन्न भएपश्चाि्
सामवयक ले खापरीक्षण गनन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोणिम ले खापरीक्षण गने ववमध, िररका, क्षेत्र, अवमध, परीक्षण

र प्रमिवेदन गने कुराहरू महालेखापरीक्षकले िोवकठदए बमोणिम हुनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोणिम ियार गरे को प्रमिवेदन महाले खापरीक्षकले सम्बणन्धि
मनकायमा पिाई सावनिमनक गनुप
न नेछ।
7.

अनुदान िथा सहायिाको लेखापरीक्षण: (१) महाले खापरीक्षकले सं घीय कानून बमोणिम
नेपाल सरकार,

प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहलाई प्राप्त हुने िुनसुकै प्रकारका सहायिा,

अनुदान िथा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहबाट प्रदान गररने िुनसुकै
सहायिा वा अनुदान रकमको ले खापरीक्षण गनन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोणिम ले खापरीक्षण गने ववमध, िररका, क्षेत्र, अवमध, परीक्षण

र प्रमिवेदन गने कुराहरू महालेखापरीक्षकले िोवकठदए बमोणिम हुनेछ।
8.

लेखापरीक्षण गने ववषय: महालेखापरीक्षकले मनयममििा, ममिव्यवयिा, कायनदक्षिा, प्रभावकाररिा
र औणचत्य समेि ववचार गरी आवश्यकिा अनुसार दे हायका ववषयको ले खापरीक्षण गनेछ:(क)

ववमनयोिन ऐन िथा अन्य ऐन बमोणिम सेवा िथा कायनमा खचन गनन मनठदनष्ट
शीषनक िथा उपशीषनकमा स्वीकृि भएका रकमहरू सोही शीषनक िथा
उपशीषनकको सीमामा रही मनठदनष्ट प्रयोिनको लामग खचन भए, नभएको,

(ख)

कारोबारको ले खा िोवकएको ढाँचा अनुरुप राखे, नराखेको िथा मनठदनष्ट
समयमा प्रमिवेदन गरे , नगरे को,

(ग)

सं वैधामनक मनकाय, मन्त्रालय, ववभाग र सो सरहका केन्रीय िहका
कायानलयले मािहिका कायानलयको िथा प्रदे शका मन्त्रालय र प्रदे श िहका
अन्य

कायानलयले

मािहिका

कायानलयको

ववमनयोिन, रािस्व, धरौटी

लगायिका सम्पूण न आमथनक कारोबारको केन्रीय ले खा राखी केन्रीय वववरण

ियार पारे , नपारे को र ियार पारे को भए त्यसले आमथनक कारोबारको यथाथन
णचत्रण गरे , नगरे को,
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(घ)

सं घीय सणिि कोष, प्रदे श सणिि कोष, स्थानीय सणिि कोष, सं घीय
आकणस्मक कोष, प्रदे श आकणस्मक कोष र अन्य सरकारी कोषको वहसाब
यथाथनपरक रहे, नरहे को,

(ङ)

सम्बणन्धि सरकारी मनकायले समयमा बिेट मनकासा गरे , नगरे को,

(च)

आमथनक वववरणले त्यसमा ले णखएको अवमधको आमथनक कारोबारको सही र
यथाथन णचत्रण गरे , नगरे को,

(छ)

आम्दानी वा खचन भएका कलमहरूको पुष्ट्याईं हुने प्रमाण यथेष्ट भए,
नभएको,

(ि)

ले खा वा प्रमिवेदन बमोणिम भौमिक प्रगमि भए, नभएको ,

(झ)

खचन गनन अमधकार प्राप्त अमधकारीको स्वीकृमि भए, नभएको,

(ञ)

ु ानी भए, नभएको ,
मसिनना भएको दावयत्व समयमा भक्त

(ट)

नगदी णिन्सी लगायि उपलब्ध स्रोि, साधन र सम्पणत्तको उणचि रुपमा
उपयोग गरे , नगरे को,

(ि)

सरकारी सम्पणत्तको प्रचमलि कानून बमोणिम अमभलेख राखे, नराखेको,

(ड)

सरकारी सम्पणत्तको हामन नोक्सानी नहुने गरी उणचि सं रक्षण िथा ममनि
सम्भार गरे , नगरे को,

(ढ)

सरकारी ऋण िथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनपु ने वा मिनुन बुझाउनु पने
र बुझार्एको सावाँ, ब्याि, लाभांश लगायिको ले खा राख्ने व्यवस्था पयानप्त
भए, नभएको वा त्यस अनुरूप ले खा राखे, नराखेको र राखेको लेखा यथाथन
भए, नभएको,

(ण)

खचन गदान दुरुपयोग हुन नपाउने गरी पयानप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको,
ित्सम्बन्धी मनयमन िथा मनयन्त्रण व्यवस्था पयानप्त भए, नभएको र िी
कुराहरूको अनुशरण गरे , नगरे को,

(ि)

आन्िररक मनयन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको र त्यसको
अनुशरण गरे , नगरे को,

(थ)

आन्िररक ले खापरीक्षण सन्िोषिनक िररकाबाट भए, नभएको र भएकोमा
प्रमिवेदनको कायानन्वयन गरे , नगरे को,

(द)

रािस्व िथा सरकारी कोषमा िम्मा हुनपु ने रकम कानून बमोणिम मनधानरण,

असुली, दाणखला र ले खाङ्कन भए, नभएको र रािस्व च ुहावट मनयन्त्रण गनन
प्रयास गरे , नगरे को,
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(ध)

धरौटी सम्बन्धी प्रचमलि कानूनको पयानप्तिा भए, नभएको र त्यसको पालना
गरे , नगरे को,

(न)

औद्योमगक िथा व्यावसावयक सेवाहरूको आम्दानी खचनको ले खा, त्यसको
णिन्सी, नगदी मौज्दाि िथा आमथनक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र
ित्सम्बन्धी कानून पयानप्त भए, नभएको र मिनको पालना गरे , नगरे को,

(प)

कायानलयको सं गिन र व्यवस्थापन िथा कायन ववभािन यथेष्ट र समुणचि
भए, नभएको र त्यस अनुसार कायानलय सिालन िथा व्यवस्थापन गरे ,
नगरे को,

(फ)

कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी ववमभन्न कमनचारी वा

मनकायबाट गररएको वा गनुप
न ने कुनै काम छु टाएको वा कायानलयको काम
मनठदनष्ट समयमा गने, गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए, नभएको,

(ब)

सं गिन र कायनिमको उपलब्धी वकटान गने आधार स्पष्ट भए, नभएको,
कायनिम अनुसार मनधानररि समयमभत्र प्रगमि भए, नभएको िथा कामको
गुणस्िर र पररमाण मानदण्ड अनुरुप भए, नभएको,

(भ)

कायानलयको उद्देश्य र नीमि स्पष्ट भए, नभएको र मनठदनष्ट उद्देश्य िथा नीमि
अनुरुप योिना, बिेट िथा कायनिम ििुम
न ा गरे , नगरे को िथा सोही
बमोणिम कायानन्वयन गरे , नगरे को,

(म)

स्वीकृि लागि खचनको सीमामभत्र रही कायनिम सिालन गरे , नगरे को, खचन
गदान लागि िथा उपलब्धी ववश्लेषण गरी उणचि ढङ्गले खचन गरे , नगरे को र
लागिको िुलनामा प्रमिफल प्राप्त भए, नभएको,

(य)

लक्ष्य, प्रगमि िथा लागि खचनको अमभले ख राख्ने व्यवस्था पयानप्त र भरपदो
भए, नभएको,

(र)

प्रचमलि कानूनले अनुगमन गनुप
न ने व्यवस्था गरे अनुरुप अनुगमन गरे ,
नगरे को र अनुगमनबाट प्राप्त प्रमिवेदन कायानन्वयन गरे , नगरे को,

(ल)

ववत्तीय कारोबार, अमभलेख र प्रमिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रववमधमा
आधाररि बनाउन प्रयास गरे , नगरे को,

(व)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहमा प्रचमलि कानून बमोणिम
बाँडफाँट भएको रािस्व, अनुदान िथा रोयल्टीको उपयोग र पररचालन
प्रभावकारी भए, नभएको,

(श)

सोधभनान मलने कायन समयमा गरे , नगरे को,

(ष)

बेरुिु लगि र फर्छ्यौटको अमभले ख अद्यावमधक राखे, नराखेको िथा बेरुिु
फर्छ्यौट गनन प्रयास गरे , नगरे को।
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9.

महालेखापरीक्षकले औणचत्यको दृवष्टकोणबाट परीक्षण गने कुराहरु: (१) दे हायका कुराहरूको
सम्बन्धमा महाले खापरीक्षकले औणचत्यको दृवष्टकोणबाट आवश्यकिा अनुसार परीक्षण
गनेछ:(क)

मनकासा अनुसार खचन गरे को भए िापमन बेमनामसब िररकाले वा
रावष्ट्रय धनको हामन नोक्सानी हुने गरी खचन भएको दे खेमा त्यस्िो
खचन र मनकासाको सम्बन्धमा,

(ख)

चल, अचल रावष्ट्रय धनको अनुदान वा रािस्वको अमभहस्िाङ्कन वा
खानी, िङ्गल, िलशणक्त आठदको सुववधा प्रदान सम्बन्धमा पट्टा,
अनुममिपत्र, लार्सेन्स, अमधकार र कुनै अन्य प्रकारबाट रािस्व वा

चल, अचल रावष्ट्रय धन त्याग गने गरी िारी गररएका सबै मनकासाको
सम्बन्धमा,
(ग)

सावनिमनक मनमानण, ममनि सम्भार, खररद िथा आपूमिन, परामशन सेवा
सम्बन्धी िे क्का र सम्झौिा, सेवा प्रवाह, सावनिमनक खचन, रािश्व
पररचालन

लगायि

ववववध

आमथनक

कारोबारका

ववषयवस्िुको

सम्बन्धमा।
(२) महाले खापरीक्षकले उपयुक्त िानेमा आफ्नो कायन क्षेत्रमभत्रको कुनै पदामधकारीले
ववत्तीय िवाफदे वहिा बहन गरे , नगरे को सम्बन्धमा ले खापरीक्षणका मान्य मसद्धान्ि बमोणिम
परीक्षण गनन सक्नेछ।
(३) महालेखापरीक्षकले बेरूिुका सामान्य कलमहरू वा औणचत्यको दृवष्टकोणबाट
उल्लेखनीय र महत्वपूणन नदे णखएका अन्य कलमहरू आफ्नो प्रमिवेदनमा समावेश नगनन
सक्नेछ।
10.

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको पूण न स्वाममत्व भएको सङ्गठिि सं स्थाको
लेखापरीक्षण: (१) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा िुनसुकै कुरा ले णखएको

भए िापमन नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको पूण न स्वाममत्व भएको सङ्गठिि
सं स्थाको लेखापरीक्षण गनन महाले खापरीक्षकले आवश्यकिानुसार प्रचमलि कानून बमोणिम
प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकलाई महाले खापरीक्षकले सहायकको रुपमा मनयुक्त गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम मनयुक्त गररएका ले खापरीक्षकले महाले खापरीक्षकको
मनदे शन, मनयन्त्रण र रे खदे खमा रही काम गनुप
न नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोणिम मनयुक्त लेखापरीक्षकको काम, किनव्य, अमधकार, सेवाका
शिन, दावयत्व, मनिले लेखापरीक्षण गदान अपनाउनु पने प्रविया िथा प्रमिवेदन पेश गने

सम्बन्धी व्यवस्था यस ऐनमा उल्लेख भएको कुरामा यसै ऐन बमोणिम र यस ऐनमा
उल्लेख नभएको ववषयमा महालेखापरीक्षकले िोवकठदए बमोणिम हुनछ
े ।
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(४) उपदफा (१) बमोणिम मनयुक्त ले खापरीक्षकले सम्बणन्धि सं स्थाबाट पाउने
पाररश्रममक त्यस्िो सं स्थाको आमथनक कारोबार, ले खाको अवस्था, शाखा, उपशाखाको सङ्ग््या
कायनबोझ िथा कायन प्रगमि समेिको ववचार गरी महाले खापरीक्षकले िोवकठदए बमोणिम
हुनेछ।
11.

सङ्गठिि सं स्थाको लेखापरीक्षण: (१) महाले खापरीक्षकले िोवकठदएको मसद्दान्िको अमधनमा
रही सङ्गठिि सं स्थाले ले खापरीक्षक मनयुक्त गरी ले खापरीक्षण गराउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम सङ्गठिि सं स्थाले ले खापररक्षकको मनयुणक्त गदान
महाले खापरीक्षकको परामशन मलनुपनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोणिम मनयुक्त भएको ले खापरीक्षकले प्रस्िुि गरे को प्रमिवेदनको
एक प्रमि सम्बणन्धि सङ्गठिि सं स्थाले महालेखापरीक्षकको कायानलयमा समेि पिाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोणिम प्राप्त प्रमिवेदनबाट त्यस्िो सङ्गठिि सं स्थाको ले खा

सम्बन्धमा कुनै त्रुवट दे णखएमा त्यस्िो त्रुवटको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले सम्बणन्धि
सङ्गठिि सं स्था र ले खापरीक्षकलाई आवश्यक मनदे शन ठदन सक्नेछ र त्यस्िो मनदे शन पालना
गनुन सम्बणन्धि सङ्गठिि सं स्था र ले खापरीक्षकको किनव्य हुनेछ।
(५) उपदफा (३) बमोणिम प्राप्त प्रमिवेदनबाट औ ंल्याईएका ववषय वा उपदफा (४)

बमोणिम ठदएको मनदे शन सम्बन्धमा सम्बणन्धि सङ्गठिि सं स्थाले महालेखापरीक्षकले
िोवकठदएको अवमधमभत्र कायानन्वयनको प्रगमि वववरण पेश गनुप
न नेछ।
12.

महालेखापरीक्षकले

परीक्षण

गनन

वा

कागिाि

पेश

गनन

लगाउन

सक्ने:

(१)

महाले खापरीक्षकले िुनसुकै बखि दफा ३ को उपदफा (१) बमोणिमका मनकायको
णिम्मेवार पदामधकारीलाई ले खासँग सम्बणन्धि कागिाि पेश गनन लगाउन र सम्बणन्धि
पदामधकारीसँग ित्सम्बन्धी सूचना िथा िानकारी मलन सक्नेछ।

(२) महालेखापरीक्षकले आवश्यक िानेमा दे हाय बमोणिम गनन सक्नेछ:(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहबाट अनुदान प्राप्त गरी

सिालन भएका कायनिम िथा आयोिनाको णस्थमि िथा ले खासँग
सम्बणन्धि कागिाि िुनसुकै बखि परीक्षण गनन,

(ख)

सरकारी कामको िे क्का मलने मनमानण व्यवसायी, आपूमिनकिान वा त्यस्िो
मनकायको कामको णिम्मा मलने सं स्था वा व्यणक्तलाई समेि त्यस्िो
िे क्का, आपूमिन वा अन्य सरकारी कामसँग सम्बणन्धि कागिाि र

रािस्वको ले खापरीक्षणको सन्दभनमा रािश्व मनधानरण प्रयोिनका लामग

मलर्एका आधारसँग सम्बणन्धि थप प्रमाण कागिाि पेश गनन
लगाउन,
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(ग)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको आंणशक स्वाममत्व
रहेको सं स्था र रावष्ट्रय िथा अन्िरानवष्ट्रय गैरसरकारी सं स्थाको
कायनसिालन सम्बन्धी कागिाि पेश गनन लगाउन।

(३) दफा ३ को उपदफा (१) बमोणिमका मनकायले कारोबार सिालन गनन, ले खा
राख्न, अमभलेख व्यवस्थापन गनन वा सूचना प्रवाह गनन अपनाएका सूचना प्रववमध सम्बन्धी
प्रणालीमा महाले खापरीक्षकको पहुँच हुनेछ।
13.

शुल्क मलन सक्ने: (१) महालेखापरीक्षकले नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको
पूणन स्वाममत्व भएको सङ्गठिि सं स्थाको ले खापरीक्षण गरे बापि त्यस्िो सं स्थाबाट िोवकए
बमोणिमको शुल्क मलन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम मलएको शुल्क सं घीय सणिि कोषमा दाणखला गररनेछ।

14.

लेखापरीक्षणको पुनरावलोकनः (१) यस ऐन बमोणिम सम्पन्न गरे को ले खापरीक्षण कायनको
गुणस्िर सुमनणश्चि गनन महाले खापरीक्षकले आवमधक रूपमा गुणस्िर आश्वस्ििा पुनरावलोकन
वा समकक्षी पेशागि पुनरावलोकनको व्यवस्था गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम गररने पुनरावलोकन बाहे क अन्य कुनै व्यणक्त वा
मनकायबाट ले खापरीक्षणको पुनरावलोकन गनन सवकने छै न।

15.

ववशेषज्ञ सेवा मलन सक्ने : (१) महाले खा परीक्षकले आफूले सम्पादन गनुप
न ने कामको लामग
सम्बणन्धि ववषयको ववशेषज्ञको सेवा मलन सक्नेछ।
(२) महाले खापरीक्षकले आफूले सम्पादन गनुप
न ने कुनै काममा सहयोगका लामग

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको कुनै मनकायमा कायनरि ववशेषज्ञ वा
पदामधकारीलाई खटाई पिाईठदन अनुरोध गनन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोणिम अनुरोध भई आएमा सम्बणन्धि मनकायले त्यस्िो ववशेषज्ञ
वा पदामधकारीलाई महालेखापरीक्षकले िोकेको काममा खटाउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोणिम ववशेषज्ञको से वा प्रदान गने वा उपदफा (३) बमोणिम
खवटएको ववशेषज्ञ वा पदामधकारीलाई महाले खापरीक्षकले िोके बमोणिमको पाररश्रममक वा
सुववधा ठदर्नेछ।
16.

असल मनयिले गरे को कामको लामग णिम्मेवार नहुन:े महाले खापरीक्षकले यस ऐन बमोणिम
लेखापरीक्षणलाई व्यवणस्थि गनन िारी गरे को मानदण्ड, नीमि, मनदे शन, मनदे णशका िथा

लेखापरीक्षण योिना बमोणिम किनव्य पालनाको मसलमसलामा असल मनयिले सम्पन्न गरे को
लेखापरीक्षण कायनबाट हुन गएको कुनै क्षमि वा अन्य कुनै प्रकारको त्रुवटको लामग
महाले खापरीक्षकको कायानलयको कुनै कमनचारी व्यणक्तगि रुपमा णिम्मेवार हुनेछैन।
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17.

ववद्युिीय माध्यमबाट अमभलेख राख्ने: महाले खापरीक्षकले ले खापरीक्षण गने मनकायको
लेखापरीक्षण फार्ल, कायनपत्र िथा अन्य कागिाि वववरणको अमभले ख ववद्युिीय माध्यमबाट
राख्न सक्नेछ।

18.

महालेखापरीक्षकको कायानलय: (१) महाले खापरीक्षक आफैले सम्पादन गनुप
न ने कामका लामग
आवश्यकिा अनुसार सं घ िथा प्रदे शमा कायानलय स्थापना गनन सक्नेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोणिम स्थापना भएका कायानलयमा खवटएका कमनचारीले

महाले खापरीक्षकको मनदे शन अनुसार काम गनेछन्।
(३) महालेखापरीक्षकको कायानलयको सं गिनात्मक सं रचना र कमनचारीको दरबन्दी

महाले खापरीक्षकको मसफाररशमा नेपाल सरकारले स्वीकृि गरे बमोणिम हुनेछ।
19.

वावषनक प्रमिवेदन: (१) महालेखापरीक्षकले सं ववधानको धारा २९४ बमोणिम राष्ट्रपमि समक्ष
पेश गने वावषनक प्रमिवेदनमा दे हायका ववषयहरु खुलाउनु पनेछः…
(क)

महालेखापरीक्षकबाट वषनभररमा भए गरे का काम कारबाहीको
वववरण,

(ख)

ले खापरीक्षणबाट दे णखएका

प्रमुख व्यहोराको सारांश,

(ग)

ले खापरीक्षण प्रमिवेदन कायानन्वयनको णस्थमि र भववष्ट्यमा गनुप
न ने
सुधार,

(घ)

आवश्यक अन्य कुराहरु।

(२) महालेखापरीक्षकले दफा ३ को उपदफा (१) बमोणिमका मनकायको
लेखापरीक्षण सम्पन्न गररसकेपमछ राय सवहिको ले खापरीक्षण प्रमिवेदन िारी गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा उल्ले ख गररएको अमिररक्त महालेखापरीक्षकले दफा ३ को

उपदफा (१) बमोणिमका मनकायको कायनमूलक, सूचना प्रववमध, ववमधववज्ञान, लैं वङ्गक,
वािावरणीय िथा सामवयक ले खापरीक्षणको प्रमिवेदन समेि िारी गनन सक्नेछ।
(४) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदे शको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग
वावषनक प्रमिवेदन ियार गरी सम्बणन्धि प्रदे श प्रमुख समक्ष पेश गनन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोणिम पेश गरे को प्रमिवेदन मु्यमन्त्री माफनि प्रदे श सभामा
पेश हुनेछ।
(६) चल वा अचल रावष्ट्रय सम्पणत्तको िू लो हामन नोक्सानी भएको वा ित्कालै

कारबाही नगरे त्यस्िो हामन नोक्सानी हुनसक्ने दे णखएमा महाले खा परीक्षकले िुनसुकै बेला

त्यस्िो कारोबारको ले खापरीक्षण गरी राष्ट्रपमि वा प्रदे श प्रमुख समक्ष प्रमिवेदन पेश गनन
सक्नेछ।
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(7) महाले खापरीक्षकले यस दफा बमोणिम पेश गरे को प्रमिवेदन सावनिमनक
गनुप
न नेछ।
20.

स्थानीय

िहको

लेखापरीक्षण:

(१)

प्रत्येक

गाउँपामलका

र

नगरपामलकाले

महाले खापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पनेछ।
(२) महालेखापरीक्षकले प्रत्येक गाउँपामलका र नगरपामलकाको ले खापरीक्षण सम्पन्न
गरी सकेपमछ अलग अलग ले खापरीक्षण प्रमिवेदन िारी गनन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोणिम महाले खापरीक्षकले िारी गरे को प्रमिवेदन सम्बणन्धि

गाउँपामलका वा नगरपामलकाले स्थानीय िहको प्रचमलि कानून बमोणिम गाउँसभा वा
नगरसभामा पेश गरी छलफल गनुप
न नेछ।
21.

लेखापरीक्षण प्रमिवेदनको कायानन्वयन: (१) महाले खापरीक्षकले यस ऐन बमोणिम िारी
गरे को प्रमिवेदनको कायानन्वयन गनुन सम्बणन्धि णिम्मेवार पदामधकारीको किनव्य हुनेछ।
(२) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोणिम िारी गरे को प्रमिवेदनमा उल्लेख गररएका
ववषयमा सुधार भए, नभएको र सुझाव कायानन्वयन भए, नभएको सुमनणश्चि गनन लेखापरीक्षण
गररएका मनकायबाट भएका कारबाहीको प्रमिवेदन मलने, िवाफ मलने, कायानन्वयनका लामग
समयावमध िोक्ने, पुनःिाँच गने र त्यस सम्बन्धमा सम्बणन्धि मनकायलाई आवश्यक मनदे शन
ठदने लगायिका कायन गनन सक्नेछ।

22.

बेरूिुमा कारबाही गने: नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय िहको आय–व्यय िथा
अन्य रकम कलमको ले खापरीक्षण गदान दे णखएका त्रुवट िथा बेरूिुमा सम्बणन्धि मनकायले
कानून बमोणिम कारबाही गनुप
न नेछ।

23.

लेखा ढाँचा: (१) सरकारी कायानलयको कारोबारको ले खा महाले खापरीक्षकबाट स्वीकृि
ढाँचामा राख्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणिमको ढाँचा स्वीकृि गराउने िथा लागू गने, गराउने
किनव्य महालेखा मनयन्त्रक कायानलयको हुनेछ।

24.

महालेखापरीक्षकले मनदे शन ठदन सक्ने: (१) महालेखापरीक्षकले सं ववधान र यस ऐनको
अधीनमा रही लेखा सम्बन्धी व्यवस्था ममलाउन वा मनयममििा ल्याउनको लामग सम्बणन्धि
मनकायलाई समय समयमा मनदे शन ठदन सक्नेछ।
(२) महालेखापरीक्षकले सं ववधान र यस ऐनको अधीनमा रही ले खापरीक्षण सम्बन्धी

व्यवस्थाका सम्बन्धमा सम्बणन्धि मनयमनकारी मनकायलाई समय समयमा मनदे शन ठदन
सक्नेछ।
(३) महालेखापरीक्षकले यस ऐन बमोणिम सरकारी कायानलय र सङ्गठिि सं स्थाको
लेखापरीक्षण गनन मनयुक्त गरे का ले खापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गने ववषय, प्रमिवेदनमा
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समावेश गनुप
न ने ववषय र प्रमिवेदनमा उल्ले ख भएका ववषयमा समय समयमा मनदे शन ठदन
सक्नेछ।
(४) यस दफा बमोणिम महाले खापरीक्षकले ठदएको मनदे शनको पालना गनुन त्यस्िो
कायानलय र सम्बणन्धि पदामधकारीको किनव्य हुनेछ।
25.

कारबाहीको लामग लेखी पिाउन सक्ने: (१) यस ऐन बमोणिम ले खापरीक्षण नगराउने, दफा
१० र ११ बमोणिम मनयुक्त ले खापरीक्षकलार्न ववत्तीय वववरण िथा ले खा उपलब्ध नगराउने,
दफा १२ अनुसार ले खासँग सम्बणन्धि कागिाि पेश नगने, ित्सम्बणन्धि सूचना िथा

िानकारी नठदने, दफा २३ बमोणिमको ढाँचामा ले खा नराख्ने, ले खापरीक्षण सम्बन्धी काम
कारबाहीमा बाधा ववरोध गने िथा यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयमको उल्लङ्घन
गने सम्बणन्धि कामको णिम्मेवारी िोवकएको पदामधकारी वा व्यणक्तलाई महाले खापरीक्षकले
ववभागीय कारबाही लगायिका प्रचमलि कानून बमोणिमको कारबाही गनन सम्बणन्धि
मनकायमा लेखी पिाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोणिम ले खी आएमा सम्बणन्धि मनकायले पदामधकारी वा
व्यणक्तलाई यथाशीघ्र कारबाही गरी महाले खापरीक्षकको कायानलयलाई िानकारी गराउनु
पनेछ।
26.

पुरस्कार ठदन सक्नेः (१) महाले खा परीक्षकको सं घ िथा प्रदे श कायानलयमा कायनरि

कमनचारीहरुमध्येबाट प्रत्येक वषन उत्कृष्ट काम गने कमनचारीको छनौट गरी िोवकए बमोणिम
पुरस्कार ठदन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामग उत्कृष्ट काम गने कमनचारी छनौट गने
कायनववमध महाले खापरीक्षकले िोके बमोणिम हुनेछ।
27.

अमधकार प्रत्यायोिन गनन सक्ने: महाले खापरीक्षकले यस ऐन बमोणिम आफूले सम्पादन
गनुप
न ने काममध्ये कुनै काम गनन आफ्नो कायानलयका पदामधकारीलाई अमधकार प्रत्यायोिन
गनन सक्नेछ।

28.

मनयम बनाउन सक्नेः यो ऐन कायानन्वयन गनन महालेखा परीक्षकले नेपाल सरकारको
परामशनमा आवश्यक मनयमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्िा मनयमहरु नेपाल रािपत्रमा
प्रकाशन भएको मममि दे णख लागू हुनेछ।

29.

मापदण्ड वा मनदे णशका िारी गनन सक्ने: महाले खापरीक्षकले यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि
बनेको मनयमको अधीनमा रही ले खापरीक्षणलाई वस्िुपरक, ववश्वसनीय र भरपदो बनाई

लेखापरीक्षणको गुणस्िर अमभवृवद्ध गनन अन्िरानवष्ट्रय ले खापरीक्षण मानदण्ड र प्रचमलि असल
अभ्यासमा आधाररि लेखापरीक्षण मापदण्ड वा मनदे णशका बनाई लागू गनन सक्नेछ।
30.

खारे िी र बचाउ : (१) ले खापरीक्षण ऐन, २०४८ खारे ि गररएको छ।
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(२) ले खापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोणिम भए गरे का काम कारबाही यसै ऐन बमोणिम
भए गरे को मामननेछ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखि ले खापरीक्षण ऐन, २०४८ बमोणिम लेखापरीक्षण
हुन बाँकी रहे को ले खाको ले खापरीक्षण यसै ऐन बमोणिम हुनेछ।
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