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विद्यालय,सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र स्िास््य संस्था लेखापरीक्षण काययविधि, २०७८ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



धििेणी नगरपाधलका नगरकाययपाधलकाको 
कायायलय तोली, बाजरुा 

विद्यालय,सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र स्िास््य संस्था लेखापरीक्षण काययविधि, २०७८ 

( स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)(ज) र (झ) संग सम्बन्धित ) 

  प्रस्तािना 

       स्थाधनय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ११(२)(ज) र (झ) मा रहेको विद्यालयको न्िक्षा 
सम्बधिी काम, कतयव्य र अधिकार एिं धििेणी नगरपाधलका, न्िक्षा ऐनले ददएको अधिकार प्रयोग गरी 
विद्यालय,सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र स्िास््य संस्थाहरुको लेखापरीक्षण काययविधि, २०७८ जारी 
गरी लाग ुगररएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारन्म्िक 

संन्क्षप्त नाम र पररिाषा 

१.संन्क्षप्त नाम र प्रारम्ि 

    क) यो काययविधिको नाम " धििेणी नगरपाधलका विद्यालय,सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र स्िास््य 
संस्था     लेखापरीक्षण काययविधि, २०७८ " रहेको छ ।  

    ख) यो काययविधि धििेणी नगरपाधलका के्षिधिि लाग ुहनुे छ । 

    ग) यो काययविधि धििेणी नगरकाययपाधलकाबाट स्िीकृत िएकै धमधतबाट लाग ुहनुे छ । 

२. पररिाषााः विषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययविधिमा 

क) "ऐन" िन्नाले स्थाधनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपदयछ । 

ख) "काययविधि" िन्नाले " धििेणी नगरपाधलका विद्यालय,सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र स्िास््य 
संस्था     लेखापरीक्षण काययविधि, २०७८" सम्झन ुपदयछ । 

ग) "न.पा." िन्नाले धििेणी नगरपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

घ) "प्रमखु" िन्नाले धििेणी नगरपाधलकाको प्रमखुलाई सम्झन ुपदयछ । 

ङ) "उपप्रमखु" िन्नाले धििेणी नगरपाधलकाको उपप्रमखुलाई सम्झन ुपदयछ । 

च) "प्रमखु प्रिासकीय अधिकृत" िन्नाले धििेणी नगरपाधलकाको प्रमखु प्रिासकीय अधिकृतलाई सम्झन ु
पदयछ । 

छ) "िाखा" िन्नाले धििेणी नगरपाधलकाको न्िक्षा, यिुा तथा खेलकुद िाखालाई सम्झन ुपदयछ । 

ज)  "न्िक्षा अधिकारी" िन्नाले धििेणी नगरपाधलकाको न्िक्षा, यिुा तथा खेलकुद िाखा प्रमखुलाई सम्झन ु
पदयछ । 



झ) "लेखापरीक्षण" िन्नाले आधतरीक र अन्धतम लेखापरीक्षण कायय लाई  जनाउदछ । 

ञ) "लेखापरीक्षक" िन्नाले लेखापरीक्षण गने काययको लाधग प्रमाणपि प्राप्त व्यन्ि/संस्था/कम्पनी िा 
फमयलाई जनाउदछ ।  

ट) "आधतरीक लेखापरीक्षक" िन्नाले धििेणी नगरपाधलका आधतरीक लेखापरीक्षण िाखा प्रमखुलाई 
जनाउदछ ।  

ठ) "स्िास््यसंस्था" िन्नाले धििेणी नगरपाधलका के्षि धििका स्िास््य चौकी, अस्पताल, िहरी स्िास््य 
केधर एिं नगरपाधलकाको स्िाधमत्िमा रहेका स्िास््य संस्थालाई जनाउदछ ।  

ड) "विद्यालय" िन्नाले धििेणी नगरपाधलका के्षि धििका सामदुावयक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरुलाई 
जनाउदछ । 

ढ) "संघ संस्था" िन्नाले धििेणी नगरपाधलका धिि काययके्षि बनाई कायय गरररहेका तथा स्थापना िएका 
सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका साथै सहकारी समेतलाई जनाउदछ ।  

ण) "बालविकास केधर" िन्नाले धििेणी नगरपाधलकाधिि संचाधलत िालविकास केधरहरुलाई जनाउदछ । 

त) "मधिालय" िन्नाले न्िक्षा मधिालयलाई सम्झन ुपदयछ । 

थ) "केधर" िन्नाले न्िक्षा तथा मानिस्रोत विकास केधरलाई सम्झन ुपदयछ । 

द) "धसकाइ केधर" िन्नाले धििेणी नगरपाधलका धिि संचाधलत सामदुावयक धसकाइकेधरहरुलाई जनाउदछ 
। 

पररच्छेद २ 

लेखापरीक्षक सम्बधिी व्यिस्था 

३.सम्बधिीत विद्यालय, स्िास््य संस्था, सामदुावयक धसकाईकेधर र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ 
संस्थाले लेखा परीक्षणका लाधग विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत र सम्बन्धित संचालक अथिा व्यिस्थापन 
सधमधतको धनणयय सवहत कन्म्तमा ३ िटा दतायिाला लेखापरीक्षक धसफाररस गरी तोवकएको समयािधि 
धिि धििेणी नगरपाधलकाको आधतररक लेखापरीक्षण िाखामा पठाउन ुपने छ । यदद नगरपाधलकाबाट 
कन्म्तमा ३ िटा लेखा पररक्षकको नाम सम्बन्धित धनकायलाई प्राप्त निएमा ३ िधदा कमको नाम 
धसफाररस गनय बािा पगु्ने छैन । 

   यस पररच्छेदमा जनुसकैु कुरा लेन्खएको िएतापधन लेखा पररक्षण छनौट सधमधतले धििेणी नगरपाधलकामा 
धनयमानसुार सनु्चकृत िएका लेखापररक्षकहरु मध्येबाट लेखा पररक्षक धनयिु गनय सक्ने  छ । 

४. लेखा परीक्षक धनयिुीका लाधग संलग्न गनुयपने कागजातहरुाः 

क) लेखापरीक्षकको नविकरण गरेको प्रमाणपिको प्रधतधलवप । 

ख) आधतरीक राजस्ि कायायलयबाट कर दताय प्रमाण-पि र करचिुा प्रमाणपिको प्रधतधलवप । 

ग) नागररकता प्रमाण-पिको प्रधतधलवप । 

घ) लेखापरीक्षक बाहलबाला कमयचारी िए वििाधगय स्िीकृती पिको प्रधतधलवप । 



५. लेखा परीक्षक सम्बधिी आिय धनिेदनको ढााँचा, धसफाररसको ढााँचा,  धनयनु्िको ढााँचा, आियको सूचनाको 
ढााँचा क्रमि अनसुचुी – १,२,३,४ बमोन्जम हनुे छ ।  

पररच्छेद ३ 

न्िक्षक धनयनु्ि र सेिा ितय सम्बधिी व्यिस्था 

६. लेखापरीक्षण छनौट सधमधत देहाय बमोन्जम हनुे छाः 

संयोजक :-  प्रमखु प्रिासकीय अधिकृत, धििेणी नगरपाधलका 

सदस्य :- न्िक्षा, यिुा तथा खेलकुद िाखा प्रमखु 

सदस्य :- आधथयक प्रिासन िाखा प्रमखु 

सदस्य सन्चि :- आधतरीक लेखापरीक्षण िाखा प्रमखु 

( यस नगरपाधलकामा आधतरीक लेखापरीक्षण िाखामा स्थायी रुपमा कमयचारीको व्यिस्था निएको अिस्थामा 
आधथयक प्रसासन िाखा प्रमखु  सदस्य-सन्चि रहने ) 

६.१ लेखा परीक्षण छनौट सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार देहाय बमोन्जम हनुेछाः 

क) आधथयक िषय सरुु िएको एक मवहना धिि लेखा परीक्षणको लाधग राविय स्तरको पधिकामा १५ 
पधर ददनको र न.पा. को िेबसाईटमा आियपि मागका लाधग साियजधनक सूचना प्रकान्ित गने । 

ख) लेखा परीक्षक छनौटका लाधग मापदण्ड एिं सूचक तयार गरी प्रमखु प्रिासकीय अधिकृतबाट स्िीकृत 
गराउने । 

ग) प्रकरण (क) बमोन्जम प्राप्त आिेदन उपर छानविन गने । 

घ) लेखा परीक्षक धनयिुी गरी सम्बन्धित लेखापरीक्षक, विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर 
सरकारी संघ संस्थाहरुलाई धलन्खत जानकारी गराउन े। 

ङ) लेखा परीक्षण सम्बधिमा आइपरेका समस्या उपर लेखापरीक्षण छनौट सधमधतको िैठक बसी 
आिस्यक धनणयय ददने । 

च) सामदुावयक विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको कन्म्तमा 
चौमाधसक रुपमा लेखापररक्षण प्रधतिेदन उपर अध्ययन गरी िेरुज ुसम्परीक्षण गनय/गराउन सहन्जकरण 
एिं धनदेिन ददने । 

छ) सामदुावयक विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको एक आधथयक 
िषयमा कन्म्तमा एक पटक स्थलगत अध्ययन गरी लेखा एिं लेखा परीक्षण सम्बधिमा धनरीक्षण गरी 
प्रधतिेदन नगरपाधलका समक्ष पेि गने । 

ज) सामदुावयक विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुबाट कन्म्तमा ३ 
जना लेखा परीक्षकको नाम धसफाररस गरी माग गने ।  



झ) तोवकएको अिधि धिि लेखापरीक्षकको नामािली प्राप्त निएमा माधथ उल्लेन्खत सधमधतले लेखापरीक्षक 
छनौट गने । 

ञ) नगरपाधलकाले तोके बमोन्जमका लेखापरीक्षण सम्बधिी अधय कायय गने । 

७. सामदुावयक विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको कतयव्याः 

क) धििेणी नगरपाधलकाबाट खटाइएको लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षक गराउन ुसम्बन्धित सामदुावयक 
विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको कतयव्य हनुेछ । 

ख) धििेणी नगरपाधलकाबाट खटाइएको लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण नगराएमा उि सामदुावयक 
विद्यालय, स्िास््य संस्थाको धनकासा लगाएत अधय सेिामा रोक लगाउन सक्ने र सरकारी तथा गैर 
सरकारी संघ संस्थाहरुलाई ददइने अनदुान  रोक्का गनयसक्ने तथा लेखा परीक्षणमा नगरपाधलकाबाट 
बेहोने रकम ददइने छैन । 

८. लेखापरीक्षकको धनयनु्िाः 

क) बुाँदा नं. ६ बमोन्जम लेखापरीक्षण छनौट सधमधतको धसफाररसमा विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा 
गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको लेखापरीक्षणका लाधग लेखा परीक्षकको धनयिुी प्रमखु प्रिासकीय 
अधिकृतबाट हनुेछ ।  

पररच्छेद ४ 

सेिा सवुििा 

९. पाररश्रधमकाः 

लेखापरीक्षण गरे बापत सम्बन्धित सामदुावयक विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरुबाट देहाय बमोन्जमको पाररश्रधमक ददन ुपने छ । आय-व्यय वििरणमा न्स्थर सम्पत्ती मूल्याङ्कन र 
मदु्दती खाताको रकम समािेि हनुे छैन । 

क) लेखापरीक्षण गनुयपने रकमको प्रधत रु.१०० मा ४० पैसाका दरले प्रधतिेदन बझुाएपधछ सामदुावयक 
विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुबाट ५० प्रधतितले हनु आउन े
रकम र ५० प्रधतितले हनु आउने रकम धििेणी नगरपाधलकाबाट ििुाधन हनुे छ ।  

ख) उि पररश्रधमक रकममा आयकर धनयमानसुार कट्टी हनुछे । 

ग) सामदुावयक विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले नगरपाधलकाले तोकेको 
िधदा बढी रकम पाररश्रधमक ददन पाउने छैन । 

१०. पाररश्रधमक सम्बधिी थप व्यिस्थााः 

   माधथ उल्लेन्खत रकम िधदा बढी रकम लेखापरीक्षकबाट दािी गनय पाईने छैन । लेखा पररक्षकले 
धनयमानसुार हनु आउन ेरकम िधदा बढी माग गरेमा सम्बन्धित विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर 



सरकारी संघ संस्थाहरुले रकम ििुानी नगरर तरुुधत नगरपाधलकामा जानकारी गनुय पने छ । नगरपाधलका 
बाट उि लेखापरीक्षकको धनयिुी तरुुधत रद्द गररने छ । 

पररच्छेद ५ 

आधतरीक लेखापरीक्षण 

११. प्रत्येक िषयमा धििेणी नगरपाधलकाका सामदुावयक विद्यालय र नगरपाधलका धििका सामदुावयक विद्यालय, 

स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको आधतरीक लेखापरीक्षण धििेणी नगरपाधलकाको 
आधतरीक लेखापरीक्षण िाखाबाट हनुेछ । सामाधयतया चौमाधसक रुपमा आधतरीक लेखापरीक्षण गरी सोको 
प्रधतिेदन सम्बन्धित विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था र नगरपाधलका समक्ष 
पेि गनुयपने छ । 

११.१.१ आधतरीक लेखापरीक्षण िाखामा कमयचारी निएको अिस्थामा प्रत्येक िषय नमनुा छनौटका आिारमा 
सम्बन्धित धनकायका २५ प्रधतित कायायलयको आधतरीक लेखापरीक्षण आधतरीक लेखापरीक्षणको न्जम्मेिारी 
तोवकएको कमयचारीबाट सम्पादन गराउन सवकने छ । 

१२. आधतरीक लेखापरीक्षण गरेबापतको पारीश्रधमक धलन/ददन पाइने छैन र लेखापरीक्षण अिधिको दैधनक 
भ्रमण ित्ता रकम नेपाल सरकारको भ्रमण खचय धनयमािली २०६४ बमोन्जम नगरपाधलकाबाट प्राप्त हनुछे । 

पररच्छेद ६ 

लेखापरीक्षण प्रधतिेदन उपर कारबाही 

१३. लेखापरीक्षकले ददएको लेखापरीक्षण प्रधतबेदन स्तरीय र सधतोषजनक निएको िधन सम्बन्धित विद्यालय 
स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले महिसु गरेमा विद्यालय व्यिस्थापन सधमधत र 
स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको व्यिस्थापन/ संचालक सधमधतको धनणयय सवहत 
नगरपाधलकाको सम्बन्धित िाखा माफय त प्रमखु प्रिासकीय अधिकृतले सोको जानकारी महालेखा परीक्षकको 
कायायलय समक्ष पषु्ट्याई सवहत पठाउन ु पनेछ । उि लेखापरीक्षण प्रधतबेदन उपर महालेखा परीक्षकको 
कायायलयबाट प्राप्त धनदेिन िा सझुािको कायायधियन गने  न्जम्मेिारी नगरपाधलकाको हनुेछ । 

पररच्छेद ७ 

बेरुज ुसम्परीक्षण 

१४. आधतरीक र अन्धतम लेखापरीक्षणबाट कायम िएका बेरुजकुो प्रमाण पेि िा धनयधमत गरी/गराई फछौट 
गने दावयत्ि अधिकार प्राप्त अधिकारीको हनुेछ ।  

१५. बेरुज ुफछौट गरी सम्परीक्षण गराउने दावयत्ि िएको अधिकार प्राप्त अधिकारी िा कमयचारी सरुिा, बढुिा 
िा अिकास िई कायायलय छाड्न ुपदाय धनजले फर्छ्यौट गनय बााँकी रहेको बेरुज ुलगत तथा कारोबार सम्बन्धि 
कारिाहीको सम्पूणय वििरण खोली िहालिाला न्जम्मेिार प्राप्त अधिकारीलाई बझुाउन ुपनेछ । न्जम्मेिारी प्राप्त 
अधिकारीले उपयिु बमोन्जम बनु्झधलई बेरुज ुफछौट गनुय गराउन ुपनेछ । 



पररच्छेद ८ 

विविि 

१६. एउटै लेखापरीक्षकलाई एउटै सामदुावयक विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थामा 

लगातार तीनपटक िधदा बढी धनयिुी गनय पाईने छैन । 

१७. नगरपाधलकाले खटाएको लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षक गराउन ुसम्बन्धित काययविधिमा उल्लेन्खत धनकायका 

कायायलयको कतयव्य हनुछे । 

१८. नगरपाधलकाबाट खटाईएको लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण नगराएमा सम्बन्धित कायायलयलाई 

नगरपाधलकाबाट गररने धनकासा तथा अनदुान रोक्का गनय सक्ने छ । 

१९. लेखापरीक्षणका लाधग पेि गरेका आियको धनबेदनका आिारमा लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण छनौट 

सधमधतको धनणयय अनसुार काययविधिमा तोवकएका धनकायका कायायलयहरुको लेखापरीक्षण गनय धनयिुी गररनछे। 

अनसूुची १ 

लेखापरीक्षकले ददन ेधनबेदनको ढााँचा 

धमधताः-  २०….. ।……..।…… 

 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अधिकृत ज्यू, 

धििेणी नगरकाययपाधलकाको कायायलय 

तोली, बाजरुा । 

      धबषयाः- विद्यालयको लेखापरीक्षणका लाधग आिय- पि पेि गररएको । 

महोदय,  

             प्रस्ततु विष,यमा यस नगरपाधलका अधतरगत रहेका सामदुावयक विद्यालय, स्िास््य संस्था र सरकारी तथा 

गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको आ.ि. ……………. को लेखापरीक्षणका लाधग प्रकान्ित सूचना बमोन्जम आिय पि 

माग गररएकामा,  मेरो नाममा रहेको लेखापरीक्षण संस्थाबाट यस नगरपाधलका अधतरगतका विद्यालयहरुको 



अन्धतम लेखापरीक्षणका लाधग आियपि साथ तपन्िल बमोन्जमका लेखापरीक्षण साँग सम्बन्धित प्रमाणपिहरुको 

संलग्न गरी पेि गरेको व्यहोरा श्रीमान समक्ष अनरुोि छ । 

(लेखापरीक्षक) 

तपधसल 

क) पेिागत प्रमाण-पिको नविकरण सम्बधिी प्रधतधलपी - १ 

ख) प्यान/भ्याट दतायको प्रधतधलपी - १ 

ग) चाल ुआधथयक िषय िधदा अगाधडको कर चिुा प्रमाण-पि - १ 

घ) नागररकताको प्रधतधलपी - १ 

ङ) संस्थाको प्रोफाइल - १ 

अनसूुची २ 

लेखापरीक्षक धसफाररसको ढााँचा 

धििेणी नगरपाधलका 

…………विद्यालय 

धििेणी नगरपाधलका…………,बाजरुा 

प.सं.                                                              धमधताः-  २०….. 
।……..।…… 

च.नं. 

 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अधिकृत ज्यू, 

धििेणी नगरकाययपाधलकाको कायायलय 

तोली, बाजरुा । 

                    धबषयाः- लेखापरीक्षणको नाम धसफाररस गरी पठाइएको । 



      प्रस्ततु विषयमा यस विद्यालय व्यिस्थापन सधमधतको धमधताः ………….. मा बसेको बैठकबाट यस आधथयक 

िषय सम्मको अन्धतम लेखापरीक्षणका लाधग तहााँ कायायलयबाट प्रने्ित लेखापरीक्षकहरुको सूची मध्येबाट तपधसल 

बमोन्जम ३ जना लेखापरीक्षकहरुको नामािली धसफाररस गने धनणयय िएको छ ।सोही बमोन्जमका नामािली 

मध्येबाट एक जना लेखापरीक्षक धनयिुी गरी ददन हनु अनरुोि छ ।  

तपधसल 

क्र.सं. नाम,थर  प्रमाण - पि नं. सम्पकय  नं. 

१. श्री   

२. श्री   

३. श्री   

                                                                

                                                                        (प्रिानाध्यापक) 

अनसूुची ३ 

लेखापरीक्षक धसफाररसको ढााँचा 

धििेणी नगरपाधलका 

नगर काययपाधलकाको कायायलय 

तोली,बाजरुा 

सदूुरपन्िम प्रदेि नेपाल 

प.सं.                                                              धमधताः-  २०….. 
।……..।…… 

च.नं. 

                    धबषयाः- लेखापरीक्षकको धनयिुी गररएको सम्बधिमा । 

श्री ………………………………. 



      प्रस्ततु विषयमा तपधसल बमोन्जमका विद्यालयहरुको आधथयक िषय ………….. सम्म लेखापरीक्षण गनय 

तपाईलाई यस कायायलयको धमधताः …………….. को धनणययानसुार लेखापरीक्षकमा धनयिुी गररएको छ । 

धनयमानसुार परीक्षण गरी प्रधतिेदन यस कायायलयमा पेि गनय हनु अनरुोि छ ।  

अन्धतम लेखापरीक्षण गनय तोवकएका विद्यालय, स्िास््य संस्था तथा सरकारी एिं गैर सरकारी कायायलय 

क्र. सं. कायायलयको 

नाम,ठेगाना 

क्र. सं. कायायलयको नाम,ठेगाना 

    

    

१) विद्यालयको लेखापरीक्षण गदाय सरकारी अनदुान तथा विद्यालयको आधतरीक स्रोतबाट िएको यथाथय 

आय- व्यय देन्खने गरी पेि गनुयपनेछ । 

२) विद्यालयको िौधतक सम्पत्ती, न्जधसी सामान तथा जग्गा सम्बन्धित वििरण स्पष्ट रुपमा खलुाउन ुपनेछ 

। 

३) आम्दानी र  खचय प्रचधलत ऐन, धनयम अनसुार िए/निएको हेनुयपनेछ । 

४) सम्बन्धित कायायलयको लेखापरीक्षण कायय गदाय कायायलयको व्यिस्थापन सधमधत/संचालक सधमधतलाई 

समेत जानकारी गराई गनुय पदयछ । 

५) लेखापरीक्षण प्रधतबेदन लेखापरीक्षण गररसकेको एक हप्ता धिि पेि गररसक्न ुपने छ । 

६) आय- व्यय वििरण न्स्थर सम्पत्ती मूल्याङ्कनको रकम र मदु्दधत खाताको रकम समािेि हनुे छैन । 

लेखापरीक्षकले प्राप्त गने पारीश्रधमक आय-व्यय वििरणका आिारमा काययविधिको दफा ९ मा उल्लेख 

िए अनसुार सम्बन्धित धनकायबाट प्रधतिेदन बझुाए पधछ ििुानी हनुछे ।  

७) लेखापरीक्षण गदाय सम्बन्धित कायायलयले घरिाडा ििुानी गदाय अग्रीम आयकर कट्टी गरे/नगरेको, 

करयोग्य आय िएका न्िक्षक/कमयचारी/स्िास््यकमीहरुको करकट्टी गरे/नगरेको, तलि ििुानी गदाय 

१℅ (प्रधतित) सामान्जक सरुक्षा कर कट्टी गरे/नगरेको, स्थायी न्िक्षक/कमयचारी/स्िास््यकमीहरुको 

कमयचारी संचयकोष, नागररक लगाधनकोष/सािधिक जीिन विमा बापतको रकम कट्टी गरी ती रकमहरु 

समयमै सम्बन्धित खातामा दान्खला गरे/नगरेको वििरण समेत पेि गनयपनेछ । 



८) िौधतक धनमायण तफय  विधिन्न न्िषयकमा धनकासा िएको रकम सम्बन्धित न्िषयकहरुमा खचय िए/निएको 

प्रधतिेदनमा उल्लेख गनुय पनेछ । 

९) नगरपाधलकाबाट विधिन्न न्िषयकमा धनकासा िएको रकम धनयमानसुार सम्बन्धित न्िषयकमा खचय 

गरे/नगरेको प्रधतिेदनमा उल्लेख गनुय पनेछ । 

१०) उपरोि लेन्खए बाहेकका अधय कुराहरु सम्बन्धित धनकायका ऐन, धनयमािली र प्रचधलत काननु 

बमोन्जमका धबषयिस्त ुप्रधतिेदनमा उल्लेख गनुय पनेछ । भ्याटमा दताय निएका लेखापरीक्षकहरुको 

पारीश्रधमक ििुानी गदाय १५℅ हनु ेरकम अधग्रम आयकर बापत कट्टा गरी र भ्याटमा दताय िएका 

लेखापरीक्षकको पारीश्रधमक ििुानी गदाय १.५℅ अग्रीम आयकर कट्टी गरी ििुानी हनुेछ । 

११) तोवकएको समयमा प्रधतिेदन कायायलयमा प्राप्त निएमा अको लेखापरीक्षक पठाई लेखापरीक्षण 

कायय सम्पादन गराईनछे । 

१२) लेखापरीक्षण गदाय प्रचधलत लेखापरीक्षण मापदण्डहरु, लेखापरीक्षण ऐन तथा नेपाल चाटयडय 

एकाउधटेधटस संस्थाबाट जारी िएको विद्यालयको लेखापरीक्षण धनदेन्िकालाई समेत अिलम्िन गनुय 

पनेछ । 

                                                (प्रमखु प्रिासकीय अधिकृत) 

बोिाथय 

श्री ……………………….विद्यालय/स्िास््यसंस्था/धनकायाः उपयुयि अनसुार त्यस कायायलयको आधथयक िषय 

……………सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गराई सोको जानकारी यस कायायलयलाई समेत गराउन हनु एिं 

धनयमानसुार करकट्टी गरी लेखापरीक्षकको पारीश्रधमक ५०℅ त्यहााँ कायायलयबाट ििुानी ददनहनु 

अनरुोि छ । 

अनसूुची ४ 

आियको धनिेदन माग गने सम्िधिी सूचनाको नमूना 

सामदुावयक विद्यालयको लेखापरीक्षणको लाधग आिय पेि गने सम्िधिी सूचना 

                           प्रथम पटक प्रकान्ित धमधताः……………………………… 

 



यस नगरपाधलका के्षिधििका सामदुावयक विद्यालयहरुको आधथयक िषय ……………… सम्मको अन्धतम लेखापरीक्षण 

गनय चाटयडय एकाउधटेधट संस्थामा आिद्द इच्छुक लेखापरीक्षण सम्बधिी फमय/कम्पनीलाई देहायका कागजातहरु 

संलग्न गरी यो सूचना प्रकान्ित िएको धमधतले १५ ददन धिि आियको धनबेदन यस कायायलयमा पेि गनुय हनु 

सम्बन्धित सिैको जानकारीको लाधग यो सूचना प्रकान्ित गररएको छ । 

आिेदकले दरखास्त साथ पेि गनुयपने कागजातहरु 

१) फमय/कम्पनी दताय प्रमाणपि र सोको नविकरण प्रधतधलपी 

२) करचिुा प्रमाण पि प्रधतधलपी 

३) प्यान/भ्याट दतायको प्रमाणपि प्रधतधलपी 

४) फमय/कम्पनी सचुीकृत हनुे धनबेदन 

५) प्रोफाईल 

 

 cf1fn], 

न्चरधजीवि प्रिाद िाह 

                                                          lg=k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 

 

 

 

 

 


