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धनगढी उपमहानगरपालिकाको 

लिद्यािय िेखापरीक्षण लनदेलिका, २०७९ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) को (२१) र नगर 

शिक्षा ऐन धनगढी २०७४ को दफा ५१ मा उल्लेशखत अशधकार प्रयोग गरी धनगढी 

उपमहानगरपाशलका अन्तगगतका शिद्यालयहरुको लेखापरीक्षण गनग िाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संशिधान, २०७२ को धारा २२६ को उपधारा (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

को दफा १०२ को उपदफा (२) र नगर शिक्षा ऐन धनगढी, २०७४ को दफा ५४ को उपदफा (२) ले 

शदएको अशधकार प्रयोग गरर धनगढी उप-महानगरपाशलकाको नगर कायगपाशलकाको ……..औ ं

बैठकले यो शनदेशिका जारी गरेको छ । 

पररच्छेद - १ 

पररभाषा 

१.  संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (क) यस कायगशिशधको नाम "धनगढी उपमहानगरपालिकाको 

लिद्यािय िेखापरीक्षण लनदेलिका, २०७९" रहकेो छ । 

(ख)  यो शनदेशिका धनगढी उपमहानगरपाशलका क्षेत्रशभत्र लाग ूहुनेछ । 

(ग)  यो शनदेशिका तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२.  पररभाषााः शिषय िा प्रसंगले अको अथग नलागेमा, 

(क)  “शनदशेिका” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपाशलकाको शिद्यालय लेखापरीक्षण 

शनदशेिका, २०७९ सम्झन ुपदगछ । 

(ख)  “उपमहानगरपाशलका” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपाशलकालाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ग)  “प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपाशलका प्रमखु प्रिासकीय 

अशधकृतलाई सम्झन ुपदगछ।  

(घ)  “महािाखा” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपाशलका अन्तगगतको शिक्षा, यिुा तथा 

खेलकुद महािाखालाई सम्झन ुपदगछ ।  

(ङ)  “महािाखा प्रमखु.” भन्नाल ेधनगढी उपमहानगरपाशलका शिक्षा, यिुा तथा खेलकुद 

महािाखालाई प्रमखु सम्झन ुपछग ।  

(च)  “लेखापरीक्षण” भन्नाले धनगढी उपमहानगरपाशलका अन्तगगतका शिद्यालयको 

आन्तररक र अशन्तम लेखापरीक्षण कायगलाई जनाउँदछ । 

(छ)  “लेखापरीक्षक” भन्नाले लेखापरीक्षण गने कायगको लाशग प्रमाण पत्र प्राप्त व्यशि, 

संस्था, कम्पनी िा फमगलाई जनाउँछ । 
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(ज) "शिद्यालय" भन्नाले धनगढी उपमहानगरपाशलकाको क्षेत्रशभत्र सञ्चाशलत प्रारशम्भक 

बालशिकास कक्षा देशख कक्षा बाह्रसम्मको अध्ययन अध्यापन हुने सबै प्रकारका 

शिद्यालयहरुलाई सम्झन ुपदगछ । 

पररच्छेद - २ 

सूचना प्रकािन तथा लििरण तयारी 

३.  लिद्याियको अलततम िेखा परीक्षणका िालग सचूना प्रकािन गननु पने : शिद्यालयको 

अशन्तम लेखापरीक्षण गनगका लाशग नेपाल चार्गड एकाउन्रे्न्र्् स संस्थामा दतागिाला 

लेखापरीक्षकहरुको शििरण तयार गनग आशथगक िषगको सरुु मशहनाशभत्र उपमहानगरपाशलकाको 

लेर्रप्याडमा अनसुची १ बमोशजमको ढाँचामा सचूना तयार पारी उपमहानगरपाशलकाको 

िेभसाइर् माफग त प्रकािन गनुगपनेछ । 

४. लनिेदन संकिन तथा दताु अलभिेख कायम गने : (१) लेखापरीक्षकहरुको शििरण तयार 

गनग दफा ३ बमोशजम प्रकाशित सचूना उल्लेख भए अनसुार आफ्नो फमग िा संस्थाको शििरण 

अध्यािशधक गराउन ईच्छुक लेखापरीक्षकहरुले सचूनामा तोशकएको समय र कागजातहरुका 

प्रशतशलशप सशहत अनसुचूी २ बमोशजमको ढाँचामा शनिेदन पेि गनुग पनेछ । 

(२)  फमग िा संस्थाबार् उपदफा (१) बमोशजम पेि हुन आएको शनिेदन शिक्षा, यिुा तथा 

खेलकुद महािाखाको दताग रशजष्टरमा दताग अशभलेख कायम गरी अनसुचूी ३ 

बमोशजमको ढाँचामा शििरण तयार गनुग पनेछ । 

५. अलततम अध्यािलधक लििरण तयार गरी सािुलजनक गननु पने : शिक्षा, यिुा तथा खेलकुद 

महािाखाले तयार गरेको अनसुचूी ३ बमोशजमको शििरण अध्ययन गरी दफा ७ बमोशजमको 

शिद्यालय लेखा परीक्षक शसफाररस सशमशतले लेखापरीक्षकहरुको अशन्तम अध्यािशधक शििरण 

तयार गरी उपमहानगरपाशलकाको िेभसाइर् माफग त सािगजशनक गनुग पनेछ । 

पररच्छेद - ३ 

िेखापरीक्षकको लसफाररस र लनयनलि 

६.  लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे लसफाररस गननु पने : (१) शिद्यालयको लेखापरीक्षणका 

लाशग शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतले दफा ५ बमोशजम उपमहानगरपाशलकाको िेभसाइर् 

माफग त सािगजशनक गररएको लेखापरीक्षकहरुको शििरणमा नाम समािेि भएका 

लेखापरीक्षकहरुमध्येबार् तीन जनाको नाम शसफाररस गरी अनसुचूी ४ बमोशजमको ढाँचामा 

िडा शिक्षा सशमशतमा पेि गनुग पनेछ ।  

(२)  िडा शिक्षा सशमशत गठन नभएका िडाहरुको हकमा उपदफा (१) बमोशजमको 
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शसफाररस िडा सशमशतमा पेि गनग सशकनेछ । 

७. लिद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे लसफाररस गनु नहुने : शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतले 

दहेायका  लेखापरीक्षकहरुको नाम िडा शिक्षा सशमशत िा िडा सशमशतमा शसफाररस गरी 

पठाउन ुहुदँैन । 

(क)  लगातार शिगत दईु आशथगक िषगको शिद्यालयको लेखा परीक्षण कायगमा संलग्न भएको 

लेखापरीक्षक, 

(ख)  गत आशथगक िषगको लेखा परीक्षण प्रशतिेदन तोशकएको अिशधशभत्र शिद्यालयमा पेि 

नगरेको लेखापरीक्षक, 

(ग)  शिद्यालयको लेखा परीक्षण गनुग पने आशथगक िषगका लाशग उपमहानगरपाशलकाको 

िेभसाईर् माफग त सािगजशनक गररएको लेखा परीक्षकहरुको शििरणमा नामािली 

समािेि नभएको । 

८. िडा लिक्षा सलमलतिे लसफाररस गननु पने : (१) िडा शिक्षा सशमशतले शिद्यालयबार् 

शसफाररस भई आएका लेखा परीक्षकहरुको नामािली दफा ७ बमोशजमको मापदण्ड पालना 

भए/नभएको जाँचबझु गनुगपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम जाँचबझु गदाग मापदण्ड पालना भएको पाईएमा नगर शिक्षा 

सशमशत समक्ष शसफाररस गरी पठाउन ुपनेछ । तर मापदण्ड पालना नभएको पाईएमा पनु: 

शसफाररस गरी पठाउन शिद्यालयलाई शनदिेन शदन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोशजम पनु: शसफाररस गरी पठाएको शििरणमा उल्लेशखत लेखा 

परीक्षकहरुको नामािली मापदण्ड पालना गरी शसफाररस भई आएमा नगर शिक्षा 

सशमशत समक्ष शसफाररस गरी पठाउन ु पनेछ । तर पनु : मापदण्ड पालना नभएको 

पाईएमा िडा शिक्षा सशमशतबारै् दफा ५ बमोशजम उपमहानगरपाशलकाको िेभसाइर् 

माफग त सािगजशनक गररएको लेखापरीक्षकहरुको शििरणमा नाम समािेि भएका 

लेखापरीक्षकहरुमध्येबार् तीन जनाको नाम शसफाररस गरी पठाउन ुपनेछ । 

(४)  आफ्नो िडा अन्तगगतका कुनै शिद्यालयहरुबार् तोशकएको अिशधशभत्र लेखा 

परीक्षकहरुको नामािली शसफाररस भई नआएमा िडा सशमशतले दफा ५ बमोशजम 

उपमहानगरपाशलकाको िेभसाइर् माफग त सािगजशनक गररएको लेखापरीक्षकहरुको 

शििरणमा नाम समािेि भएका लेखापरीक्षकहरुमध्येबार् तीन जनाको नाम शसफाररस 

गरी पठाउन सक्नेछ । 

(५) िडा शिक्षा सशमशतले उपदफा (३) र (४) बमोशजम नगर शिक्षा सशमशतमा लेखा 
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परीक्षकहरुको नामािली शसफाररस गरी पठाउँदा अनसुचूी ५ बमोशजमको ढाँचामा 

पठाउन ुपनेछ । 

९. िडा सलमलतिे लसफाररस गरी पठाउनन पने : िडा शिक्षा सशमशतको गठन नभएका 

िडाहरुको हकमा दफा ९ बमोशजम शसफाररसको काम िडा सशमशतले गनुग पनेछ । 

१०.  लिद्यािय िेखा परीक्षक लसफाररस सलमलत : (१) लेखापरीक्षकहरुको अशन्तम 

अध्यािशधक शििरण तयार गने र नगर शिक्षा ऐन धनगढीको दफा १० को खण्ड (च) बमोशजम 

िडा शिक्षा सशमशतबार् शसफाररस भई आएका लेखा परीक्षकहरुमध्येबार् लेखा परीक्षक 

शनयशुिका लाशग नगर शिक्षा सशमशत समक्ष शिद्यालयगत रुपमा लेखा परीक्षकको नाम 

शसफाररस गने कायगका लाशग दहेायको एक शिद्यालय लेखा परीक्षक शसफाररस सशमशत रहनेछ : 

(क)  प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत - संयोजक 

(ख)  महािाखा प्रमखु – सदस्य 

(ग)  आशथगक प्रिासन िाखा प्रमखु – सदस्य 

(घ)  आन्तररक लेखा परीक्षक िाखा प्रमखु – सदस्य 

(ङ)  लेखा परीक्षकको  शििरण तयारीमा संलग्न महािाखाको कमगचारी – 

सदस्यसशचि 

(२)   शिद्यालय लेखा परीक्षक शसफाररस सशमशतले लेखा परीक्षकहरुको पेिागत संस्थाका 

प्रशतशनशधहरुलाई आमन्त्रण गनग आिश्यक ठानेमा बैठकमा आमन्त्रण गनग सक्नेछ । 

११.  लिद्यािय िेखा परीक्षक लसफाररस सलमलतको काम, कतुव्य र अलधकार :  शिद्यालय 

लेखा परीक्षक शसफाररस सशमशतको अन्य काम, कतगव्य र अशधकार दहेायबमोशजम हुनेछ : 

(क)  शिद्यालयको लेखा परीक्षणका लाशग सचूना प्रकाशित गने, गराउने, 

(ख)  लेखा परीक्षकहरुको अशन्तम अध्यािशधक शििरण तयार गरी सािगशजनक गने, गराउने, 

(ग)  िडा शिक्षा सशमशत िा िडा सशमशतबार् तोशकएको अशिधशभत्र शसफाररस भई आएका 

लेखा परीक्षकहरुमध्येबार् लेखा परीक्षक शनयशुिका लाशग नगर शिक्षा सशमशत समक्ष 

शिद्यालयगत रुपमा लेखा परीक्षकको नाम शसफाररस गने, 

(घ)  िडा शिक्षा सशमशत िा िडा सशमशतबार् तोशकएको अशिधशभत्र लेखा परीक्षकको 

नामािली शसफाररस भई नआएका शिद्यालयहरुकहरुको लेखा परीक्षण गनग दफा ५ 

बमोशजम उपमहानगरपाशलकाको िेभसाइर् माफग त सािगजशनक गररएको 

लेखापरीक्षकहरुको शििरणमा नाम समािेि भएका लेखापरीक्षकहरुमध्येबार् लेखा 

परीक्षक शनयशुिका लाशग नगर शिक्षा सशमशत समक्ष शिद्यालयगत रुपमा लेखा 
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परीक्षकको नाम शसफाररस गने, 

(ङ)  शिद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा आइपरेका समस्या समाधानका लाशग नगर 

शिक्षा सशमशतलाई राय सल्लाह शदने, 

(च)  सामदुाशयक शिद्यालयहरुको लेखा परीक्षण प्रशतिेदन अध्ययन गरी िाशषगक रुपमा नगर 

शिक्षा सशमशत समक्ष प्रशतिेदन पेि गने, 

(छ)  नगर शिक्षा सशमशतले तोकेका शिद्यालयको लेखा परीक्षण सम्बशन्ध अन्य कायगहरु गने, 

गराउने । 

१२. नामाििी लसफाररस गदाु अििम्बन गननु पने मापदण्ड : (१) शिद्यालय लेखा परीक्षक 

शसफाररस सशमशतले दफा ११ को खण्ड (ग) र खण्ड (घ) बमोशजम नगर शिक्षा सशमशतमा लेखा 

परीक्षकहरुको नामािली शसफाररस गदाग दहेायका मापदण्डको अिलम्बन गनुग पनेछ : 

(क)  शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतबार् शसफाररस भई आएको प्राथशमकताक्रम, 

(ख)  शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतबार् शसफाररस नभई आएका शिद्यालयको हकमा 

िडा शिक्षा सशमशत िा िडा सशमशतबार् शसफाररस भई आएको 

प्राथशमकताक्रम, 

(ग)  खण्ड (क) र खण्ड (ख) उल्लेशखत प्राथशमकता फरक फरक भएकाको हकमा 

खण्ड (ख) मा उल्लेशखत प्राथशमकताक्रम, 

(घ)   शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत र िडा शिक्षा सशमशत िा िडा सशमशतबार् 

शसफाररस भई नभएका शिद्यालयको हकमा दफा ११ को खण्ड (घ) 

बमोशजमको शसफाररसको प्राथशमकताक्रम । 

(२)  आशथगक िषग २०७७।७८ को लेखा परीक्षकको शनयिु पाई शिद्यालयको लेखापरीक्षण 

गरेका तर शिक्षा, यिुा तथा खेलकुद महािाखामा २०७९ साउन मसान्तसम्म लेखा 

परीक्षण प्रशतिेदन पेि नगरेका लेखा परीक्षकहरु उपदफा (१) अनसुार पशहलो 

प्राथशमकताक्रममा रहकेा भएतापशन शिद्यालय लेखा परीक्षक शसफाररस सशमशतले नगर 

शिक्षा सशमशतमा नाम शसफाररस गने छैन ्। 

(३) यो कायगशिशध प्रारम्भ भएपश्चात शिद्यालय, सम्बशन्धत िडा शिक्षा सशमशत िा िडा 

सशमशत र उपमहानगरपाशलकाको शिक्षा, यिुा तथा खेलकुद महािाखामा तोशकएको 

अिशधशभत्र लेखा परीक्षण प्रशतिेदन पेि नगरेका लेखा परीक्षकहरु शिद्यालय, िडा 

शिक्षा सशमशत िा िडा सशमशतबार् शसफाररस भई आएतापशन शिद्यालय लेखा परीक्षक 

शसफाररस सशमशतले नगर शिक्षा सशमशतमा शसफाररस गरी पठाउने छैन ्। 
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१३. लिद्यािय िेखा परीक्षक लसफाररस सलमलतको बैठक सम्बतधी कायुलिलध : (१) 

शिद्यालय लेखा परीक्षक शसफाररस सशमशतको बैठक सम्बन्धी कायगशिशध सो सशमशतले आफैं ले 

शनधागरण गरेबमोशजम हुनेछ । 

(२)   शिद्यालय लेखा परीक्षक शसफाररस सशमशतको बैठक बसी कामकाज गदाग सशमशतका 

पदाशधकारी र सशमशतले आमन्त्रण गरेका बढीमा तीन जनाले उपमहानगरपाशलकाको 

शनयमानसुार बैठक भत्ता र खाजा खचग पाउनेछन ्। 

१४.  िेखा परीक्षकको लनयनलि : (१) यस शनदशेिकाको दफा ११ को खण्ड (ग) र खण्ड (घ) 

बमोशजम शसफाररस भई आएका लेखापरीक्षकहरुलाई  नगर शिक्षा सशमशतले शनयिु गनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम शनयिु लेखापरीक्षकहरुलाई अनसुचूी ६ बमोशजमको ढाँचामा 

महािाखा प्रमखुले शनयशुि पत्र शदनेछ । 

१५.  िेखा परीक्षकको लनयनलि सम्बलतध लििेष व्यिस्था : (१) दफा १४ बमोशजम शनयिु 

लेखा परीक्षकले तोशकएको अिशधशभत्र शनयशुि पत्र बशुझ नशलएमा िा शनयशुि पत्र बशुझशलएर 

पशन तोशकएको समयशभत्र शिद्यालयको लेखा परीक्षण नगरेमा त्यस्तो शनयशुि स्ित: बदर भएको 

माशननेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजम लेखा परीक्षकको शनयशुि बदर भई लेखा परीक्षण हुन नसकेका 

शिद्यालयको लेखा परीक्षण गनग शिद्यालय लेखा परीक्षण शसफाररस सशमशतले तोकेको 

लेखा परीक्षकबार् लेखा परीक्षण गराउन सशकनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोशजम तोकेको लेखापरीक्षकहरुलाई अनसुचूी ६ बमोशजमको ढाँचामा 

महािाखा प्रमखुले शनयशुि पत्र शदनेछ । 

पररच्छेद - ४ 

िेखापरीक्षकको पाररश्रलमक 

१६.  िेखा परीक्षकको पाररश्रलमक : (१) शिद्यालय लेखा परीक्षकको पाररश्रशमक देहाय बमोशजम 

तोशकएको छ : 

(क)   बाशषगक कारोबार पचास लाख रुपैयाँ सम्म हुने शिद्यालयको पाँच हजार रुपैंया ।  

(ख)  बाशषगक कारोबार पचास लाख भन्दा बढी पचहत्तर लाख रुपैयाँसम्म हुने शिद्यालयको 

सात हजार रुपैंया । 

(ग) बाशषगक कारोबार पचहत्तर लाख भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म हुने शिद्यालयको दि 

हजार रुपैंया । 

(घ)  बाशषगक कारोबार एक करोड भन्दा बढी रुपैयाँसम्म हुने शिद्यालयको हकमा एक करोड 
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भन्दा माशथको रकममा प्रशत दि लाख रुपैंया बराबर एक हजारका दरले थप हुने आउने 

रकम बराबरको रुपैंयाँ । 

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको पाररश्रशमक रकम लेखा परीक्षण प्रशतिेदन पेि भए पशछ 

सम्बशन्धत शिद्यालयहरुबारै् लेखा परीक्षकलाई भिुानी गनुगपनेछ । त्यसरी भिुानी गदाग 

शनयमानसुार करकट्टी गनुग पने भए करकट्टी गरेर मात्र भिुानी गनुगपनेछ । 

१७. तोलकएको भतदा बढी पाररश्रलमक लिनलदन नहुने : (१) शिद्यालयहरुले लेखा परीक्षकलाई 

दफा १६ मा तोशकएको दर भन्दा बढी पाररश्रशमक भिुानी शदन पाईनेछैन ्। 

(२)  लेखा परीक्षकहरुले शिद्यालयबार् दफा १६ मा तोशकएको दर भन्दा बढी पाररश्रशमक 

भिुानी शलन पाईनेछैन ्। 

(३) उपदफा (२) र (३) बमोशजम लेखा परीक्षक पाररश्रशमक लेनदने गदाग शनयमानसुार लाग्ने 

मलू्य अशभिशृि कर थप गरे भिुानी शलनशदन सशकनेछ । 

१८.  पाररश्रलमक भनिानी लिन प्रलतिेदन पेि गननु पने : लेखा परीक्षकहरुले शिद्यालयबार् 

पाररश्रशमक रकम भिुानी शलन ु पिूग सम्बशन्धत शिद्यालय, सम्बशन्धत िडा कायागलय र 

महािाखामा लेखा परीक्षण प्रशतिेदन पेि गरेको हुनपुनेछ । 

पररच्छेद-५ 

आततररक िेखापरीक्षण 

१९.  आततररक िेखा परीक्षण गनु सलकने : (१) आन्तररक लेखापरीक्षण िाखाले िाशषगक िा 

तै्रमाशसक रुपमा सामदुाशयक शिद्यालयको आन्तररक लेखापरीक्षण गनग सक्नेछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोशजमको आन्तररक लेखा परीक्षणको प्रशतिेदन शिद्यालय लेखा 

परीक्षण शसफाररस सशमशत माफग त नगर शिक्षा सशमशत पेि गनुग पनेछ । 

(३)  आन्तररक लेखा परीक्षण िापत शिद्यालयबार् कुनै प्रकारको पाररश्रशमक र थप सशुिधा 

शलनशदन पाइनेछैन ्। 

पररच्छेद - ६ 

िेखापरीक्षण प्रलतिेदन उपर कारिाही 

२०.  महािेखा परीक्षकको कायाुियिाई जानकारी गराउनन पने : (१) लेखा परीक्षकले 

शदएको लेखापरीक्षण प्रशतिेदन स्तरीय र सन्तोषजनक नभएको भशन सम्बशन्धत शिद्यालयल े

महिसु गरेमा शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको शनणगय सशहत शिक्षा, यिुा तथा खेलकुद 

महािाखा माफग त प्रमखु प्रिासकीय अशधकृतलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(२)  प्रमखु प्रिासकीय अशधकृतले आफूलाई जानकारी भएको शनणगय सशहतको व्यहोरा 
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महालेखा परीक्षकको कायागलय समक्ष पष्ु्टयाई सशहत पठाउन ुपनेछ ।  

(३)  महालेखा परीक्षकको कायागलयबार् प्राप्त शनदिेन र सझुािको कायागन्ियन गने 

शजम्मेिारी उपमहानगरपाशलका र शिद्यालयको हुनेछ । 

पररच्छेद - ७ 

िेरुजन र सम्परीक्षण 

२१.  बेरुजन फर्छ्यौट गने दालयत्ि : (१) आन्तरीक र अशन्तम लेखापरीक्षणबार् कायम भएका 

बेरुजकुो प्रमाण पेि गरी िा शनयशमत गराई िा असलु उपर गरी, गराई फर्छ्यौर् गने दाशयत्ि 

सम्बशन्धत शिद्यालयका प्रधानाध्यापकको हुनेछ । 

(२)  रुज ु फर्छ्यौर् गरी सम्परीक्षण गराउने दाशयत्ि भएको अशधकार प्राप्त प्रधानाध्यमपक 

सरुिा िा बढुिा िा अिकास भई कायागलय छाड्न ु पदाग शनजले फर्छ्यौर् गनग बाँकी 

रहकेो बेरुज ु लगत तथा कारोबार सम्बन्धी कारबाहीको सम्पणूग शििरण खोली हाल 

कामकाज गनग तोशकएको प्रधानाध्यापकलाई िझुाउन ुपनेछ ।  

(३)  हाल कामकाज गनग तोशकएको प्रधानाध्यापकले उपदफा (२) बमोशजम बशुझशलई बेरुज ु

फर्छ्यौर् गनुग गराउन ुपनेछ । 

पररच्छेद - ८ 

लिलिध 

२२.  दनईपटक भतदा बढी पटक िेखा परीक्षक लनयनि गनु नहुने : एउरै् लेखापरीक्षकलाई एउरै् 

शिद्यालयमा लगातार दईु पर्क भन्दा बढी लेखापरीक्षणका लाशग शनयशुि गनग पाइन ेछैन । 

२३.  िेखा परीक्षण गराउने कतुव्य : उपमहानगरपाशलकाबार् शनयिु भई आएको 

लेखापरीक्षकबार् शिद्यालयको लेखापरीक्षण गराउन ुसम्बशन्धत शिद्यालयको कतगव्य हुनेछ । 

२४.  लनकासा रोक्का गनु सलकने : उपमहानगरपाशलकाबार् शनयिु भएको लेखापरीक्षकबार् 

लेखापरीक्षण नगराउने शिद्यालयमा त्यसपश्चात शनकासा हुने रकमहरु रोक्का गनग सशकनेछ । 

२५. िेखा परीक्षण गनु सलकने लिद्यािय संख्या : एउर्ा लेखापरीक्षकलाई एक आशथगक िषगमा 

बढीमा पाँचओर्ा शिद्यालयको लेखापरीक्षण गने गरी मात्र शनयिु गनग सशकनेछ । 
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अनसुचूी १ 

(पररच्छेद २ को दफा ३ संगसम्बशन्धत) 

 

लिद्याियको अलततम िेखापरीक्षणका िालग लनिेदन पेि गने सम्बतधी सचूना ! 

(प्रथम पटक सूचना प्रकालित लमलत: २०….।…..।….) 

 

प्रस्ततु शिषयमा यस उप-महानगरपाशलका अन्तगगतका शिद्यालयहरुको गत आशथगक िषग (शिगत आ.ि. 

को लेखापरीक्षण गनग बाँकी रहकेा शिद्यालयहरुको हकमा सो अिशध समेत) को अशन्तम लेखापरीक्षण 

गने गराउने प्रयोजनका लाशग लेखापरीक्षकको शििरण तयार गनुग पने भएकोले शिद्यालयको 

लेखापरीक्षण गनग ईच्छुक नेपाल चार्गड एकाउन्रे्न्र्् स संस्थामा दताग भई सदस्यता नशिकरण गरेका 

ईच्छुक लेखापरीक्षकबार् शमशत (साल, मशहना, गते लेख्ने) दशेख ऐ. (मशहना र गते लेख्ने) शदनको 

(समय लेख्ने) बजेशभत्र दहेायमा उल्लेशखत कागजातहरुका प्रशतशलशप संलग्न राखी शिक्षा, यिुा तथा 

खेलकुद महािाखामा आईपगु्ने गरी धनगढी उपमहानगरपाशलकाको शिद्यालय लेखापरीक्षण शनदशेिका, 

२०७९ को अनसुचूी २ बमोशजको ढाँचामा शनिेदन पेि गनुग गराउन ुहुन सम्बशन्धत सरोकारिालाहरुको 

जानकारीका लाशग यो सचूना प्रकाशित गररएको छ । 

 

महािाखा प्रमखु 

देहाय 

१. फमग दताग प्रमाणपत्र (नशिकरण गनुग पने भए सो समेत)  

२. नेपाल चार्गडग एकाउन्रे्न्र्् स संस्थाको सदस्यता प्रमाणपत्र (नशिकरण गनुग पने भए सो समेत)  

३. स्थायी लेखा नम्बर/मलू्य अशभिशृि कर (PAN/VAT) दताग प्रमाणपत्र  

४. गत आशथगक िषगको करचिुा प्रमाणपत्र  

५. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र  

६. संस्थाको प्रोफाइल 

७. बहालबाला कमगचारीहरुको हकमा सम्बशन्धत कायागलयको स्िीकृशत पत्र 

 

बोधाथु : 

श्री संचार तथा सचुना प्रशिशध िाखा : सचूना िेभसाइर्मा अपलोड गररशदन ुहुन । 
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अनसुचूी २  

(पररच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा १ संगसम्बशन्धत) 

 

लिद्याियको िेखा परीक्षणका िालग लदईने लनिेदनको ढााँचा 

शमशत :  

श्री शिक्षा, यिुा तथा खेलकुद महािाखा 

नगर कायगपाशलकाको कायागलय 

धनगढी उपमहानगरपाशलका, कैलाली 

 

शिषय : शिद्यालयको लेखा परीक्षणका लाशग शििरण अध्यािशधक गररशदने बारे । 

प्रस्ततु शिषयमा धनगढी उपमहानगरपाशलका अन्तगगतका शिद्यालयहरुको आ.ि. (सचूना उल्लेख 

भएको आशथगक िषग लेख्ने) को अशन्तम लेखा परीक्षणका लाशग प्रकाशित सचूना बमोशजम मेरो नाममा 

रहकेो फमगबार् लेखा परीक्षण गनग ईच्छुक रहकेोले तपशसलका प्रमाणपत्रका प्रशतिेदनहरु यसैसाथ 

संलग्न राखी पठाएको व्यहोरा अनरुोध गदगछु । 

 

लेखा परीक्षकको सही : 

नाम : 

फमगको नाम : 

ठेगाना : 

मोबाइल नम्बर : 

संलग्न कागजातहरु : 

१. फमग दताग प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप थान १ 

२. नेपाल चार्गडग एकाउन्रे्न्र्् स संस्थाको सदस्यता प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप थान १ 

३. स्थायी लेखा नम्बर/मलू्य अशभिशृि कर (PAN/VAT) दताग प्रमाणपत्र थान १ 

४. गत आशथगक िषगको करचिुा प्रमाणपत्र थान १ 

५. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र थान १ 

६. संस्थाको प्रोफाइल थान १ 

७. सम्बशन्धत कायागलयको स्िीकृशत पत्र (बहालबाला कमगचारीहरुको हकमा मात्र) थान १ 
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अनसुचूी ३  

(पररच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा २ संगसम्बशन्धत) 

आ.ि. २०…।….. का िालग िेखा परीक्षकहरुको अध्यालिधक लििरण 

क्र.सं. लेखा परीक्षकको नाम फमगको नाम  ठेगाना मोबाइल नम्बर दताग नं. दताग शमशत 

       

       

       

 

अनसुचूी ४  

(पररच्छेद ३ को दफा ६ संगसम्बशन्धत) 

लिद्याियिे िडा लिक्षा सलमलत िा िडा सलमलतमा िेखा परीक्षक लसफाररस गरी पठाउने 

पत्रको ढााँचा 

(लिद्याियको िेटर प्याडमा तयार गरी पठाउने) 

शमशत : 

श्री िडा शिक्षा सशमशत/िडा सशमशत 

„..नं. िडा  कायागलय 

धनगढी उपमहानगरपाशलका, कैलाली । 
 

शिषय : लेखा परीक्षकको नाम शसफाररस गरी पठाईएको बारे । 

प्रस्ततु शिषयमा यस शिद्यालयको शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशतको शमशत 

„„„„„„„„„ को शनणगयानसुार यस आशथगक िषगको शिद्यालयको अशन्तम लेखा 

परीक्षणका लाशग धनगढी उपमहानगरपाशलकाद्वारा सािगजशनक गररएको लेखा परीक्षकहरुको 

अध्यािशधक शििरणको सचूीमध्येबार् तपशसल बमोशजम तीनजना लेखा परीक्षकहरुको नामािली 

शसफाररस गरी पठाईएकोले त्यहाँ िडा शिक्षा सशमशत/िडा सशमशतबार् उि नामािली शसफाररस गरी 

नगर शिक्षा सशमशतमा पठाईशदन ुहुन अनरुोध छ । 

„„„.. 

प्रधानाध्यापक 

तपशसल 

क्र.सं. लेखा परीक्षकको नाम फमगको नाम  ठेगाना मोबाइल नम्बर 

१     
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क्र.सं. लेखा परीक्षकको नाम फमगको नाम  ठेगाना मोबाइल नम्बर 

२     

३     

अनसुचूी ५  

(पररच्छेद ३ को दफा ९ को उपदफा (५) संगसम्बशन्धत) 

िडा लिक्षा सलमलत िा िडा सलमलतिे नगर लिक्षा सलमलतमा िेखा परीक्षक लसफाररस गरी 

पठाउने पत्रको ढााँचा 

(िडा कायाुियको िेटर प्याडमा तयार गरी पठाउने) 

शमशत : 

श्री नगर शिक्षा सशमशत 

धनगढी उपमहानगरपाशलका, कैलाली । 

 

शिषय : लेखा परीक्षकको नाम शसफाररस गरी पठाईएको बारे । 

प्रस्ततु शिषयमा यस िडा शिक्षा सशमशत/िडा सशमशतको शमशत „„„„„„„.. को 

शनणगयानसुार यस िडा अन्तगगतका शिद्यालयहरुको आशथगक िषग „„„„„को अशन्तम लेखा 

परीक्षणका लाशग धनगढी उपमहानगरपाशलकाको शिद्यालय लेखा परीक्षण शनदेशिका, २०७९ को दफा 

९ बमोशजम लेखा परीक्षकहरुको नामािली दहेाय अनसुार शसफाररस गरी पठाईएको व्यहोरा 

जानकारीका लाशग  अनरुोध छ । 

 

„„„.. 

िडा सशचि 

तपशसल 

क्र.सं. 
शिद्यालयको 

नाम 
ठेगाना 

लेखा परीक्षकको शििरण 

कैशफयत 
क्र.सं. नाम 

फमगको 

नाम 
ठेगाना 

मोबाइल 

नम्बर 

   

१      

२      

३      
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क्र.सं. 
शिद्यालयको 

नाम 
ठेगाना 

लेखा परीक्षकको शििरण 

कैशफयत 
क्र.सं. नाम 

फमगको 

नाम 
ठेगाना 

मोबाइल 

नम्बर 

   

१      

२      

३      

 

अनसुचूी ६  

(पररच्छेद ३ को दफा १४ को उपदफा (२) संगसम्बशन्धत) 

िेखा परीक्षकिाई लदइने लनयनलिको ढााँचा 

शमशत : 

लिषय: लनयनि गररएको बारे । 

श्री (लेखा परीक्षकको नाम) [फोन नम्बर] 

फमग िा संस्थाको नाम र ठेगाना । 

 

 प्रस्ततु शिषयमा नगर शिक्षा सशमशतको शमशत „„„„.. को शनणगयानसुार तँपाईलाई 

शिद्यालयबार् धनगढी उपमहानगरपाशलकाको शिद्यालय लेखा परीक्षण शनदेशिका, २०७९ को पररच्छेद 

४ मा उल्लेख भएबमोशजमको पाररश्रशमक सशुिधा पाउने गरी ताशलकामा उल्लेशखत शिद्यालयहरुको 

आ.ि. २०„.।.. सम्मको लेखापरीक्षण गनगका लाशग लेखापरीक्षकमा शनयिु गररएको व्यहोरा सहषग 

जानकारी गराउँदछु । तपशसलमा उल्लेशखत शनदिेन ससमेतका आधारमा पैंतीस शदनशभत्र तोशकएका 

शिद्यालयको लेखा परीक्षण कायग सम्पन्न गरी कायग सम्पन्न भएको पन्रशदनशभत्र प्रशतिेदन धनगढी 

उपमहानगरपाशलका, नगर कायगपाशलकाको कायागलयको शिक्षा, यिुा तथा खेलकुद महािाखामा 

अशनिायग रुपमा पेि गनुग होला ।  

महािाखा प्रमखु 

अशन्तम लेखा परीक्षण गनग तोशकएका शिद्यालयहरुको शििरण 

क्र.सं. इशमस कोड नाम िडा नं. र्ोल सम्पकग  नम्बर 

१      

२      
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क्र.सं. इशमस कोड नाम िडा नं. र्ोल सम्पकग  नम्बर 

३      

४      

५      

तपशसल : 

१. लेखा परीक्षण गदाग सरकारी अनदुान र शिद्यालयको आन्तरीक स्रोतबार् भएको यथाथग आय-व्यय 

दशेखने गरी पेि गनुग पनेछ । 

२. शिद्यालयको भौशतक सम्पशत्त, शजन्सी सामान तथा जग्गा सम्बन्धी शििरण स्पष्ट रुपमा खलुाउन ु

पनेछ । 

३. शिद्यालयको कक्षागत शिद्याथी संख्या र शिद्यालयमा रहकेो शिक्षक तथा कमगचारी संख्या 

प्रतशलत शिक्षा ऐन शनयमानसुार रहकेो िा नरहकेो शिषय स्पष्ट रुपमा खलुाएको हुनपुनेछ । 

४. आम्दानी र खचग प्रचशलत ऐन शनयम अनसुार भएको िा नभएको हनेुगपनेछ । 

५. सरकारी अनदुान िापत शिद्यालयमा शनकासा भएको रकम जनु शक्रयाकलापका लाशग शनकासा 

भएको हो सोही शक्रयाकलापमा खचग गरेको िा नगरेको स्पष्ट खलुाउन ुपनेछ । 

६. लेखा परीक्षण कायग गदाग शिद्यालय व्यिस्थापन सशमशत र शिक्षक अशभभािक संघलाई समेत 

जानकारी गराउन ुपनेछ । 

७. शनयशुि पाएको पैंतीसशदनशभत्र लेखा परीक्षण कायग सम्पन्न गरी लेखा परीक्षण कायग सम्पन्न 

भएको पन्रशदनशभत्र लेखा परीक्षण प्रशतिेदन सम्बशन्धत शिद्यालय, सम्बशन्धत िडा कायागलय र 

धनगढी उपमहानगरपाशलका, नगर कायगपाशलकाको शिक्षा, यिुा तथा खेलकुद महािाखामा 

अशनिायग रुपमा पेि गनुग पनेछ ।  

८. लेखा परीक्षण िापतको पाररश्रशमक रकम शनधागरण गदाग आयव्यय शििरणमा शस्थर सम्पशत्त 

मलू्याङ्कन रकम, मदु्दशत खाताको रकम र सरकारी अनदुानका रुपमा शनकासा हुदँा भलूबस 

शनकासा भई शिद्यालयले सम्बशन्धत शनकायमा शफताग गनुग पने रकम समािेि गनग पाईने छैन ्। 

९. लेखा परीक्षण गदाग शिद्यालयको घर भाडा भिुानी गदाग अशिम करकट्टी गरेको िा नगरेको, कर 

योग्य आय भएका शिक्षकहरुको कर कट्टी गरेको िा नगरेको,  शिक्षकको तलबभत्ता िा शिद्यालय 

कमगचारी र बालशिकास शिक्षकको पाररश्रशमक भिुानी गदाग सामाशजक सरुक्षा करकट्टी गरेको िा 

नगरेको, स्थायी शिक्षकहरुको कमगचारी सञ्चयकोष, नागररक लगानी कोष, सािशधक जीिन 

बीमा िापतको कट्टी गनुगपने रकम तलबभत्ता तथा पाररश्रशमक भिुानी गरेको अिशधमै कट्टी गरेर 
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शििरण सशहत सम्बशन्धत कोष िा खातामा जम्मा गरेको िा नगरेको शििरण समेत पेि गनुग पनेछ 

। 

१०. लेखा परीक्षण गदाग अन्य कुराहरुका अशतररि प्रचशलत शिक्षा सम्बन्धी ऐन शनयमहरु, िाशषगक 

कायगक्रम कायागन्ियन पशुस्तका, कायगक्रमका लाशग भएका सम्झौंता पत्रहरु, लेखा परीक्षण 

मापदण्ड, लेखा परीक्षण ऐन शनयम तथा नेपाल चार्ग८ एकाउन्रे्न्स संस्थाबार् जारी भएका 

शिद्यालय लेखापरीक्षणसंग सम्बशन्धत मापदण्ड तथा शनदशेिकालाई समेत आधार शलई गनुग पनेछ 

। 

११. लेखा परीक्षण िापतको पाररश्रशमकमा शनयमानसुार लाग्ने करकट्टी गरेर मात्र शिद्यालयबार् 

पाररश्रशमक भिुानी हुनेछ । 

१२. लेखा परीक्षणका लाशग यसैपत्रमा तोशकएको समयािशधशभत्र लेखा परीक्षण नगरेमा िा लेखा 

परीक्षण गरेर पशन तोशकए अिशधशभत्र प्रशतिेदन नबझुाएमा अको लेखा परीक्षक शनयिु गरी लेखा 

परीक्षणको कायग गराईनेछ । 

 

बोधाथु : 

श्री तालिका उल्िेलखत लिद्याियहरु सबै : शनयमानसुार लेखा परीक्षण कायग गरी गराई धनगढी 

उपमहानगरपाशलकाको शिद्यालय लेखा परीक्षण शनदेशिका, २०७९ को पररच्छेद ४ बमोशजम त्यहाँ 

शिद्यालयबारै् पाररश्रशमक रकम भिुानी शदन ुहुन अनरुोध छ । 

 


