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दार्ाा गाउँपालिका  

स्थानीय राजपत्र 

        खण्ड -४,          सङ्ख्या : ५                  लर्लि : २०७७/०५/२६ 

 

भाग -२ 

दार्ाा गाउँपालिका  

 

दार्ाा गाउँपालिकाको विद्यािय िेखापरीक्षण कायाविलि, २०७७ 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) (ज) र्ा रहेको विद्याियको शिक्षा 
सम्बन्िी कार्, किाव्य र अलिकार एिर् ्दार्ाा गाउँ शिक्षा ऐन २०७४ को दफा ९ (ण), दफा 
१० (ट) िगायिका व्यिस्था एिर् ्दार्ाा गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७४ को लनयर् (४५) िे 
ददएको अलिकार प्रयोग गरी दार्ाा गाउँ कायापालिकािे विद्यािय िेखापरीक्षण कायाविलि, 

२०७७ जारी गरी िागू गररएको छ ।  
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पररच्छेद -१ 

१. (क) संशक्षप्त नार् र प्रारम्भ : यस कायाविलिको नार् दार्ाा गाउँपालिका विद्यािय 
िेखापरीक्षण कायाविलि २०७७ रहेको छ ।  

(ख) यो कायाविलि दार्ाा गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र िागू हनुेछ ।  

(ग) यो कायाविलि िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

  

२. पररभाषा : विषय िा प्रसंगिे अको अथा निागेर्ा यस कायाविलिर्ा : 

  (क)  'ऐन' भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ सम्झनपुछा ।  

 (ख) 'कायाविलि' भन्नािे दार्ाा गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका विद्याियहरुको िेखापरीक्षण सम्बन्िी 
कायाविलि, २०७७ सम्झनपुछा ।  

 (ग) 'गाउँपालिका' भन्नािे दार्ाा गाउँपालिकािाई सम्झनपुछा ।  

 (घ)  'अध्यक्ष' भन्नािे दार्ाा गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनपुछा । 

 (ङ) 'उपाध्यक्ष' भन्नािे दार्ाा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सम्झनपुछा ।  

 (च) 'प्रर्खु प्रिासकीय अलिकृि' भन्नािे दार्ाा गाउँपालिकाको प्रर्खु प्रिासकीय अलिकृि 
सम्झनपुछा ।  

 (छ) 'शिक्षा यिुा िथा खेिकुद िाखा' भन्नािे दार्ाा गाउँपालिका अन्िगािको शिक्षा यिुा 
िथा खेिकुद िाखा सम्झनपुछा ।  

 (ज) 'िेखापरीक्षण' भन्नािे आन्िररक र अशन्िर् िेखापरीक्षणिाई सम्झनपुछा ।  

 (झ) 'िेखापरीक्षक' भन्नािे िेखापरीक्षण गने कायाको िालग प्रचलिि काननु बर्ोशजर् 
प्रर्ाणपत्र प्राप्त व्यशि/ संस्था िा फर्ािाई जनाउँछ ।  
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पररच्छेद - २ 
िेखापरीक्षण सम्बन्िी व्यिस्था 

३. सम्बशन्िि विद्याियिे िेखापरीक्षणका िालग विद्यािय व्यिस्थापन सलर्लिको लनणायसवहि 
कशम्िर्ा िीन (३) जना िेखापरीक्षक / फर्ा लसफाररस गरी िोवकएको सर्यािलिलभत्र दार्ाा 
गाउँपालिकाको शिक्षा, यिुा िथा खेिकुद िाखार्ा पठाइ सक्नपुदाछ ।  

४.  िेखापरीक्षक लनयशुिका िालग संिग्न गनुापने कागजािहरु 

   (क) िेखापरीक्षकको पेिागि प्रर्ाणपत्र निीकरण गरेको प्रर्ाणपत्रको प्रलिलिवप 

   (ख) आन्िररक राजश्व कायााियबाट कर दिाा प्रर्ाणपत्र र कर चिुा प्रर्ाणपत्रको 
प्रलिलिपवप ।  

५. विद्याियको िेखापरीक्षण सम्बन्िी लनिेदनको ढाँचा, लसफाररसको ढाँचा, लनयशुिको ढाँचा 
क्रर्ि अनसूुशच १, २,  र ३ बर्ोशजर् हनुेछ ।  

 

पररच्छेद -३ 

िेखापरीक्षक छनौट सलर्लि 

६. िेखापरीक्षक छनौट सलर्लि देहायबर्ोशजर् हनुेछ : 

     (क) प्रर्खु प्रिासकीय अलिकृि – संयोजक 

     (ख) िेखा िाखा प्रर्खु –  सदस्य 

     (ग)  शिक्षा अलिकृि  – सदस्य सशचि 

७. दफा ६ बर्ोशजर् गदठि िेखापरीक्षक छनौट सलर्लिको कार्,  किाव्य र अलिकार 
देहायबर्ोशजर् हनुेछ ।  
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(क) आलथाक िषा सरुु भएको दईु र्वहनालभत्र शिक्षा, यिुा िथा खेिकुद िाखाबाट 
िेखापरीक्षणको िालग आसय पत्र पेि गने सम्बन्िी सािाजलनक सूचना प्रकाशिि 
गराउने ।  

 

(ख) िेखापरीक्षक छनौटका िालग र्ापदण्ड एिर् ्सूचक ियार गरर स्िीकृि गने।  

(ग) प्रकरण (क) बर्ोशजर् प्राप्त आिय पत्रउपर  छानविन गने ।  

(घ) िेखापरीक्षक लनयशुि गरी सम्बशन्िि िेखापरीक्षक र विद्याियिाई शिक्षा, यिुा िथा 
खेिकुद िाखार्ाफा ि लिशखि जानकारी ददने ।  

(ङ) िेखापरीक्षण सम्बन्िर्ा आइपरेका सर्स्या उपर िेखापरीक्षण छनौट सलर्लिको 
बैठक बसी आिश्यक लनणाय गने ।  

(च) सार्दुावयक विद्याियहरुको कशम्िर्ा चौर्ालसक रुपर्ा िेखापरीक्षण प्रलििेदन उपर 
अध्ययन गरर बेरुज ुसम्परीक्षण गराउन सहजीकरण एिर् ्लनदेिन ददने ।  

(छ) विद्याियहरुको एक आलथाक िषार्ा कशम्िर्ा एक पटक स्थिगि अध्ययन गरी िेखा 
एिर् ्िेखापरीक्षण सम्बन्िर्ा अनगुर्न लनरीक्षण गरी गाउँपालिका सर्क्ष प्रलििेदन 
पेि गने ।  

(ज) एउटै िेखापरीक्षकिाई एउटै विद्याियर्ा िगािार दईु आलथाक िषाका िालग भन्दा 
बढी लनयशुि गना पाइने छैन ।  

(झ) दार्ाा गाउँपालिकािे िोकेबर्ोशजर्का िेखापरीक्षण सम्बन्िी अन्य काया गने ।  

(ञ) सम्बशन्िि विद्याियबाट कशम्िर्ा िीन जना िेखापरीक्षकको नार् लसफाररस गरी र्ाग 
गने । 

(ट) िोवकएको अिलिलभत्र सम्बशन्िि विद्याियहरुबाट िेखापरीक्षकको नार्ाििी लसफाररस 
भई नआएर्ा र्ालथ उल्िेशखि सलर्लििे िेखापरीक्षक छनौट गनेछ ।  

 

८. विद्याियको किाव्य : (१) दार्ाा गाउँपालिकाबाट खटाइएको िेखापरीक्षकबाट िेखापरीक्षण 
गराउन ुसम्बशन्िि विद्यायियको किाव्य हनुेछ ।  
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(२) दार्ाा गाउँपालिकाबाट खटाइएको िेखापरीक्षकबाट िेखापरीक्षण नगराएर्ा उि 
विद्याियको लनकासािगायिका अन्य सेिार्ा रोक िगाउन सक्नेछ ।  

९. दफा ६ बर्ोशजर् िेखापरीक्षण छनौट सलर्लिको लसफाररसर्ा शिक्षा अलिकृिबाट 
िेखापरीक्षक छनौट एिर् ्लनयशुि हनुेछन ्।  

१०. सशचिािय : विद्याियहरुको िेखापरीक्षण सम्बन्िी काया गना एिर् ्दफा (६) बर्ोशजर् 
गदठि सलर्लिको सशचिाियको रुपर्ा शिक्षा,  यिुा िथा खेिकुद िाखािे काया गनुापनेछ 
।  

 

       पररच्छेद -४ 

िेखापरीक्षणको पाररश्रलर्क 

११. िेखापरीक्षण िलु्क :  िेखापरीक्षण गरेिापि ् सम्बशन्िि विद्याियबाट देहायबर्ोशजर्को 
िलु्क ददनपुनेछ: 

    (क) आय/ व्यय वििरणर्ा शस्थर सम्पशि रू्ल्याङ्कन र र्दु्धिी खािाको रकर् सर्ािेि हनु े
छैन । िेखापरीक्षकिे प्राप्त गने पाररश्रलर्क, आय/व्यय वििरणका आिारर्ा सयकडा 
0.२५ (पच्चीस)  पैसाका दरिे प्रलििेदन बझुाएपलछ विद्याियबाटै रकर् भिुानी हनुछे 
। उि पाररश्रलर्क रकर्र्ा आयकर लनयर्ानसुार कट्टी हनुेछ । विद्यायहरुिे 
गाउँपालिकाबाट िोवकएको रकर्भन्दा बढी पाररश्रलर्क ददन पाउने छैन ।  

    (ख) र्ालथ उल्िेशखि रकर्भन्दा बढी रकर् विद्याियबाट िेखापरीक्षकिे दािी गना पाइने 
छैन ् ।िेखापरीक्षकिे लनयर्ानसुार हनु आउनेभन्दा बढी रकर् र्ागेर्ा सम्बशन्िि 
विद्याियिे रकर् भिुानी नगरर िरुुन्ि दार्ाा गाउँ कायाापालिकाको कायााियर्ा 
जानकारी गनुापनेछ ।  

   (ग)  दार्ाा गाउँपालिकािे वििेष अिस्थार्ा िेखापरीक्षकको लनयशुि रद्द गना सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद -५ 

आन्िररक िेखापरीक्षण 
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१२. प्रत्येक िषा दार्ाा गाउँपालिकािे नर्नुा छनौटका आिारर्ा कशम्िर्ा ५  (पाँच) सार्दुावयक 
विद्याियको आन्िररक िेखापरीक्षण गाउँपालिकािे आन्िरीक िेखापरीक्षण गराउन 
सक्नेछ । िेखापरीक्षण गरी सोको प्रलििेदन सम्बशन्िि विद्यािय र गाउँपालिका सर्क्ष 
पेस गनुापनेछ ।  

१३. आन्िरीक िेखापरीक्षण िापिको पाररश्रलर्क लिन / ददन पाइने छैन ।  

 

पररच्छेद -६  

अशन्िर् िेखापरीक्षण प्रलििेदन उपर कारिाही 
१४. िेखापरीक्षकिे ददएको िेखापरीक्षण प्रलििेदन स्िरीय र सन्िोषजनक नभएर्ा प्रर्खु 

प्रिासकीय अलिकृििे सोको जानकारी र्हािेखा परीक्षकको कायाािय सर्क्ष पषु्टयाइसवहि 
पठाउनपुनेछ । उि िेखापरीक्षण प्रलििेदनउपर र्हािेखा परीक्षकको कायााियबाट प्राप्त 
लनदेिन िा सझुािको कायाान्ियन गने शजम्रे्िारी गाउँपालिकाको हनुेछ ।  

 

पररच्छेद – ७ 

बेरुज ुर सम्परीक्षण 
१५. आन्िरीक र अशन्िर् िेखापरीक्षकबाट कायर् भएको बेरुजकुो िगि ियार गने र 

सम्परीक्षणको िालग दार्ाा गाउँपालिकार्ा पेि गने दावयत्ि सम्बशन्िि विद्याियको हनुेछ ।  

१६. बेरुज ुफछ्यौट गना बाँकी रहेको बेरुज ुिगि िथा कारोबार सम्बन्िी कारबाहीको सम्पूणा 
वििरण खोिी िहाििािा शजम्रे्िारी प्राप्त अलिकारीिाई बझुाउनपुनेछ । शजम्रे्िारी प्राप्त 
अलिकारीिे उपरोिबर्ोशजर् बशुझलिइ बेरुज ुफछ्यौट गनुा, गराउन ुपनेछ ।  

 

 

 

 

 

 



7 

 

अनसूुची (१) 

िेखापरीक्षकिे ददन ेलनिेदनको ढाचँा 
         लर्लि : २०७ /    / 

श्री शिक्षा अलिकृिज्यू 

शिक्षा, यिुा िथा खेिकुद िाखा दार्ाा गाउँपालिका, सल्यान । 

 

विषय : विद्याियको िेखापरीक्षणका िालग आिय पत्र पेि गररएको । 

र्होदय,  

 उपयुाि विषयर्ा दार्ाा गाउँपालिका अन्िगाि रहेका सार्दुावयक िथा संस्थागि 
विद्याियहरुको आ.ि. ............... को िेखापरीक्षणका िालग प्रकाशिि सूचना 
बर्ोशजर् आियपत्र र्ाग गररएकोर्ा, रे्रो नार्र्ा रहेको िेखापरीक्षण संस्थाबाट 
यस दार्ाा गाउँपालिका अन्िगािका विद्याियहरुको अशन्िर् िेखापरीक्षणका िालग 
आिय पत्र साथ िपलसि बर्ोशजर्का िेखापरीक्षकसँग सम्बशन्िि प्रर्ाणपत्रहरुको 
संिग्न गरी पेि गरेको व्यहोरा श्रीर्ान ्सर्क्ष अनरुोि छ ।  

 

          …………….. 

          िेखापरीक्षक 

िपलसि 

(क) पेिागि प्रर्ाण-पत्रको निीकरण सम्बन्िी प्रर्ाशणि फोटोकपी – १ 

(ख)  प्यान / भ्याट दिााको फोटोपी – १ 

(ग)  चािू आ.ि. भन्दा अगालडको कर चिुा प्रर्ाण – पत्र – १ 

(घ)  नागररकिाको प्रलिलिवप – १ 

(ङ)  संस्थाको प्रोफाइि – १ 

 

 

 

 

अनसूुची -  २ 
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िेखापरीक्षक लसफाररसको ढाचँा 
…………. विद्यािय दार्ाा ………………….. सल्यान । 

प.स.:  
च.नं.  :         लर्लि : २०७७/    / 

 

श्री शिक्षा अलिकृिज्यू 

शिक्षा, यिुा िथा खेिकुद िाखा दार्ाा गाउँपालिका कायाािय, सल्यान ।  

 

विषय :  िेखापरीक्षकको नार् लसफाररस गरर पठाइएको बारे । 

 

  प्रस्ििु विषयर्ा यस विद्याियको व्यिस्थापन सलर्लिको लर्लि …………… र्ा बसेको 
बैठकबाट यस आलथाक िषासम्र्को अशन्िर् िेखापरीक्षणका िालग त्यस कायााियबाट प्रलेसि 
िेखापरीक्षकहरुको सूचीर्ध्येबाट िपलसि बर्ोशजर् ३ ( िीन) जना िेखापरीक्षकहरुको 
नार्ाििी लसफाररस गने लनणाय भएको छ । सोही बर्ोशजर्का नार्ाििी र्ध्येबाट एक जना 
िेखापरीक्षक लनयशुि गररददन ुहनु अनरुोि छ ।  

िपलसि 

क्र स नार् थर प्र.प. नं र्ोबाइि नं 

१ श्री   
२ श्री   
३ श्री   
 

        

           …………… 

            प्रिानाध्यापक 

 

 

 

 

अनसूुची -३ 
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िेखापरीक्षक लनयशुिको ढाँचा 
   दार्ाा गाउँपालिका 

गाउँ कायापालिकाको कायाािय 

शिक्षा,  यिुा िथा खेिकुद िाखा 
फारुिाचौर, सल्यान 

प.स.  : 

च. नं.:         लर्लि :  

विषय : िेखापरीक्षक लनयशुि । 

 

श्री .................... 
 

  उपयुाि विषयर्ा आलथाक िषा २०...../……. सम्र्को िेखापरीक्षण गना िपाईिाई यस 
कायााियको लर्लि ……………….. को लनणायानसुार िपलसिका विद्याियहरुको 
िेखापरीक्षकर्ा लनयशुि गररएको छ । लनयर्ानसुार िेखापरीक्षण गरर प्रलििेदन यस 
कायााियर्ा पेि गनुाहनु अनरुोि छ ।  

अशन्िर् िेखापरीक्षण गना िोवकएको विद्यािय 

लस.नं.  विद्याियको नार् र ठेगाना लस.नं.  विद्याियको नार् र ठेगाना 
१  २  
 

१. विद्याियको िेखापरीक्षण गदाा सरकारी अनदुान िथा विद्याियको आन्िरीक स्रोिबाट 
भएको यथाथा आय – व्यय देशखने गरी पेि गनुापनेछ ।  

२.  विद्याियको भौलिक सम्पशि, शजन्सी सार्ान िथा जग्गा सम्बन्िी वििरण स्पष्ट रुपर्ा 
खिुाउन ुपनेछ ।  

३. आम्दानी र खचा प्रचलिि ऐन, लनयर्अनसुार भए / नभएको हेनुापनेछ ।  
४.  विद्याियको िेखापरीक्षण गदाा विद्यािय व्यिस्थापन सलर्लििाई सरे्ि जानकारी 

गराउनपुनेछ ।  
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५. िेखापरीक्षण प्रलििेदन, िेखापरीक्षण लनयशुि भएको लर्लििे १५ (पन्र) ददन लभत्र पेि गरी 
सक्नपुनेछ ।  

६.  आय / व्यय वििरणर्ा शस्थर सम्पशि रू्ल्याङ्कन रकर् र र्दु्धिी खािाको रकर् सर्ािेि 
हनुे छैन । िेखापरीक्षकिे प्राप्त गने पाररश्रलर्क आय/व्यय वििरणका आिारर्ा सयकडा 
०.२५ (पच्चीस) पैसाका दरिे प्रलििेदन बझुाएपलछ विद्याियबाटै रकर् भिुानी हनुेछ ।  

७. िेखापरीक्षण गदाा, विद्याियको घर भाडा भिुानी गदाा अलिर् कर कट्टी गरे / नगरेको, कर 
योग्य आय भएका शिक्षकहरुको कर कट्टी गरे / नगरेको, कर योग्य आय भएका 
शिक्षकहरुको कर कट्टी गरे / नगरेको, ििब भिुानी गदाा १ % (प्रलििि) सार्ाशजक 
सरुक्षा कर कट्टी गरे / नगरेको, स्थायी शिक्षकहरुको कर्ाचारी सञ्चयकोष, नागररक 
िगानी कोष, सािलिक जीिन बीर्ा िापिको रकर् कट्टी गरी िी रकर्हरु सर्यरै् 
सम्बशन्िि खािार्ा दाशखिा गरे / नगरेको वििरण सरे्ि पेि गनुापनेछ ।  

८. कायााियबाट छात्रिशृि र पाठ्यपसु्िकर्ा लनकासा भएको रकर् सम्बशन्िि िीषाकर्ा खचा 
भए / नभएको प्रलििेदनर्ा उल्िेख गनुापनेछ ।  

९. भौलिक लनर्ााणिफा  विलभन्न िीषाकर्ा लनकासा भएको रकर् सम्बशन्िि िीषाकर्ा खचा भए / 

नभएको प्रलििेदनर्ा उल्िेख गनुापनेछ ।  

१०. उपरोि िेशखए बाहेकका अन्य कुराहरु, गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७४ अनसुार गने/ 

गराउने र सोही बर्ोशजर् प्रलििेदन पेि गनुापनेछ । भ्याटर्ा दिाा नभएका 
िेखापरीक्षकहरुको पाररश्रलर्क रकर् भिुानी गदाा १५ प्रलििििे हनुे रकर् अलिर् आय 
कर िापि कट्टा गरी भिुानी हनुेछ । िर भ्याटर्ा दिाा भएका िेखापरीक्षकहरुको 
पाररश्रलर्क भिुानी गदाा १.५ प्रलििि पाररश्रलर्क कर कट्टा गरर भिुानी ददनपुनेछ ।  

११. िोवकएको सर्यर्ा प्रलििेदन कायााियर्ा प्राप्त नभएर्ा अको िेखापरीक्षक पठाइ 
िेखापरीक्षण काया सम्पादन गराइनेछ ।  

१२. िेखापरीक्षण गदाा प्रचलिि िेखापरीक्षण र्ापदण्ड, िेखापरीक्षण ऐन, २०४८ िथा नेपाि 
चाटाड एकाउन्टेन्स संस्थाबाट जारी भएको विद्याियको िेखापरीक्षण लनदेशिकािाई 
सरे्ििाई अििम्बन गनुापनेछ ।  

  बोिाथा :  
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श्री ……………..विद्यािय ………. उपयुाि अनसुार त्यस विद्याियको आलथाक िषा 
२०../... सम्र्को िेखापरीक्षण सम्पन्न गराइ सोको जानकारी यस कायाािय सरे्ििाई 
जानकारी गराउन ु हनु साथै लनयर्ानसुार कर कट्टी गरर िेखापरीक्षकको पाररश्रलर्क 
त्यसैबाट भिुानी ददनहुनु अनरुोि छ  ।                                    

 

 

       आज्ञािे :  

                  अर्िृ खड्का  

         लनलर्ि प्रर्खु प्रिासकीय अलिकृि  


