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प्रस्तावनता : स्थानीय सरकथारलथाई उपलब्ध श्रोतसथा्धनकरो पररचथालन एवम ्उपयरोगमथा 
पथारदर्शितथा, रमतवयरयतथा र प्रभथावकथाररतथा लयथाई आर श्िक सु् थासन कथायम गनशि, सरकथारी 
खचशिहरू कथाननूद्थारथा सीमथाबद्ध, सवुयबरस्त एवम ् प्रभथावकथारी बनथाउन वथाञ्छनीय 
भएकरोले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथाकरो आर श्िक कथायशिरवर्ध रनयरमत त्था वयवरस्त गनशि 
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बनेकरो ऐन २०७५ करो दफथा ३१ बमरोरिम गथाउँपथारलकथाले सरञचत करोषकरो आनतररक 
लेखथापरीक्षणसमबन्धी कथायशिरवर्ध – २०७८ तिुशिमथा गरेकरो ्छ ।

परिच छ्ेद १ 

प्रतािम्भिक

१. संरक्षप्त नथाम र प्रथारमभ : यस कथायशिरवर्धकरो नथाम "ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथाकरो 
सरञचतकरोषकरो आनतररक लेखथापरीक्षणसमबन्धी कथायशिरवर्ध २०७८" रहकेरो ्छ ।

   (२) यरो कथायशिरवर्ध तरुनत प्रथारमभ हुने्छ ।
२. पररभथाषथा : रवषय वथा प्रसंगले अकको अ श्ि नलथागेमथा यस कथायशिरवर्धमथा  -

(क) “असलु उपर गनुशिपनने रकम” भननथाले प्रचरलत कथाननूबमरोरिम भकु्थानी 
रदन नहुने रकम भकु्थानी रदएकरो वथा बढी हुने गरी भकु्थानी रदएकरो वथा घटी 
रकम असलु गरेकरो कथारणबथाट असलु उपर गनुशिपनने भनी लेखथापरीक्षण हुदँथा 
ठहयथाशिइएकरो बेरुि ुरकम सम्झन ुपद्छशि र सरो ्बदले रहनथारमनथा वथा मसययौट 
गरेकरो रकम त्था गथाउँपथारलकथालथाई रतनुशि ब्ुझथाउन ु पनने अनय कुनै रकम 
कलमलथाई समते िनथाउँ्छ । 

(ख) “अरनतम लेखथापरीक्षण” भननथाले महथालेखथापरीक्षककरो कथायथाशिलयबथाट हुने 
लेखथापरीक्षण सम्झन ुपद्छशि ।

(ग) “आनतररक लेखथापरीक्षण” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथाकरो 
तरोरकएकरो ्थाखथा वथा अर्धकृतबथाट हुने आनतररक लेखथापरीक्षण सम्झन ु
पद्छशि ।

(घ) “आर श्िक वषशि” भननथाले हरेक वषशिकरो सथाउन मरहनथाकरो एक गते दरेख अकको 
वषशिकरो आषथाढ मरहनथाकरो मसथानतसममकरो बथाहृ मरहनथाकरो अवर्ध सम्झन ु
पद्छशि ।

(ङ) “ऐन” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथाकरो आर श्िक कथायशिरवर्ध रनयरमत 
त्था वयवरस्त गनशि बनेकरो ऐन २०७५ सम्झन ुपद्छशि ।

(च) “एक तह मथार्करो अर्धकथारी” भननथाले वडथा सरचव र रबषयगत ्थाखथा 
प्रमखुकरो हकमथा गथाउँपथारलकथाकरो प्रमखु प्र्थासकीय अर्धकृत, प्रमखु 
प्र्थासकीय अर्धकृतकरो हकमथा गथाउँपथारलकथाकरो अधयक्ष र अधयक्षकरो 
हकमथा गथाउँकथायशिपथारलकथा सम्झन ुपद्छशि ।
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(्छ) “कथायशिक्रम” भननथाले रनरचित उदशेय प्रथारप्तकथा लथारग सञचथालन हुने 
रनरचित अवर्धकरो कथायशिक्रम सम्झन ुपद्छशि सरो र ्बदले वथारषशिक रवकथास 
कथायशिक्रमलथाई समते िनथाउँ्छ ।

(ि) “कथाररोबथार” भननथाले सरकथारी चल, अचल, नगद त्था रिनसी ्धनमथाल 
रिममथा रलई प्रचरलत कथाननु बमरोरिम रन्धथाशिररत कथाममथा खचशि वथा दथारखलथा 
गननेसमबन्धी समपणूशि कथाम सम्झन ुपद्छशि ।

(्झ) “प्रमखु प्र्थासकीय अर्धकृत” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथाकरो 
प्रमखु प्र्थासकीय अर्धकृत सम्झन ुपद्छशि ।

(ञ) “कथायथाशिलय” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँकथायशिपथारलकथाकरो कथायथाशिलय सम्झन ु
पदशि्छ र सरो ्बदले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथा मथातहत रहकेथा रबषयगत 
्थाखथा/उप्थाखथा वथा कथायथाशिलय वथा एकथाइहरुलथाई समते िनथाउने्छ ।

(ट) “कथायथाशिलय प्रमखु” भननथाले खणड (्झ) र (ञ) बमरोरिमकरो कथायथाशिलयकरो 
प्र्थासकीय प्रमखु भई कथामकथाि गनशि तरोरकएकरो अर्धकथारी सम्झन ुपद्छशि ।

(ठ) “गथाउँपथारलकथा” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथा सम्झन ुप्छशि ।
(ड) “रिममवेथार वयरक्” भननथाले लेखथाउत्तरदथायी अर्धकृतबथाट अर्धकथार प्रदथान 

गरे बमरोरिमकरो कथायशि संचथालन गनने, रिममथा रलने, खचशि गनने, लेखथा रथाखने, 
आनतररक अरनतम लेखथापरीक्षण गरथाई बेरुि ुफछ्ययौट गनने गरथाउने, सरकथारी 
नगदी रिनसी असलु उपर गनने गरथाउने त्था दथारखलथा गनने गरथाउने कतशिवय 
भएकरो वयरक् सम्झन ु पद्छशि र सरो ्बदले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथाकरो 
कथामकथा लथारग सरकथारी नगदी वथा रिनसी रलई वथा नरलई सरो कथाम फसयथाशिउने 
रिममथा रलने िनुसकैु वयरक् समतेलथाई िनथाउँ्छ ।

(ढ) “तथालकु कथायथाशिलय” भननथाले वडथा कथायथाशिलय त्था रबषयगत कथायथाशिलयकरो 
हकमथा ररिपरुथासनुदरी गथाउँकथायशिपथारलकथाकरो कथायथाशिलय सम्झन ुपद्छशि ।

(ण) “गथाउँपथारलकथा” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथा सम्झन ुपद्छशि ।
(त) “बिेट संकेत” भननथाले नेपथाल सरकथारले सवीकृत गरेकरो आर श्िक संकेत 

त्था वगगीकरणकरो अ्धीनमथा रही गथाउँपथारलकथाकरो कथायथाशिलय, रबषयगत 
्थाखथा, वडथा कथायथाशिलय वथा सरो सरहकरो क्षेरिथार्धकथार भएकथा आयरोिनथा, 
कथायशिक्रम आरदकरो कथायशिप्रकृरत र संगठन समते ्ुछरटिने गरी ररिपरुथासनुदरी 
गथाउँपथारलकथाले रदएकथा संकेतलथाई िनथाउँ्छ ।
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(्) “बेरुि”ु भननथाले प्रचरलत कथाननू बमरोरिम पयुथाशिउन ुपनने रीत नपयुथाशिई कथाररोबथार 
गरेकरो वथा रथाखन ु पनने लेखथा नरथाखकेरो त्था अरनयरमत वथा बेमनथारसव 
तररकथाले आर श्िक कथाररोबथार गरेकरो भनी लेखथापरीक्षण गदथाशि औलंयथाइएकरो 
वथा ठहयथाशिइएकरो कथाररोबथार सम्झन ुपद्छशि ।

(द) “मथातहत कथायथाशिलय” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथा मथातहत रहकेथा 
वडथा कथायथाशिलय वथा रबषयगत ्थाखथा/उप्थाखथा वथा कथायथाशिलय वथा एकथाइहरु 
सम्झन ुपद्छशि ।

(्ध) “लेखथा” भननथाले कथाररोबथार भएकरो वयहरोरथा दरेखने गरी प्रचरलत 
कथाननूबमरोरिम रथारखने अरभलेख, खथातथा, रकतथाब आरद र सरो कथाररोबथारलथाई 
प्रमथारणत गनने अनय कथागिथात र प्ररतवेदनकथा सथा्ै रवद्तुीय प्ररवर्धबथाट 
रथारखएकरो अरभलेख र आर श्िक रववरण समतेलथाई शि सम्झन ुपद्छशि ।

(न) “लेखथा उत्तरदथायी अर्धकृत” भननथाले आफनरो र मथातहत कथायथाशिलयकरो 
आर श्िक प्र्थासन संचथालन गनने, वथारषशिक बिेट तयथार गनने र सरो बिेट रनकथासथा 
प्रथाप्त गरी खचशि गनने अर्धकथार समुपने, बिेट त्था कथायशिक्रम अनसुथार हुने 
आर श्िक कथाररोवथारकरो लेखथा रथाखने र रथाखन लगथाउने, लेखथा रववरण तयथार गनने 
गरथाउने, रवरनयरोिन, रथािसव, ्धरयौटी, रिनसी र अनय िनुसकैु कथाररोवथारकरो 
आनतररक त्था अरनतम लेखथापरीक्षण गरथाउने, बेरुि ुरनयरमत गनने गरथाउने, 
असलु उपर गनने गरथाउने वथा रमनहथा गनने गरथाउने कतशिवय भएकरो ररिपरुथासनुदरी 
गथाउँपथारलकथाकरो प्रमखु प्र्थासरकय अर्धकृतलथाई शि सम्झन ुपद्छशि ।

(प) “लेखथापररक्षण त्था आनतररक रनयनरिण सरमरत” भननथाले आर श्िक 
कथायशिरवर्ध रनयरमत त्था वयवरस्त गनशि बनेकरो ऐन २०७५ बमरोरिमकरो 
लेखथापररक्षण त्था आनतररक रनयनरिण सरमरत सम्झन ुपदशि्छ ।

(फ) “रवरनयरोिन” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथा सभथाद्थारथा रवरभनन 
कथायशिकथा लथारग रवरभनन ् ीषशिकमथा खचशि गनशि रवरनयरोिन भएकरो रकम सम्झन ु
पद्छशि ।

(ब) “रवत्तीय रववरण” भननथाले नेपथाल सरकथारले सवीकृत गरेकरो मथापदणड 
बमरोरिम कुनै रनरचित अवर्धमथा भएकरो आर्शिक कथाररोवथारकरो समरटिगत 
रस्रत द्थाशिउने उद्शेयले ्ीषशिक समते खलुने गरी तयथार गररएकरो रववरण 
सम्झन ुपद्छशि र सरो ्वदले कथाररोवथारकरो रस्रत द्थाशिउने गरी उप-्ीषशिककथा 
आ्धथारमथा वनथाइएकरो बिेट अनमुथान, रनकथासथा, खचशि, आमदथानी, दथारखलथा र 
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बथँाकी रकम समते खलुथाइएकरो प्रथारप्त र भकु्थानी रववरण र सरो सँग समवरन्धत 
लेखथा, रटपपणी र खलुथासथा समतेलथाई िनथाउँ्छ ।

(भ) स्थानीय सरञचत करोष भननथाले, स्थानीय सरकथार सनचथालन ऐन २०७४ 
करो दफथा ६९ बमरोरिम ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथाकरो सरञचत करोष सम्झन ु
पद्छशि ।

(म) “सभथा” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथँाउसभथा सम्झन ुपद्छशि ।
(य) “संमरीक्षण” भननथाले आनतररक वथा अरनतम लेखथापरीक्षण प्ररतवेदनमथा 

औलंयथाइएकरो बेरुिकुरो समबन्धमथा पे् हुन आएकथा सपटिीकरण वथा प्ररतरक्रयथा 
सथा् संलगन प्रमथाण त्था कथागिथातकरो आ्धथारमथा गररने फसययौट समवन्धी 
कथायशिलथाई सम्झन ुपद्छशि र सरो ्बदले सभथाबथाट गरठत लेखथा सरमरतबथाट 
प्रथाप्त स्ुझथाव वथा रनदन्े नकथा आ्धथारमथा गररने परीक्षण वथा अनगुमन कथायशि 
समतेलथाई िनथाउँ्छ ।

(र) “कथायशिपथारलकथा” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँकथायशिपथारलकथा सम्झन ुपद्छशि ।
(ल) “सथावशििरनक िवथाफदहेीकरो पद” भननथाले पथाररश्रमक टरोरकएकरो वथा 

नटरोरकएकरो िे भएतथा परन कुनै रूपमथा रनयकु् हुने वथा रनवथाशिरचत हुने वथा 
मनरोनयन हुने कथाननूी मथानयतथा प्रथाप्त सथावशििरनक कथाम, कतशिवय र अर्धकथार 
भएकरो पद सम्झन ुपद्छशि ।

(व) “रबषयगत ्थाखथा” भननथाले ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथा अनतगशित रहकेरो 
रबषयगत ्थाखथा, कथायथाशिलय वथा एकथाइलथाई सम्झन ुपद्छशि ।

परिच छ्ेद २

आन्रिक मनयनत्रण ्थता लछेखतापिीक्षण

३. आनतररक रनयनरिण समबन्धी वयबस्था: (१) कथायथाशिलयबथाट समपथादन गररने कथायशि, 
प्रदथान गररने सेवथा त्था सवीकृत कथायशिक्रम बमरोरिमकरो रक्रयथाकलथाप रमतवययीतथा, 
कथायशिदक्षतथा, प्रभथावकथारीतथा र िरोरखम ररहत ढंगबथाट समपथादन गनशि, रवत्तीय प्ररतवेदन 
प्रणथालीलथाई रवश्वसनीय बनथाउन त्था प्रचरलत कथाननूबमरोरिम कथायशिसमपथादन गनशि, 
कथामकरो प्रकृरत अनसुथारकरो आनतररक रनयनरिण प्रणथाली तयथार गरी लथाग ूगनुशिपनने 
्छ ।

   (२) उपरनयम (१) बमरोरिमकरो आनतररक रनयनरिण प्रणथाली तयथार 
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गदथाशि कथायथाशिलयकरो कथामकरो प्रकृरत अनसुथार रनयनरिणकरो वथातथावरण, समभथारवत 
िरोरखम, रनयनरिणकरो उपथाय, सचूनथा र सञचथार, अनगुमन गनने रनकथाय र रवर्ध 
लगथायतकथा रवषय समट्ेन ुपनने्छ ।

   (३) आनतररक रनयनरिण प्रणथालीकरो अनगुमन गनशि रिममवेथार 
अर्धकृत तरोकी अनगुमन गनने र सरोकरो प्ररतवेदन रदने वयवस्था रमलथाउन ुपनने्छ ।

   (४) उपरनयम (३) बमरोरिमकरो प्रथाप्त प्ररतवेदन लेखथापरीक्षण त्था 
आनतररक रनयनरिण सरमरतमथा पे् गनशि लगथाउन ुपनने्छ ।

४. लेखथापरीक्षण त्था आनतररक रनयनरिण सरमरतकरो बैठकसमबन्धी कथायशिरवर्ध: (१) 
लेखथापरीक्षण त्था आनतररक रनयनरिण सरमरतकरो बैठक आवशयकतथाअनसुथार 
बसन सकने्छ । 

   (२) उपरनयम (१) बमरोरिमकरो वैठकमथा लेखथापरीक्षण त्था 
आनतररक रनयनरिण सरमरतले कथायथाशिलयबथाट आनतररक रनयनरिण प्रणथालीकरो 
पररपथालनथा भए नभएकरो समबन्धमथा मलूयथंाकन गनुशि पनने्छ ।तयसरी मलूयथंाकन गदथाशि 
कुनै रवषय स्ुधथार गनुशिपनने दरेखएमथा सरो रवषय खलुथाई अरवलमब स्ुधथार गनशि रनदन्े न 
रदन ुपनने्छ ।

५. आनतररक लेखथापरीक्षणसमबन्धी वयबस्था: (१) गथाउँपथारलकथाले कथाननू बमरोरिम 
आफनरो आय र वययकरो आनतररक लेखथापरीक्षण गरथाउन ुपदशि्छ ।

   (२) रवरनयरोिन, रथािश्व, ्धरयौटी, आमदथानी त्था खचशि वथा समपरत 
त्था दथारयतव र प्रचरलत कथाननू बमरोरिम खडथा भएकरो कथायथाशिलय सञचथालन 
वथा अनय सथावशििरनक करोषकरो लेखथापरीक्षण आनतररक लेखथापरीक्षणकरोलथारग 
खरटएकरो आनतररक लेखथापरीक्षकलथाई उपलव्ध गरथाउन ुपनने्छ ।

   (३) उपरनयम (२) बमरोरिमकरो लेखथापरीक्षणबथाट आनतररक 
लेखथापरीक्षणले औलयथाएकथा कैरफयत समबरन्धत अर्धकथारीले अरनतम लेखथा 
परीक्षण हुन ुभनदथा अगथावै समपरीक्षण गरथाउन ुपनने्छ ।

   (४) आनतररक लेखथापरीक्षणकरो एक प्ररत अरनतम लेखथापरीक्षणकथा 
लथारग खरटने डरोर वथा महथालेखथापरीक्षकले तरोकेकरो वयरक् वथा रनकथायलथाई उपलव्ध 
गरथाउन ुपनने्छ ।
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परिच छ्ेद ३

आन्रिक लछेखतापिीक्षक स््बन्ी वयवसथता

६.  आनतररक लेखथापरीक्षक तरोकने: (१) गथाउँपथारलकथाकरो आनतररक लेखथापरीक्षण 
्थाखथा प्रमखुलथाई समबरन्धत स्थानीय तहकरो आनतररक लेखथापरीक्षण गनशि 
आनतररक लेखथापरीक्षक तरोकन ुपनने्छ ।

   (२) गथाउँपथारलकथाले आनतररक लेखथापरीक्षणकथा लथारग महथालेखथा 
रनयनरिक कथायथाशिलयमथाफशि त समबरन्धत करोष त्था लेखथा रनयनरिक कथायथाशिलयलथाई 
अनरुरो्ध गनशि सकने्छ ।

   (३) अनतर-सरकथारी अरखतयथारीअनतगशित भएकरो रनकथासथा खचशिकरो 
आनतररक लेखथापरीक्षण समबरन्धत अरखतयथारी रदने रनकथायकरो आनतररक 
लेखथापरीक्षकले गनने्छ ।

परिच छ्ेद ४

आन्रिक लछेखतापिीक्षणको मवषय

७. आनतररक लेखथापरीक्षणकरो रवषय: (१) आनतररक लेखथापरीक्षण गदथाशि सथावशििरनक 
स्रोतकरो प्रथारप्त र उपयरोगकरो समबन्धमथा दहेथायकथा रवषयहरूकरो सरुनरचित गरी 
लेखथापरीक्षण गनुशि पदशि्छ ।

(क) आर श्िक रववरण तरोरकएकरो ढथँाचथामथा तयथार भई कथाररोबथारकरो य्था श्ि रस्रत 
रचरिण भएकरो, रवरनयरोिन ऐन बमरोरिम सवीकृत सीमथारभरि रही सरोही ऐन 
बमरोरिम रनरदशिटि प्रयरोिनमथा खचशि गरेकरो, 

(ख) रथािसव लगथायत समसत आमदथारन, ्धरयौटी, असलुी र दथारखलथा गरेकरो, 

(ग) सरकथारी समपरत्तकरो अरभलेख, उपयरोग र संरक्षणकरो पयथाशिप्त वयवस्था 
गरेकरो,

(घ) आनतररक रनयनरिण वयवस्था प्रभथावकथारी रहकेरो, 

(ङ) आर श्िक कथाररोबथार गदथाशि ऐन कथाननुकरो पररपथालनथा गरेकरो एवम ्पट्ुियथाई गनने 
य्ेटि प्रमथाण रथाखकेरो, 

(च) बिेट त्था कथायशिक्रमअनसुथार रन्धथाशिररत समय रभरि प्रगरत हथारसल गरेकरो ।

(्छ) खररद कथायशि गदथाशि खररद कथाननूकरो पररपथालनथा भएकरो । 
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(ि) रकमथानतर/स्रोतथानतर गदथाशि आर श्िक कथायशिरवर्धकरो पथालनथा गरेकरो । 

   (२) आनतररक लेखथापररक्षकले लेखथापरीक्षण गदथाशि दहेथायकरो 
कुरथाकरो िथँाच गनुशि पनने्छ ।

(क) कथायथाशिलयमथा हुने रवरनयरोिन, रथािश्व, ्धरयौटी, समपरत त्था अनय सरकथारी 
करोषकरो आमदथानी त्था खचशि र तयसकरो लेखथाङ्कन प्रचरलत कथाननूद्थारथा 
रन्धथाशिररत प्ररक्रयथा अनरुूप भए नभएकरो,

(ख) कथायथाशिलयकरोलथारग आवशयक मथालसथामथान, रनमथाशिण कथायशि त्था परथाम्शि सेवथा 
खररद गदथाशि खररद कथाननूकरो पथालनथा भए नभएकरो,

(ग) कथायथाशिलयकरो रवत्तीय सथा्धनकरो उपयरोग, रमतवययी तररकथाले दक्षतथापवूशिक, 
प्रभथावकथारी रूपमथा भए वथा नभएकरो,

(घ) रकमथानतर/श्रोतथानतर गदथाशि आर श्िक कथायशिरवर्धकरो पथालनथा भए नभएकरो,

(ङ) तरोरकएकरो समयमथा पेसकी फसययौट भए नभएकरो र फसययौट हुन बथँाकी रह े
नरहकेरो,

(च) कथायथाशिलयकरो सवीकृत वथारषशिक कथायशिक्रम अनरुूप लक्य प्रथारप्त गरे वथा नगरेकरो,

(्छ) कथायथाशिलयकरो रवत्तीय प्ररतवेदनले आर्शिक कथाररोवथारकरो सही र य्था श्ि 
रचरिण प्रसततु गरे वथा नगरेकरो,

(ि) आनतररक रनयनरिण प्रणथाली पयथाशिप्त रह ेवथा नरहकेरो,

(्झ) प्रमखु प्र्थासकीय अर्धकृतले प्रतयेक मरहनथा रथािसव उठ्न ्ुछट भए वथा 
नभएकरो र रथािसव लेखथा त्था दथारखलथाकरो रनरीक्षण गरी रथािसव रहनथा रमनथा 
भए वथा नभएकरो र रथािसव त्था हसवली रथािसवकरो लेखथा रह ेवथा नरहकेरो 
रनरीक्षण गरी सरोकरो अरभलेख अधयथावर्धक गनशि लगथाएकरो वथा नलगथाएकरो,

   (३) आनतररक लेखथापरीक्षकले समबरन्धत गथाउँपथारलकथाकरो 
आर श्िक कथायशिरवर्ध रनयरमत त्था वयवरस्त गनशि बनेकरो ऐन २०७५ र रनयमथावली 
बमरोरिम रवचथार गनुशिपनने रवषयहरूकरो रूिसुचूी (चकेरलटि) अनसुचूी – १ 
बमरोरिम तयथार गरी सरोकरो आ्धथारमथा आनतररक लेखथापरीक्षण गनुशि पनने्छ ।

   (४) आनतररक लेखथापरीक्षकले लेखथापरीक्षण समपनन गरी 
लेखथापरीक्षण रटपरोट, चकेरलटि र अनय रववरणकरो आ्धथारमथा आनतररक 
लेखथापरीक्षण प्ररतवेदन तयथार गरी पे् गनुशि पनने्छ ।
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   (५) कथायथाशिलयले उपरनयम (४) बमरोरिम प्रथाप्त प्ररतवेदनमथा 
उरललरखत स्ुझथाव कथायथाशिनवयन गरे वथा नगरेकरो र कुनै बेरूि ुकथायम भएकरोमथा 
तयसतरो बेरूि ुसमयम ैफसययौट गरे वथा नगरेकरो समबन्धमथा अनगुमन गनुशि पनने्छ ।

परिच छ्ेद ५

्बछेरूजु फसययौट ्थता मवविण अधयतावम्क गनने

८. आनतररक लेखथापरीक्षणबथाट दरेखएकरो कैरफयत त्था बेरूि ुफसययौट गनने: (१) 
कथायथाशिलयले आनतररक लेखथापरीक्षण प्ररतवेदनमथा औलंयथाईएकथा कैरफयत 
समबन्धमथा रिैमथारसक प्ररतवेदनकरो हकमथा अकको रिैमथारसक अवर्धरभरि त्था 
वथारषशिक प्ररतवेदनकरो हकमथा अरनतम लेखथापरीक्षण हुन ुअगथावै आवशयक प्रमथाण 
संलगन गरी रनयरमत गनुशिपनने भए रनयरमत गरथाई बेरूि ुफसययौट गनुशि गरथाउन ुपनने्छ ।

   (२) प्रमखु प्र्थासकीय अर्धकृतले आफैले रनयरमत गनशि नसकने 
बेरूिलुथाई रनयरमत गनशिकरो लथारग आवशयक रववरण सरहत अरखतयथारी प्रथाप्त 
अर्धकथारी वथा रनकथाय समक्ष पे् गनुशि पनने्छ ।

   (३) उपरनयम (३) बमरोरिम प्रमथाण कथागिथात प्रथाप्त भएपर्छ 
अरखतयथारी प्रथाप्त अर्धकथारी वथा रनकथायले तयसतरो बेरूि ुरनयरमत गनुशिपनने दरेखएमथा 
रनयरमत गरररदन ुपनने्छ ।

   (४) कथायथाशिलयले आनतररक लेखथापरीक्षणबथाट दरेखएकरो बेरूिकुरो 
वयहरोरथा, कथायम भएकरो बेरूि ु र फसययौट हुन बथँारक रहकेरो बेरूिकुरो रववरण 
अरनतम लेखथापरीक्षक समक्ष पे् गनुशि पनने्छ ।

   (५) कथायथाशिलयले अरनतम लेखथापरीक्षण भई प्ररतवेदन प्रथाप्त भएकरो 
पनध्र रदनरभरि आनतररक लेखथापरीक्षण र अरनतम लेखथापरीक्षण गदथाशि दरेखएकरो 
बेरूिकुरो तलुनथातमक रववरण अधयथावर्धक गरी अनसुचूी – २ बमरोरिमकरो 
ढथँाचथामथा रथाखन ुपनने्छ ।

९. बेरूि ुलगत रथाखने : (१) लेखथापरीक्षण प्ररतवेदनमथा औलयथाईएकरो बेरूिकुरो लगत 
अनसुचूी - ३ बमरोरिमकरो ढथँाचथामथा रथाखन ुपनने्छ ।

   २) उपरनयम (१) बमरोरिम लगत रथाखपेर्छ आनतररक 
लेखथापरीक्षणकरो लगत कथायम हुने्ैछन ।
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परिच छ्ेद ६

मवमव्

१०. लेखथापरीक्षण सहिीकरण सरमरत:  (१) गथाउँपथारलकथाबथाट समपथादन गररने 
कथायशिहरुमथा आनतररक रनयनरिण प्रणथाली अवलमवन गरी प्रभथावकथारी, दक्षतथापणूशि 
एवं रमतवययी रुपमथा कथायशिसमपथादन गनशि, रवत्तीय प्ररतवेदनहरुलथाई समयम ैतयथार 
गनशि त्था रवश्वसनीय बनथाउन, बेरुि ु फसययौट गनशि गरथाउन गथाउँ कथायशिपथारलकथाले 
आफू मधयेबथाट तरोकेकरो सदसयकरो अधयक्षतथामथा, गथाउँपथारलकथाकरो आनतररक 
लेखथापरीक्षण गनशि तरोरकएकरो अर्धकृत, प्रमखु प्र्थासकीय अर्धकृतले तरोकेकरो 
गथाउँपथारलकथाकरो अर्धकृत र प्रथारवर्धक अर्धकृत समते रहकेरो एक लेखथापरीक्षण 
सहिीकरण सरमरत गठन गरी सहिीकरण समबन्धी कथायशि गरथाउन सकने्छ । 

   (२) स्थानीय गथाउँपथारलकथाकरो सरञचत करोषकरो आनतररक 
लेखथापररक्षणसमबन्धी कथायशिरवर्ध – २०७८ कथायथाशिनवयनलथाई सरल बनथाउन 
गथाउँकथायशिपथारलकथाले आवशयक स्रोत/हथातेपरुसतकथा/कथायशिसञचथालन रवर्ध बनथाई 
लथाग ूगनशि सकने्छ ।



-v08 $_ ;Nofg6f/, wflbª, @)&* ;fn >fj0f @) ut] -;+Vof %_

11

अनसुचूी -१

रनयम (७) करो उपरनयम (३) संग समबरन्धत

ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथा

कथायथाशिलय करोड नं. ….

आनतररक लेखथापरीक्षण िथँाचसचूी

(Internal audit checklist)

आनतररक लेखथापरीक्षण गदथाशि संभथारवत िरोरखममथा  आ्धथाररत रहरे लेखथापरीक्षण 
गनशि रनमनथानसुथार आनतररक लेखथापरीक्षण िथँाचसचूी (Internal audit checklist) 
अनसुरण गनुशि पदशि्छ ।

मस. 
नं.

पिीक्षण गनुनुपनने मवषय

् ्ैन वछेरूजुको 
मकमसम

सै
द्ता

मन्
क

अ
स

लु
उप

ि

अ
मन

यम
म्

१. प्रचरलत कथाननूी वयवस्था
२. वयवस्थापकीय अभयथासकरो प्रभथावकथारीतथा

सवीकृत दरवनदी
पदपरूतशििः ररक्िः

सचूनथा प्ररवर्धकरो प्रयरोग भएकरो

३. रमतवयरयतथा, सेवथाप्रवथाह र खररदमथा पथारदर्शितथा
४. कथायशिदक्षतथा
५. प्रभथावकथारीतथा कथायशिकरो रदगरोपनथा
६. आनतररक रनयनरिण प्रणथालीकरो समग्र मलूयथाङ्कन
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७. श्ेसतथा त्था प्ररतवेदन तफशि करो परीक्षण

•	 श्रेस्ता/कतागजता् री् परू्वक ् यतार गरी सरीकृ् गरताइ "भकु्तानी 
भयो" भननरे छताप

•	 श्रेस्तामता अकंगणीत्य शदु्द्ता कतायम गन्व रूज ुर तभडतान गरी 
एतकन गररएको

•	 खर्वको फतँाटरतारी लगताय् तरतभनन प्रत्ररेदनहरू ्ोतकएको 
समयमता ्यतार गरी परेश गररेको

•	 गोश्तारता भौरर लगताय्कता कतागजता् र अतभलरेख अतिकतार 
प्रताप्त अतिकतारीबताट प्रमतातण् गररेको

•	 मतहनताको अन्मता बैंक नगदी तक्तारको सन्लुन परीक्षण 
गररेको

•	 बैंक तहसतार तरररण तभडरेको

•	 कोलरेतनकताको तनकतासता र खर्व बैंक नगदी तक्तारको 
कतारोरतारसंग तभडरेको

•	 बजरेट खर्व उप-तशर्वकमता तरतनयोतज् रकमको सीमतातभत्र 
रही खर्व भएको

•	 भकु्तानी तदन बतँाकीको कचरतारतारी कोलरेतनकताबताट प्रमतातण् 
गरताएको

•	 तरग्को भकु्तानी गदता्व सरीकृ् कताय्वक्रममता समताररेश गररेको
८. रवरनयरोिन तफशि करो परीक्षणकरो िथँाचसचूी

तलव भत्तथा

•	 तनजताम्ी तक्तारखतानता/कोलरेतनकता ्थता अनय समबतनि् 
तनकतायबताट ्लरी प्रत्ररेदन पतारी् भएको

•	 हतातजरी अतभलरेख संलगन भएको

•	 गयल गररेको तदनको ्लर कट्ता गररेको

•	 अनय कतायता्वलयबताट कताजमता आएको कम्वरतारीलताई सोिभनता्व 
तदनरे गरी भकु्तानी गररएको ्लब सोिभनता्व प्रताप्त गररेको

•	 तनयमलरे ्ोकरे को भनदता बढी अरति कताजमता रताखरेको

•	 अतरिम पताररश्मीक कर कट्ी गरी रताजश् दतातखलता भएको
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पेशकी

•	 परेशकी तददंता आरशयक्ताभनदता बढी नहुनरे गरी तदएको
•	 परेशकी फर्ययौटकता लतातग मयताद तभत्र श्रेस्ता द्ता्व भएको
•	 मयताद तभत्र परेतशक फर्ययौट नगररेकोमता वयताज असलूी र अनय 

कताररताही भएको
•	 परेतशक तलनरे वयतक् रता संसथताको तरररणको अतभलरेख 

रताखरेको
•	 मयताद नताघरेको र मयताद ननताघरेको परेतशकको छुट्ताछुट्टै तरररण 

रताखरेको
•	 फम्व कमपनी रता संसथतालताई परेतसक तददंता बैंक गयताररेणटी तलएको
•	 बील भकु्तानी गदता्व सम्ौ्ता बमोतजम कटताउन ु पनने परेशकी 

रकम कट्ता गररेको
•	 आतथ्वक बर्वको अन्मता फर्ययौट हुन नसकरे को परेतशक रकम 

अकको आतथ्वक बर्वमता तजममरेरतारी सताररेको
•	 प्रत््पत्र अतभलरेख रताखरेको
रिनसी
•	 प्रतयरेक आतथ्वक बर्वमता तजनसी तनररक्षण गनने गररेको
•	 प्रयोगमता नआउनरे तजनसी सतामतानको तललताम/तबक्री गररेको
•	 मम््व  संभतार हुन सकनरे सतामतान तललताम/तबतक्र गररेको
•	 अतिरिहण रता खररद गररेको जगगता/भरनको िनी पजूता्व 

कतायता्वलयको नताममता प्रताप्त गररेको
•	 मरेतशनरी सतामतानको मम््व  संभतारको अतभलरेख रताखरेको
•	 हरेभी ईतकरपमरेनट भताडतामता तलनरे तदनरे गररेकोमता तनयमतानसुतार 

अतभलरेख रताखरेको
कर समबरन्ध
•	 तनयमअनसुतार कट्ी गनु्वपनने अरिीम आयकर कट्ी गरी 

समबतनि् कोरमता दतातखलता गररेको
•	 मतालसतामतानको खररद गदता्व पयतान र मलूय अतभबदृ्दी करमता द्ता्व 

भएको तबक्ररे ्ताबताट खररद गररेको
•	 मलूय अतभबदृ्दी कर समताररेश भएको बील भकु्तानी गदता्व 

समबतनि् रताजश् कतायता्वलयलताई जतानकतारी तदएको
•	 खररद गररेको बीलको पयतान/भयताट नमबर आन्ररक रताजश् 

कतायता्वलयको ररेभसताइटमता तभडतान गररेको
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तथारलम, सेरमनथार त्था बैठक भत्तथा
•	 ्तातलम, सरेतमनतार बटैठक भत्ता ्थता अनय खर्वहरू सरीकृ् 

नमस्व बमोतजम भएको
•	 ्तातलम, सरेतमनतार र बटैठकको खर्व ्ोतकएको नमस्वअनसुतार 

बतँाडफतँाट गरी सरीकृ् गररेको
•	 रोलपत्र मलूयतंान सतमत् बताहरेक एउटटै तनकताय अन्ग्व्कता 

कम्वरतारीहरू मतात्र बसी रटैठक भत्ता तलएको
•	 रटैठक भत्ता भकु्तानी गदता्व कतायता्वलय समय अतघ रता पतछ 

बसरेको बस्गु् प्रमताण
•	 बटैठक भत्ता कताननू बमोतजमको सतमत्बताट गतठ् 

उपसतमत्लताई मतात्र भकु्तानी गररेको
•	 बटैठकमता आमतनत्र् रता तबशरेरज्ञ त्न जनता भनदता बतढ 

रतातखएको
खररद समबरन्ध
•	 सतार्वजतनक खररदमता रू दश लताख भनदता मतातथको खररद गदता्व 

रतातर्वक खररद योजनता ्यतार गररेको
•	 दश करोड भनदता मतातथ रता बहुरतर्वयता योजनताको खररद गदता्व 

गरुू खररद योजनता ्यतार गररेको
•	 एकटै  पटक खररद गन्व सतकनरेमता बोलपत्र छलनरे उदरेशयलरे पउटटै 

कतामलताई टुक्रता ट्कक्रता गरताई खररद गररेको
•	 सतार्वजतनक खररद (तनमता्वण, मतालसतामतान र सरेरता) को लताग् 

अनमुतान ्यतार गदता्व प्ररतल् सरीकृ् दरररेटबमोतजम गररेको
•	 मतालसतामतान खररद गदता्व आरशयक्ताभनदता बढी पररमताणमता 

खररद गररेको
•	 बोलपत्र रता तशलबनदी दर भताउ पत्र बमोतजमकता सबटै 

मतालसतामतान, तनमता्वण सतामतारिी र सरेरता आपतू ््व गररेको
•	 मतालसतामतान रता सरेरता खररद गदता्व एक पटक मता रता एक 

आतथ्वक बर्वमता एउटटै वयतक् रता फम्वबताट पतँार लताख भनदता 
बढीको खररद गररेको

•	 सरकतारी कतामको लतातग घर, जगगता, गोदताम भताडता रता रहतालमता 
तलई भकु्तानी तदइएकोमता ररेणट कतमतटलरे तनण्वय गररेको

•	 तनमता्वण कताय्वको ड्रइङ्क , तडजताइन ्थता सपरेतसतफकरे शन, नमस्व 
र दर तरश्रेरण सतार्वजतनक खररद तनयमतारली बमोतजम 
सरीकृ् भएको

•	 लताग् अनमुतान ्यतार गदता्व र सो बमोतजमको कताय्व गदता्व तलड 
तलएकोमता सो रतास्तरक्तामता आितारर्

•	 उपभोक्ता सतमत्बताट तनमता्वण कताय्व गरताउन प्रताथतमक्ता 
तदनपुनने मता सो अनसुतार गररेको
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•	 परू्व योगय्ता तनिता्वरण प्रकृयताबताट तनमता्वण कताय्व गरताएको भए 
खररद कताननुको प्रकृयता परुता गररेको

•	 प्रतातरतिक/परतामश्व सरेरता तलएकोमता खररद कताननुको प्रकृयता 
परुता गररेको

•	 परतामश्व सरेरताको लताग् अनमुतानको दरररेट रतास्तरक बजतार 
मलूय भनदता िरेरटै बढी हुनरे गरी कतायम गररेको

•	 प्रतातरतिक/परतामश्व सरेरता तलएकोमता सो कताम कतायता्वलयको 
जनशतक् बताटटै हुन सकनरे अरसथता

•	 तनमता्वण कताय्वको लताग् अनमुतान, ड्रइङ, तडजताइन 
्थता बोलपत्र समबतनि् कतागजता्हरू अतिकतार प्रताप्त 
अतिकतारीबताट सरीकृ् भएको

•	 बोलपत्रको सरूनता सतार्वजतनक खररद कताननूको प्रतारितान 
अनसुतार भएको

•	 बोलपत्रको सरूनता बमोतजम तबतक्र र दतातखलता भएकता 
रोलपत्रहरू छुट्टै तक्तारमता द्ता्व गरी अतिकतार प्रताप्त 
अतिकतारीबताट प्रमतातण् गररेको

•	 बोलपत्र मलूयताङ्क कन सतमत्बताट प्रतातरतिक र आतथ्वक 
प्रस्तार मलूयताङ्क न गररेको

•	 भरेररएसन आदरेश तदएको भए खररद कताननू बमोतजम गररेको
•	 तनमता्वण कताय्व समपनन भएपतछ कताय्व सरीकतार/कताय्व समपनन 

प्रत्ररेदन ्यतार गररेको
•	 कतनटनजरेनसी खर्वको खता्ता रताखी, तनमता्वण कताय्वसंग 

समबतनि् सीमतातभत्र रही खर्व गररेको
•	 कमपयटुरताइजड नतापी तक्ताब ्यतार गररएकोमता प्रतयरेक 

पतानतामता परेज नं. रताखी बताइतणडङ गरी नतापी तक्ताब तनयनत्रण 
अतभलरेख अधयतारतिक रताखरेको

•	 तनमता्वण वयरशतायी/आपतू ््वक्ता्वलरे मलूय अतभबदृ्दी कर बीजक 
नं. हता्लरे लरेखरेको रता सचयताई जतारी गररेको

•	 डोरहतातजरी तनयनत्रण तक्ताब तनयमतानसुतार अधयतारतिक 
रताखरेको

स्तशि र अनय अनदुथान
•	 अनदुतान खर्व गदता्व रतातर्वक कताय्वक्रममता लक्ष र उपलतवि 

तनिता्वरण गररेर मतात्र गररएको
•	 अनदुतान खर्व गदता्व खररद कताननु बमोतजम आरशयक प्रकृयता 

परूता गररेको
•	 सश ््व, समपरुक र तरशरेर अनदुतान सहताय्ताको रकम 

आ.र.को अनतय समममता खर्व नभइ बतँाकी रकम तरिज गररेको
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९. रथािश्व/आमदथानी तफशि करो परीक्षणकरो िथँाच सचूी
•	 तनिता्वरर् लक्ष बमोतजमको सबटै रताजश् रकम उठरेको
•	 बतँाकी रताजश् भए सोको लग् रताखरेको
•	 असलु भएको सबटै रकम दतातखलता गररेको
•	 रताजश् आमदतानी प्रताप्त गन्व प्रयोग गररएकता रतसदहरू 

अपरलन हुन नपताउनरे गरी रतसद तनयनत्रण खता्ताको 
वयरसथता गररेको

•	 नगद बताहरेक बैंक भौररबताट प्रताप्त रताजश् आमदतानीको 
रतसद तदनरे गररेको

•	 आमदतानी रतसदमता तसलतसलरेरतार रूपमता रतसद नमबर 
छतातपएको

•	 नगद प्रताप्त रकम सोतह तदन रता भोतलपलट बैंक दतातखलता 
गनने गररेको

•	 रतसद शकंतासपद तकतसमलरे करे रमरेट गरी अकं सचयताएको 
रता थपघट गररेको

•	 कताट्कन बतँाकी आमदतानी रतसद तठक संखयतामता मौजदुता 
रहरेको

•	 रद्द गररएको रतसदकता सबटै प्रत् ठरेलीमता नटै मौजदुता 
रहरेको

•	 रताजश् कतारोरतारकता लतातग अतनरताय्व रूपमता गोश्तारता 
भौरर ्यतार गनने गररेको

•	 आमदतानीको प्रतयरेक बैंक भौररमता "....तमत्मता 
आमदतानी जनताइयो" भननरे छताप लगताएको

•	 एक भनदता बढी खता्ता हुनरे कतायता्वलयलरे खता्ताग् 
रूपमता अतभलरेख लरेजर रताखरेको

•	 कोरको अरसथतामता बैंक दतातखलता र नगद मौजदता्को 
जोड जममता तभडरेको

•	 कोरको मतातसक प्रत्ररेदनहरूको जममता र रतातर्वक 
तरररणको अकं तभडरेको

•	 ग् बर्वको नगद मौजदता् यस आ.ब. मता बैंक दतातखलता 
गररेको

•	 रताजश् खता्ताको श्रेस्तालरे दरेखताएको बैंक मौजदता् र 
बैंक सटरेटमरेनटलरे दरेखताएको खता्ताग् रकम तभडरेको
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१०. ्धरयौटी तफशि करो परीक्षण िथँाच सचूी
•	 िरौटी रकम आमदतानी खर्व लरेखरेकोमता तनयम परू्वकको 

प्रकृयता र पयता्वप्त आितार प्रमताण संलगन गररेको
•	 सदर सयताहता गररेकोमता सो रकम रताजश्मता आमदतानी 

बतँािरेको
•	 तनयमतानसुतार मयताद पगुरेको िरौटी तफ्ता्व रता सदर सयताहता 

गरी खता्ता बनद गररेको
•	 िरौटी तफ्ता्व गदता्व तनतद्वष्ट मम््व  संभतार अबति तब र्ेको 

र कर रकु्ता/समतायोजन पत्र तलएको
•	 आ.र. को अनतयमता नताम नतामरेसी सतह्को वयतक्ग् 

िरौटीको तरररण ्यतार गररको
•	 वयतक्ग् नताम नतामरेसी अनसुतारको िरौटी खता्ता रकम 

र िरौटी बतँाकीमता दरेखताइएको मौजदता् रकम तभडरेको
•	 िरौटी खता्तालरे दरेखताएको बतँाकी रकम र बैंक सटरेटमरेनट 

अनसुतारको बतँाकी तभडरेको
•	 सतार्वजतनक तनमता्वण र खररदको लतातग वयरशतायीबताट 

तलइएको बैंक गयताररेणटीको अतभलरेख रताखरेको
•	 तनमता्वण वयरशतायी/आपतू ््वक्ता्वको वयतक्ग् िरौटी 

खता्ता रताखरेको
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अनसुचूी -२

रनयम (८) करो उपरनयम (५) संग समबरन्धत

बेरूिकुरो तलुनथातमक रववरणकरो ढथँाचथा

ररिपरुथासनुदरी गथाउँपथारलकथा

कथायथाशिलय करोड नं. ….

आनतररक लेखथापरीक्षण र अरनतम लेखथापरीक्षणकरो बेरूिकुरो तलुनथातमक रववरण

कथायथाशिलय संकेत निः

आ
र

श्िक
 व

षशि

बि
ेट 

उप
 र्

षशिक
 न

मव
र

आ
ले

प 
बेरु

ि ु
दफ

था नं
.

आ
ले

प 
बेरु

िकु
रो ्छ

रोट
क

री 
वय

हरो
रथा 

र बे
रुि

सुँग
  स

मव
न्ध

ीत
 

वय
रक्

/सं
स्

थाक
रो न

थाम

बेरु
िकु

रो र
क

रस
म 

ल
गर

त/
सैद्ध

थारन
तक

अ
रनत

म 
ल

ेख
थाप

रीक्ष
ण 

हन
भुन

दथा
 

अ
गथा

रड
 फ

सय
यौट

 रु
. आनतररक 

लेखथापरीक्षणबथाट कथायम 
भएकरो बेरुि ुअरनतम 

लेखथापरीक्षण परतशिवेदनमथा 
समथावे् भई लगत कटिथा 

भएकरो रु. अ
रनत

म 
ल

ेख
थाप

रीक्ष
ण 

प्रर
तव

ेदन
मथा

 स
मथा

वे्
 बे

रुि
 ु

दफ
था र

 बे
रुि

कु
रो ्छ

रोट
क

री 
वय

हरो
रथा

कै
रफ

यत



-v08 $_ ;Nofg6f/, wflbª, @)&* ;fn >fj0f @) ut] -;+Vof %_

19

अ
नसु

चूी
 -३

रन
यम

 (९
) क

रो उ
पर

नय
म 

(१
) स

ंग 
सम

बर
न्ध

त

बेरू
ि ु

ल
गत

क
रो ढ

थाच
था

ररि
परु

थास
नुद

री 
गथा

उँप
थारल

क
था

क
थाय

थाशिल
य 

क
रोड

 नं
. …

.

ले
ख

थाप
रीक्ष

ण 
प्रर

तव
ेदन

मथा
 औ

लय
थाइ

एक
रो बे

रू
िकु

रो ल
गत

आरश्िक बषशि
बिेट उप्ीषशिक नमवर

बेरुि ुदफथा नमवर
्रु कथायम बेरुि ुरु.

यस
 आ

र
श्िक

 ब
षशिक

रो 
्

रुक
रो ब

थाक
ी रु

.
यस

 आ
र

श्िक
 ब

षशिम
था 

फ
ययौ

ट 
रु

फ
सय

यौट
 भ

ई 
बथा

क
ी र

हके
रो 

रि
मम

वेथा
री 

सथा
न ुशिप

नने 
रु.

बैरुिसुँग समवरन्धत वयरक्/
संस्थाकरो नथाम, बेरुिकुरो ्छरोटकरी 

वयहरोरथा र बेरुि ुफसययौट/समपरीक्षण 
भएकरो िथानकथारी परिकरो चलथानी 

नं. र रमरत

बेरुि ुरकम रु.
ततकथारलन लेखथा प्रमखकरो नथाम

नगद असलुी रमरत
नगद असलुी भयौचर नं.

फययौट भएकरो मधये नगद असलुी रु.

लगत कटिथा त्था 
समपरीक्षणकरो 

लथारग पे् भएकरो 

रनयरमत
असलु
पेशकी

िममथा

रनयरमत
असलु
पेशकी

िममथा

रनयरमत
असलु
पेशकी

िममथा

कु.चरो त्था 
मथा 

म.ले..करो 
कथायथाशिलय

िममथा

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

िम
मथा

cf1fn],
/fdrGb| O6gL

k|d'v k|zf;sLo clws[t
19

lqk'/f;'Gb/L ufpFkflnsfåf/f k|sflzt .




