
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावनााः 

स्थानीय तहको शासन व्यवस्थालाई थप जनमखुी, सेवामखुी, जनउत्तरदायी,पारदशी, जनकेन्द्रित र जवाफदेही 
तलु्याई ववत्तीय सशुासन कायम गराउन तथा बरदीपरु गाउँपाललकाको आरतररक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट 
मलुकुको प्रचललत कानूनी व्यवस्था एवं काययववलिहरु पालना गराई ववत्तीय अनशुासन कायम राख्न साथै आलथयक 
कारोबारमा देन्द्खएका जोन्द्खमहरुको पवहचान गनय एवं आरतररक लेखापरीक्षण योजना तयारी र कायायरवयन गनय 
तथा आरतररक लेखापरीक्षणलाई समयानकूुल बनाउन बाञ्छनीय भएकाले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,2074 
को दफा 102 ले ददएको अलिकार प्रयोग गरी बरदीपरु गाउँसभाले यो ऐन जारी गरेको छ। 

 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 
बन्द्रदपरु गाउँपाललकाद्वारा प्रकान्द्शत राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: ३   लमलत: २०७७/०३/२५ 
 भाग १ 

बन्द्रदपरु गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललका कायायलयको सचुना 

बन्दिपुर गाउँपान्िकाको आदतररक िेखा पररक्षण कार्यन्िन्ि 

(न्िर्न्ित गिे) ऐि, २०७७ 
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1. संन्द्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः यो लनदेन्द्शकाको नाम "आरतररक लेखापरीक्षण काययववलि (लनयलमत गने) 
ऐन,2077" रहेकोछ। यो ऐन तरुुरतै लाग ुहनुेछ। 

 

2. पररभाषााः लबषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,- 
1) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देन्द्खन ेगरी कानून बमोन्द्जम रान्द्खने अलभलेख, खाता, वकताब 

वा अरय कागजपत्र सम्झन ु पछय र सो शब्दले ववद्यतुीय माध्यमबाट रान्द्खएको अलभलेख वा 
कारोबारलाई प्रमान्द्णत गने ववद्यतुीय अलभलेखलाई समेत जनाउँदछ। 

2) "लेखापरीक्षण" भन्नाले बरदीपरु गाउँपाललकाको आरतररक लेखापरीक्षकबाट कायायलयको उद्देश्य 
अनरुुपका काययसम्पादनसँग सम्बन्द्रित कानून, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अरय कारोबार र 
सोसँग सम्बन्द्रित कागजात एवं प्रवियाको जाँच, परीक्षण, ववशे्लषणका साथै आरतररक लनयरत्रण 
प्रणालीको समग्र मलु्याङ्कन गरी प्रलतवेदन गने काययलाई सम्झनपुदयछ। 

3) "लेखासँग सम्बन्द्रित कागजात" भन्नाले गाउँपाललकाको लेखापरीक्षण गनय आवश्यक पने कागजात 
सम्झन ु पछय र सो शब्दले गाउँपाललकाको रणनीलतक, बावषयक वा आवलिक योजना, कायययोजना, 
लनणयय, सम्झौता वा समझदारी, प्रगलत प्रलतवेदन, अनगुमन तथा मलु्याङ्कन प्रलतवेदन र लेखापरीक्षण 
कामसँग सम्बन्द्रित अरय कागजात वा ववद्यतुीय प्रणलीमा सङ्गवहत वववरण तथ्याङ्क वा सूचनालाई 
समेत जनाउँछ। 

4) "बेरुज"ु भन्नाले प्रचललत कानून बमोन्द्जम परु् याउन ुपने रीत नपरु् याई कारोबार गरेको वा राख्न ुपने 
लेखा नराखेको तथा अलनयलमत वा बेमानलसब तररकाले आलथयक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण 
गदाय औलं्याइएको वा ठहर् याएको कारोबार सम्झन ुपछय। 

5) "खररद" भन्नाले सावयजलनक लनकायले यस ऐन बमोन्द्जम कुनै मालसामान, परामशय सेवा वा अरय सेवा 
प्राप्त गने वा कुनै लनमायण कायय गने वा गराउने कायय सम्झनपुछय। 

6) "लनयलमतता" भन्नाले प्रचललत कानून, मापदण्ड र काययववलिहरुको पालना गनुयलाई जनाउँदछ। 

7) "लमत्तव्यवयता" भन्नाले ठीक समयमा, उपयकु्त गणुस्तर तथा पररमाणको नलतजा रयूनतम लागतमा 
प्राप्त गनुयलाई जनाउँछ। 

8) "काययदक्षता" भन्नाले लनन्द्ित मानवीय, ववत्तीय, भौलतक सािन र सूचनाको प्रयोगबाट अलिकतम 
उपलन्द्ब्ि हाललल गनुय वा लनन्द्ित पररमाण र गणुस्तरको उपलन्द्ब्ि हालसल गनयका लालग सीलमत 
सािनबाट बढी प्रलतफल प्राप्त गनुयलाई जनाउँदछ। 

9) "प्रभावकारीता" भन्नाले अपेन्द्क्षत उद्देश्य हालसल गनुय वा सम्पाददत वियाकलापहरुलाई अपेन्द्क्षत प्रभाव 
एवं नलतजा प्राप्त गनुयलाई जनाउँदछ। 

10) "प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत" भन्नाले गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत सम्झन ुपदयछ। 

11) "आरतररक लेखापरीक्षक" भन्नाले यस प्रयोजनको लालग गाउँपाललकामा आरतररक लेखापरीक्षण 
काययको लालग आरतररक लेखापरीक्षक पदमा लनयकु्त कमयचारीलाई जनाउँदछ। 
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3. आरतररक लेखापरीक्षणको उद्देश्याः गाउँपाललकाको ववत्तीय एवं काययमलुक लेखापरीक्षण गदाय सावयजलनक 
स्रोतको प्रालप्त र उपयोगको सम्बरिमा लनयलमतता, लमत्तव्यवयता, काययदक्षता, प्रभावकाररताको आवश्यकताका 
देहायका ववषयहरुको सलुनन्द्ित गरी आरतररक लेखापरीक्षण गनुय यसको प्रमखु उद्देश्य रहेको छ। 

1) गाउँपाललकाबाट लनददयष्ट उद्देश्य हालसल गनय गररएको लगानी (Input) लनयलमत, लमत्तव्यवय, काययदक्ष र 
प्रभावकारी भए नभएको परीक्षण गरी व्यवस्थापनलाई सझुाव प्रदान गने, 

2) गाउँपाललकाबाट गररने आम्दानी तथा खचय र त्यसको लेखाङ्कन प्रचललत कानूनद्धारा लनददयष्ट प्रविया 
अनरुुप भए वा नभएको परीक्षण गरी ववत्तीय पारदन्द्शयता र जवाफदेवहता कायम गनय सहयोग परु् याउने, 

3) लेखापरीक्षण प्रलतवेदन समयमै सही र भरपदो रुपमा उपलब्ि गराई ववत्तीय अनशुासन कायम गनय 
व्यवस्थापनलाई सहयोग परु् याउने, 

4) आरतररक लेखापरीक्षण सम्बन्द्रि सिुारका ववषय वस्तहुरुलाई प्रभावकारी पानय नीलतगत पषृ्ठपोषण गने, 
5) अन्द्रतम लेखापरीक्षण कायायलाई सहयोग परु् याउने, 
6) आरतररक लनयरत्रण प्रणाली प्रयोगको अवस्था सम्बरिमा जाँच गने। 

 

4. आरतररक लेखापरीक्षणको क्षते्राः कानूनताः ववत्तीय व्यवस्थापन र स्रोत पररचालन गरी आलथयक कारोबारको 
लेखा तथा लेखाङ्कन सम्बरिी दावयत्व लेखा उत्तरदायी अलिकृत र न्द्जम्मेवार व्यन्द्क्तको हनुे व्यवस्था छ। प्राप्त 
आलथयक वववरण उपर जाँच वा परीक्षण गरी राय व्यक्त गने कतयव्य लेखापरीक्षकको हो। लेखापरीक्षण गदाय 
नेपालको संवविान, लेखापरीक्षण ऐन, लनदेन्द्शका र लेखापरीक्षणमान बमोन्द्जम सम्पन्न गनुयपदयछ। सामारयतया 
आरतररक लेखापरीक्षणका कायय क्षेत्र देहाय बमोन्द्जम रहन ुपदयछाः 

1) ववत्तीय कारोबारको गन्द्णतीय शदु्धताको परीक्षण गने, 
2) प्रचललत कानूनको पालना भए नभएको परीक्षण गने, 
3) ववत्तीय सािनको उपयोग लमत्तव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी रुपमा भए नभएको परीक्षण गने, 
4) स्वीकृत बावषयक काययिमबाट लनिायररत लक्ष्य प्राप्त भए नभएको परीक्षण गने, 
5) ववत्तीय प्रलतवेदनहरुले आलथयक कारोबारको सही र यथाथय न्द्चत्रण प्रस्ततु गरे नगरेको परीक्षण गने, 
6) गाउँपाललकाले अपनाएको आरतररक लनयरत्रण प्रणालीको प्रभावकारीताको मलु्यांकन तथा ववशे्लषण गने, 
7) लेखांकन तथा प्रलतवेदनको स्वीकृत ढाचँा तथा मानदण्ड पालना भए नभएको परीक्षण गने, 
8) सावयजलनक खचयको जोन्द्खम ववशे्लषण गने, 
9) सावयजलनक लेखा प्रणालीमा सिुार गनय सझुाव ददने। 

 

5. आरतररक लेखापरीक्षणाः 
1) गाउँपाललका कायायलयको कारोबारको लनयलमतता, लमत्तव्यवयता, काययदक्षता, प्रभावकारीताको आिारमा 

आरतररक लेखापरीक्षणको लालग लनयकु्त गाउँपाललकाको आरतररक लेखापररक्षक बाट आरतररक 
लेखापरीक्षण हनुेछ। 

2) गाउँपाललका काययलयको आरतररक लेखापरीक्षण गराउने न्द्जम्मेवारी प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको 
हनुेछ। 
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3) आरतररक लेखापरीक्षण गने आरतररक लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गनय गाउँपाललकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृतले पत्र प्रदान गनुयपदयछ। साथै गाउँपाललकाको काययसञ्चालनमा शे्रस्ताहरुको न्द्जम्मा 
ललने न्द्जम्मेवार कमयचारी वा पदालिकारीलाई लेखापरीक्षण गनय आवश्यक सबै कागजपत्र, शे्रस्ता तथा 
सचुना उपलब्ि गराउन तथा पेश गनय लगाउनपुदयछ। 

4) गाउँपाललकाको काययसञ्चालनमा शे्रस्ताहरुको न्द्जम्मा ललने  न्द्जम्मेवार कमयचारी तथा पदालिकारीले 
लेखापरीक्षण गनुयपने शे्रस्ता तथा कागजातहरु आरतररक लेखापरीक्षक समक्ष तोवकएको लमलतलभत्र पेश 
गनुय पनेछ साथै लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको िममा जनुसकैु बखत न्द्जम्मेवार पदालिकारीलाई 
लेखासँग सम्बन्द्रित आवश्यक तथा लेखापरीक्षकले आवश्यक ठानेका कागजात पेश गनय लगाउन र 
सम्बन्द्रित पदालिकारीसँग तत्सम्बरिी सूचना तथा जानकारी ललन सक्नेछ। 

5) उपदफा (4) बमोन्द्जम शे्रस्ता पेश नगरेमा वा पेश गनय आलटाल गरेमा सोको जानकारी 
लेखापरीक्षकले प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतलाई तरुुरत ददनपुनेछ। त्यसरी आरतरीक लेखापरीक्षणमा 
असहयोग गने कायायलय प्रमखु, लेखा प्रमख र सम्बद्ध अरय कमयचाररको वववरण गाउँपाललका 
अध्यक्षसमक्ष  र सम्बन्द्रित न्द्जल्लाको कोष तथा लेखा लनयरत्रण कायायलयको कोष प्रमखुलाई पठाउन 
सक्नेछ।साथै सोको वववरण आरतररक लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रलतवेदनमा समेत उल्लेख गनय सक्नेछ। 

 

6. आरतररक लेखापरीक्षणको कायय सम्पादनाः आरतररक लेखापररक्षकले लनयलमतता, लमत्तव्यवयता, काययदक्षता, 
प्रभावकारीता ववचार गरी देहायका ववलि अपनाई आरतररक लेखापरीक्षण कायय सम्पादन गनुयपदयछाः 

1) सम्बन्द्रित कागजात एवं अलभलेखको अवलोकन गने, 
2) न्द्जम्मेवार पदालिकारीसँग अरतविय या गरी सोको प्रमाण फाईल साथ राख्न,े 
3) शे्रस्ता तथा अलभलेखको जाँच, लभडान तथा परीक्षण गने, 
4) प्रस्ततु कागजात तथा वववरणहरुको यथाथयता र आलिकाररकताको परीक्षण गने, 
5) सम्पाददत कामको आवश्यकताअनसुार स्थलगत अवलोकन तथा अनगुमन गने, आवश्यक भएमा 

सोिपछु समेत गने, 
6) आवश्यकता अनसुार न्द्जरसी मालसामानको भौलतक परीक्षण गने, 
7) उपलब्ि सूचनाको ववशे्लषण गने, 
8) परीक्षणबाट देन्द्खएका कैवफयतको अलभलेखीकरण गरी राख्न,े 
9) बेरुजकुो मस्यौदा प्रलतवेदनमा व्यवस्थापनसँग छलफल गरी गाउँपाललका कायायलयमा अलभलेख राख्न,े 
10) प्रलतवेदन लेखन गरी कम््यटुरमा प्रवववष्ट समेत गने, 
11) भ्रष्टाचारजरय र अरय गम्भीर प्रकृलतका बेरुज ुदेन्द्खएमा लेखापरीक्षकले तरुुरतै सोको जानकारी प्रमखु 

प्रशासकीय अलिकृतलाई गराउने, 
 

7. आरतररक लेखापरीक्षणका ववषयाः आरतररक लेखापरीक्षण गदाय लेखापरीक्षकले देहायका लबषयहरुको 
परीक्षण गनुयपदयछ र सोही ववषयहरुमा ध्यान केन्द्रित गनुयपनेछाः 

1) आलथयक कारोबारमा गन्द्णतीय शदु्धता भए/नभएको, 

 



5 |                         बन्दिपुर गाउँपान्िकाको आदतररक िेखा पररक्षण कार्यन्िन्ि (न्िर्न्ित गिे) ऐि, २०७७ 

2) स्वीकृत वावषयक काययिम अनसुार आलथयक कारोवार सञ्चालन भए/नभएको, 
3) ववलनयोजन ऐन तथा अरय ऐन बमोन्द्जम सेवा तथा काययमा खचय गनय लनददयष्ट शीषयक तथा उपशीषयकमा 

स्वीकृत भएका रकमहरु सोही शीषयक तथा उपशीषयकको सीमामा रही लनददयष्ट प्रयोजनको लालग खचय 
भए/नभएको, 

4) स्थानीय संन्द्ञ्चत कोष, स्थानीय आकन्द्स्मक कोष र अरय सरकारी कोषको वहसाब यथाथयपरक रहे, 
नरहेको, 

5) ववलनयोजन, राजश्व, िरौटी, काययसंञ्चालनकोष लगायत अरय कोषको दरुुपयोग, हानी नोक्सानी, 
वहनालमना वा मस्यौट भए/नभएको, 

6) सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हनुपुने वा लतनुय बझुाउनपुने र बझुाइएको सावाँ, ब्याज, 
लाभांश लगायतको लेखा राख्न ेव्यवस्था पयायप्त भए, नभएको वा त्यस अनरुुप लेखा राखे, नराखेको र 
राखेको लेखा यथाथयपरक भए, नभएको, 

7) प्रचललत कानूनद्धारा तोवकएको दरबरदी वा अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट लनणयय भए अनरुुप राजश्व 
असलु गरे/नगरेको, 

8) असलु भएको राजश्व तोवकएको काययववलि अनरुुप दान्द्खला र लेखाङ्कन भए, नभएको र राजश्व चहुावट 
लनयरत्रण गनय प्रयास गरे, नगरेको, 

9) िरौटी सम्बन्द्रि प्रचललत कानूनको पयायप्तता भए, नभएको र लनददयष्ट काययववलि अनरुुप िरौटीको 
आम्दानी तथा खचय गरे/नगरेको, 

10) कारोबारको लेखा, आलथयक वववरण तथा ववत्तीय प्रलतवेदनहरु प्रचललत कानूनले लनददयष्ट गरे अनरुुपको 
ढाँचा र समयमा तयार भए/नभएको तथा लनददयष्ट समयमा प्रलतवेदन गरे, नगरेको, 

11) आलथयक वववरण तथा ववत्तीय प्रलतवेदनहरु ववश्वसनीय भए/नभएको, त्यसमा लेन्द्खएको अवलिको 
आलथयक कारोबारको सही र यथाथय न्द्चत्रण गरे, नगरेको, 

12) आम्दानी वा खचय भएका कलमहरुको पषु्ट्याइ हनुे प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको, 
13) लेखा वा प्रलतवेदन बमोन्द्जम भौलतक प्रगलत भए, नभएको, 
14) खचय गनय अलिकार प्राप्त अलिकारीको स्वीकृलत भए, नभएको, 
15) खचय गदाय दरुुपयोग हनु नपाउने गरी पयायप्त कानूनी व्यवस्था भए, नभएको, तत्सम्बरिी लनयमन तथा 

लनयरत्रण व्यवस्था पयायप्त भए, नभएको र ती कुराहरुको अनशुरण गरे, नगरेको, 
16) लसजयना भएको दावयत्व समयमा भकु्तानी भए, नभएको, 
17) कायायलयको संगठन र व्यवस्थापन तथा काययववभाजन यथेष्ट र समनु्द्चत भए, नभएको र त्यस अनसुार 

कायायलय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरे, नगरेको, 
18) कुनै काम अनावश्यक रुपमा दोहोरो हनुे गरी ववलभन्न कमयचारी वा लनकायबाट गररएको वा गनुयपने 

कुनै काम छुटाएको वा कायायलयको काम लनददयष्ट समयमा गने गराउने प्रभावकारी व्यवस्था 
भए,नभएको, 

19) लनिायररत ढाँचा र प्रविया अनरुुप कारोवारको लेखाङ्कन गरे/नगरेको, 
20) भौलतक सम्पलतको उपयोग तथा लेखाङ्कन प्रचललत कानून र लनददयष्ट प्रविया अनरुुप भए/नभएको, 
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21) सरकारी सम्पलतको वहनालमना तथा हानी नोक्सानी हनु नपाउने गरी प्रभावकारी भण्डारण तथा 
लनयरत्रणको व्यवस्था भए/नभएको, उन्द्चत संरक्षण र ममयत सम्भार गरे, नगरेको, 

22) न्द्जरसी लनरीक्षण प्रलतवेदनमा ममयत र लललाम लबिी गने भनी औलं्याइएका मालसामानहरु समयमै 
लललाम लबिी गरे/नगरेको, 

23) ववकास आयोजना र काययिमहरु सञ्चालन गनय कायय सञ्चालन मापदण्ड (Operation Standards) तयार 
गरे/नगरेको, 

24) लनिायररत मापदण्डको 
अनसुरण गरे नगरेको र मापदण्ड ववपररत हनुे गरर कायय भए/नभएको, 

25) व्यवस्थापनलाई आरतररक लेखापरीक्षणबाट उपलब्ि गराईएको सझुावहरुको कायायरवयन 
भए/नभएको, 

26) स्वीकृत लागत खचयको सीमालभत्र रही काययिम सञ्चालन गरे, नगरेको, खचय गदाय लागत तथा 
उपलब्िी ववशे्लषण गरी उन्द्चत ढङ्गले खचय गरे, नगरेको र लागतको तलुनामा प्रलतफल प्राप्त भए, 
नभएको, 

27) सञ्चाललत काययिमको उपलन्द्ब्ि लनिायररत उद्देश्य र लक्ष्य अनरुुप भए नभएको तथा कामको गणुस्तर 
र पररमाण मानदण्ड अनरुुप भए, नभएको, 

28) संञ्चाललत काययिममा 
भएको आम्दानी र खचय तथा भौलतक प्रगलत लनिायररत प्रकृया अनरुुप सावयजलनक गरे/नगरेको,  

29) कायय प्रवियामा आरतररक लनयरत्रणको संस्थागत व्यवस्था भए नभएको, भएको भए कायायत्मक 
भए/नभएको, 

30) कायायलयको स्वालमत्वमा रहेको सरकारी सम्पलतको व्यवस्थापन प्रभावकारी भए/नभएको, 
31) बावषयक खररद योजना तयार गरे नगरेको र खररद ऐनको प्राविान मतुाववक काययववलि अबलम्बन 

भए/नभएको, 
32) भ्याट दताय वाला सँग खररद गरे नगरेको, अलग्रम कर कट्टी गरे नगरेको, स्थानीय स्तरमा उत्पाददत 

मालसामान साथै नपेालमा उत्पाददत मालसामानलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोन्द्जम प्रथलमकता 
ददए/नददएको, 

33) प्रलतवद्धता अलभलेख सम्बरिमा महालेखा लनयरत्रक कायायलयले तोकेको रकम भरदा बढी लागत 
भएका खररद सम्झौताको प्रलतबद्धताको वववरण प्राप्त भए/नभएको, 

34) तलबी प्रलतवेदन पाररत गरी मात्र तलब खचय गरे/नगरेको, 
35) आम्दानी तथा खचय र त्यसको लेखाङ्कन प्रचललत कानूनद्वारा लनिायररत प्रकृया अनसुार भए/नभएको, 
36) नगदी न्द्जरसी लगायत उपलब्ि स्रोत, सािन र सम्पलतको उपयोग लमत्तव्ययी तवरले दक्षतापूवयक 

प्रभावकारी रुपमा भए/नभएको, 
37) आलथयक कारोबारलाई प्रमान्द्णत गने कागजातहरु संलग्न भए/नभएको, 
38) कारोबारलाई पषु्ट्याइ गने कागजात अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट प्रमान्द्णत भए/नभएको, 
39) प्रचललत कानूनले अनगुमन गनुयपने व्यवस्था गरे अनरुुप अनगुमन गरे, नगरेको र अनगुमनबाट प्राप्त 

प्रलतवेदन कायायरवयन गरे, नगरेको, 
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40) ववत्तीय कारोबार, अलभलेख र प्रलतवेदन व्यवस्थापनलाई सूचना प्रववलिमा आिाररत बनाउन प्रयास 
गरे, नगरेको, 

41) सोिभनाय ललन ेकायय समयमा गरे, नगरेको, 
42) बेरुज ुलगत र फछयौटको अलभलेख अद्याविीक राखे, नराखेको तथा बेरुज ुफछयौट गनय प्रयास 

गरे, नगरेको। 

43) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा प्रचललत कानूनबमोन्द्जम बाँडफाँड भएको राजस्व वा 
रोयल्टीको उपयोग र पररचालन प्रभावकारी भए, नभएको, 
 

८. आरतररक लेखापरीक्षण प्रलतवेदनाः 
1) आरतररक लेखापरीक्षकले प्रत्यके तीन मवहनामा आरतररक लेखापरीक्षण गरी लेखापरीक्षणको िममा 

औल्याइएका व्यहोरा खुलाई सझुाव सवहतको प्रलतवेदन आरतररक लेखापरीक्षण समाप्त भएको एक 
मवहनालभत्र सम्बन्द्रित कायायलय वा प्रमूख प्रशासकीय अलिकृत समक्ष पेश गनुय पनेछ। 

2) आरतररक लेखापरीक्षण गदाय देन्द्खएका कैवफयतहरुको सम्बरिमा सम्बन्द्रित कायायलय प्रमखु र लेखा 
प्रमखुसँग छलफल गरी तत्काल फछ्यौट हनु सक्ने कैवफयतहरु तत्कालै फछ्यौट गराई दरुुस्त राख्न 
लगाउन ुपनेछ, 

3) लेखापरीक्षण गदाय गन्द्म्भर प्रकृलतका बेरुजहुरु (जस्तै मस्यौट, वहनालमना, सरकारी हानी नोक्सानी, 
सरकारी सम्पलतको दरुुपयोग भएको) देखेमा लेखापरीक्षकले तरुुरतै प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतलाई 
जानकारी ददनपुनेछ, 

4) लेखा उत्तरदायी अलिकृतले आरतररक लेखापरीक्षण प्रलतवेदनमा समावेश भएका व्यहोरा अन्द्रतम 
लेखापरीक्षण हनु ु अगावै फछ्यौट तथा सम्परीक्षण गराई अन्द्रतम लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्ततु 
गनुयपनेछ। 

 

9. मापदण्ड वा लनदेन्द्शका जारी गनय सक्नेाः काययपाललकाले यो ऐन तथा यस ऐन अरतगयत बनेको लनयमको 
अिीनमा रही आरतररक लेखापरीक्षणलाई वस्तपुरक, ववश्वसनीय र भरपदो बनाई लेखापरीक्षणको गणुस्तर 
अलभवृदद्द गनय राविय तथा अरतराविय लेखापरीक्षण मानदण्ड र प्रचललत असल अभ्यासमा आिाररत 
लेखारीक्षण मापदण्ड वा लनदेन्द्शका बनाई लागू गनय सक्नेछ। 

 

10. असल लनयतले गरेको कामको लालग न्द्जम्मेवार नहनुेाः  

1) आरतररक लेखापरीक्षकले यस ऐन बमोन्द्जम लेखापरीक्षणलाई व्यवन्द्स्थत गरेको मानदण्ड, नीलत, 
लनदेशन, लनदेन्द्शका तथा लेखापरीक्षण योजना बमोन्द्जम कतयव्य पालनाको लसललसलामा असल लनयतले 
सम्पन्न गरेको लेखापरीक्षण काययबाट हनु गएको कुनै क्षलत वा अरय कुन ै प्रकारको त्रवुटको लालग 
आरतररक लेखापरीक्षण शाखाको कुनै कमयचारी व्यन्द्क्तगत रुपमा न्द्जम्मेवार हनुेछैन। 

2) आरतररक लेखापरीक्षकले आफ्नो काययसम्पादनका िममा यस ऐन तथा प्रचललत राविय प्रादेन्द्शक एवं 
स्थानीय ऐन, कानून, काययववलि, लनदेन्द्शका, लनदेशन बमोन्द्जमको अलिकार प्रयोग गरी आरतररक 
लेखापरीक्षण गरेको आिारमा मात्र लनज उपर कुनै कानूनी कारबाही गराउन ुहुँदैन। 
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11. कारोबारको लेखा तथा वववरण दान्द्खला गनुय पनेाः 
1) कायायलयको सरकारी नगदी, न्द्जरसी, आय व्यायको लेखाको आरतररक लेखापरीक्षणको लसललसलामा 

लेखापरीक्षकबाट सोलिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गररएको लेखा तथा वववरण तोवकएको म्यादलभत्र 
दान्द्खला गनुय सम्बन्द्रित कमयचारी, पदालिकारी वा न्द्जम्मेवार व्यन्द्क्तको कतयव्य हनुेछ। 

2) उपदफा (१) बमोन्द्जम माग गररएको वववरण तोवकएको म्यादलभत्र पेश गनय नसवकने मानलसब कारण 
सवहत सम्बन्द्रित कमयचारी, पदालिकारी वा न्द्जम्मेवार व्यन्द्क्तले थप समय माग गरेमा लेखापरीक्षकले 
आफूले सोिेको प्रश्नको जवाफ वा माग गररएको लेखा तथा वववरण पेश गनय लनजलाई मानलसब समय 
ददन सक्नेछ। 

3) उपदफा (1) र (2) बमोन्द्जम ददइएको म्यादलभत्र सोलिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गररएको लेखा 
तथा वववरण पेश गनय नसकेमा सो कारणबाट देन्द्खएको बेरुज ुवा कैवफयत प्रलत सम्बन्द्रित पदालिकारी 
न्द्जम्मेवार हनुेछ। 

 

12. कारबाहीको लालग लेखी पठाउन सक्नेाः यस ऐन बमोन्द्जम लेखापरीक्षण नगराउने, लनयकु्त 
लेखापरीक्षकलाई ववत्तीय वववरण तथा लेखा उपलब्ि नगराउने, लेखासँग सम्बन्द्रित कागजात पेश नगने, 
तत्सम्बन्द्रित सूचना तथा जानकारी नददने, लेखापरीक्षण सम्बरिी काम कारबाहीमा बािा ववरोि गने तथा 
यो ऐन वा यस ऐन अरतगयत बनेको लनयमको उल्लङ्घन गने सम्बरिीत कामको न्द्जम्मेवारी तोवकएको 
पदािीकारी वा व्यन्द्क्तलाई आरतररक लेखापरीक्षकले प्रचललत कानून बमोन्द्जमको कारबाही गनय प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृत समक्ष लेखी पठाउन सक्नछे।                                                           

 
आज्ञाले 

नरहरर सापकोटा 
प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत 


