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आन्तरिक लेखापिीक्षण निरे्दशिका, २०७६ 

खण्ड-एक 

१.१. प्रस्तावना आन्तरिक लेखा पिीक्षणको माध्यमबाट मलुकुको 
तथा बबई गाउँपाललकाको प्रचललत काननुी व्यवस्था एवं 
काययववलिकहरू पालना गिी गिाई ववत्तीय अनशुासन कायम 
िाख्न स्थालनय सिकाि संचालन ऐन २०७४ को दफा ७७ 
को उपदफा २ बमोजिम बबई गाउँ ;efको ldlt 

@)&^.!).@$ sf] lg0f{oबाट यो काययववलि तिुयमा गरिएको 
छ । 

१.२. संजक्षप्त नाम ि प्रािम्भ: यो काययववलिको नाम "आन्तरिक 
लेखापिीक्षण लनदेजशका, २०७६" िहेको छ । यो काययववलि 
जस्वकृत भए पश्चात लागू हनु ेछ । 

१.३. परिभाषा 
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(क) "लेखा" भन्नाले कािोवाि भएको  व्यहािा देजखने गिी 
प्रचललत काननु बमोजिम िाजखन े अलभलेख, खाता, 
वकताब आदद ि कािावािलाई प्रमाजणत गने अन्य 
कागिात समेतलाई िनाउँछ । (लेखापिीक्षण ऐन 
२०४८, को दफा २) 

(ख) "पिीक्षण" भन्नाले लेखाको िाचँ ि त्यसको आिािमा 
गरिने मूल्याङ्कन तथा ववश्लषेण समेतलाइ िनाउँछ । 
(लेखापिीक्षण ऐन, २०४८ का दफा २ ग) 

(ग) "आन्तरिक लेखािीक्षण" भन्नाले बबई गाउँ 
काययपाललकाको कायायलको आन्तरिक लेखा 
परिक्षणबाट हनुे लेखापिीक्षण सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "बेरूि" भन्नाले प्रचललत काननुन बमोजिम पर् याउन ु
पने रित नपरु् याई कािोवाि गिेको वा िाख्न ुपने लेखा 
निाखेको तथा अववयलमत वा बेमनालसव िलतकाले 
आलथयक कािोवाि गिेको भनी लेखापिीक्षण गदाय 
औल्याएका वा ठहर् याएको कािोबाि पदयछ।(आलथयक 
काययववलि ऐन, २०५५ को दफा २ द) 

(ङ) "खरिद" भन्नाले सावयिलनक लनकायले यस ऐन बमोजिम 
कुनै मालसामान, पिामशय सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त 
गने कुनै लनमायण कायय गने वा गिाउन कायय 
सम्झनपुछय । (सावयिलनक खरिद ऐन, २०६३ को 
दफा २ क) 
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(च)"लनयलमतता" भन्नाले प्रचललत काननु, मापदण्ड ि 
काययववलिहरूको पालना गनुयलाई िनाउँछ । 

(छ) "लमतव्यलतता" भन्नाले ठीक समयमा, उपयकु्त गणुस्ति 
तथा परिमाणका नलतिा न्यून्तम लागतमा प्राप्त 
गनुयलाई िनाउँछ। 

(ि) "काययदक्षता" भन्नाले लनजश्चत, मानवीय, ववजत्तय, भौलतक 
सािन ि सूचनाको प्रयोगबाट अलिकतम उपलजव्ि 
हालसल गनय वा लनजश्चत परिमाण ि गणुस्तिका 
उपलजव्ि हालसल गनयको लालग त्यजत्तनै सािनबाट बढी 
प्रलतफल प्राप्त गनयलाई िनाउँछ । 

(झ) "प्रभावकारिता" भन्नाले अपेजक्षत उद्दशे्य हालसल गनुय वा 
सम्पाददत वियाकलापहरूबाट अपेजक्षत प्रभाव एवं 
नलतिा प्राप्त गनुयलाई िनाउँछ । 

(ञ) "काययमूलक लेखापिीक्षण" भन्नाले लेखापिीक्षण गिाउन े
लनकाले आफनो दावयत्व पिुा गनयका लालग उपलब्ि 
श्रोत सािनलाई लमतव्ययी ि प्रभावकािी ढंगले प्रयोग 
गिेको छ या छैन भनी पिीक्षण गने काययलाई 
िनाउँछ । 

(ट) "आचाि" भन्नाले आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट पालना 
गनुय पने पेशागत व्यवहाि, वियाकलाप, चरित्र, 
स्वभाव ि चालचनलाइ सम्झन ुपदयछ । 

(ठ) "आन्तरिक लेखापिीक्षक" भन्नाले यस प्रयोिनको लालग 
बबई गाउँपाललकामा काययित आ.ले.प. सहायक पाँचौ 
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वा लेखा समहुका कमयचािीहरूबाट आन्तरिक 
लेखापिीक्षण कायय वा सो सँग सम्बजन्ित अन्य कुनै 
कायय गने तोवकएको अलिकािी समेतलाई िनाउँछ । 

१.४. आन्तरिक लेखापिीक्षणको उद्देश्य: देहायका उद्दश्यहरू 
परिपूलतय गने गिी आन्तरिक लेखापिीक्षण गनुय गिाउन ुपदयछ:- 

(क) गा.पा. वा अन्तिगतका शाखा लनददष्ट उद्दशे्य हालसल 
गनय गरिएको लगानी(Inpu) लनयलमत, लमतव्ययी, 
काययदक्ष ि प्रभावकािी भए नभएको पिीक्षण गिी 
व्यवस्थापनलाई सझुाव प्रदान गने, 

(ख) गा.पा. वा अन्तिगतका शाखाहरूबाट गरिने आम्दानी 
तथा खचय ि त्यसको लेखाङ्कन प्रचललत कानूनद्वािा 
लनददयष्ट प्रविया अनरुूप भए वा नभएको पिीक्षण गिी 
ववत्तीय पािदजशयता ि िवाफदेहीता कायम गनय सहयोग 
परु् याउन ु

(ग)  लेखापिीक्षण प्रलतवेदन समयमै सही ि भिपदो रूपमा 
उपलब्ि गिाई ववत्तीय अनशुसन कायम गनय 
व्यबस्थापनलाई सहयोग परु् याउन े

(घ) आन्तरिक लेखापिीक्षण सम्बन्िी सिुािका ववषय 
वस्तहुरूलाई प्रभावकािी पानय नीलतगत पषृ्ठपोषण गने 

(ङ) अजन्तम लेखापिीक्षण काययलाई सहयोग परु् याउन े

(च) आन्तरिक लनयन्त्रण प्रणाली प्रयोगको अवस्था 
सम्बन्िमा िाँच गने । 
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१.५. आन्तरिक लेखापिीक्षकको के्षत्र/काययहरू 

तत्काललाई आ.ले.प.को काययके्षत्र देहाएनसुािको हनुछे,  

(क)  बबई गा.पा. कायायलय ि शाखाहरू 
(ख) बबई गा.पा.बाट बिेट लनकाशा हनुे ववद्यालय तथा 

सामदुावयक अध्ययन केन्र(गा.पा.बाट लनकासा िकम 
मात्र) 

(ग) गा.पा. अन्तिगतका एम्बलेुन्स तथा यन्त्रउकिण 
व्यवस्थापन सलमलतहरू, उल्लेजखत काययके्षत्रलभत्र िहेि 
देहाएका काययहरू गनुय पनेछ, 

(घ) ववत्तीय कािोबािको गजणतीय शदु्धताको पिीक्षण गने, 
(ङ) प्रचललत काननुको पालना भए नभएको पिीक्षण गने, 
(च) ववत्तीय सािनको उपयोग लमतव्ययी, दक्ष ि प्रभावकािी 

रूपमा भए नभएको पिीक्षण गने, 
(छ) स्वीकृत वावषयक काययिमबाट लनिायरित लक्ष्य प्राप्त भए 

नभएको पिीक्षण गने, 
(ि) ववत्तीय प्रलतवेदनहरूले आलथयक कािोबािको सही ि 

यथाथय जचत्रण प्रस्ततु गिे नगिेको पिीक्षण गने, 
(झ) संगठनले अपनाएको आन्तरिक लनयन्त्रण प्रणालीको 

प्रभावकािीताको मूल्यांकन तथा ववश्लषेण गने,  

(ञ) लेखांकन तथा प्रलतवेदनको स्वीकृत ढाचा तथा मापदण्ड 
पालना भए नभएको पिीक्षण गने, 

(ट) सावयिलनक खचयका िोजखम ववश्लषेण गने, 
(ठ) लेखा प्रणालीमा सिुाि गनय सझुाव ददने । 
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१.६. आन्तरिक लेखापिीक्षणको वावषयक कायययोिना 
(क) प्रत्यक आलथयक वषय को भार मसान्तसम्ममा आन्तरिक 

लेखापरिक्षकले आफुले गने आन्तरिक लेखापिीक्षणको 
वावषयक कायय योिना अनसूुजच-१ बमोजिम तयाि गनुय 
पदयछ । यस्ता कायय योिना सम्बजन्ित आलथयक 
वषयको भार मसान्त लभत्र काययपाललकामा पेश गनुय 
पनेछ। आन्तरिक लेखापरिक्षण (आ.ले.प.) सम्पन्न 
भएको १५ (पन्र) ददनलभत्र प्रलतवेदन तयाि गिी 
गाउँकाययपाललका समक्ष उपलब्ि गिाउन ुपनेछ । 

१.७. आन्तरिक लेखापरिक्षणको पूवय तयािी 
(क) लेखापिीक्षकले आन्तरिक लेखा पिीक्षण प्रािम्भ गनुय 

पूवय कायायलय प्रमखु/लेखा प्रमखुसँग ि कायायन्वयनमा 
संलग्न कमयचािी वा उपभोक्ताहरूसँग आवश्यकता 
अनसुाि प्रत्यक्ष सम्पक िाखी कायय सम्पादनका 
सम्बन्िमा लनम्नललजखत पक्षहरूको िानकािी 
ललनपुदयछ : 
 कायायलयको उद्देश्य, 
 कायायलयले सम्पादन गनुयपने वियाकलापहरू, 
 कायायलयका आन्तरिक लनयन्त्रण प्रणाली 

(मापदण्ड, लनदेजशका, काययववलि) 
 काययिमहरूको लक्ष्य ि प्रगलत ववविण, 
 काययिम कायायन्वयन योिना 
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 संभाववत िोजखमको न्यूलनकिणका लालग 
अपनाईएको प्रणाली । 

(ख) आन्तरिक लेखापिीक्षण गनुय पवहले लेखापिीक्षकले 
लनम्नललजखत मूलभतू दस्तावेिहरूको पक्षहरूको 
िानकािी िाख्न ुपदयछ: 

 आलथयक काययववलि तथा ववजत्तय उत्तिदावयत्व 
सम्बन्िी ऐन, 

 सावयिलनक खरिद ऐन तथा लनयमावली, 
 स्थालनय सिकाि संचालन ऐन, 
 सम्बजन्ित आलथयक वषयको आलथयक ऐन, 
 लनिामती सेवा ऐन ि लनयमावली तथा स्थानीय सेवा 

सम्बन्िी काननु, 
 स्वास्थय सेवा ऐन तथा लनयमावली, 
 भष्टाचाि लनवािण ऐन तथा लनयमावली, 
 सिकािी खचयका लमतव्यतीता कायम गने लनदेजशका 
 कोष तथा लेखा लनयन्त्रण कायायलयको कायय 

संचालन लनदेजशका, एकल खाता कोष प्रणाली 
संचालन लनदेजशका, आन्तरिक लेखापिीक्षण 
लनदेजशका आदद, 

 बिेट खचय गने अजततयािी तथा लनदेशनहरू, 
 सम्बजन्ित आ.व.का. बिेट वक्तव्य माफय त िािी 

भएका िािस्व तथा खचय सम्बन्िी नीलतहरू, 
 स्वीकृत काययिम ि कामका प्रकृलत, 
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 अजघल्लो अवलिको आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रलतवेदन 
तथा सझुावहरूको कायायन्वयनको जस्थलत, 

 अजघल्ले वषयको महालेखा पिीक्षकको प्रलतवेदन ि 
सझुावहरूको कायायन्वयन जस्थलत,  

 संजघत सिकािका नीलत लनदेशन, परिपत्र 
लनदेजशकाहरू तथा काययववलिहरू, 

 अन्य सान्दयलभक ऐन, लनयम, लनदेजशका एवं 
परिपत्रहरू, 

 लेखापिीक्षण गरिन े लनकायको सम्बन्िमा अन्य 
लनकायबाट भएका छानबीन/लनिीक्षण अनगुमन 
प्रलतवेदन, 

 कुनै सावयिलनक लनकायको काम कािवाहीको बािेमा 
सावयिलनक संचाि माध्यममा आएका िानकािीको 
ववषय, 

 सावयिलनक खरिद अनगुमन काययलयबाट खरिद 
सम्बन्िमा िािी भएका मापदण्ड तथा लनणययहरु । 

१.८. संभाववत िोजखमको पूवायनमुान ि अलभलेख 

(क) आन्तरिक लेखापरिक्षण गने अलिकािीले प्रत्येक वषय 
आफ्नो काययक्षतै्र लभत्रका कायायलयहरू ि आलथयक 
प्रशासनसँग सम्बजन्ित कमयचािीहरूको लगत अद्यावलिक 
गिी िाख्न ुपनेछ । 

(ख) आन्तरिक लेखापरिक्षण गने अलिकािीले आफ्नो 
काययक्षेत्र लभत्रका कायायलयहरूको लगत िातदा ती 
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कायायलयहरूको उद्देश्य, गनुयपने प्रमखु काययहरू, खचय 
गने प्रवियाहरू ि खचय हनुे के्षत्रका बािेमा िानकािी 
ललइिाख्न ु पनेछ । साथै ती कायायलहरूमा हनु सक्न े
सावयिलनक श्रोत सािन तथा सम्पजत्तको वहनालमना, 
मस्यौटा, दरुूपयोग तथा चहुावटका संभाववत के्षत्र तथा 
िोजखमहरूका बािेमा पूवायनमान गिी लेखा पिीक्षकले सो 
बािेमा िानकािी ललन ुपदयछ । 

(ग) यस्ता िोजखमहरूको पूवायनमुान गरिएको कागिात एंव 
प्रमाणहरूलाई अलभलेखीकृत गिी आन्तरिक लेखापिीक्षण 
शाखामा िाख्न ुपदयछ । 

१.९. आन्तरिक लेखापिीक्षणको काययसम्पादन: आ.ले.प. 
कायययोिना अनरुूप लेखापरिक्षकले देहायको ववलि अपनाई 
आन्तरिक लेखापिीक्षण कायय सम्पादन गनुय पदयछ : 
(क) सम्बजन्ित कागिात एवं अलभलेखको अवलोकन गने, 
(ख)  जिम्मेवाि पदालिकािीसँग अन्तिविया गिी सो को 

प्रमाण फाईल साथ िाख्न, 
(ग) शे्रस्ता तथा अलभलेखो िाँच, लभडान तथा पिीक्षण गने, 
(घ) प्रस्ततु कागिात तथा ववविणहरूका यथाथयता ि 

आलिकारिकताको पिीक्षण गने, 
(ङ) सम्पाददत कामको आवश्यकतानसुाि नमूनाका रूपमा 

स्थलगत अवलोकन गने, आवश्यक भएमा सोिपछु 
समेत गने, 



10 
 

(च) आवश्यकता अनसुाि जिन्सी मालसामानको भौलतक 
पिीक्षण गने, 

(छ) उपलब्ि सूचनाको ववश्लषेण गने, 
(ि) पिीक्षणबाट देजखएका कैवफयतको अलभलेखीकिण गिी 

िाख्न,े 
(झ) बेरूिकुो मस्यौदा प्रलतवेदन व्यवस्थापनसँग छलफल 

गिी सम्बन्िीत कायायलयमा अलभलेख समेत िाख्न,े 
(ञ) अनसूुजच २ को ढाँचामा प्रलतवेदन लेख्न े

(ट) भ्रष्टाचाििन्य ि अन्य गम्भीि प्रकृलतका बेरूि ु देजखएमा 
लेखापिीक्षणले तरुून्तै सोको िानकािी कायायलय प्रमखु 
माफय त काययपाललकालाई ददनपुनेछ । काययपाललकाले सो 
बािेमा तत्कालै सम्बजन्ित लनकायलाई िानकिी गिाउन ु
पनेछ, 

(ठ) अग्रीम आन्तरिक लेखा परिक्षण गनुय पदाय कायायलय 
प्रमखुो तोक आदेशमा ठेक्का, आपूलतय सम्झौता, योिनाका 
तथा काययिहरूका ववल भिपाइहरू आ.ले.प. गने 
अलिकािीबाट आ.ले.प. सम्पन्न गिी भकु्तानीका लालग 
पेश गनुय पने छ । 

१.११. आन्तरिक लेखापरिक्षण गदाय ध्यान ददनपुने मतुय बुदँाहरू: 
आन्तरिक लेखापरिक्षण गदाय लेखापिीक्षकले देहायका 
ववषयहरूमा ध्यान केजन्रत गनुय पनेछ : 

(क) आलथयक कािोवािमा गजणतीय शदु्धता  भए/ नभएको 
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(ख) स्वीकृत वावषयक काययिम अनसुाि आलथयक कािोवाि 
सञ्चालन भए/नभएको, 

(ग) काययिम तथा ववत्तीय कािोवािका कायय सञ्चानक 
प्रचललत काननुले लनिायिण गिेको प्रविया अनिुप भए/ 
नभएको, 

(घ) ववलनयोजिन (चाल ु ि पूजिगत खचय खाता०, ििौटी, 
आन्तरिक िािश्व संकलन खाता, ववभाज्य कोष खाता, 
संजचत कोष खाता काययसंचानको कष लगायत अन्य 
कोषको दरुूपयोग हानी नोक्सानी, वहनालमना वा 
मस्यौटा भए/नभएको, 

(ङ) प्रचललत कानूनद्वािा तोवकएको दिवन्दी वा अलिकाि 
प्राप्त अलिकािीबाट लनणयय भए अनरुूप िािस्व असलु 
गिे/ नगिेको 

(च) असलु भएको िािस्व तोवकएको काययववलि अनरुूप 
दाजखला गिे/नगिेको, 

(छ) लनददयष्ट काययववलि अनरुूप ििोवटको आम्दानी तथा खचय 
गिे/नगिेको, 

(ि) ववत्तीय प्रलतवेदहरू प्रचललत कानूनले लनददयष्ट गिे 
अनरुूपको ढाँचा ि समयमा तयाि भए/ नभएको, 

(झ) ववत्तीय प्रलतवेदनहरू ववश्वसनीय भए/ नभएको 
(ञ) लनिायरित ढाँचा ि प्रविया अनरुूप कािोवािको लेखाङ्कन 

गिे/ नगिेको  
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(ट) भौलतक सम्पजत्तको उपयोग तथा लेखाङ्कन प्रचललत 
काननु ि लनददयष्ट प्रविय अनरुूप भए/नभएको, 

(ठ) भौलतक सम्पजत्तको वहनालमना तथा हानी नोक्सानी हनु 
नपाउने भण्डािण तथा लनयन्त्रणको व्यवस्था भए/ 
नभएको 

(ड) जिन्सी लनिीक्षण प्रलतवेदनमा ममयत ि लललाम लबिी 
गने भनी औलं्याइएका मालसामानहरू समयमै लललाम 
लबिी गिे/ नगिेको, 

(ढ) लनिायरित मापदण्डको अनसुिण गिे नगिेको ि मापदण्ड 
ववपिीत हनुे गरि कायय भए/नभएको  

(ण) व्यवस्थापनलाई आन्तरिक लेखापिीक्षणबाट उपलब्ि 
गिाइएको सझुावहरूको कायायन्वयन भए/नभएको, 

(त) सञ्चाललत काययिमको उपलजब्ि लनिायरित उद्देश्य ि 
लक्ष्य अनरुूप नभएको, 

(थ) संचाललत काययिममा भएको  आम्दानी ि खचय तथा 
भौलतक प्रगलत लनिायरित प्रकृया अनरुूप सावयिलनक 
गिे/नगिेको, 

(द) कायय प्रवियामा आन्तरिक लनयन्त्रणको संस्थागत 
व्यवस्था भए नभएको , भएको भए कायायत्मक 
(Functional) भए/ नभएको, 

(ि) कायायलयको स्वालमत्वमा िहेको सिकािी सम्पजत्तका 
व्यवस्थापन प्रभावकािी भए/ नभएको  
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(न) बावषयक खरिद योिना तयाि गिे नगिेको ि खरिद 
ऐनले प्राविान मतुाववक काययववलि अबलम्बन भए/ 
नभएको, 

(ऩ) VAT दताय वाला संग खरिद गिे नगिेको अलग्रम कि 
कट्टी गिे नगिेको, नेपालमा उत्पाददत मालसामानलाई 
काननुमा व्यबस्था भए बमो जिम प्राथलमकता 
ददए/नददएको, 

(प) प्रलतवद्धता अलभलेख सम्बन्िमा महालेखा लनयन्त्रक 
कायायलयले तोकेको िकम भन्दा बढी लागत भएका 
खरिद सम्झौताको प्रलतवद्धताका ववविण प्राप्त 
भए/नभएको 

(फ) तलबी प्रलतवेदन पारित गिी मात्र तलब खचय 
गिे/नगिेको, 

(ब) आम्दानी तथा खचय ि त्यसको लेखाङ्कन प्रचललत 
कानूनद्वािा लनिायरित प्रकृया अनसुाि भए/ नभएको, 

(भ) आलथयक कािोवािलाई प्रमाजणत गने कागिातहरू 
संचालन भए/ नभएको, 

(म) कोिबािलाई पषु्ट्याई गने कागिात अिीकाि प्राप्त 
अलिकािीबाट प्रमाजणत भए/ नभएको, 

१.१२. आन्तरिक लेखापिीक्षण प्रलतवेदन 

(क) आन्तरिक लेखपािीक्षण गदाय देजखएका कैवफयहरूको 
सम्बन्िमा कायायलय प्रमखु ि लेखा प्रमखुसँग 
छलफल गिी तत्काल फछयोट हनु सक्न े
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कैवफयतहरू तत्कालै फछ्र्यौट गिी गिाई से्रस्ता 
दरुूस्त िाख्न लगाउन ुपनेछ । 

 (ख) अघील्लो वषयको आन्तरिक लेखापिीक्षण गदाय 
देजखएका कैवफयतहरू मध्ये फछयौट भएका 
कलमहरू आन्तरिक लेखापरिक्षकले लनस्सा लगाई 
लगतबाट हटउन ुपदयछ । 

(ग) आन्तरिक लेखापरिक्षकले आफ्नो कायय क्षेत्र लभत्रका 
कायायलयहरूको बेरूिकुो एकीकृत वावषयक लगत 
आलथयक वषय समाप्त भएको दईु मवहनालभत्र एक/ एक 
प्रलत काययपाललका ि महालेखा परिक्षणको लेफारिक्षण 
डोि समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(घ)  लेफापिीक्षण गदाय गम्भीि प्रकृलतको बेरूिहुरू (िस्तै: 
मस्यौट, वहनालमना, सिकािी हानी नोक्सानी, सिकािी 
सम्पजत्तको दरुूपयोग भएको देजखएमा लेखापिीक्षकले 
तरुून्त कायायलय प्रमखु ि काययपाललकालाई िानकािी 
ददनपुनेछ । कायायलय प्रमखुले तत्कालै सोको 
िानकािी सम्बजन्ित लनकायहरूलाई गिाउनपुदयछ । 
यदद यस्ता वहनालमना वा मस्यौट गने व्यजक्त फिाि 
हनुे अवस्था देखीएमा तरुून्तै लछटो सािनबाट 
स्थानीय प्रशासनलाई िानकिी ददनपुनेछ । 

(ङ) आन्तरिक लेखापरिक्षणको वावषयक प्रलतवेदन तयाि 
भएपलछ पेश गनुय पूवय सम्बजन्ित कायायलयका प्रमखु, 
लेखा प्रमखु ि अन्य सम्बन्िीत कामयचािीहरू बीच 
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प्रलतवेदन उपि छलफल गिी गिाई कायम भएका 
बेरूिकुा व्यहोिाहरू िाजख माइन्यूट गनुय पनेछ । 

१.१३. आन्तरिक लेखापरिक्षण काययको अनगुमन  

(क) गाउँकाययपाललकाले तोकेको पदालिकािी वा प्रमखु 
प्रशासवकय अलिकृत वा तोवकएको अन्य कुनै अलिकृत 
कमयचािीले आन्तरिक लेखा पिीक्षणको िममा 
आवश्यकता अनसुाि स्थलगत रूपमा गई अनगुमन गनय 
सक्ने छ । 

(ख) अनगुमन गनय तोवकएको अलिकािीबाट अनगुमन गदाय 
आन्तरिक लेखापिीक्षणको उद्देश्य तथा काययके्षत्र अनरुूप 
प्रभावकािी रूपमा कायय सम्पादन भए नभएको, 
आन्तरिक लेखा पिीक्षण काययमा अपनाईएको प्रकृया, 
प्रयोग भएका अलडट नोट, पिीक्षण सूची (Check list) ि 
कायायलयगत ववविण फािाम लाई मतुय आिाि ललन ु
पनेछ । 

(ग) आ.ले.प. गरिएको प्रलतवेदन प्राप्त भए पलछ 
काययपाललकाले आलेपको अनगुमन गनुय आलेप गरिएको 
मध्ये नमूना छनौट गिी अनगुमन गनय सक्नेछ । यसिी 
अनगुमन गदाय शरुू प्रलतवेदनमा कैवफयत देजखएमा 
संशोिन गिी पनु: प्रलतवेदन पेश गनय जशफारिस गनय 
सक्नेछ । ववषयवस्तकुो गाजम्भययता हेिी आन्तिीक  
लेखा पिीक्षक उपि उपयकु्त कािवाही गनय सवकनछे । 
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खण्ड-दईु 

आन्तरिक लेखा पिीक्षकका लालग आचाि संवहता 
२.१. पषृ्ठभलूम 

आन्तरिक लेखापरिक्षकले आफ्नो पेशा प्रलत लनष्ठावान भई प्रचललत 
कानूनले तोकेका काम, काययव्य तथा जिम्मेवािी वववायह गदाय उच्च 
नैलतक आचिण कायम िाख्नपुदयछ । आन्तरिक लेखापरिक्षकको 
लनष्ठा, स्वतनत्रता, लनष्ट्पक्षता, गोपनीयता ि पेशागत नैलतक आचिण 
तथा मूल्य मान्यताको पालनाबाट बबई गाउँपाललककाको काननुी 
िवाफदेवहता पूिा गनय, आन्तरिक  लेखापिीक्षण काययप्रलत 
सिोकािवालाहरूको ववश्वास अभीवृवद्ध गनय ि सावयिलनक के्षत्रमा 
पािदजशयता एवं उत्तिदावयत्व प्रवद्धयन गनय सवकने तथ्यलाई हृदयंगम 
गिी यो आचािसंवहता तयाि गरिएको छ । 

२.२. आ.ले.प. गने अलिकािीको आचिण सम्बन्िी लनम्नानसुािको 
व्यस्था पालना गनुय आ.ले.प. गने अलिकािीको कतयव्य  
हनुेछ । 

१. सदाचारिता (Integrity) 

 आन्तरिक लेखापरिक्षकको सदाचारिताले लनि प्रलत िनवीश्वास 
स्थावपत गदयछ ि यसको पालनाबाट लनिले गिेका लनरूपण 
(Judgement) मा भि पने आिाि प्रदान गदयछ । 

१.१. आफ्नो काम ईमान्दािी, लनष्ठा ि जिम्मेवािीपूवयक 
सम्पादन गने । 
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१.२. काययसम्पादन गदाय प्रचललत काननुको पालना गने, 
कानून ि पेशा अनसुाि गनुयपने आवश्यक कायय 
गने 

१.३. िानीबूझी कुनै गेिकाननुी कृयाकलापमा संलग्न 
हनु नहनुे ि आन्तरिक लेखापिीक्षण पेशा वा 
संगठनको अवहत हनुे कुनै पलन काममा संलग्न 
हनु नहनुे । 

१.४. संगठनको वैिालनक एवं नैलतक उदे्धश्यको 
सम्मान गदै उक्त उद्धेश्य प्रालप्तमा योगदान गने । 

१.५. सदाचारिता ि इमान्दारिता आचािसंवहताका 
आिािभतू मान्यता हो । यसले लनष्ट्पक्ष व्यवहाि 
तथा सत्यताला समेटेको हनु्छ । आन्तरिक 
लेखापरिक्षण गदाय लनष्ठावान एवं स्पष्टवादी भई 
सावयिलनक वहतलाई सदैव ध्यान ददएि 
लेखापिीक्षण काययप्रलत लनष्ठा प्रकट गनुय प्रदयछ । 

१.६. सिोकािवालाको दृवष्टमा आचिणमालथ प्रश्न नउठ्न े
गिी आफ्नो व्यवहाि, सीप ि काम अलभव्यक्त हनु 
पदयछ । 

१.७.आन्तरिक लेखापिीक्षण पेशा प्रलत इमान्दाि भई 
स्वाथयगत ववचािबाट मकु्त भएि पेशागत 
लनश्वसनीयता कायम गनय पदयछ । 

१.८. काननुी व्यवस्था अनरुुप काम, कतयव्य ि 
अलिकाि तथा आन्तरिक लेखापरिक्षण नीलत, 
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लनदेशन, काययनीलत ि काययववलिको पूणय िानकािी 
िाखी तदानसुाि आफ्नो कतायव्यको परिपालनामा 
प्रलतबद्ध िहन ुपदयछ । 

१.९. आन्तरिक लेखापरिक्षण गने लनकाय वा 
सिोकािवालासँग कुनै पलन उपहाि, दान, दातव्य 
ि गैिकाननुी वकलसमको लाभ प्राप्त गनुय गिाउन ु
हुँदैन । 

२. वस्तगुतता (Objectivity) : आन्तरिक लेखापिीक्षकले 
लेखापरिक्षणको िममा सचुना संकलन मूल्याङ्कन ि संचाि गदाय 
उच्चतम पेशागत लनष्ट्पक्षता प्रदान गनुय पनेछ । आन्तरिक 
लेखापरिक्षणकले सवै सान्दलभयक परिजस्थतीहरूको सन्तलुलत 
मलु्याङ्कन गनुय पदयछ ि लनरूपणका कममा व्यजक्तगत स्वाथय ि 
अन्य कुिाहरूबाट अनावश्यक रूपमा प्रभाववत हनु ुहुँदैन ।  

३. गोपनीयता (Confidentiality): आन्तरिक लेखापिीक्षकले 
आफूले प्राप्त गिेको सूचनाको मूल्य ि स्वालमत्वलाई सम्मान 
गनुय पनेछ ि कानूनी वा पेशागत दावयत्वको अवस्थामा वाहेक 
पिीक्षणका िममा प्राप्त सूचना अनालिकृत रूपमा खलुासा गनुय 
हुँदैन । 

३.१. आफ्नो कतयव्यपालनाको लसललसलामा प्राप्त गिेको 
वा िानकािीमा आएको सूचनाको साविानी पूवयक 
प्रयोग गने ि त्यस्ता सूचनाको संिक्षण समेत गनुय 
पनेछ । 
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३.२. कानून ववपिीत ि संगठनको वैिालनक एवै नैलतक 
उदे्धश्यलाई हालन परु् याउने गिी व्यजक्तगत फाईदा 
एवं अन्य प्रयोिनको लालग सूचनाको प्रयोग गनुय 
हुँदैन । 

४. सक्षमता (Competency): आन्तरिक लेखापरिक्षकले आफूले 
प्राप्त गिेको सूचनाको मूल्य ि  स्वालमत्वलाई सम्मान गनुय पनेछ 
ि कानूनी वा पेशागत दावयत्वको अवस्थामा वाहेक पिीक्षणका 
िममा प्राप्त सूचना अनालिकृत रूपमा खलुासा गनुय हुदैँन । 

४.१. आफूसंग  आवश्यक ज्ञान, सीप ि अनभुव भएका 
सेवामा मात्र संलग्न हनु ुपदयछ । 

४.२. आफ्नो पेशागत दक्षता, सेवाको प्रभावकारिता ि 
गणुस्तिलाई लनिन्तित अलभवृवद्ध गनय प्रयत्नशील 
िहन ुपदयछ । 

४.३. आन्तरिक लेखापिीक्षण काययववलि, व्यावहारिक ि 
पेशागत दक्षतामा आिारित हनुे भएकाले 
आन्तरिक लेखापरिक्षकमा यस सम्बन्िी ज्ञान, 
अनभुव, योग्यता ि दक्षता िहने पदयछ 
।आन्तरिक लेखापिीक्षण काययदक्षता एवं तटस्थ 
रूपमा सम्पन्न गनय सदैव पेशागत मान अनरुूप 
गनुय पदयछ । आन्तरिक लेखापिीक्षकमा प्रचललत 
लेखापिीक्षण, लेखा, ववत्तीय व्यवस्थापन ि अन्य 
ववषय सँग सम्बजन्ित मानदण्ड, नीलत तथा 
काययववलिको ज्ञान ि अभ्यास हनु ु पदयछ । 
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आन्तरिक लेखापिीक्षकले आन्तरिक लेखापिीक्षण 
गरिने लनकायको काययसम्पादनसँग सम्बजन्ित 
काननुी व्यवस्था, लसद्धान्त तथा मान दण्डहरूको 
ज्ञान हालसल गिेको हनु ुपदयछ । 

४.४. आफूमा नभएका दक्षता, क्षमता ि अनभुव 
देखाउन खोज्न ु हुँदैन । आफ्नौ क्षमता सवहत 
लनश्पक्षता पूवयका दावयत्व लनवायह गदाय पेशागत 
मयायदा कायम गनुयपदयछ । 

४.५. आन्तरिक लेखापिीक्षण कायय कुशलतापूवयक 
सम्पादन गनय आवश्यक पने ज्ञान, सीप, कुशलता 
ि व्यजक्तगत गणु समय सापेक्ष ि अद्यावैलिक 
रूपमा कायम िाख्न एक आपसमा अनभुवका 
आदान-प्रदान गनुय पदयछ । 

४.६. आन्तरिक लेखापिीक्षकलाई आन्तरिक 
लेखापरिक्षण गने लनकाय ि संस्थाको सञ्चालन 
व्यवस्थाको बािेमा िाम्रो हनु ुपदयछ । आन्तरिक 
लेखापिीक्षकले आफ्नो काययमा लाग ु हनु े लेखा 
तथा बािेमा िाम्रो ज्ञान हनु ु पदयछ । आन्तिीक 
लेखापरिक्षकले आफ्नो काययमा लाग ु हनुे लेखा 
तथा लेखा पिीक्षण मान, ववत्तीय व्यवस्थापनका 
लसद्धान्त प्रविया ि प्रचलनबािे िानकािी िाखी सो 
को सदैव परिपालना गनुय पदयछ। 
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४.७. लेखापरिक्षणमा प्रमाणको सङ्कलन, लनश्लषेण, 
मूल्याङ्कन, प्रलतवेदनका प्रततुीकिण, सझाव तथा 
लेखापिीक्षण मन्तव्य िािी गदाय ि िाँच तथा 
पिीक्षण पद्धलत, कायायन्वयन ववलि ि लेखापिीक्षण 
काययको नलतिा मूल्यांकन गिी प्रलतवेदन तयाि 
गदाय समेत उजचत पेशागत सतकय ता अपनाउन ु
पदयछ । 

४.८ पेशागत दक्षता अलभवृवद्ध गनयका लालग प्रत्येक वषय 
सिकािी बिेट, लेखा तथा लेखापिीक्षणको 
लसद्धान्त ि सो को ववकासिम, आलथयक काययववलि 
ऐन तथा लनयम, कि, िािस्व, सावयिलनक खरिद, 
सावयिलनक िवाफदेही, आन्तरिक लनयन्त्रण 
प्रणाली लगायत ववत्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बजन्ित 
पक्षको अनवित पेशागत जशक्षा अन्तगयत 
व्यावहारिक ताललम हालसल गनुय पदयछ । 

४.९. आफूसँग भएको पेशागत ज्ञान, अभ्यासमलुक 
सीप, काययक्षता ि अनभुवलाई अलभववृद्ध गनय 
लनिन्ति पेशागत जशक्षा ि ताललममा सहभागी हनु ु
पदयछ । 

२.३. आन्तरिक लेखापरिक्षकले पालना गनुय पने आचिणहरू: 
आचिण मालथ उल्लेजखत लसद्धान्त समेतका आिािमा देहायमा 
उल्लेजखत आचिण पालना गनुय आन्तरिक लेखा पिीक्षकको 
कतयव्य हनुेछ : 
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२.४. लेखापरिक्षकको आचािसंवहताको पालना भए नभएको 
सम्बन्िमा काययपाललकाले तोके अनसुािको आचािसंवहता 
अनगुमन सलमलतबाट अनगुमन गनय सवकने छ । 

खण्ड: तीन 

ववववि: 
१. यस कायय ववलिले नसमेटेका ववषयहरू प्रचललत काननु, 

गा.पा.सभा तथा काययपाललकाको लनणयय ि लनदेशण तथा 
महालेखा लनयन्त्रकको कायायलयबाट िािी भएको आन्तरिक 
लेखा परिक्षण सम्बन्िी काययववलि तथा लनदेजशकालाइ 
आिाि ललन ुपने छ । 

२. यो काययववलि बबई गा.पा. को काययपाललकाबाट स्वीकृत 
भइ लाग ुहनुे लमलत तोवकएको लमलतबाट लाग ुहनुेछ । 

अनसूुची-१ 

बबई गाउँपाललकाको कायायलय 

.................. 
(१) आन्तरिक लेखापिीक्षणको कायययोिना 

लस.नं. कायायलयको नाम 

बिेट उप 

जशषयक 

नं. 

कािोवािको 
अवलि 

आलेप सम्पन्न गने कायय 
योिना 

आलेप गने 

तोवकएको 
कमयचािीको 

नाम, थि ि पद 

कैवफयत 

प्रथम 
चौमालसक 

दद्वतीय 

चौमालसक 

ततृीय 
चौमालसक 

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
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अिुसूची-२ 

आन्तरिक लेखापिीक्षणको ढाचा 
४.१. विनियोजिको आ.ले.प. प्रनतिेर्दि, ढााँचा 
आर्थिक िर्ि:-...............को......................महििा 
रे्दखख........................सम्मको विनियोजिको आ.ले.प. प्रनतिेर्दि 

मन्रालय/विभाग/कायािलयको िाम:-  
२. बजेट उप शिर्िक िं.:-  

३. कायािलयको    
४. िावर्िक बजेट:-   
क) उरे्दश्य:-     
ख) संनिय िसित:      
(ग) संनिय समानिकिण अिुर्दाि:   
५. प्रमुख क्रियाकलापिरू  
क) संनिय समपुिक अिुर्दाि    
ख) संनिय वििेर् अिुर्दाि:     
७. कायािलय प्रमुखो िाम:-   
क) प्ररे्दि िसित अिुर्दाि:    
8. लेखा प्रमुखको िाम:-  
क) प्ररे्दि समानिकिण अिुर्दाि:   
ख) प्ररे्दि समपुिक अिुर्दाि:  
(ग)प्ररे्दि वििेर् अिुर्दाि:   
9. पिीक्षण गरिएका शमनत  
क) आन्तरिक स्रोत:  
10. सम्बन्न्ित ऐि, नियम, निरे्दिका ि कायिविर्ि जम्मा: 
(क)..................(ख).................. (ग)..................  
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11. प्रनतिेर्दि खचि  
12. प्रनतिेर्दि अिर्ि सम्मको निकासा:सम्मको खचि  
क) संनिय िसित:  ख) संनित समानिकिण अिुर्दाि:  
ग) संनिय समानिकिण अिुर्दाि: ि) संनिय समपुिक अिुर्दाि 
ङ) संनिय समपुिक अिुर्दाि: च) संनिय वििेर् अिुर्दाि:  
छ) संनिय वििेर् अिुर्दाि:  ज) प्ररे्दि िसित अिुर्दाि:  
ञ) प्ररे्दि िसित अिुर्दाि:  ट) प्ररे्दि समानिकिण अिुर्दाि:  
ठ) प्ररे्दि समानिकिण अिुर्दाि: ड) प्ररे्दि समपुिक अिुर्दाि: 
ढ) प्ररे्दि समपुिक अिुर्दाि: ण) प्ररे्दि समपुिक अिुर्दाि:  
त) प्ररे्दि वििेर् अिुर्दाि:  थ) आन्तरिक स्रोत:  
र्द) आन्तरिक स्रोत:  जम्मा:    
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(ङ) अन्य केही भए खलाउने 
१३. पिीक्षणबाट दजखएको व्यहोिाहरू:- 

लस.
नं. 

गो
. 
भौ
. 
नं. 

लम
लत 

से्रस्ता 
पिीक्षण
बाट 

दजखएको 
व्यहोिा 
(बेरूि)ु 

बेरू
ि ु
हनुे 
कानु
नी 

आिा
ि 

लनयलम
त 

गनुयप
ने 

अस
ल 
गनुय 
पने 

पेश्की 
बाँकी 
म्याद 

ननाघे
को 

पे
श्की 
बाँकी 
म्याद 
नाघे
को 

         

(नोट: यस फािाममा लेख्न ेस्थान नपगु भएमा थप पाना प्रयोग गनय 
सवकनछे ।) 
१४. ववगत अवलिमा भएका आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट ददएको 

सझुाव कायायन्वयन /सिुाि/ फछयौटको अवस्था: 
 

आ.ले.प. गनेको नाम:   प्रमाजणत गनेको नाम:-
पद:-      पद:-  

दस्तखत:-    दस्तखत:-  

लमलत:-     लमलत:-  
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१. िािश्वको आ.ले.प. प्रलतवेदनको ढाँचा 
आलथयक वषय:-.......................को....................मवहना 
देजख..................मवहना सम्मको िािश्वको आन्तरिक 

लेखापिीक्षण प्रलतवेदन 

१. मन्त्रालय/ववभाग/कायायलयको नाम:-   
२. यस आ.व.को आम्दानी:-   

३. कायायलयको उद्देश्य :-  
४. गत आ.व.को नगद मौज्दात दाजखला:- 
५. कायायलय प्रमखुको नाम:-  
६. यस आ.व.को सजचंत कोष दाजखला:-  

७. लेखा प्रमखुको नाम:-  
८. यस आ.व.मा. िम्मा दाजखला:- 
९. आन्तरिक लेखापरिक्षण गरिएको लमलत:-   
१०. यस आ.व.को दाजखला हनु बाँकी नगद 

११. पिीक्षण गरिएका शे्रस्ताहरू (जचन्ह लगाउने):- 
   

(क)  गोस्वािा भौचि तथा संलग्न नगदी िलसद बैंक नगदी 
वकताब, ि िािश्वको फाँटवािी 
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लेखापरिक्षणबाट देजखएका व्यहोिा:- 

लस.नं
. 

गा.भौ.नं
. 

लम
लत 

से्रस्ता 
पिीक्षणबा

ट 
देजखएको 
व्यहािा 
(बेरूि)ु 

बेरूि ु
हनुे 
कानु
नी 

आिाि 

लनयलम
त 

गनुयपने 

असलु 
गनुयप
ने 

सदस्या
ह बाकँी 

        

  

(नोट: यस फािाममा लेख्न ेस्थान नपगु भएमा थप पाना 
प्रयोग गनय सवकनेछ ।) 
१२. ववगत अवलिमा भएको आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट 

ददएका सझुाव कायायन्वयन/सिुाि/फछययौटको 
अवस्था: 

आ.ले.प. गनयको नाम:  प्रमाजणत गनेको नाम:-  

पद:-    पद:- 
दस्तखत:-   दस्तखत:-  

लमलत:-    लमलत:-   
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२. ििौटीको आ.ले.प. प्रलतवेदनको ढाँचा 
श्री................................................. 
हापिेु दाङ, 
 

आलथयक वषय:-.......................को....................मवहना 
देजख..................मवहना सम्मको ििौटीको आन्तरिक 

लेखापिीक्षण प्रलतवेदन 

१. मन्त्रालय/ववभाग/कायायलयको नाम:-   
२. यस आ.व.को आम्दानी:-   

३. कायायलयको उद्देश्य :-      
४. गत आ.व.को सम्मको बाँकी :- 
५. कायायलय प्रमखुको नाम:-    
६. िम्मा आम्दानी:-  
७. लेखा प्रमखुको नाम:-   
८. यस आ.व.मा. खचय/वफताय:- 
९. आन्तरिक लेखापरिक्षण गरिएको लमलत:-   
१०. यस आ.व.को सम्मको बाँकी:- 
११. पिीक्षण गरिएका शे्रस्ताहरू (जचन्ह लगाउने):- 
१२. बैंक अनसुाि बाँकी:-  

(ख)  गोस्वािा भौचि तथा संलग्न नगदी िलसद बैंक  
      

नगदी वकताब, ि िािश्वको फाँटवािी 
 

 



29 
 

लेखापरिक्षणबाट देजखएका व्यहोिा:- 

लस.नं
. 

गा.भौ.नं
. 

लम
लत 

से्रस्ता 
पिीक्षणबा

ट 
देजखएको 
व्यहािा 
(बेरूि)ु 

बेरूि ु
हनुे 
कानु
नी 

आिाि 

लनयलम
त 

गनुयपने 

असलु 
गनुयप
ने 

सदस्या
ह बाकँी 

        

  

(नोट: यस फािाममा लेख्न ेस्थान नपगु भएमा थप पाना 
प्रयोग गनय सवकनेछ ।) 
१३. ववगत अवलिमा भएको आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट 

ददएका सझुाव कायायन्वयन/सिुाि/फछययौटको 
अवस्था: 

आ.ले.प. गनयको नाम:  प्रमाजणत गनेको नाम:-  

पद:-    पद:- 
दस्तखत:-   दस्तखत:-  

लमलत:-    लमलत:-   
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३. ववलभन्न कोषहरूको आ.ले.प. प्रलतवेदनको ढाँचा 
श्री................................................. 
हापिेु दाङ, 
 

आलथयक वषय:-....................को....................मवहना 
देजख..................मवहना सम्मको ..........कोषको आन्तरिक 
लेखापिीक्षण प्रलतवेदन 

१. मन्त्रालय/ववभाग/कायायलयको नाम:-   
२. यस आ.व.को आम्दानी:-   

३. कायायलयको उद्देश्य :-  
४. यस आ.व.को आम्दानी :- 
५. कायायलय प्रमखुको नाम:-    
६. िम्मा आम्दानी:-  
७. लेखा प्रमखुको नाम:-     
८. यस आ.व.मा. खचय:- 
९. आन्तरिक लेखापरिक्षण गरिएको लमलत:-   
१०. यस आ.व.को सम्मको बाँकी:- 
११. पिीक्षण गरिएका शे्रस्ताहरू (जचन्ह लगाउने): 
१२. बैंक अनसुाि बाँकी:-  
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लेखापरिक्षणबाट देजखएका व्यहोिा:- 

लस.नं
. 

गा.भौ.नं
. 

लम
लत 

से्रस्ता 
पिीक्षणबा

ट 
देजखएको 
व्यहािा 
(बेरूि)ु 

बेरूि ु
हनुे 
कानु
नी 

आिाि 

लनयलम
त 

गनुयपने 

असलु 
गनुयप
ने 

सदस्या
ह बाकँी 

        

 (नोट: यस फािाममा लेख्न ेस्थान नपगु भएमा थप 
पाना प्रयोग गनय सवकनछे ।ि प्रत्येक कोषको लालग फिक 
फिक प्रलतवेदन तयाि गनुय पनेछ ।) 
१३. ववगत अवलिमा भएको आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट 

ददएका सझुाव कायायन्वयन/सिुाि/फछययौटको 
अवस्था: 

आ.ले.प. गनयको नाम:      प्रमाजणत गनेको नाम:-  

पद:-    पद:- 
दस्तखत:-   दस्तखत:-  

लमलत:-    लमलत:-  
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