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आन्तररक लेखापरीक्षण कार्यविलि लनरे्दशिका-२०७८ 
 

खण्ड-एक 

 

१.१. प्रस्तािना : आन्तररक लेखा परीक्षणको माध्र्ामबाट मलुकुको 
तथा कृष्णनगर नगरपाललकाको प्रचललत काननुी व्र्िस्था एिं 
कार्यविलिहरु पालना गरार्य वित्तीर् अनिुासन कार्म राख्न स्थानीर् 
सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को र्दफा 77 को उपर्दफा 2 बमोशिम 
कृष्णनगर नगरपाललकाको नगर सभाको लमलत 2078/0३/२३को 
लनणयर्बाट र्ो कार्यवििी तिुयमा गररएको छ । 
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1.2. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : र्ो कार्यविलिको नाम "आन्तररक 
लेखापरीक्षण लनरे्दशिका 2078" रहेको छ । र्ो कार्यविलि शस्िकृत भए 
पश्चात लागू हनुे छ । 

1.3. पररभाषा 
(क) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्र्होरा रे्दशखने गरी प्रचललत काननु 
बमोशिम राशखने अलभलेख, खाता , वकताब आदर्द र सो कारोबारलार्य 
प्रमाशणत गने अन्र् कागिात समेतलार्य िनाउँछ । 

(ख) "परीक्षण" भन्नाले लेखाको िाँच र त्र्सको आिारमा गररने मूल्र्ाङ्कन 
तथा विश्लेषण समेतलार् िनाउँछ । 

(ग) "आन्तररक लेखापरीक्षण" भन्नाले कृष्णनगर नगरपाललका नगर 
कार्यपाललका कार्ायलर्को आन्तररक लेखा पररक्षकबाट हनुे लेखा परीक्षण 
सम्झन ुपर्दयछ । 

(घ) "बेरुि"ु भन्नाले प्रचललत काननु बमोशिम परु् र्ाउन ुपने ररत नपरु् र्ाई 
कारोिार गरेको िा राख्न ुपने लेखा नराखेको तथा अलनर्लमत िा बेमनालसि 
तररकाले आलथयक कारोिार गरेको  भनी लेखापरीक्षण गर्दाय औल्र्ाएका 
िा ठहर् र्ाएको कारोबार पर्दयछ । 

(ङ) "खररर्द" भन्नाले साियिलनक लनकार्ले र्स ऐन बमोशिम कुनै 
मालसामान, परामिय सेिा िा अन्र् सेिा प्राप्त गने कुनै लनमायण कार्य गने 
िा गराउने कार्य सम्झनपुछय । (साियिलनक खररर्द ऐन, 2063 को र्दफा 
2 क) 

(च) "लनर्लमतता" भन्नाले प्रचललत काननु, मापर्दण्ड र कार्यविलिहरुको 
पालना गनुयलार्य िनाउँर्दछ । 

(छ) "लमतशव्र्तता" भन्नाले ठीक समर्मा, उपर्कु्त, गणुस्तर तथा 
पररमाणका नलतिा न्रू्नतम लागतमा प्राप्त गनुयलार्य िनाउँछ । 
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(ि) "कार्यर्दक्षता" भन्नाले लनशश्चत, मानिीर्, वित्तीर्, भौलतक सािन र 
सूचनाको प्रर्ोगबाट अलिकतम उपलशधि हालसल गनय िा लनशश्चत पररमाण 
र गणुस्तरका उपलशधि हालसल गनयको लालग त्र्लतनै सािनबाट बढी 
प्रलतफल प्राप्त गनुयलार्य िनाउँछ । 

(झ) "प्रभािकाररता" भन्नाले अपेशक्षत उद्देश्र् हालसल गनुय िा सम्पादर्दत 
विर्ाकलापहरुबाट अपेशक्षत प्रभाि एिं नलतिा प्राप्त गनुयलार्य िनाउँछ । 

(ञ) "कार्यमलुक लेखा पररक्षण" भन्नाले लेखा पररक्षण गराउने लनकार्ले 
आफ्नो र्दावर्त्ि परुा गनयका लालग उपलधि स्रोत सािनलार्य लमतव्र्र्ी र 
प्रभािकारी ढंगले प्रर्ोग गरेको छ िा छैन भनी परीक्षण गने कार्यलार्य 
िनाउँछ । 

(ट) "आचार" भन्नाले आन्तररक लेखापरीक्षकबाट पालना गनुय पने 
पेिागत व्र्िहार, विर्ाकलाप, चररत्र, स्िभाि र चालचलनलार्य सम्झन ु
पर्दयछ । 

(ठ) "आन्तररक लेखापरीक्षक" भन्नाले र्स प्रर्ोिनको लालग कृष्णनगर 
नगरपाललकामा कार्यरत आ.ले.प. कमयचारी िा लेखा समहुका 
कमयचारीहरुबाट आन्तररक लेखापरीक्षण कार्य िा सो सँग सम्बशन्ित अन्र् 
कुनै कार्य गने तोवकएको अलिकारी समेतलार्य िनाउँछ । 

 

1.4. आन्तररक लेखापरीक्षणको उद्देश्र् : रे्दहार्का उद्देश्र्हरु पररपूलतय 
गने गरी आन्तररक लेखापरीक्षण गनुय गराउन ुपर्दयछ । 

(क) न.पा िा अन्तगयतका िाखा लनदर्दष्ट उद्देश्र् हालसल गनय गररएको 
लगानी लनर्लमत, लमतव्र्र्ी, कार्यर्दक्ष र प्रभािकारी भए नभएको परीक्षण 
गरी व्र्िस्थापनलार्य सझुाि प्रर्दान गने, 

(ख)न.पा. िा अन्तगयतका िाखाहरुबाट गररने आम्र्दानी तथा खचय र 
त्र्सको लेखाङ्कन प्रचललत कानून द्वारा लनदर्दयष्ट प्रविर्ा अनरुुप भए िा 



             

 

v08 M ४ कृष्णनगर असार २४,२०७८  साल -cltl/ŒfmfÍ  %        4 

नभएको परीक्षण गरी व्र्िस्थापनलार्य सहर्ोग परु् र्ाउने, 
(ग) लेखापरीक्षण प्रलतिेर्दन समर्मै सही र भरपर्दो रुपमा उपलधि गरार्य 
वित्तीर् अनिुासन कार्म गनय व्र्िस्थापनलार्य सहर्ोग परु् र्ाउने, 
(घ) आन्तररक लेखापररक्षण सम्बशन्ि सिुारका विषर् िस्तहुरुलार्य 
प्रभािकारी पानय नीलतगत पषृ्ठपोषण गने, 

(ङ) अशन्तम लेखापरीक्षण कार्यलार्य सहर्ोग परु् र्ाउने, 
(च) आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणाली प्रर्ोगको अिस्था सम्बन्िमा िाँच गने । 

1.5. आन्तररक लेखापरीक्षणका क्षते्र/कार्यहरु :- तत्काललार्य 
आ.ले.प.को कार्यक्षेत्र रे्दहाएनसुारको हनुेछ, 

(क) कृष्णनगर नगरपाललकाका कार्ायलर् र िाखाहरु, 

(ख) वित्तीर् कारोबारको गशणतीर् िदु्धताको परीक्षण गने, 

(ग) प्रचललत काननुको पालना भए नभएको परीक्षण गने, 

(घ) वित्तीर् सािनको उपर्ोग लमतव्र्र्ी, र्दक्ष, प्रभािकारी रुपमा भए 
नभएको परीक्षण गने, 

(ङ) स्िीकृत िावषयक कार्यिमबाट लनिायररत लक्ष्र् प्राप्त भए नभएको 
परीक्षण गने, 

(च) वित्तीर् प्रलतिेर्दनहरुको आलथयक कारोिारहरुको सही र र्थाथय शचत्रण 
प्रस्ततु गरे नगरेको परीक्षण गने, 

(छ) संगठनले अपनाएका आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणालीको प्रभािकाररताको 
मलु्र्ांकन तथा विश्लषेण गने, 

(ि) लेखांकन तथा प्रलतिेर्दनको स्िीकृत ढाँचा तथा मापर्दण्ड पालना भए 
नभएको परीक्षण गने, 

(झ) साियिलनक खचयका िोशखम विश्लषेण गने, 

(ञ) लेखा प्रणालीमा सिुार गनय आिश्र्क सझुाि दर्दने । 
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1.6. आन्तररक लेखा परीक्षणको िावषयक कार्यर्ोिना 
 (क) प्रत्रे्क आलथयक िषयको भाद्र समान्तसम्ममा आन्तररक लेखा 
पररक्षकले आफुले गने आन्तररक लेखापरीक्षणको िावषयक कार्य र्ोिना 
अनसूुशच-1 बमोशिम तर्ार गनुय पर्दयछ । 

(ख़) प्रत्रे्क चौमालसक व्र्लतत भएको एक मवहनालभत्र अलनिार्य रुपमा 
आन्तररक लेखा पररक्षण कार्य सम्पन्न गनुयपनेछ । 

(ग) आन्तररक लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको 15 दर्दनलभत्र प्रलतिेर्दन तर्ार 
गरी सम्बशन्ित कार्ायलर्लार्य उपलधि गराउन ुपनेछ । 

 

1.7. आन्तररक लेखापरीक्षणको पूिय तर्ारी 
(क) लेखापरीक्षकले आन्तररक लेखा परीक्षण प्रारम्भ गनुय पूिय कार्ायलर् 
प्रमखु/लेखा प्रमखुसँग र कार्ायन्िर्नमा संलग्न कमयचारी िा 
उपभोक्ताहरुसँग आिश्र्कता अनसुार प्रत्र्क्ष सम्पकय  राखी कार्य 
सम्पार्दनका सम्बन्िमा लनम्नललशखत पक्षहरुको िानकारी ललनपुर्दयछ : 
 कार्ायलर्को उद्देश्र्, 

कार्ायलर्ले सम्पार्दन गनुयपने विर्ाकलापहरु, 

कार्ायलर्का आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणाली (मापर्दण्ड, लनरे्दशिका, 
कार्यविलि) 

कार्यिमहरुको लक्ष्र् र प्रगलत वििरण, 

कार्यिम कार्ायन्िर्न र्ोिना, 
संभावित िोशखमको न्रू्लनकरणका लालग अपनार्यएको प्रणाली । 

(ख) आन्तररक लेखापरीक्षण गनुय पवहले लेखापरीक्षकले 
लनम्नललशखत मूलभूत पक्ष/र्दस्तािेिहरुको िानकारी राख्नपुर्दयछ:- 

आलथयक कार्यविलि तथा वित्तीर् उत्तरर्दावर्त्ि सम्बशन्ि ऐन, 

साियिलनक खररर्द ऐन तथा लनर्मािली, 
स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, 

सम्बशन्ित आलथयक िषयको आलथयक ऐन, 
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लनिामती सेिा ऐन र लनर्मािली तथा स्थानीर् सेिा सम्बशन्ि 
काननु, 

स्िास््र् सेिा ऐन तथा लनर्मािली, 
भ्रष्टाचार लनिारण ऐन तथा लनर्मािली, 
सरकारी खचयका लमतव्र्र्ीतता कार्म गने लनरे्दशिका, 
कोष तथा लेखा लनर्न्त्रण कार्ायलर्को कार्य संचालन लनरे्दशिका, 
एकल खाता कोष प्रणाली संचालन लनरे्दशिका, आन्तररक 
लेखापरीक्षण लनरे्दशिका आर्दी, 
बिेट खचय गने अशततर्ारी तथा लनरे्दिनहरु, 

सम्बशन्ित आ.ि.का बिेट िक्तव्र् माफय त िारी भएका रािस्ि 
तथा खचय सम्बन्िी नीलतहरु, 

स्िीकृत कार्यिम र कामका प्रकृलत, 

अशघल्लो अिलिको आन्तररक लेखापरीक्षण प्रलतिेर्दन तथा 
सझुािहरुको कार्ायन्िर्नको शस्थलत, 

अशघल्लो िषयको महालेखा परीक्षकको प्रलतिेर्दन र सझुािहरुको 
कार्ायन्िर्न शस्थलत, 

संघीर् सरकारका नीलत, लनरे्दिन, पररपत्र, लनरे्दशिकाहरु तथा 
कार्यविलिहरु, 

अन्र् सान्र्दलभयक ऐन, लनर्म, लनरे्दशिका एिं पररपत्रहरु, 

लेखापरीक्षण गररने लनकार्को सम्बन्िमा अन्र् लनकार्बाट 
भएका छानविन/लनरीक्षण अनगुमन प्रलतिेर्दन, 

कुनै साियिलनक लनकार्को काम कारिाहीको बारेमा साियिलनक 
सञ्चार माध्र्ाममा आएका िानकारीको विषर्, 

साियिलनक खररर्द अनगुमन कार्ायलर्बाट खररर्द सम्बन्िमा िारी 
भएका मापर्दण्ड तथा लनणयर्हरु । 

1.8. संभावित िोशखमको पूिायनमुान र अलभलेख :- 

(क) आन्तररक लेखापरीक्षण गने अलिकारीले प्रत्रे्क िषय 
आफ्नो कार्यक्षेत्र लभत्रका कार्ायलर्हरु र आलथयक प्रिासनसँग 
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सम्बशन्ित कमयचारीहरुको लागत अद्यािलिक गरी राख्न ुपनेछ 
। 

(ख) आन्तररक लेखापरीक्षण गने अलिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र 
लभत्रका कार्ायलर्हरुको लगत रातर्दा ती कार्ायलर्हरुको उद्देश्र्, 

गनुयपने प्रमखु कार्यहरु, खचय गने प्रविर्ाहरु र खचय हनुे क्षेत्रका 
बारेमा िानकारी ललर्राख्न ु पनेछ । साथै ती कार्ायलर्हरुमा 
हनुसक्ने साियिलनक स्रोत सािन तथा सम्पशत्तको वहनालमना, 
मस्र्ौटा, र्दरुुपर्ोग तथा चहुािटका संभावित क्षेत्र तथा 
िोशखमहरुका बारेमा पूिायनमुान गरी लेखा परीक्षकले सो बारेमा 
िानकारी ललन ुपर्दयछ । 

(ग) र्स्ता िोशखमहरुको पूिायनमुान गररएको कागिात एिं 
प्रमाणहरुलार्य अलभलेखीकृत गरी आन्तररक लेखापरीक्षण 
िाखामा राख्न ुपर्दयछ । 

1.9. आन्तररक लेखापरीक्षणको कार्यसम्पार्दन :- आ.ले.प. 
कार्यर्ोिना अनरुुप लेखापररक्षकले रे्दहार्को विलि अपनार्य 
आन्तररक लेखापरीक्षण कार्य सम्पार्दन गनुय पर्दयछ । 

(क) सम्बशन्ित कागिात एिं अलभलेखको अिलोकन गने, 

(ख) शिम्मेिार पर्दालिकारीसँग अन्तरविर्ा गरी सो को प्रमाण 
फार्यल साथ राख्न,े 

(ग) शे्रस्ता तथा अलभलेखको िाँच, लभडान तथा परीक्षण गने, 

(घ) प्रस्ततु कागिात तथा वििरणहरुका र्थाथयता र 
अलिकाररकताको परीक्षण गने, 

(ङ) सम्पादर्दत कामको आिश्र्कतानसुार नमूनाका रुपमा 
स्थलगत अिलोकन गने, आिश्र्क भएमा सोिपछु समेत गने, 

(च) आिश्र्कता अनसुार शिन्सी मालसामानको भौलतक परीक्षण 
गने, 

(छ) उपलधि सूचनाको विश्लषेण गने, 

(ि) परीक्षणबाट रे्दशखएका कैवफर्तको अलभलेखीकरण गरी 
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राख्न,े 

(झ) बेरुिकुो मस्र्ौर्दा प्रलतिेर्दन व्र्िस्थापनसँग छलफल गरी 
सम्बशन्ित कार्ायलर्मा अलभलेख समेत राख्न,े 

(ञ) अनसूुशच-2 को ढाँचामा प्रलतिेर्दन लेख्न,े 

(ट) भ्रष्टचारिन्र् र अन्र् गशम्भर प्रकृलतका बेरुि ु रे्दशखएमा 
लेखापररक्षकले तरुुन्तै सोको िानकारी कार्ायलर् प्रमखुलार्य 
दर्दनपुनेछ ।कार्ायलर् प्रमखुले सो बारेमा तत्कालै सम्बशन्ित 
लनकार्लार्य िानकारी गराउनपुनेछ, 

(ठ) अग्रीम आन्तररक लेखा पररक्षण गनुय पर्दाय कार्ायलर् प्रमखुको 
तोक आरे्दिमा ठेक्का, आपूलतय, सम्झौता, र्ोिनाका तथा 
कार्यिमहरुका विल भरपार्य आ.ले.प. गने अलिकारीबाट 
आ.ले.प. सम्पन्न गरी भकु्तानीका लालग पेि गनुयपने छ । 

1.10. आन्तररक लेखापरीक्षण गर्दाय ध्र्ान दर्दनपुने मतुर् 
कुराहरु  :- आन्तररक लेखापरीक्षण गर्दाय लेखापरीक्षकले 
रे्दहार्का विषर्हरुमा ध्र्ान केशन्द्रत गनुय पनेछ । 

(क) आलथयक कारोबारमा गशणतीर् िदु्धता भए/नभएको   

(ख) स्िीकृत िावषयक कार्यिम अनसुार आलथयक कारोिार 
सञ्चालन भए/नभएको, 
(ग) कार्यिम तथा वित्तीर् कारोिारका कार्य सञ्चालन प्रचललत 
काननलेु लनिायरण गरेको प्रविर्ा अनरुुप भए/ 

नभएको, 
(घ) विलनर्ोशित (चाल ुर पूशिगत खचय खाता) , िरौटी, आन्तररक 
रािश्व संकलन खाता, विभाज्र् कोष खाता, संशचत कोष खाता 
कार्यसंचालन कोष लगार्त अन्र् कोषको र्दरुुपर्ोग हानी 
नोक्सानी, वहनालमना िा मस्र्ौटा भए/नभएको, 
(ङ) प्रचललत काननु द्वारा तोवकएको र्दरबन्र्दी िा अलिकार प्राप्त 
अलिकारीबाट लनणयर् भए अनरुुप रािश्व असलु गरे/नगरेको, 
(च) असलु भएको रािस्ि तोकीएको कार्यविलि अनरुुप र्दाशखला 
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गरे/नगरेको, 
(छ) लनदर्दयष्ट कार्यविलि अनरुुप िरौटीको आम्र्दानी तथा खचय 
गरे/नगरेको, 
(ि) वित्तीर् प्रलतिेर्दनहरु प्रचललत कानूनले लनदर्दयष्ट गरे अनरुुपको 
ढाँचा र समर्मा तर्ार भए/नभएको, 
(झ) वित्तीर् प्रलतिेर्दनहरु विश्वासनीर् भए/नभएको, 
(ञ) लनिायररत ढाँचा र प्रविर्ा अनरुुप कारोिारको लेखाङ्कन 
गरे/नगरेको, 
(ट) भौलतक सम्पलतको उपर्ोग तथा लेखाङ्कन प्रचललत काननु 
र लनदर्दयष्ट प्रविर्ा अनरुुप भए/नभएको, 
(ठ) भौलतक सम्पशत्तको वहनालमना तथा हानी नोक्सानी हनु 
नपाउने भण्डारण तथा लनर्न्त्रणको व्र्िस्था भए/नभएको 
(ड) शिन्सी लनरीक्षण प्रलतिेर्दनमा ममयत र लललाम लबिी गने 
भलन औल्र्ार्एका मालसामानहरु समर्मै लललाम लबिी 
गरे/नगरेको, 
(ढ) लनिायररत मापर्दण्ढको अनसुरण गरे नगरेको र मापर्दण्ड 
विपरीत हनुे गरर कार्य भए/नभएको, 
(ण) व्र्िस्थापनलार्य आन्तररक लेखापरीक्षणबाट उपलधि 
गरार्एको सझुाबहरुको कार्ायन्िर्न भए/नभएको, 
(त) सञ्चाललत कार्यिमको उपलशधि लनिायररत उद्देश्र् र लक्ष्र् 
अनरुुप भए/नभएको, 
(थ) संचाललत कार्यिममा भएको आम्र्दानी र खचय तथा भौलतक 
प्रगलत लनिायररत प्रविर्ा अनरुुप साियिलनक गरे/नगरेको, 
(र्द) कार्य प्रविर्ामा आन्तररक लनर्न्त्रणको संस्थागत व्र्िस्था 
भए/नभएको, भएको भए कार्ायत्मक भए/नभएको, 
(ि) कार्ायलर्को स्िालमत्िमा रहेको सरकारी सम्पशत्तका 
व्र्िस्थापन प्रभािकारी भए/नभएको, 
(न) िावषयक खररर्द र्ोिना तर्ार गरे नगरेको र खररर्द ऐनको 
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प्राििान मतुाविक अिलम्िन भए/नभएको, 
(प) प्रलतिद्धता अलभलेख सम्बन्िमा महालेखा लनर्न्त्रक 
कार्ायलर्ले तोकेको रकम भन्र्दा बढी लागत भएका खररर्द 
सम्झौताको प्रलतिद्धता वििरण प्राप्त भए/नभएको, 
(फ) तलबी प्रलतिेर्दन पाररत गरी मात्र तलब खचय गरे/नगरेको, 
(ब) आम्र्दानी तथा खचय र त्र्सको लेखाङ्कन प्रचललत कानूनद्वारा 
लनिायररत प्रकृर्ा अनसुार भए/नभएको, 
(भ) आलथयक कारोिारलार्य प्रमाशणत गने कागिातहरु संलग्न 
भए/नभएको, 
(म) कारोिारलार्य पषु्यार्य गने कागिात अिीकार प्राप्त 
अलिकारीबाट प्रमाशणत भए/नभएको, 
(र्) भ्र्ाट र्दताय िालासँग खररर्द गरे नगरेको, अलग्रम कर कट्टी 
गरे/नगरेको, नेपालमा उत्पादर्दत मालसामानलार्य कानूनमा 
व्र्िस्था भए बमोशिम प्राथलमकता दर्दए/नदर्दएको, 
1.11.आन्तररक लेखापररक्षण प्रलतिेर्दन 

(क) आन्तररक लेखापरीक्षण गर्दाय रे्दशखएका कैवफर्तहरुको 
सम्बन्िमा कार्ायलर् प्रमखु र लेखा प्रमखुसँग छलफल गरी 
तत्काल फर्छ्यौट हनु सक्ने कैवफर्तहरु तत्कालै फर्छ्यौट गरार्य 
से्रस्ता र्दरुुस्त राख्न लगाउन ुपनेछ । 

(ख) अघील्लो िषयको आन्तररक लेखापररक्षण गर्दाय रे्दशखएका 
कैवफर्तहरु मध्रे् फर्छ्यौट भएका कलमहरु आन्तररक 
लेखापररक्षकले लनस्सा लगार्य लगतबाट हटाउन ुपर्दयछ । 

(ग) आन्तररक लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्य के्षत्र लभत्रका 
कार्ायलर्हरुको बेरुिकुो एकीकृत िावषयक लगत आलथयक िषय 
समाप्त भएको र्दरु्य मवहनालभत्र एक/एक प्रलत कार्यपाललका र 
महालेखा परीक्षणको लेखापररक्षक डोर समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

(घ) लेखापरीक्षण गर्दाय गशम्भर प्रकृलतको बेरुिहुरु 
(िस्तै:मस्र्ौट, वहनालमना, सरकारी हानी नोक्सानी, सरकारी 
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सम्पशत्तको र्दरुुपर्ोग) भएको रे्दशखएमा लेखापरीक्षकले तरुुन्त 
कार्ायलर् प्रमखु र कार्यपाललकालाई िानकारी दर्दनपुने छ । 
कार्ायलर् प्रमखुले तत्कालै सो को िानकारी सम्बशन्ित 
लनकार्लार्य गराउनपुनेछ । र्दर्द र्स्ता वहनालमना िा मस्र्ौट 
गने व्र्शक्त फरार हनुे अिस्था हनुे रे्दशखएमा तरुुन्तै लछटो 
सािनबाट स्थानीर् प्रिासनलार्य िानकारी दर्दनपुनेछ । 

(ङ) आन्तररक लेखापरीक्षकको िावषयक प्रलतिेर्दन तर्ार भएपछी 
पेि गनुय पूिय सम्बशन्ित कार्ायलर्का प्रमखु, लेखा प्रमखु र अन्र् 
सम्बशन्ित कमयचारीहरु िीच प्रलतिेर्दन उपर छलफल गरार्य 
कार्म भएका बेरुिहुरुको लगत राशख मार्न्रू्ट गनुय पनेछ । 

1.12.आन्तररक लेखापरीक्षण कार्यको अनगुमन 

(क) नगरपाललकाले तोकेको पर्दालिकारी िा प्रमखु प्रिासकीर् 
अलिकृत िा तोकीएको अन्र् कुनै अलिकृत कमयचारीले आन्तररक 
लेखा पररक्षणको िममा आिश्र्कता अनसुार स्थलगत रुपमा 
अनगुमन गनय सक्नेछ । 

(ख) अनगुमन गनय तोवकएको अलिकारीबाट अनगुमन गर्दाय 
आन्तररक लेखापरीक्षणको उद्देश्र् तथा कार्यक्षेत्र अनरुुप 
प्रभािकारी रुपमा कार्य सम्पार्दन भए नभएको, आन्तररक 
लेखापरीक्षण कार्यमा अपनार्एको प्रकृर्ा, प्रर्ोग भएको अलडट 
नोट, परीक्षण सूची र कार्ायलर्गत वििरण फारामलार्य मतुर् 
आिार ललन ुपनेछ । 
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खण्ड-र्दरु्य 
आन्तररक लेखा परीक्षकका लालग आचार संवहता 

 

२.१ पषृ्ठभलूम: 
आन्तररक लेखापरीक्षकले आफ्नो पेिा प्रलत लनष्ठािान भई 
प्रचललत कानूनले तोकेका काम, कतयव्र् तथा शिम्मेिारी लनिायह 
गर्दाय उच्च नैलतक आचरण कार्म राख्नपुर्दयछ।आन्तररक 
लेखापरीक्षकको लनष्ठा, स्ितन्त्रता, लनष्पक्षता, गोपनीर्ता र 
पेिागत नैलतक आचरण तथा मूल्र् मान्र्ताको पालनाबाट 
कृष्णनगर नगरपाललकाको कानूनी ििाफरे्दहीता पूरा गनय, 
आन्तररक लेखापरीक्षण कार्यप्रलत सरोकारिालाहरूको विश्वास 
अलभिृवद्ध गनय र साियिलनक क्षेत्रमा पारर्दशियता एिम ्
उत्तरर्दावर्त्ि प्रिद्धयन गनय सवकने त्र्लाई हृर्दरं्गम गरी र्ो 
आचारसंवहता तर्ार गरीएको छ। 

2.2 आचरण सम्बन्िी आिारभूत लसद्धान्तहरु : 
१. सर्दाचाररता(Integrity): आन्तररक लेखापरीक्षकको 
सर्दाचाररताले लनि प्रलत िनविश्वाि स्थावपत गर्दयछ र र्सको 
पालनाबाट लनिले गरेका लनरुपणमा भर पने आिार प्रर्दान 
गर्दयछ. 
१.१ आफ्नो काम र्मान्र्दारी, लनष्ठा र शिम्मेिारीपूियक 
सम्पार्दन गने। 

१.२ कार्यसम्पार्दन गर्दाय प्रचललत कानूनको पालना गने, कानून 
र पेिा अनसुार गनुय पने आिश्र्क कार्य गने। 

१.३ िानीबझुी कुनै गैरकानूनी विर्ाकलापमा संलग्न हनु 
नहनुे र आन्तररक लेखापरीक्षण पेिा िा संगठनको अवहत हनुे 
कुनै पलन काममा संलग्न हनु नहनुे। 

1.4 संगठनको बैिालनक एिम ्नैलतक उद्देश्र्को सम्मान गरै्द 
उक्त उद्देश्र् प्रालप्तमा र्ोगर्दान गने 
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१.5 सर्दाचाररता र र्मान्र्दाररता आचार संवहताका आिारभूत 
मान्र्ता।र्सले लनष्पक्ष व्र्िहार तथा सत्र्तालाई समेटेको 
हनु्छ।आन्तररक लेखापररक्षण गर्दाय लनष्ठािान एिम ् स्पष्टिार्दी 
भई साियिलनक वहतलाई सरै्दि ध्र्ान दर्दएर लेखापररक्षण 
कार्यप्रलत लनष्ठा प्रकट गनुय पर्दयछ। 

1.6 सरोकारिालाको दृवष्टमा आचरणमालथ प्रश्न नउठ्नेगरी 
आफ्नो व्र्िहार, सीप र काम अलभव्र्क्त हनु पर्दयछ। 

1.7 आन्तररक लेखापरीक्षण पेिा प्रलत र्मान्र्दार भई स्िाथयगत 
विचारबाट मकु्त भएर पेिागत विश्वसनीर्ता कार्म गर्दयछ। 

1.8 कानूनी व्र्िस्था अनरुुप काम, कतयव्र् र अलिकार तथा 
आन्तररक लेखापरीक्षण नीलत, लनरे्दिन, कार्यनीलत र कार्यविलिको 
पूणय िानकारी राशख तर्दानसुार आफ्नो कतव्र्यको पररपालनामा 
प्रलतिद्ब रहन ुपर्दयछ। 

1.9 आन्तररक लेखापरीक्षण गने लनकार् िा सरोकारिालासँग 
कुनै पलन उपहार, र्दान, र्दातव्र् र गैरकानूनी वकलसमको लाभ 
प्राप्त गनुय गराउन ुहुँरै्दन।  

2. िस्तगुत(Objectivity): आन्तररक लेखापरीक्षकले 
लेखापरीक्षणको िममा सूचना सङ्कलन मूल्र्ांकन र संचार गर्दाय 
उच्चतम पेिागत लनष्पक्षता प्रर्दान गनुय पनेछ।आन्तररक 
लेखापरीक्षकले सबै सान्र्दलभयक पररशस्थलतहरूको सन्तलुलत 
मलु्र्ांकन गनुय पर्दयछ र लनरुपणका िममा व्र्शक्तगत स्िाथय र 
अन्र् कुराहरूबाट अनािश्र्क रूपमा प्रभावित हनु ुहुँरै्दन। 

३. गोपनीर्ता(Confidentiality): आन्तररक लेखापरीक्षकले 
आफुले प्राप्त गरेको सूचनाको मूल्र् र स्िालमत्िलाई सम्मान गनुय 
पनेछ र कानूनी िा पेिागत र्दावर्त्िको अिस्थामा बाहेक 
पररक्षणका िममा प्राप्त सूचना अनालिकृत रूपमा खलुासा गनुय 
हुँरै्दन। 

3.1 आफ्नो कतयव्र्पालनाको लसललसलामा प्राप्त गरेको िा 
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िानकारीमा आएको सूचनाको साििानीपूियक प्रर्ोग गने र 
त्र्स्ता सूचनाको संरक्षण समेत गनुय पनेछ। 

3.2. कानून विपरीत र संगठनको िैिालनक एिं नैलतक 
उद्देश्र्लाई हालन परु्ायउने गरर व्र्शक्तगत फाईर्दा एिं अन्र् 
प्रर्ोिनको लालग सूचनाको प्रर्ोग गनुय हरैु्दन ।  

4. सक्षमता (competency) : आन्तररक लेखापरीक्षकले आफूले 
प्राप्त गरेको सूचनाको मलु्र् र स्िालमत्िलाई सम्मान गनुयपनेछ 
र कानूनी िा पेिागत र्दावर्त्िको अिस्थामा िाहेक पररक्षणका 
िममा प्राप्त सूचना अनालिकृत रुपमा खलुासा गनुय हुँरै्दन । 

4.1. आफूसँग आिश्र्क ज्ञान, सीप र अनभुि भएका सेिामा 
मात्र संलग्न हनु ुपर्दयछ । 

4.2. आफ्नो पेिागत र्दक्षता, सेिाको प्रभािकाररता र 
गणुस्तरलाई लनरन्तर अलभिृवद्ध गनय प्रर्त्निील रहन ुपर्दयछ । 

4.3. आन्तररक लेखापरीक्षण कार्यविलि, व्र्िहाररक र पेिागत 
र्दक्षतामा आिाररत हनुे भएकाले आन्तररक लेखापरीक्षणमा र्स 
सम्बशन्ि ज्ञान, अनभुि, र्ोग्र्ता र र्दक्षता हनुपुर्दयछ ।आन्तररक 
लेखापरीक्षण कार्यर्दक्षता एिं तटस्थ रुपमा सम्पन्न गनय सरै्दि 
पेिागत मान अनरुुप गनुय पर्दयछ । आन्तररक लेखापरीक्षकमा 
प्रचललत लेखापरीक्षण, लेखा, वित्तीर् व्र्िस्थापन र अन्र् 
विषर्सँग सम्बशन्ित मापर्दण्ड, नीलत तथा कार्यविलिको ज्ञान 
अभ्र्ास हनुपुर्दयछ ।आन्तररक लेखापरीक्षणले आन्तररक 
लेखापरीक्षण गररने लनकार्को कार्यसम्पार्दनसँग सम्बशन्ित 
काननुी व्र्िस्था, लसद्धान्त तथा मापर्दण्डहरुको ज्ञान हालसल 
गरेको हनु ुपर्दयछ । 

4.4. आफूमा नभएको र्दक्षता, क्षमता र अनभुि रे्दखाउन खोज्न ु
हुँरै्दन । आफ्नै क्षमता सवहत लनश्पक्षता पूियका र्दावर्त्ि लनिायह 
गर्दाय पेिागत मर्ायर्दा कार्म गनुयपर्दयछ । 

4.5. आन्तररक लेखापरीक्षण कार्य कुिलतापूियक सम्पार्दन गनय 
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आिश्र्क पने ज्ञान, लसप, कुिलता र व्र्शक्तगत गणु समर् 
सापेक्ष र अद्यािलिक रुपमा कार्म राख्न एक आपसमा 
अनभुिका आर्दान-प्रर्दान गनुय पर्दयछ । 

4.6. आन्तररक लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गने लनकार् र 
संस्थाको सञ्चालन व्र्िस्थाको िारेमा राम्रो ज्ञान हनुपुर्दयछ 
।आन्तररक लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्यमा लाग ुहनेु लेखा तथा 
लेखापरीक्षण मान, वित्तीर् व्र्िस्थापनका लसद्धान्त प्रविर्ा र 
प्रचलनबारे िानकारी राशख सो को सरै्दि पररपालना गनुय पर्दयछ । 

4.7. लेखापरीक्षणमा प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण, मूल्र्ाङ्कन, 

प्रलतिेर्दनका प्रस्तलुतकरण, सझुाि तथा लेखापरीक्षण मन्त्व्र् िारी 
गर्दाय र िाँच तथा परीक्षण पद्धलत, कार्ायन्िर्न विलि र 
लेखापरीक्षण कार्यको नलतिा मूल्र्ांकन गरी प्रलतिेर्दन तर्ार 
गर्दाय समेत उशचत पेिागत सतकय ता अपनाउन ुपर्दयछ । 

4.8. पेिागत र्दक्षता अलभिृवद्ध गनयका लालग प्रत्रे्क िषय 
सरकारी बिेट, लेखा तथा लेखापरीक्षणको लसद्धान्त र सो को 
विकासिम, आलथयक कार्यविलि ऐन तथा लनर्म, कर, रािस्ि, 

साियिलनक खररर्द, साियिलनक ििाफरे्दही, आन्तररक लनर्न्त्रण 
प्रणाली लगार्त वित्तीर् व्र्िस्थापनसँग सम्बशन्ित पक्षको 
अनिरत पेिागत शिक्षा अन्तगयत व्र्िहाररक ताललम हालसल 
गनुय पर्दयछ । 

4.9. आफूसँग भएको पेिागत ज्ञान, अभ्र्ासमलुक सीप, 

कार्यर्दक्षता र अनभुिलाई अलभिृवद्ध गनय लनरन्तर पेिागत शिक्षा 
र ताललममा सहभागी हनु ुपर्दयछ । 

2.3. आन्तररक लेखापररक्षकले पालना गनुय पने आचरणहरु : 
आचरण मालथ उल्लेशखत लसद्धान्त समेतका आिारमा र्दहार्मा 
उल्लेशखत आचरण पालना गनुय आन्तररक लेखा पररक्षकको 
कतयव्र् हनुेछ । 

2.4. लेखापरीक्षकको आचारसंवहताको पालना भए नभएको 
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सम्बन्िमा कार्यपाललकाले तोके अनसुारको आचारसंवहता 
अनगुमन सलमलतबाट अनगुमन गनय सवकने छ । 

 

खण्ड-तीन 

विविि 

 

1. र्स कार्यविलिले नसमेटेका विषर्हरु प्रचललत कानून, 

नगरपाललकाको नगर सभा  तथा कार्यपाललकाको लनणयर् र लनरे्दिन 
तथा महालेखा लनर्न्त्रणको कार्ायलर्बाट िारी भएको आन्तररक 
लेखापरीक्षण सम्बशन्ि कार्यविलि तथा लनरे्दशिकालार् आिार ललन ुपने 
छ । 

2. र्ो कार्यविलि कृष्णनगर नगरपाललकाको नगर सभाबाट स्िीकृत भई 
लाग ुहनुे लमलत तोवकएको लमलतबाट लाग ुहनुेछ । 

 

अनसूुची-1 

कृष्णनगर नगरपाललका नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

कृष्णनगर कवपलिस्त ु

आन्तररक लेखापरीक्षणको कार्यर्ोिना  
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अनसूुची २  

आन्तररक लेखापरीक्षणको ढांचा 
कृष्णनगर नगरपाललका नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

आ.ि.२०…../०…… को आन्तररक लेखापरीक्षण प्रलतबेर्दन 

परीक्षणको अिलि: लमलत .........रे्दशख .........सम्म 

कार्ायलर् प्रमखु को नाम :.....................        स्िीकृत िावषयक 
बिेट रु.:.......... 
आलथयक प्रिासन िाखा प्रमखुको नाम :............      आ.ले.प.िाखा 
प्रमखुको नाम:.................. 

 

 

आलेप गनेको  

नाम: 
पर्द:  

र्दस्तखत: 
लमलत: 
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                                                                     विजय कुमार काकी 
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लत  
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गनुयपने  
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गनुयप
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प्रमाशणत गनेको  

नाम : 

पर्द  : 

र्दस्तखत : 

लमलत :  


