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शासकीय लेखापरीक्षक नेमणूक धोरण 

 रिझर्व ह् बॅंक ऑफ इंडियाने दि.२७/०४/२०२१ िोजी संिर्ह कं्र. RBI/2021-22/य ु 

Ref.No.DoS. Co.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 ने बॅंकांकि े वैधाननक लेखा पिीक्षक 
नेमण्यासाठी मार्हिर्हक तत्वे कळववली असून त्याप्रमाणे ज्या त्या बॅंकेमध्ये लेखापिीक्षक 
नेमण्यासाठी मा.संचालक मंिळाच्या मंजूिीने एक धोिण ननश्चचत किण्यास कळववले आ्े. 
त्यानुसाि वैधाननक लेखापिीक्षक नेमणूकी बाबत खालीलप्रमाणे धोिण ननश्चचत किण्यात येत 
आ्े.  

 वैधाननक लेखा पिीक्षक नेमणूकीचे धोिण या संिर्ाहत रिझर्व ह् बॅंकेने पाठववलेल्या 
मार्हिर्हक सुचना बॅंककंर् िेग्युलेर्न अ ॅक्ट १९४९ कलम ३०(१अ) नुसाि दिलेल्या आ्ेत. पुढे या 
सुचना आर्थहक वर्ह सन २०२१-२२ पासून लार्ू ्ोतील.  

नार्िी स्कािी बॅंकांना या सुचना प्रथमच लार्ू ्ोत असल्याने सन २०२१-२२ या 
आर्थहक वर्ाहच्या िसुर् या स्ामा्ी पासून त्यांना सुचना लार्ू किता येतील जेणे कन न त्यास 
पुढे अिथळा ननमाहण ्ोणाि ना्ी.  

 नार्िी स्कािी बॅंकांना ििवर्ी लेखापिीक्षक नेमणूक/फेि नेमणूक यासाठी रिझर्व ह् 
बॅंकेच्या पयहवेक्षक ववर्ार् (Department of Supervision) ची पूवह पिवानर्ी घ्यावी लारे्ल. 
या कािणासाठी ििवर्ी दि.३१ जुलै पूवी अर्ा पिवानर्ीची मार्णी किावी लारे्ल. मुंबई 
ववर्ार्ातील बॅंकांना रिझर्व ह् बॅंकेच्या सेंट्रल ऑकफसच्या सुपिश्र्व्जन ववर्ार्ाकि े पिवानर्ी 
मार्णी किावी लारे्ल.  

लेखापरीक्षक संख्या आणण शाखा व्याप्ति –  

 रु.१५,०००/- कोटीच्या आतील मालमत्ता असणार् या बॅंकांना ककमान एका लेखापिीक्षण 

संस्थेची [(Partnership firm/Limited liability partnership (LLPS)] नेमणूक किावी 
लारे्ल. लेखापिीक्षकांची संख्या ककती ठिवायची याचा अर्धकाि या धोिणामध्ये ननश्चचत केली 

असून बॅंकेच ेमालमत्ता, कायाहलयांची संख्या, र्वयव्ाि, संर्णकीकिणाची र्वयाश्तत इ. पा्ून एका 
लेखापिीक्षण संस्थेची नेमणूक किण्याच ेननश्चचत केले आ्े.  
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लेखापरीक्षण व्याप्ति –  

 वैधाननक लेखा पिीक्षकांनी ििवर्ी बॅंकेच्या सवह र्ाखा आणण मुख्य कायाहलयाच्या 
कामकाजाची तपासणी किावी. तसेच ििवर्ी एकूण कजह खात्यांपैकी ककमान रु. ५ लाखांच े
विील सवह कजह खात्यांची तपासणी किावी.  

लेखापरीक्षक यांची पात्रिा –  

 रिझर्व ह् बॅंक ऑफ इंडियाने ननश्चचत केलेल्या Annexure-I (सोबत जोिल्याप्रमाणे) 
नुसाि आपल्या बॅंकेसाठी रु.१०००/- कोटीच्या आतील मालमत्ता असल्याने आपणांस ऑिीट 
फमहसाठी खालील पात्रता असावी.  

१) भागीदार संख्या – ऑडिट किणांर् या फमहमध्ये पूणहवेळ ककमान िोन र्ार्ीिाि असावे 
लार्तील. तसेच ्े र्ार्ीिाि या फमहमध्ये ककमान तीन वर्े र्ार्ीिाि असले पाद्जेत.  

२) या र्ार्ीिािापैकी ककमान एक पूणह वेळ र्ार्ीिाि ्ा चाटहिह अकौंटट असला पाद्जे.  
३) या र्ार्ीिािापैकी ककंवा पर्ािी चाटहिह अकौंटट पैकी एक जण CISA/ISA ची र्ैक्षणणक 

पात्रता धािक असावा. फमहची ननवि कित असताना ्ी पात्रता असणांर् या फमहला 
प्राधान्य द्यावे. मात्र अर्ी पात्रता धािण किणािा चाटहिह अकौंटट या फमहर्ी ककमान 
एक वर्ह सलग्न असावा. (अर्ी पात्रता धािण किणे आपल्या आकािाच्या बॅंकेस 
बंधनकािक ना्ी.)  

४) अनुभव – या फमहला र्वयापािी अथवा स्कािी बॅंकांतील ऑडिट कामाचा ककमान 
अनुर्व स्ा वर्ाहचा असणे आवचयक आ्े. मात्र अर्ा संस्था संम्मीलीत (merg) ्ोत 
असतील ति ककमान िोन वर्े संम्मीलनास पूणह ्ोणे आवचयक आ्े.  

५) स्टाफ – या फमहकि े र्वयवसानयक स्टाफची संख्या ककमान आठ असावी. ्ी संख्या 
मोजताना त्यांना ऑडिट कामाची अनुर्व र्दृ्त धिला जाईल. तसेच या फमहसोबत 
ककमान एक वर्े काम कित असणे आवचयक आ्े. (या र्वयनतरिक्त विील पात्रता 
ननकर् ठिवताना सोबतच्या Annexure प्रमाणे रिझर्व ह् बॅंकेने ठिवलेले पात्रता ननकर् 
सूचना आणण नेमणुकीची पध्ित याचा अवलंब किणे आवचयक आ्े.)  
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अन्य अटी  -  

१) बॅंकेच्या संचालक मंिळाने लेखापिीक्षकांच्या स्वायत्ततेबाबत जार्रुक ि्ाणे याबाबत 
का्ी र्ंका/मुद्िा असल्यास रिझर्व ह् बॅंकेच्या संबंधीत कायहलयार्ी संपकह  किावा. 

२) या संिर्ाहत लेखा पिीक्षकांनी्ी र्वयवस्थापन मंिळाच े स्कायह नसेल ककंवा माद्ती 
ममळत नसेल ति बॅंकेच्या ऑडिट कममटीर्ी संपकह  किावा तसेच याबाबत रिझर्व ह् 
बॅंकेच्या संबंधीत कायाहलयास माद्ती द्यावी.  

३) बॅंकेच्या कंकिट ऑडिटिना संबंधीत ऑडिट वर्ाहच्या पुढे एक वर्हपयतं वैधाननक 
लेखापिीक्षण किता येणाि ना्ी. तसेच का्ी लेखापिीक्षणा र्वयनतरिक्त अन्य कामे 
किीत असल्यास (कंपनी अ ॅक्ट २०१३ कलम १४४ या संिर्ह घ्यावा.) त्यांना्ी एक 
वर्ाहसाठी वैधाननक लेखापिीक्षक म््णून नेमता येणाि ना्ी. मात्र वैधाननक 
लेखापिीक्षण काळात प्रत्यक्ष लेखापिीक्षनणाच्या कायाहत संिर्ह नसेल अर्ा कामाची 
सेवा िेता येईल. मात्र याबाबत संचालक मंिळाच्या ननणहयांने या बाबी ननश्चचत किता 
येतील. ्ा संिर्ह र्वयश्क्तर्: काम किणार् या एका चाटहिह अकौंटटच्या र्ार्ीिाि म््णून 
अन्य फमहमध्ये स्र्ार् असल्यास त्यांना्ी लार्ू ्ोईल. 

लेखापरीक्षक नेमणूक कालावधी -      

१) लेखापिीक्षकांच्या स्वायत्तता अबार्धत िा्ण्यासाठी त्यांची नेमणूक सलर् तीन वर्ाहसाठी 
िाद्ल मात्र त्यांनी पात्रता ननकर् कायम पूणह केले असावेत. एका वर्ाहसाठी एखाद्या 
लेखापिीक्षकांना कमी किण्याचा अर्धकाि बॅंकेस िा्ील. मात्र त्यास रिझर्व ह् बॅंकेची पूवह 
पिवानर्ी घेणे आवचयक िा्ील.  

२) एखाद्या लेखापिीक्षण फमहचा तीन वर्ाहचा कालावधी संपू्टात आला ति त्यांना पुढे 
स्ा वर्े फेिनेमणूक किता येणाि ना्ी. 

३) एका फमहला एकूण आठ नार्िी स्कािी बॅंकांच ेलेखापिीक्षण एका वेळी किता येईल.  
४) वेर्वेर्ळ्या ऑिीट फमहमध्ये समान र्ार्ीिाि असेल ति लेखापिीक्षण कामासाठी ती 

एकच फमह आ्े असे र्दृ्त धिणेत येईल. फमह िसुिी असली तिी समान र्ार्ीिाि 
असल्यास त्यांना ऑडिट च ेकाम िेता येणाि ना्ी.  
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लेखापरीक्षण शुल्क आणण खचच –  

 या संिर्ाहत स्काि कायद्यातील तितूिीत अनसुन न लेखापिीक्षण र्ुल्क ननश्चचत 
किता येईल.  

 बॅंकेच ेआकािमान, संर्णक र्वयवस्था, र्ाखा संख्या ध्यानात घेवनू र्ुल्क आकािणी 
किावी. संचालक मंिळास लेखापिीक्षक नेमणूक किताना याबाबत रिझर्व ह् बॅंकेकि ेमर्फािसीस् 
प्रस्ताव पाठवता येईल. या धोिणास संचालक मंिळ सर्ा दि.१६/०६/२०२१ च्या ठिाव कं्र.६     
ने मंजुिी असून बॅंकेच्या संकेत स्थळावि यास प्रमसध्िी िेणेत आली आ्े.  

(सोबत रिझर्व ह् बॅंक Annexure–I)    

 

असस.जनरल मॅनेजर    मुख्य कायचकारी अधधकारी    अध्यक्ष 


