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नपेाल चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्स ्ऐन, २०५३ 

 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

                २०५३।१०।१७ 

संशोधन गने ऐन 

१.  नेपाल चार्टर्ट एकान्रे्न्र्स ्(पहहलो संशोधन) ऐन, २०५९       २०५९।३।२४ 

            प्रमाणीकरण र प्रकाशशि मममि 

२.  गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल  

    काननु संशोधन गने ऐन, २०६६                          २०६६।१०।७ 

३.  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२         २०७२।११।१३ 

४.  नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई  

    संशोधन गने ऐन, २०७५       २०७५।११।१९ 

२०५३ सालको ऐन नं. २२ 

................. 

नपेाल चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्स ्संस्थाको स्थापना र व्यिस्था गनट बनकेो ऐन 

 

प्रस्िािनााः राष्ट्रको आमथटक हिकास गनटको मनममत्त लेखाको महत्ि िथा लेखा व्यिसायीको आमथटक 
एिं सामाशिक उत्तरदाहयत्ि प्रमि िनचेिना िगाई लेखा व्यिसायको सम्बन्धमा सामाशिक मान्यिा 
िथा हिश्वास अमििहृि गनट र लेखा व्यिसाय एिं लेखाको महत्ि प्रमि लेखा व्यिसायीको उत्तरदाहयत्ि 
बोध गराई लेखा व्यिसायको हिकास, संरक्षण र सम्बिटन गनटको लामग नेपाल चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्स ्
संस्थाको स्थापना र व्यिस्था गनट िाञ्छनीय िएकोले, 

श्री ५ महारािामधराि िीरेन्र िीर हिक्रम शाहदेिको शासनकालको पच्चीसौं िर्टमा संसदले 
यो ऐन बनाएको छ । 

                                                           


  यो ऐन संिि ्२०६५ साल िेठ १५ गिे देशख लागू िएको । 

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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पररच्छेद – १ 

प्रारशम्िक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्स ्ऐन, २०५३” 
रहेको छ । 

(२) यो ऐनको दफा २९ र ४९ नपेाल सरकारले नपेाल रािपरमा सूचना 
प्रकाशन गरी िोकेको मममिदेशख र अन्य दफाहरु िरुुन्ि प्रारम्ि हनुेछन ्। 

 

२. पररिार्ााः हिर्य िा प्रसंगले अको अथट नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “संस्था” िन्नाले दफा ३ बमोशिम स्थापना िएको नेपाल चार्टर्ट 
एकाउन्रे्न्र्स ्संस्था सम्िन ुपछट । 

(ख) “पररर्द्” िन्नाले दफा ७ बमोशिम गठन िएको पररर्द् सम्िन ुपछट । 

(ग) “अध्यक्ष” िन्नाले पररर्द्को अध्यक्ष सम्िन ुपछट । 

(घ) “उपाध्यक्ष” िन्नाले पररर्द्को उपाध्यक्ष सम्िन ुपछट । 

(ङ) “पार्टद्” िन्नाले पररर्द्को सदस्य सम्िन ुपछट र सो शब्दले अध्यक्ष िथा 
उपाध्यक्षलाई समेि िनाउँछ । 

(च) “कायटकारी मनदेशक” िन्नाले दफा ३८ बमोशिम मनयकु्त िएको कायटकारी 
मनदेशक सम्िन ुपछट । 

(छ) “सदस्य” िन्नाले यस ऐन बमोशिम संस्थामा नाम दिाट गराई संस्थाको 
सदस्यिा प्राप्त गरेको व्यशक्त सम्िन ुपछट । 

(ि) “चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्” िन्नाले दफा १६ को उपदफा (२) बमोशिम 
संस्थाको सदस्यिा प्राप्त गरेको व्यशक्त सम्िन ुपछट । 

                                                           


   दफा २९ र ४९ संिि ्२०५९ साल श्रािण १ गिेदेशख लागू प्रारम्ि हनुे गरी िोकेको । ( मममि 
२०५९।४।१ को रािपर अनसुार) । 


   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(ि१) “फेलो चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र् (एम.सी.ए.)” िन्नाले दफा १७ बमोशिम संस्थाको 
सदस्यिा प्राप्त गरेको संस्था सम्िन ुपछट । 

(ि) “दिाटिाला लेखापरीक्षक (रशिष्टर्ट अमर्र्र)” िन्नाले लेखापरीक्षक सम्बन्धी 
ऐन, २०३१ बमोशिम लेखापरीक्षकको प्रमाणपर प्राप्त व्यशक्त सम्िन ु    
पछट । 

(ञ) “पेशागि प्रमाणपर” िन्नाले पेशागि रुपमा लेखा व्यिसाय गनट दफा २८ 
बमोशिम प्रदान गररएको प्रमाणपर सम्िन ुपछट । 

 (ञ१) “लेखापरीक्षण” िन्नाले पेशागि प्रमाणपर मलई प्रचमलि कानून 
बमोशिम गररने लेखापरीक्षण सम्िन ुपछट । 

(ञ२) “हिदेशी लेखा व्यिसायी संस्था” िन्नाले हिदेशी मलुकुमा सािटिमनक लेखा 
व्यिसायलाई मनयमन गने अमधकार प्राप्त िएको राहष्ट्रय स्िरको चार्टर्ट 
एकाउन्रे्न््स संस्था िा सो सरहको लेखा व्यिसायी संस्था सम्िन ुपछट । 

(ञ३) “लेखामान बोर्ट (एकाउन्र्ीङ्ग स्रै्ण्र्र्डसट बोर्ट)” िन्नाले दफा १५क. बमोशिम 
गठन िएको लेखामान बोर्ट सम्िन ुपछट । 

(ञ४) “लेखापरीक्षणमान बोर्ट (स्रै्ण्र्र्डसट अन अमर्हर्ङ्ग बोर्ट)” िन्नाले दफा १५घ. 
बमोशिम गठन िएको लेखापरीक्षणमान बोर्ट सम्िन ुपछट । 

(ञ५) “लेखामान (एकाउन्र्ीङ्ग स्रै्ण्र्र्डसट)” िन्नाले लेखा व्यिसाय र हित्तीय 
प्रमििेदनलाई सवु्यिशस्थि र मनयमन गनटको लामग लेखामान बोर्टबार् 
व्यिशस्थि िा मसफाररस गररएका लेखामान र ित्सम्बन्धी मनदेशशका िथा 
व्याख्या सम्िन ुपछट । 

(ञ६) “लेखापरीक्षणमान (स्रै्ण्र्र्डसट अन अमर्हर्ङ्ग)” िन्नाले लेखा व्यिसाय र 
लेखापरीक्षणलाई सवु्यिशस्थि र मनयमन गनटको लामग लेखापरीक्षणमान 
बोर्टबार् व्यिशस्थि िा मसफाररस गररएका लेखापरीक्षणमान र ित्सम्बन्धी 
मनदेशशका िथा व्याख्या सम्िन ुपछट । 

                                                           


    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 


   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(र्) “िोहकएको” िा “िोहकए बमोशिम” िन्नाले यस ऐन अन्िगटि बनेको मनयम 
िा हिमनयममा िोहकएको िा िोहकए बमोशिम सम्िन ुपछट । 

 

पररच्छेद–२ 

संस्थाको स्थापना र व्यिस्था 

३. संस्थाको स्थापनााः (१) लेखा व्यिसायको हिकास गनटको लामग नेपाल चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्स ्
संस्थाको नामबार् एउर्ा संस्थाको स्थापना गररएको छ । 

(२) संस्थालाई अंग्रिेी िार्ामा “द इशन्स्र्च्यूर् अफ चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्स ्अफ 
नेपाल” िमननेछ । 

(३) संस्थाको प्रधान कायाटलय काठमार्ौं उपत्यकामा रहनेछ र संस्थाले आिश्यकिा 
अनसुार नेपाल ................. मिर िनुसकैु स्थानमा आफ्नो प्रशशक्षण केन्र िथा शाखा 
उपशाखा कायाटलयहरु खोल्न सक्नेछ । 

 

४. संस्था स्िशामसि संस्था हनुाेः (१) संस्था अहिशच्छन्न उत्तरामधकारिाला स्िशामसि र संगठठि 
संस्था हनुेछ । 

(२) संस्थाको काम कारबाहीको लामग आफ्नो एउर्ा छुटै्ट छाप हनुेछ । 

(३) संस्थाले व्यशक्त सरह चल, अचल सम्पशत्त प्राप्त गनट, उपिोग गनट, बेचमबखन गनट 
िा अन्य हकमसमले व्यिस्था गनट सक्नेछ । 

(४) संस्थाले व्यशक्त सरह आफ्नो नामबार् नामलस उिरु गनट र संस्था उपर पमन 
सोही नामबार् नामलस उिरु लाग्न सक्नेछ । 

 

५. संस्थाको उद्दशे्याः संस्थाको उदे्दश्य देहाय बमोशिम हनुेछाः– 

(क) राष्ट्रको आमथटक हिकास गनटको मनममत्त लेखा व्यिसायको सदुृढीकरण गरी 
हिकमसि गदै लैिान सदस्यलाई आचार संहहिाको पररमधमिर रही लेखा 

                                                           

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिहकएको । 
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व्यिसाय गनट उत्प्ररेरि गने मनयमनकारी मनकाय (रेगलेुर्री बढी) को िमूमका 
मनिाटह गने । 

(ख) लेखाको महत्ि .......... िथा लेखा व्यिसायीको आमथटक एिं सामाशिक 
उत्तरदाहयत्ि प्रमि िनचेिना िगाई लेखा व्यिसायको सम्बन्धमा सामाशिक 
मान्यिा िथा हिश्वास अमििहृि गने । 

(ग) लेखा व्यिसाय र लेखाको महत्ि प्रमि ......... लेखा व्यिसायीको 
उत्तरदाहयत्ि बोध गराई लेखा व्यिसायको हिकास, संरक्षण र सम्बिटन    
गने । 

(घ) लेखा व्यिसायलाई मयाटठदि र हिश्वामसलो बनाउन लेखा व्यिसायीको दिाट, 
योग्यिा िथा परीक्षा प्रणालीलाई अन्िराटहष्ट्रय मान्यिा र प्रचलन अनरुुप 
हिकमसि गने । 

 

६. संस्थाको नाम, शचह्न र अमधकार अन्य कसैले प्रयोग गनट नपाउनाेः यस ऐन बमोशिम संस्थाको 
स्थापना िए पमछ कुनै व्यशक्तले संस्थाको नामसंग ममल्दोिलु्दो नाम िा शचह्न प्रयोग गनट िा 
संस्थाले प्रदान गने कुनै पमन हकमसमको प्रमाणपर कसैलाई ठदन िा संस्थाको िफट बार् 
कसैलाई कुनै पमन हकमसमको मनदेशन ठदन लगायि संस्थाले प्रयोग गनट पाउने कुनै पमन 
हकमसमको अमधकारको प्रयोग गनट पाउने छैन । 

  

पररच्छेद – ३ 

पररर्द्को गठन िथा काम, किटव्य र अमधकार 

७. पररर्द्को गठनाः (१) संस्थाको उदे्दश्य प्रामप्तको लामग आिश्यक कायटक्रमहरु सवु्यिशस्थि 
रुपले सञ्चालन गनट गराउन र संस्थाको सम्पूणट काम कारबाहीहरुको रेखदेख िथा प्रबन्ध 
गनटको लामग एक पररर्द् गठन हनुेछ । 

                                                           
    पहहलो संशोधनद्वारा शिहकएको । 
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(२) यस ऐनमा अन्यर अन्य व्यिस्था िएकोमा बाहेक पररर्द्ले यो ऐन िा यस 
ऐन अन्िगटि बनेको मनयम र हिमनयमका अधीनमा रही संस्थालाई िएको सबै अमधकारको 
प्रयोग र किटव्यको पालन गनेछ । 

(३) पररर्द् मा देहायका पार्टद्हरु रहनेछना्ः– 

   (क) चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र् सदस्यहरुले आफूमध्येबार्  

मनिाटशचि दशिना    –  सदस्य 

   (ख) दिाटिाला लेखापरीक्षक सदस्यहरुले आफूमध्येबार् 

 मनिाटशचि चारिना    –  सदस्य 

   (ग) महालेखा परीक्षकको मसफाररसमा नेपाल  

सरकारले लेखा सम्बन्धी अनिुि िएका व्यशक्तहरु 

मध्येबार् मनोनीि गरेका िीन िना   – सदस्य 

(४) उपदफा (३) को खण्र् (क) बमोशिमका पार्टद्हरु मध्ये िररष्ठ चार्टर्ट 
एकाउन्रे्न्र् (एफ.सी.ए.) हरुबार् पार्टद्हरुले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मनिाटचन गनेछन ्। 

(५) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदािमध एक िर्टको हनुेछ र पदािमध समाप्त िएपमछ 
मनिहरु पनुाः एक पर्कको लामग मनिाटशचि हनु सक्नेछन ्। 

(६) पार्टद्हरुको पदािमध िीन िर्टको हनुेछ र पदािमध समाप्त िए पमछ मनिहरु 
पनुाः मनिाटशचि िा मनोनीि हनु सक्नेछन ्। 

(७) पार्टद्हरुको मनिाटचन सम्बन्धी कायटहिमध िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

(८) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको काम, किटव्य र अमधकार िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

 

८. पार्टद् पदमा कायम नरहन ेअिस्थााः (१) देहायका अिस्थामा पार्टद् आफ्नो पदमा कायम 
रहने छैनाः– 

(क) संस्थाको सदस्य नरहेमा, 

    िर मनोनीि पार्टद्को हकमा यो व्यिस्था लागू हनुे छैन । 
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(ख) पार्टद्ले आफ्नो पदबार् ठदएको रािीनामा पररर्द्बार् स्िीकृि िएमा, 

(ग) पररर्द्लाई कारण सहहिको सूचना नठदई लगािार िीन पर्क 
पररर्द्को बैठकमा अनपुशस्थि िएमा, 

(घ) पदािमध समाप्त िएमा, 

(ङ) दफा ३४ बमोशिमको आचरण पालन नगरेको कुरा प्रमाशणि   
िएमा । 

(च) मतृ्य ुिएमा । 

(२) उपदफा (१) को खण्र् (ख) बमोशिम रािीनामा ठदंदा अध्यक्षले उपाध्यक्ष 
समक्ष र अन्य पार्टद्ले अध्यक्ष समक्ष ठदन ुपनेछ । 

 

९. स्थानको ररक्तिा र पूमिटाः (१) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्र् (क) िा (ख) बमोशिम 
मनिाटशचि कुनै पार्टद्को मतृ्य ुिएको िा कुनै पार्टद्ले रािीनामा ठदएको िा कुनै पार्टद् यस 
ऐनको व्यिस्था अनसुार संस्थाको सदस्य कायम रही रहन अयोग्य िएको कारणबार् ररक्त 
हनु आएको स्थानमा त्यस्िो पार्टद्को बाँकप पदािमध एक िर्ट िन्दा कम िएमा पररर्द्ले 
सोही दफाको उपदफा (३) को सोही खण्र्हरुमा उल्लेख िए बमोशिम संस्थाका 
सदस्यहरुमध्ये कसैलाई पार्टद् िोक्नेछ र एक िर्ट िन्दा बढी िएमा मनिाटचनद्वारा सो पदको 
पूमिट गररनेछ । 

(२) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्र् (ग) बमोशिम मनोनीि कुनै पार्टद्को 
मतृ्य ुिएको िा कुनै पार्टद्ले रािीनामा ठदएको कारणबार् ररक्त हनु आएको स्थानमा त्यस्िो 
पार्टद्को बाँकप पदािमधको लामग सोही खण्र्मा उशल्लशखि प्रकृया अपनाई कसैलाई पार्टद् 
मनोनीि गररनेछ । 

 

१०. पररर्द्को बैठक र मनणटयाः (१) अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र स्थानमा कायटकारी 
मनदेशकले पररर्द्को बैठक बोलाउनेछ । 

(२) पररर्द्को बैठक साधारणिया िर्टको ६ पर्क बस्नेछ र दईुिर्ा बैठकको 
अन्िर िीन महीना िन्दा बढी हनुे छैन । 
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(३) पररर्दको बैठकको अध्यक्षिा अध्यक्षले र मनिको अनपुशस्थमिमा उपाध्यक्षले 
गनेछ र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दिैुको अनपुशस्थमिमा पार्टद्हरुले आफु मध्येबार् छानेको 
पार्टद्ले पररर्द्को बैठकको अध्यक्षिा गनेछ । 

(४) कूल पार्टद् संख्याको पच्चीस प्रमिशि पार्टद्ले पररर्द्को बैठक बोलाउन 
आिश्यक छ िनी अध्यक्ष समक्ष मलशखि मनिेदन ठदएमा त्यस्िो मनिेदन परेको पन्र ठदन 
मिर अध्यक्षले कायटकारी मनदेशकलाई पररर्दको बैठक बोलाउन मनदेशन ठदन ुपनेछ । 

(५) कूल पार्टद संख्याको पचास प्रमिशि पार्टद् उपशस्थि िएमा पररर्द्को बैठकको 
लामग गणपूरक संख्या पगेुको मामननेछ । 

(६) पररर्द्को बैठकमा बहमुिको रायलाई पररर्द्को मनणटय मामननेछ र मि बराबर 
िएमा बैठकको अध्यक्षिा गने व्यशक्तले मनणाटयक मि ठदनेछ । 

(७) पररर्द्को मनणटय कायटकारी मनदेशकद्वारा प्रमाशणि गररनेछ । 

(८) पररर्द्ले आिश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै अमधकृि िा कुनै स्िदेशी 
िा हिदेशी हिशेर्ज्ञ, सल्लाहकार िा लेखा व्यिसायसंग सम्बशन्धि लब्ध प्रमिहष्ठि व्यशक्तलाई 
पररर्द्को बैठकमा पयटिेक्षकको रुपमा िाग मलन आमन्रण गनट सक्नेछ । 

(९) पररर्द्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायटहिमध पररर्द् आफैं ले मनधाटरण गरे बमोशिम  

हनुेछ । 

 

११. पररर्द्को काम, किटव्य र अमधकाराः पररर्द्को काम, किटव्य र अमधकार देहाय बमोशिम 
हनुेछाः– 

(क) लेखा व्यिसायमा प्रिेश गनेहरुको लामग परीक्षा सञ्चालन गने । 

(ख) संस्थाको सदस्यिा िथा पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यमा नाम दिाट गने 
सम्बन्धी कायटहिमध मनधाटरण गने । 

(ग) मनधाटररि योग्यिा पगेुको व्यशक्तलाई दफा १६ बमोशिम उपयकु्त हकमसमको 
सदस्यिा प्रदान गने । 

                                                           


   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(घ) उपलब्ध स्रोि र साधनको अमधकिम उपयोग गरी लेखा व्यिसायको 
समन्ियात्मक हिकास गने । 

(ङ) लेखा व्यिसायको हिकासको लामग दक्ष िनशशक्तको लामग चाहहने योग्यिा 
मनधाटरण गने । 

(च) सदस्यिा प्राप्त गनट आिश्यक पने योग्यिा हामसल गनटको लामग आिश्यक 
पाठ्यक्रम र व्यिहाररक िालीमको हकमसम मनधाटरण गने । 

(छ) हिश्वहिद्यालय िा अन्य शैशक्षक संस्थाको सहयोगमा िा संस्था स्ियंले हिमिन्न 
शशक्षण िथा प्रशशक्षण कायटक्रमहरु सञ्चालन गने । 

(ि) लेखा व्यिसाय गनटको मनममत्त सदस्यहरुलाई पेशागि प्रमाणपर ठदने । 

(ि) सदस्यहरुलाई िमृि हिकासका अिसरहरु प्रदान गरी मनिहरुको दक्षिामा 
अमििहृि गराउने । 

(ञ) सदस्यको िथा पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यको लामग िोहकएको 

व्यािसाहयक आचार संहहिा अनरुुप सदस्य िा पेशागि प्रमाणपर प्राप्त 
सदस्यले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन गने । 

(र्) सदस्य िथा पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले व्यािसाहयक आचार 
संहहिाको हिपरीि गरेको काम कारबाही उपर अनशुासन समममिको 
मसफाररस बमोशिम आिश्यक कारबाही गने । 

(ठ) लेखा र लेखापरीक्षणका हिहिध पक्षमा सैिाशन्िक िा व्यािहाररक मनदेशन 
र मागटदशटनहरु ठदने िथा व्यािसाहयक हिकासको लामग आिश्यक अन्य 
काम गने । 

(र्) लेखामान बोर्ट र लेखापरीक्षणमान बोर्टद्वारा व्यिशस्थि िा मसफाररस गररएका 
लेखामान िथा लेखापरीक्षणमान पालना गने, गराउने र सोको पालना िए 
निएको मनयमन गने । 

(ढ) सदस्यहरुको हकहहिको सरुक्षा एिं प्रमिष्ठाको संरक्षण िथा सम्बिटन      
गने । 
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(ण) उद्योग, िाशणज्य, अथट, रािश्व िथा लेखा व्यिसायसंग सम्बशन्धि हिर्यका 
हिमिन्न प्रचमलि कानूनहरुको सधुारको मनममत्त नेपाल सरकारलाई राय सिुाि 
ठदने । 

(ि) अन्िराटहष्ट्रय लेखा व्यिसायी महासंघ िथा क्षेरीय र उपक्षेरीय महासंघहरुको 
सदस्यिा ग्रहण गने िथा अन्य मलुकुका लेखा व्यिसायी संस्थाहरुसंग 
सम्पकट  स्थापना गने । 

(थ) हिश्वहिद्यालय िथा अन्य शशक्षण संस्थासंग समन्िय राखी लेखा शशक्षाको 
लामग उपयकु्त शैशक्षक मापदण्र् मसफररस गने । 

(द) दिाटिाला लेखापरीक्षकहरुको व्यािसाहयक दक्षिा अमििहृि गनट आिश्यक 
िालीम, गोष्ठी र सेममनार सञ्चालन गने । 

(ध) सेिारि लेखा िनशशक्तको िलाईका लामग अल्पकालीन िा दीघटकालीन 
िालीम, गोष्ठी आठद सञ्चालन गने । 

(न) लेखा व्यिसायसंग सम्बशन्धि सामग्रीहरु प्रकाशन गने । 

(प) लेखा व्यिसायसंग सम्बशन्धि पसु्िकालय सञ्चालन गने । 

(फ) पररर्द्बार् गठन हनुे समममिहरुले अपनाउन ुपने कायटहिमध मनधाटरण गने । 

(ब) संस्थाको बिेर् स्िीकृि गने िथा कोर्को प्रबन्ध गने । 

(ि) संस्थाको लामग आिश्यक पने कमटचारीहरु मनयकु्त गने र मनिहरुको 
पाररश्रममक िथा अन्य सहुिधा िोक्ने । 

(ि१) सदस्यको लामग अनिरि व्यािसाहयक शशक्षाको व्यिस्था गने । 

(ि२) लेखा प्राहिमधज्ञ ियार गनट शशक्षा प्रणालीको हिकास र ित्सम्बन्धी आिश्यक 
कायट गने । 

(म) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगटि बनेका मनयम िथा हिमनयम बमोशिम िोहकएका 
अन्य कायटहरु गने । 

(य) यस ऐनको उदे्दश्य पूरा गनट आिश्यक पने अन्य कामहरु गने । 

                                                           

    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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१२. काम कारबाही बदर नहनुाेः कुनै पार्टद्को स्थान ररक्त रहेको िा पार्टद् हनुको मनममत्त चाहहन े
योग्यिा नपगेुको व्यशक्त पार्टद्मा मनिाटशचि िा मनोनीि िई पररर्द्को मनणटय बमोशिम कुनै 
काम कारबाही िएको रहेछ िने सोही कारणले मार त्यसरी िैसकेको काम कारबाही बदर 
हनुे छैन । 

 

१३. पररर्द्का समममिहरुाः (१) पररर्द्ले आफू प्रमि ििाफदेही हनुेगरी देहाय बमोशिमका स्थायी 
समममिहरु गठन गनट सक्नछेाः– 

   (क) अनशुासन समममि, 

   (ख) परीक्षा समममि, 

   (ग) कायटकाररणी समममि, 

   (घ) व्यािसाहयक मागटदशटन समममि । 

(२) पररर्द्ले संस्थाको उदे्दश्य पूरा गनट आिश्यकिा अनसुार अन्य समममिहरु गठन 
गनट सक्नेछ । 

(३) यस दफा बमोशिम गठन िएका समममिहरुको काम, किटव्य र अमधकार िोहकए 
बमोशिम हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशिम समममि गठन गदाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक एक 
समममिमा रहेका सदस्यहरु अको समममिमा समेि रहने गरी समममिको गठन गररने छैन । 

 

१४. अनशुासन समममिाः (१)  कुनै सदस्य .................ले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगटि बनेको 

मनयम िा आचार संहहिा हिपरीि कुनै काम कारबाही गरेको छ िनी कसैले संस्थामा 
उिरुी ठदएमा िा संस्थालाई त्यस्िो िानकारी प्राप्त िएमा सो उपर छानबीन गरी आिश्यक 
कारबाही गनटका लामग पररर्द् मा मसफररस गनट देहाय बमोशिमको एक अनशुासन समममि 
रहनेछाः– 

                                                           


   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  
  पहहलो संशोधनद्वारा शिहकएको । 
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(क) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्र् (क) बमोशिमका पार्टद्हरु 
मध्येबार् पररर्द्ले िोकेको फेलो चार्टर् एकाउन्रे्न्र् (एफ.सी.ए.)
      – सिापमि 

(ख) पार्टद्हरु मध्ये पररर्द्बार् मनोनीि िीनिना – सदस्य 

(ग) सदस्यहरु मध्ये पररर्द्बार् मनोनीि दईुिना – सदस्य 

(घ) महालेखापरीक्षकबार् मनोनीि एकिना  – सदस्य 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए िापमन अनशुासन समममिको 
सिापमि िा कुनै सदस्यले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगटि बनेको मनयम, हिमनयम िा आचार 
संहहिा हिपरीि कुनै काम कारबाही गरेको छ िनी परेको उिरुी उपर छानबीन गरी 
आिश्यक कारबाही गनटका लामग पररर्द्मा मसफाररस गनटको मनममत्त बस्ने बैठकमा त्यस्िो 
सिापमि िा सदस्यले िाग मलन र मिदान गनट पाउने छैन । 

(३) अनशुासन समममिको बैठक सम्बन्धी कायटहिमध र अनशुासन समममिको सिापमि 
िथा सदस्यहरुको पदािमध िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

(४) अनशुासन समममिलाई सम्बशन्धि व्यशक्त उपर आदेश िारी गने र साक्षी प्रमाण 
बझु्ने सम्बन्धमा अदालिलाई िए सरहको अमधकार हनुेछ । 

(५) अनशुासन समममिले छानबीनबार् दोर्ी देशखएको सदस्य .............. उपर 
आिश्यक कारबाहीका लामग आफ्नो राय ठहर साथ पररर्द् मा मसफररस गनेछ र त्यस्िो 

मसफररस उपर पररर्द्ले हिचार गरी सम्िशन्धि सदस्य ............ लाई कसूरको मारा 
अनसुार देहाय बमोशिमको कुनै सिाय गनट सक्नेछाः– 

(क) नमसहि ठदन,े 

(ख) बढीमा पाँच िर्टसम्मको लामग सदस्यिाबार् हर्ाउने, 

(ग) कुनै खास अिमधको लामग लेखा व्यिसाय गनट नपाउने गरी रोक 
लगाउने, 

(घ) पेशागि प्रमाणपर िा सदस्यिाको प्रमाणपर रद्द गने । 

                                                           


  पहहलो संशोधनद्वारा शिहकएको । 


   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  
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(६) कुनै पार्टद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगटि बनकेो मनयम, हिमनयम िा आचार 
संहहिा हिपरीि कुनै काम कारबाही गरेको सम्बन्धमा अनशुासन समममिले छानबीन गरी 
त्यस्िो पार्टद् उपर आिश्यक कारबाही चलाउनको लामग राय ठहर साथ पररर्द्मा मसफररस 
पेश गरेकोमा त्यस्िो मसफाररस उपर पररर्द्ले मनणटय गदाट त्यस्िो पार्टदले पररर्द्को सो 
बैठकमा िाग मलन र मिदान गनट पाउने छैन । 

(७) उपदफा (५) बमोशिमको सिाय गनुट अशघ पररर्द्ले सम्बशन्धि ......... 
सदस्यलाई सफाई पेश गने मनामसब माहफकको मौका ठदन ुपनेछ । 

(८) उपदफा (५) बमोशिमको मनणटयमा शचत्त नबिेु सम्बशन्धि सदस्य ......... 

ले उच्च अदालिमा पनुरािेदन गनट सक्नेछ । 

 

१५. कायटकाररणी समममिाः (१) पररर्द्को मनदेशनमा रही संस्थाको दैमनक कायट संचालन गनटको 
लामग देहायका सदस्यहरु रहेको एक कायटकाररणी समममिको गठन गररनेछाः– 

   (क) अध्यक्ष      – अध्यक्ष 

   (ख) उपाध्यक्ष     – उपाध्यक्ष 

   (ग) पररर्द्ले पार्टद्हरु मध्येबार् मनोनीि गरेको दईुिना– सदस्य 

   (घ) कायटकारी मनदेशक    –सदस्य सशचि 

(२) कायटकाररणी समममिको काम, किटव्य, अमधकार िथा बैठकको कायटहिमध िोहकए 
बमोशिम हनुेछ । 

 

पररच्छेद–३क. 

लेखामान बोर्ट 

१५क. लेखामान बोर्टको गठनाः (१) लेखा व्यिसाय र हित्तीय प्रमििेदनलाई सवु्यिशस्थि र मनयमन 
गनटको लामग नेपाल सरकारले एक लेखामान बोर्टको गठन गनेछ । 

                                                           
  पहहलो संशोधनद्वारा शिहकएको । 

    केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 

    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(२) लेखामान बोर्टमा देहायका सदस्यहरु रहनेछना्ः– 

   (क) नेपाल सरकारले फेलो चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्हरुमध्येबार्  

मनोनीि गरेको एकिना    – अध्यक्ष 

   (ख) प्रमिमनमध, अथट मन्रालय     – सदस्य 

   (ग) प्रमिमनमध, महालेखापरीक्षकको कायाटलय   – सदस्य 

   (घ) प्रमिमनमध, महालेखा मनयन्रकको कायाटलय  – सदस्य 

   (ङ) रशिष्ट्रार, कम्पनी रशिष्ट्रारको कायाटलय   – सदस्य 

   (च) महामनदेशक, आन्िररक रािश्व हििाग   – सदस्य 

   (छ) अध्यक्ष िा मनिले िोकेको प्रमिमनमध, नेपाल मधिोपर बोर्ट – सदस्य 

   (ि) नेपाल सरकारले पररर्द्को मसफाररसमा 

     चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्हरुमध्येबार् मनोनीि गरेका पाँचिना – सदस्य 

(ि) नेपाल सरकारले पररर्द्को मसफाररसमा दिाटिाला 

लेखापरीक्षक सदस्यहरुमध्येबार् मनोनीि गरेको एकिना – सदस्य 

(३) लेखामान बोर्टले आिश्यक देखेमा सम्बशन्धि हिज्ञलाई आफ्नो बैठकमा 
पयटिेक्षकको रुपमा िाग मलन आमन्रण गनट सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) को खण्र् (क), (ि) र (ि) मा उशल्लशखि सदस्यहरुको पदािमध 
िीन िर्टको हनुेछ र पदािमध समाप्त िएपमछ मनिहरु पनुाः मनयकु्त िा मनोनयन हनु  
सक्नेछन ्। 

(५) लेखामान बोर्टको बैठक सम्बन्धी कायटहिमध सो बोर्ट आफैले मनधाटरण गरे 
बमोशिम  हनुेछ । 

(६) लेखामान बोर्टको सशचिालय संस्थाको प्रधान कायाटलयमा रहनेछ । 

 

                                                           
    नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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१५ख. लेखामान बोर्टको काम, किटव्य र अमधकाराः लेखामान बोर्टको काम, किटव्य र अमधकार 
देहाय बमोशिम हनुेछाः– 

(क) लेखा व्यिसाय र हित्तीय प्रमििेदनलाई सवु्यिशस्थि र मनयमन गनट 
अन्िराटहष्ट्रय लेखामान (इन्र्रनेशनल एकाउन्र्ीङ्ग स्रै्ण्र्र्ट) समेिको आधार 
मलई लेखामानको व्यिस्था गने, 

(ख) लेखामानको हिकास गनट उपयकु्त हिमध ियार गने र लेखामान सम्बन्धी 
सामग्री प्रकाशन गने, 

(ग) लेखामानको संशोधन, सधुार र पररमािटन गने, 

(घ) लेखामानको व्याख्या गने, 

(ङ) लेखामान सम्बन्धी अन्य कायट गने । 

 

१५ग. पदमा कायम नरहन ेअिस्थााः देहायको कुनै अिस्थामा लेखामान बोर्टको सदस्य आफ्नो 
पदमा कायम रहने छैनाः– 

(क) रािीनामा ठदएमा, 

(ख) हिना कुनै सूचना िीन पर्कसम्म लेखामान बोर्टको बैठकमा लगािार 
अनपुशस्थि रहेमा, 

(ग) नैमिक पिन देशखने फौिदारी अमियोगमा अदालिबार् कसूरदार ठहरी सिाय 
पाएको िएमा, 

(घ) मगि मबग्रमेा, 

(ङ) साहूको ऋण मिनट नसकप दामासाहीमा परेमा, 

(च) मतृ्य ुिएमा, 

(छ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २२ बमोशिम सदस्यिा दिाट हकिाबबार् 
नाम हर्ाइएमा । 
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पररच्छेद–३ख. 

लेखापरीक्षणमान बोर्ट 

१५घ. लेखापरीक्षणमान बोर्टको गठनाः (१) लेखा व्यिसाय र लेखापरीक्षणलाई सवु्यिशस्थि र 
मनयमन गनटको लामग नपेाल सरकारले एक लखोपरीक्षणमान बोर्टको गठन गनेछ । 

(२) लेखापरीक्षणमान बोर्टमा देहायका सदस्यहरु रहनेछना्ः– 

(क) नेपाल सरकारले फेलो चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्हरुमध्येबार्  

मनोनीि गरेको एकिना    – अध्यक्ष 

(ख) प्रमिमनमध, अथट मन्रालय     – सदस्य 

(ग) प्रमिमनमध, महालेखापरीक्षकको कायाटलय   – सदस्य 

(घ) नेपाल सरकारले पररर्द्को मसफाररसमा चार्टर्ट  

एकाउन्रे्न्र्हरु मध्येबार् मनोनीि गरेका िीनिना – सदस्य 

(ङ) नेपाल सरकारले पररर्द्को मसफाररसमा दिाटिाला 

     लेखापरीक्षक सदस्यहरुमध्येबार् मनोनीि गरेका एकिना – सदस्य 

(३) लेखापरीक्षणमान बोर्टले आिश्यक देखेमा सम्बशन्धि हिज्ञलाई आफ्नो बैठकमा 
पयटिेक्षकको रुपमा िाग मलन आमन्रण गनट सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) को खण्र् (क), (घ), र (ङ) मा उशल्लशखि सदस्यहरुको पदािमध 
िीन िर्टको हनुेछ र पदािमध समाप्त िएपमछ मनिहरु पनुाः मनयकु्त िा मनोनयन हनु  

सक्नेछन ्। 

(५) लेखापरीक्षणमान बोर्टको बैठक सम्बन्धी कायटहिमध सो बोर्ट आफैले मनधाटरण 
गरे बमोशिम हनुेछ । 

(६) लेखापरीक्षणमान बोर्टको सशचिालय संस्थाको प्रधान कायाटलयमा रहनेछ । 

 

                                                           

    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

    नेपालको संहिधान अनकूुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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१५ङ. लेखापरीक्षणमान बोर्टको काम, किटव्य र अमधकाराः लेखापरीक्षणमान बोर्टको काम, किटव्य 
र अमधकार देहाय बमोशिम हनुेछाः– 

(क) लेखा व्यिसाय र हित्तीय प्रमििेदनलाई सवु्यिशस्थि र मनयमन गनट 
अन्िराटहष्ट्रय लेखापरीक्षणमान (इन्र्रनेशनल स्रै्ण्र्र्ट अन अमर्हर्ङ्ग) समेिको 
आधार मलई लेखापरीक्षणमानको व्यिस्था गने, 

(ख) लेखामानपरीक्षणको हिकास गनट उपयकु्त हिमध ियार गने र लेखापरीक्षणमान 
सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गने, 

(ग) लेखापरीक्षणमानको संशोधन, सधुार र पररमािटन गने, 

(घ) लेखापरीक्षणमानको व्याख्या गने, 

(ङ) लेखापरीक्षणमान सम्बन्धी अन्य कायट गने । 

 

१५च. पदमा कायम नरहन ेअिस्थााः देहायको कुनै अिस्थामा लेखापरीक्षणमान बोर्टको सदस्य 
आफ्नो पदमा कायम रहन ेछैनाः– 

(क) रािीनामा ठदएमा, 

(ख) हिना कुनै सूचना िीन पर्कसम्म लेखापरीक्षणमान बोर्टको बैठकमा लगािार 
अनपुशस्थि रहेमा, 

(ग) नैमिक पिन देशखने फौिदारी अमियोगमा अदालिबार् कसूरदार ठहरी सिाय 
पाएको िएमा, 

(घ) मगि मबग्रमेा, 

(ङ) साहूको ऋण मिनट नसकप दामासाहीमा परेमा, 

(च) मतृ्य ुिएमा, 

(छ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २२ बमोशिम सदस्यिा दिाट हकिाबबार् 
नाम हर्ाइएमा । 

 

पररच्छेद–४ 

संस्थाको सदस्यिा 
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१६. संस्थाको सदस्यिााः (१) संस्थाको सदस्यिालाई देहाय बमोशिमको शे्रणीमा हििािन  

गररनेछाः– 

(क)  चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्, र 

(ख) दिाटिाला लेखापरीक्षक । 

(२) देहायको योग्यिा पगेुको व्यशक्तलाई दफा १८ को अधीनमा रही चार्टर्ट 
एकाउन्रे्न्र्को सदस्यिा ठदन ुपनेछाः– 

(क) यो उपदफा प्रारम्ि हुँदाका बखि लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, 

२०३१ बमोशिम “क” िगटको िा चार्टर्ट एकाउन्रे्न्सी परीक्षा उत्तीणट 
गरेको आधारमा “ख” िगटको दिाटिाला लेखापरीक्षकको प्रमाणपर 
पाएको । 

(ख) संस्था िा संस्थाबार् मान्यिा प्राप्त हिदेशी लेखा व्यिसायी संस्थाबार् 
चार्टर्ट एकाउन्रे्न्सी िा सो सरहको परीक्षा उत्तीणट िई लेखा 
व्यिसायसंग सम्बशन्धि व्यािसाहयक िालीम प्राप्त गरेको । 

(३) यो उपदफा प्रारम्ि हुँदाका बखि लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोशिम 
“ख”, “ग” िा “घ” िगटको लेखापरीक्षकको प्रमाणपर प्राप्त गरेको व्यशक्तलाई दफा १६ को 
अधीनमा रही दिाटिाला लेखापरीक्षकको सदस्यिा ठदन ुपनेछ । 

 

१७. फेलो चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र् (एफ.सी.ए.): देहायका सदस्यहरुलाई िोहकए बमोशिम फेलो 
चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्को सदस्यिा ठदन सहकनेछाः– 

(क) यो दफा प्रारम्ि हुँदाका बखि लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोशिम 
“क” िगटको दिाटिाला लेखापरीक्षक प्रमाणपर प्राप्त गरेको व्यशक्त, 

(ख) कम्िीमा पाँच िर्ट लेखा व्यिसायमा संलग्न रहेका चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र् 
सदस्य । 
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१८. सदस्यिा दिाटको लामग अयोग्यिााः देहायको व्यशक्त संस्थाको सदस्यमा दररनको लामग योग्य 
मामनने छैनाः– 

(क) दफा १६ को उपदफा (२) र (३) बमोशिमको योग्यिा निएको, 

(ख) एक्काईस िर्टको उमेर पूरा निएको, 

(ग) .................... 

(घ) साहकुो ऋण मिनट नसकप दामासाहीमा परेको, 

(ङ) नैमिक पिन देशखने फौज्दारी अमियोगमा अदालिबार् सिाय पाएको, 

(च) मगि मबग्रकेो । 

 

१९. नाम दिाट गराउन ुपनेाः (१) संस्थाको सदस्य हनु चाहने यस ऐन बमोशिम योग्यिा पगेुको 
व्यशक्तले िोहकए बमोशिमको हििरणहरु खोली िोहकए बमोशिमको ढाँचामा संस्थामा 
दरखास्ि ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम संस्थाको सदस्यिा प्राप्त गनटको लामग नाम दिाट गनट 
िोहकए बमोशिमको शलु्क बिुाउन ुपनेछ । 

(३) दफा १६ को उपदफा (३) बमोशिम सदस्यिा प्राप्त गनट योग्यिा पगेुका 
व्यशक्तले आफ्नो नाम संस्थाको सदस्यिामा दिाट गराउन चाहेमा नेपाल सरकारले नेपाल 
रािपरमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनको दफा २९ र ४९ प्रारम्ि गरेको मममिले छ 
महहनामिर संस्थामा दरखास्ि ठदन ुपनेछ । सो अिमधमिर सदस्यिाको लामग दखाटस्ि नठदन े
व्यशक्तले यो ऐन बमोशिम सदस्यिा पाउने छैन । 

 

२०. सदस्यिा दिाट प्रमाणपराः (१) दफा १९ को उपदफा (१) बमोशिम दरखास्ि ठदने व्यशक्त 
संस्थाको सदस्यमा दररन योग्य देशखएमा पररर्द्ले त्यस्िो व्यशक्तको नाम संस्थाको 
सदस्यिामा दिाट गरी सदस्यको हकमसम खोली िोहकए बमोशिमको ढाँचामा सदस्यिा दिाटको 
प्रमाणपर ठदन ुपनेछ । 
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(२) संस्थाले सदस्यिाको शे्रणी अनसुार िोहकए बमोशिमको छुट्टा छुटै्ट सदस्यिा 
दिाट हकिाब राख्न ुपनेछ । 

(३) संस्थाको सदस्यिा दिाट सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

 

२१. व्यिसाय छोरे्मा िा ठेगाना बदलेमा सूचना गनुटपनेाः सदस्यले आफ्नो व्यिसाय छोरे्मा िा 
ठेगाना बदलेमा व्यिसाय छोरे्को िा ठेगाना बदलेको पैंिीस ठदनमिर संस्थालाई सूचना गनुट 
पनेछ । 

 

२२. नाम हर्ाउन ेर पनुाः दिाट गने व्यिस्थााः (१) देहायको कुनै अिस्थामा पररर्द्ले सदस्यको 
नाम सदस्यिा दिाट हकिाबबार् हर्ाउने आदेश ठदन सक्नेछाः– 

(क) नैमिक पिन देशखन े फौज्दारी अमियोगमा अदालिबार् कसूरदार 
ठहरी सिाय पाएमा, 

(ख) संस्थालाई बिुाउन ुपने शलु्क नबिुाएमा, 

(ग) यो ऐन र यस ऐन अन्िगटि बनेको मनयम बमोशिमको पेशागि 
आचरण पालना नगरेमा, 

(घ) मगि मबग्रमेा, िा 

(ङ) मतृ्य ुिएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम सदस्यिाबार् नाम हर्ाइएको व्यशक्तले मनामसब 
माहफकको कारण देखाई पनुाः सदस्यिा प्राप्त गनट दरखास्ि ठदएमा पररर्द्ले िोहकए 
बमोशिमको दस्िरु मलई मनिको नाम पनुाः दिाट गरी सदस्यिा ठदने मनणटय गनट सक्नेछ । 

 

२३. प्रमाणपर रद्द गनेाः धोखा िा गल्िीले कुनै व्यशक्तको नाम संस्थाको सदस्यिामा दिाट हनु 
गएको कुरा िानकारी हनु आई िाँचबिु गदाट सो कुरा साँचो ठहररन आएमा पररर्द्ले 
त्यस्िो व्यशक्तको सदस्यिा दिाट प्रमाणपर िथा पेशागि प्रमाणपर पाएको िए सो समेि रद्द 
गनट सक्नेछ र सोको सूचना परपमरकामा प्रकाशशि गनुट पनेछ । 
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पररच्छेद–५ 

परीक्षा सम्बन्धी व्यिस्था 

२४. पाठ्यक्रम िथा पाठ्यपसु्िकहरुको व्यिस्था गनेाः (१) पररर्द्ले लेखा व्यिसायी िा लेखा 
प्राहिमधज्ञ हनुको लामग चाहहने शैशक्षक स्िर, पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्िक मनधाटरण गरी परीक्षा 
संचालन गनट सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको परीक्षाको व्यिस्था गदाट पररर्द्ले आिश्यक देखेमा 
नेपाल ................. मिरका हिश्वहिद्यालय िथा अन्य देशका लेखा व्यिसायी संघ, संस्था 
िा हिशेर्ज्ञको सल्लाह र सहयोग समेि मलन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशिमको परीक्षा पररर्द्ले आफैं  िा स्िदेशी िा हिदेशी 
हिश्वहिद्यालय िा अन्य संस्थाको सहयोग मलई संचालन गनट सक्नेछ । 

(४) लेखा व्यिसायी िा लेखा प्राहिमधज्ञ सम्बन्धी परीक्षामा सशम्ममलि हनु आिश्यक 
पने योग्यिा िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

(५) परीक्षा संचालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

(६) यस पररच्छेद बमोशिम संस्थाबार् संचालन हनुे अध्ययन िथा अध्यापन सम्बन्धी 
व्यिस्था िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

 

२५. प्रमाणपर ठदनाेः पररर्द्ले यस पररच्छेद बमोशिम मलएको परीक्षा उत्तीणट िएको व्यशक्तलाई 
िोहकए बमोशिम प्रमाणपर ठदनेछ । 

 

पररच्छेद–६ 

शैशक्षक योग्यिाको मान्यिा 

२६. पररर्द्ले मान्यिा ठदनाेः (१) कुनै हिदेशी लेखा व्यिसायी संस्थाबार् चार्टर्ट एकाउन्रे्न्सी 
िा सो सरहको परीक्षा उत्तीणट गरेको र िालीम प्राप्त गरेको व्यशक्तले त्यस्िो परीक्षा र 

                                                           

    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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िालीमको मान्यिाको लामग संस्थामा िोहकए बमोशिम दरखास्ि ठदन ु पनेछ र यसरी 
मान्यिाको लामग दरखास्ि परेमा पररर्द्ले त्यस्िो परीक्षा र िालीमलाई मान्यिा ठदने नठदन े
सम्बन्धमा मनणटय गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको परीक्षा र िालीमको मान्यिा ठदन ु अशघ 
दरखास्ििालाले कुनै शिट पूरा गनुट पने पररर्द्ले ठहराएमा त्यस्िो शिट समेि िोकप ठदन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिम कुनै शिट पूरा गनुट पने गरी िोहकएकोमा त्यस्िो शिट 
पूरा िएपमछ मार यस ऐन बमोशिम संस्थाको सदस्यिाको लामग दरखास्ि ठदन       
सहकनेछ । 

 

२७. हिदेशी लेखा व्यिसायी संस्थालाई मान्यिााः (१) पररर्द्ले नेपाल सरकारको पूिट स्िीकृमि 
मलई हिदेशी लेखा व्यिसायी संस्थाहरु र त्यस्िा संस्थाहरुले मलएको परीक्षा र प्रदान गरेको 
िालीमलाई मान्यिा ठदन सक्नेछ । 

(२) पररर्द्ले उपदफा (१) बमोशिम मान्यिा ठदएका संस्थाहरुको सूची बनाई राख्न ु
पनेछ र त्यस्िो सूचीमा पने संस्थाले मलएको परीक्षा र प्रदान गरेको िालीमको मान्यिाका 
सम्बन्धमा दफा २६ बमोशिमको प्रहक्रया पूरा गनट आिश्यक पने छैन । 

 

पररच्छेद–७ 

पेशागि प्रमाणपर 

२८. पेशागि प्रमाणपराः (१) लेखापरीक्षण सेिा प्रदान गनट चाहने सदस्यले पेशागि प्रमाणपर 
प्राप्त गनटको लामग िोहकए बमोशिमको ढाँचामा संस्थामा दरखास्ि ठदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशिम दरखास्ि ठदने सदस्यले िोहकए बमोशिमका शिटहरु 
पूरा गरेपमछ पररर्द्ले त्यस्िा सदस्यलाई िोहकए बमोशिमको ढाँचामा पेशागि प्रमाणपर 
ठदनेछ । 
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(३) पेशागि प्रमाणपर पाएका सदस्यको लामग पररर्द्ले शिटहरु मनधाटरण गरी 
त्यस्िा शिटहरु पालन गनट लगाउन र त्यस्िा सदस्यहरुका लामग आचारसंहहिा बनाई लागू 
गनट सक्नेछ । 

 

२८क.लेखा व्यिसायी संस्था दिाट गनुट पनेाः (१) लेखा व्यिसायी संस्थाको नामबार् लेखापरीक्षण 
सेिा संचालन गनट चाहने पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले त्यस्िो संस्था दिाट गनट िोहकए 
बमोशिमको ढाँचामा संस्थामा दरखास्ि ठदन ुपनेछ । 

(२) लेखा व्यिसायी संस्था दिाट सम्बन्धी कायटहिमध िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशिमको कायटहिमध पूरा िएपमछ पररर्द्ले िोहकए बमोशिमको 
ढाँचामा लेखा व्यिसायी संस्था दिाटको प्रमाणपर ठदनेछ । 

 

२९. लेखा परीक्षण सेिा प्रदान गनट नपाउनाेः पेशागि प्रमाणपर प्राप्त नगरी कुनै व्यशक्तले 
लेखापरीक्षण सेिा प्रदान गनट पाउने छैन । 

  िर कम्पनी ऐन अन्िगटि स्थापना िएका कम्पनी िा व्यािसाहयक संस्थाको 
लेखापरीक्षण बाहेक अन्य लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छुटै्ट व्यिस्था गरी 
मनयमन गनट गराउन यस दफाले बाधा प¥ुयाएको मामनने छैन । 

 

३०. दिाटिाला लेखापरीक्षक सम्बन्धी हिशरे् व्यिस्थााः यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेशखएको 
िए िापमन यो दफा प्रारम्ि हुँदाका बखि कायम रहेका दिाटिाला लेखापरीक्षकहरुलाई 
पररर्द्ले यो ऐन र यस ऐन अन्िगटि बनेका मनयम िथा हिमनयमहरुका अधीनमा रही यस 
ऐन बमोशिम लेखापरीक्षण सेिा प्रदान गनट िोहकए बमोशिम िगीकरण गरी पेशागि प्रमाणपर 
ठदनेछ । 

िर त्यस्िा दिाटिाला लेखापरीक्षकहरुलाई मनिहरुले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, 

२०३१ बमोशिम पाई आएका सहुिधाबार् िशञ्चि गररने छैन । 
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३०क.लेखापरीक्षण गनट पाउन ेहदाः दफा ३० बमोशिम िगीकरण िएका पेशागि प्रमाणपर प्राप्त 
सदस्यले लेखापरीक्षण गनट पाउने हद नेपाल सरकारको स्िीकृमि मलई पररर्द्ले िोहकठदए 
बमोशिम हनुेछ । 

 

३०ख.पेशागि प्रमाणपरको िगट िहृि हनु सक्नाेः दफा ३० बमोशिम दिाटिाला लेखापरीक्षकले प्राप्त 
गरेको पेशागि प्रमाणपर पररर्द्ले िोहकए बमोशिमको कायटहिमध अपनाई िगट िहृि गनट 
सक्नेछ । 

 

३१. प्रमििेदनमा खलुाउन ुपने कुराहरुाः पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले आफूले गरेको लेखा 
परीक्षणको प्रमििेदनमा िोहकए बमोशिमका कुराहरु खलुाउन ुपनेछ । 

 

३२. नामािली प्रकाशशि गनेाः संस्थाले प्रत्येक िर्ट आमथटक िर्ट िकु्तान िएको िीन महहनामिर 

सदस्यहरुको र पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यहरुको नामािली प्रकाशन गनुट पनेछ । 

 

३३. शलु्क बिुाउन ुपनेाः सदस्य, पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्य र दफा २८क. बमोशिम दिाट 
िएका लेखा व्यिसायी संस्थाले िोहकए बमोशिमको शलु्क संस्थालाई बिुाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

आचरण 

३४. आचरण पालन गनुट पनेाः (१) सदस्य र पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले यो ऐन िा यस 
ऐन अन्िगटि बनेको मनयमको पूणट पालना गनुट पछट । 

(२) आफ्नो िगटको पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यको प्रमाणपर नपाएका व्यशक्तसंग 
सािेदारी िा अन्य कुनै हकमसमबार् ममली लेखापरीक्षण कायट गनुट हुँदैन । 

                                                           


    पहहलो संशोधनद्वारा थप । 
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(३) संस्थाको सदस्यिा पाएको व्यशक्त बाहेक अन्य व्यशक्तसंग आफूले पाएको िा 
आिटन गरेको लेखा परीक्षण शलु्क िा पाररश्रममकमा कुनै हकमसमको सािेदारी गनट िा 
मनुाफामा हहस्सा ठदन ुहुँदैन र सदस्यिा पाएको व्यशक्त लगायि अन्य कुनै व्यशक्तसंग आफूले 
पाएको िा आिटन गरेको व्यािसाहयक शलु्कमा कममसन, दलाली  आठद ठदन ुहुँदैन । 

(४) र्र, धाक, रास िा प्रलोिन देखाई कसैलाई प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपले लेखा 
व्यिसायको कामहरु पाउनका लामग प्रिाहिि गनट हुँदैन । 

(५) आफूलाई काम लगाउने व्यशक्त र प्रचमलि कानूनले बाध्य गराएको व्यशक्तलाई 
बाहेक अन्य व्यशक्तलाई आफ्नो व्यिसायको मसलमसलामा पाएका सूचना िथा स्पष्टीकरणहरु 
ठदन िा िन्न हुँदैन । 

(६) पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले आफू िा आफ्नो सािेदार िा कमटचारीले 
िाँची रुिू नगरेसम्म कुनै पमन आमथटक हििरण प्रमाशणि गनट िा कुनै हकमसमको प्रमििेदन 
ठदन हुँदैन । 

(७) पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले आफ्नो िा आफ्नो सािेदारको हहि िएको 
कुनै संस्थाको आमथटक हििरण प्रमाशणि गदाट िा प्रमििेदन ठदंदा आफ्नो िा आफ्नो सािेदारको 
स्िाथट मनहहि रहेको कुरा पमन स्पष्ट रुपले उल्लेख गनुट पनेछ । 

  िर कम्पनीमा शेयर होल्र्र मार िएकोमा स्िाथट मनहहि रहेको मामनने छैन । 

(८) पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले आफूले प्रमाशणि गरेको कुनै पमन आमथटक 
हििरणलाई यथाथट रुपमा दशाटउन आफूलाई थाहा िएका कुनै पमन मूलििू कुराहरु स्पष्ट 
रुपले देखाउन ुपनेछ िा आफूले थाहा पाएसम्म आफूले प्रमाशणि गरेको आमथटक हििरणमा 
कुनै गलि हििरण िा स्पष्टीकरण रहेछ िने सो पमन स्पष्ट रुपले उल्लेख गनुट पनेछ । 

(९) पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले आफ्नो व्यिसायको मसलमसलामा गनुटपने 
किटव्य सािधानीपूिटक गनुट पनेछ र प्रचमलि कानून िथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मान्य 
मसिान्ि अनरुुप निएका िा नगररएका कुनै पमन मूलििू कुराहरुमामथ सम्बशन्धि सबैको 
ध्यानाकर्टण गराउन ुपनेछ । 
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(१०) पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले आफूले काम गरे बापि पाउन ु पने 
पाररश्रममकलाई मनुाफाको प्रमिशि िा अन्य कुनै अमनशिि नमििा मामथ आधाररि गनुट  
हुँदैन । 

(११) नेपाल सरकारको कुनै कायाटलय, हििाग िा कुनै संस्थालाई प्रचमलि कानून 
बमोशिम ठदन ुपने सूचना, स्पष्टीकरण िा हििरणमा िानी िानी िा लापरिाही साथ िटु्ठो 
कुरा उल्लेख गनुट हुँदैन । 

(१२) आफूले नोकरी गरेको संस्थाको सेिा गनट छोरे्को कम्िीमा िीन िर्ट नपगुी 
सो संस्थाको लेखापरीक्षण गनुट हुँदैन । 

(१३) प्रचमलि कानून बमोशिम लेखापरीक्षकमा मनयकु्त हनु आिश्यक रीि पूरा 

िएको यकपन नगरी कुनै पमन पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले कुनै संस्थाको 
लेखापरीक्षकमा िएको मनयशुक्त स्िीकार गनुट हुँदैन । 

(१४) लेखा परीक्षण सम्बन्धमा आफ्नो राय व्यक्त गनुट अगार्ी यथेष्ट रुपमा 
सम्बशन्धि सूचना प्राप्त गरेको हनु ुपछट । 

(१५) पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्य र सदस्यले पालना गनुटपने आचरण सम्बन्धी 
अन्य कुराहरु िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

 

३५. उिरुी गनट सहकनाेः (१) कुनै पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्य उपर यो ऐन िा यस ऐन 

अन्िगटि बनेको मनयममा उशल्लशखि आचरणको पालना नगरेको िा त्यस्िो पेशागि 
प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगटि बनेको मनयम उल्लंघन गरेमा 
सरोकारिालाले संस्थामा उिरुी ठदन सक्नेछ । 

(२) कुनै पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यले पालना गनुटपने आचरणको पालना 

नगरेको हिश्वास गनुटपने िथ्य फेला परेमा त्यस्िो पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्य उपर 
कारबाही गनट कायटकारी मनदेशकले प्राप्त िथ्यहरु सहहि पररर्द्मा प्रस्िाि पेश गनेछ । 
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पररच्छेद–९ 

संस्थाको कोर् 

३६. संस्थाको कोर्ाः (१) संस्थाको एउर्ा छुटै्ट कोर् हनुेछ र सो कोर्मा देहाय बमोशिमका 
रकमहरु रहनेछना्ः– 

(क) नेपाल सरकारबार् प्राप्त अनदुान रकम, 

(ख) अन्िराटहष्ट्रय िा हिदेशी संघ, संस्थाबार् प्राप्त रकम, 

 िर यस्िो रकम प्राप्त गदाट नेपाल सरकारको पूिट स्िीकृमि मलन ु
पनेछ । 

(ग) संस्थाका सदस्यहरुको नाम दिाट गदाट िा पेशागि प्रमाणपर ठदंदा 
प्राप्त गरेको रकम, 

(घ) संस्थाको चल अचल सम्पशत्तबार् आिटन हनुे रकम, 

(ङ) संस्थालाई अन्य स्रोिबार् प्राप्त हनुे रकम । 

(२) संस्थालाई प्राप्त सबै रकम संस्थाको नाममा नेपालको कुनै िाशणज्य बैंकमा 
खािा खोली िम्मा गररनेछ । 

(३) संस्थाको िफट बार् गनुट पने सबै खचटहरु उपदफा (१) बमोशिमको कोर्बार् 
व्यहोररनेछन ्। 

िर संस्थालाई कुनै मनशिि उदे्दश्यको लामग प्राप्त िएको रकम सोही उदे्दश्यमा मार 
खचट गनुट पनेछ । 

(४) कोर्बार् गररने खचट पररर्द्को रेखदेख र मनयन्रणमा रही कायटकारी मनदेशकले  

गनेछ । 

(५) कोर्को खािाको संचालन पररर्द्ले िोके बमोशिम हनुेछ । 

 

३७. संस्थाको कोर्को लेखा िथा लेखापरीक्षणाः (१)संस्थाको आय व्ययको लेखा पररर्द्ले िोके 
बमोशिमको ढाँचामा राशखनेछ । 

(२) संस्थाको हहसाब हकिाबको लेखापरीक्षण पररर्द्ले िोकेको लेखा व्यिसायीबार्  
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हनुेछ । 

(३) नेपाल सरकारले चाहेमा संस्थाको हहसाब हकिाब सम्बशन्धि कागिाि िनुसकैु 
बखि िाँच्न िा िाँच्न लगाउन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद–१० 

कमटचारी सम्बन्धी व्यिस्था 

३८. कायटकारी मनदेशकाः (१) संस्थाको प्रशासकपय काम कारबाही संचालन गनटको लामग पररर्द्ले 
लेखा सम्बन्धी अनिुि िएको कुनै व्यशक्तलाई कायटकारी मनदेशकको पदमा मनयकु्त           
गनेछ । 

(२) कायटकारी मनदेशकको पदािमध चार िर्टको हनुेछ र पररर्द्ले चाहेमा मनिलाई 
पनुाः मनयकु्त गनट सक्नेछ । 

(३) कायटकारी मनदेशकको अनपुशस्थमिमा पररर्द्ले संस्थाको कुनै अमधकृि 
कमटचारीलाई कायटकारी मनदेशकको काम गनट िोक्न सक्नेछ । 

 

३९. कायटकारी मनदेशकको काम, किटव्य र अमधकाराः (१) कायटकारी मनदेशकको काम, किटव्य 
र अमधकार देहाय बमोशिम हनुेछाः– 

(क) पररर्द्प्रमि शिम्मेिार रही संस्थाको प्रमखुको रुपमा काम गने, 

(ख) संस्थाको दैमनक प्रशासमनक काम गने, 

(ग) संस्थाको िाहर्टक बिेर् ियार गरी पररर्द्मा पेश गने, 

(घ) संस्थाको हहसाब हकिाब राख्न ेिथा राख्न लगाउने, 

(ङ) सदस्य र पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यहरुको दिाट हकिाब शिम्मा 
मलई अद्यािमधक रुपमा राख्न,े राख्न लगाउने । 

(२) कायटकारी मनदेशकले पररर्द्को रेखदेख र मनयन्रणमा रही कायट गनेछ । 
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(३) यस ऐनमा लेशखएदेशख बाहेक कायटकारी मनदेशकको अन्य काम, किटव्य र 
अमधकार िोहकए बमोशिम हनुेछ । 

४०. संस्थाका अन्य कमटचारीाः (१) कायटकारी मनदेशकको प्रत्यक्ष रेखदेख र मनयन्रणमा रहने 
गरी संस्थालाई आिश्यक पने कमटचारीहरुको मनयशुक्त पररर्द्ले गनेछ । 

(२) संस्थाका कमटचारीहरुको सेिाको शिट, पाररश्रममक र सहुिधाहरु िोहकए बमोशिम 
हनुेछ । 

 

पररच्छेद–११ 

दण्र् सिाय 

४१. दण्र् सिायाः (१) यस ऐन बमोशिम पेशागि प्रमाणपर नमलई लेखापरीक्षण गने 
व्यशक्तलाई दईु हिार रुपैयाँसम्म िरीिाना िा िीन महीनासम्म कैद िा दिैु सिाय      
हनुेछ । 

(२) कसैले दफा ६ को उल्लंघन गरी संस्थाको नाम, शचन्ह िा संस्थाले प्रयोग गनट 
पाउने कुनै पमन हकमसमको अमधकारको प्रयोग गरेमा मनिलाई पहहलो पर्क िए एक हिार 
रुपैयाँसम्म िरीिाना हनुेछ र त्यसपमछ पमन त्यस्िो काम गरेको ठहरेमा पर्कै हपच्छे पाँच 
हिार रुपैयाँसम्म िरीिाना िा ६ महहनासम्म कैद िा दिैु सिाय हनुेछ । 

  िर कानूनद्वारा गठठि संस्था िा हिश्वहिद्यालय िा संस्थासंग सम्बशन्धि मनकायहरुको 
हकमा यो उपदफा लागू हनुे छैन । 

(३) पेशागि प्रमाणपर नपाएको व्यशक्तले पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यको 
हैमसयिले कुनै कागिािमा दस्िखि गरेको प्रमाशणि िएमा त्यस्िो व्यशक्तलाई दईु हिार 
रुपैयाँसम्म िरीिाना िा िीन महहनासम्म कैद िा दिैु सिाय हनुेछ । 

(४) यस दफामा लेशखएदेशख बाहेक यो ऐन िा यस ऐन अन्िगटि बनेको मनयमको 
बशखटलाप कुनै काम गने सदस्यलाई पाँच िर्टसम्मको लामग मनलम्बन गरी दईु हिार 
रुपैयाँसम्म िरीिाना िा िीन महहनासम्म कैद िा दिैु सिाय हनुेछ । 
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(५) उिरु गनुटपने मनामसब माहफकको कारण बेगर सदस्यलाई दाुःख ठदने मनयिले 
कुनै व्यशक्तले उिरु गरेको ठहरेमा त्यस्िो उिरु गने व्यशक्तलाई एक हिार रुपैयाँसम्म 
िररिाना हनुेछ । 

(६) दफा ३५ बमोशिम कुनै सदस्यको हिरुिमा पररर्द् समक्ष त्यस्िो उिरु पनट 

आएमा दफा १४ बमोशिम कारबाही हनुेमा बाहेक अन्य मदु्दाहरु सम्बशन्धि उच्च 
अदालिमा मदु्दा चलाउन ु पनेछ । 

 

पररच्छेद–१२ 

हिहिध 

४२. िदथट पररर्द्को गठनाः (१) यस ऐनमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेशखएको िए िापमन दफा ७ 
बमोशिम पररर्द्को गठन निएसम्म संस्थाको सदस्य हनु चाहने योग्यिा पगेुको व्यशक्तको 
नाम दिाट गरी सदस्यिा दिाटको प्रमाणपर ठदने सम्बन्धमा यस ऐन बमोशिम पररर्द्ले गने 
कायट गनट र सदस्यहरु मध्येबार् पररर्द्मा प्रमिमनमधत्ि गने पार्टद्हरुको मनिाटचन गनटको लामग 
देहायका सदस्यहरु रहेको एक िदथट पररर्द्को गठन गररनेछाः– 

  (क) अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ट एकाउन्रे्न्र्स ्एसोमसएशन  – अध्यक्ष 

  (ख) लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोशिम लेखापरीक्षकको  

रुपमा नाम दिाट गराएका लेखापरीक्षकहरु मध्येबार्  

नेपाल सरकारले मनोनीि गरेका िीनिना   – सदस्य 

  (ग) नेपाल सरकारले िोकेको रािपरांहकि प्रथम  

शे्रणीको अमधकृि     – सदस्य–सशचि 

(२) उपदफा (१) बमोशिम गठन िएको िदथट पररर्द्ले यो ऐन प्रारम्ि िएको 
मममिले ६ महहनामिर सदस्यहरु मध्येबार् पररर्द्मा प्रमिमनमधत्ि गने पार्टद्हरुको मनिाटचन 
गरी सक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशिम गठन िएको िदथट पररर्द्ले आफ्नो बैठक सम्बन्धी 
कायटहिमध र अन्य कायट प्रणालीहरु आफैं ले मनधाटरण गनट सक्नेछ । 

                                                           
  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

31 
 

(४) दफा ७ बमोशिम पररर्द्को गठन िएपमछ उपदफा (१) बमोशिम गठन िएको 
िदथट पररर्द् स्ििाः हिघर्न हनुेछ । यसरी िदथट पररर्द् हिघर्न िएपमछ उक्त िदथट 
पररर्द्ले पररर्द्को िफट बार् गरेको सम्पूणट काम कारबाही पररर्द्ले नै गरे सरह           

मामननेछ । 

 

४३. असल मनयिले गरेको काममा बचाउाः पररर्द् िा संस्थाको समममिको कुनै सदस्य िा 
कायटकारी मनदेशक िा संस्थाका कमटचारीले असल मनयिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगटि 
बनेको मनयम अनरुुप गरेको कुनै काम कारबाहीहरु प्रमि मनिहरु व्यशक्तगि रुपमा शिम्मेिार 
हनुे छैनन ्। 

 

४४. अमधकार प्रत्यायोिनाः (१) पररर्द्ले यस ऐन बमोशिम आफूलाई प्राप्त अमधकार मध्ये सबै 
िा केही अमधकार आिश्यकिानसुार समममि िा कायटकारी मनदेशकलाई प्रत्यायोिन गनट 
सक्नेछ । 

(२) यस ऐन बमोशिम कुनै अमधकारीलाई प्राप्त अमधकारमध्ये केही अमधकार आफ्नो 
सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गने गरी मनिले आफू ममुनका अमधकृि स्िरको कमटचारीलाई 
प्रत्यायोिन गनट सक्नेछ । 

 

४५. मनदेशन ठदन सक्नाेः (१) नपेाल सरकारले संस्थाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा पररर्द्लाई 
आिश्यक मनदेशन ठदन सक्नेछ । 

(२) महालेखापरीक्षकले लेखा व्यिसायको हिकास, संरक्षण र सम्बिटन गने 
सम्बन्धमा पररर्द्लाई आिश्यक मनदेशन ठदन सक्नछे । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोशिम नेपाल सरकार िा महालेखापरीक्षकले ठदएको 
मनदेशनको पालना गनुट पररर्द्को किटव्य हनुेछ । 

 

४६. नपेाल सरकारसंग सम्पकट ाः संस्थाले नेपाल सरकारसंग सम्पकट  राख्दा अथट मन्रालय माफट ि 
राख्न ुपनेछ । 
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४७. मनयम बनाउन ेअमधकाराः (१) यो ऐनको उदे्दश्य कायाटन्ियन गनटको लामग पररर्द्ले आिश्यक 
मनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए िापमन दफा ७ बमोशिम पररर्द् 
गठन निएको अिस्थामा संस्थाको सदस्यिा दिाटको प्रमाणपर ठदन ेर पार्टद्हरुको मनिाटचन 
गने प्रयोिनको मनममत्त दफा ४२ बमोशिम गठन िएको िदथट पररर्द्ले आिश्यक मनयमहरु 
बनाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशिम बनेका मनयमहरु नेपाल सरकारबार् स्िीकृि 
िएपमछ मार लागू हनुेछन ्। 

(४) उपदफा (१) बमोशिम पररर्द्ले बनाएका मनयमहरु लागू िएपमछ उपदफा 
(२) बमोशिम िदथट पररर्द्ले बनाएका मनयमहरु स्ििाः मनष्कृय हनुेछन ्। 

 

४८. हिमनयम बनाउन ेअमधकाराः पररर्द्ले संस्थाको दैमनक कायट संचालनको लामग यो ऐन र यस 
ऐन अन्िगटि बनेको मनयमको अधीनमा रही हिमनयमहरु बनाउन सक्नेछ । 

 

४९. खारेिी र बचाउाः (१) लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन,२०३१ खारेि गररएको छ । 

(२) कुनै प्रचमलि कानूनमा महालेखा परीक्षकको हििागबार् मान्यिा प्राप्त 
लेखापरीक्षकलाई सो कानूनको प्रयोिनको मनममत्त मान्यिा प्राप्त लेखापरीक्षकको रुपमा 
मान्यिा ठदइएको िए यो ऐन प्रारम्ि िए पमछ त्यस्िा मान्यिा प्राप्त लेखापरीक्षक िन्नाले 

यस ऐन बमोशिमको पेशागि प्रमाणपर प्राप्त सदस्यलाई िनाएको मामननेछ । 

                                                           


   पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि ।  
रष्टव्याः (१) नेपाल चार्टिट एकाउन्रे्न्र्स ्(पहहलो संशोधन) ऐन, २०५९ द्वारा रुपान्िर िएका शब्दहरुाः– 

   (क) “सशचि” को सट्टा “कायटकारी मनदेशक” । 

   (ख) “िररष्ठ चार्टिट एकाउन्रे्न्र्” को सट्टा “फेलो चार्टिट एकाउन्रे्न्र्” । 

(ग)  “लेखा व्यिसाय प्रमाणपर”,  “लेखा व्यिसायी प्रमाणपर” र  “लेखा व्यिसायीको प्रमाणपर” 
को सट्टा “पेशागि प्रमाणपर” । 

(२) केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ बमोशिम रूपान्िर िएका शब्दहरूाः–  
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 


