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�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेड 

आ�थ�क काय��व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�य�व �व�नयमावल�, २०७७ 
 

��तावना: क�पनीको सि�त कोषको स�ालन तथा �यव�थापन, बजेट तजु�मा, �नकासा तथा खच�, 

आ�थ�क कारोबारको लेखा�न तथा ��तवेदन, आ�त�रक �नय��ण, लेखापर��ण तथा अ�य आ�थ�क 

ग�त�व�धलाई �यवि�थत गर� क�पनीको �व�ीय �यव�थापन �णाल�लाइ� िज�मेवार, पारदश�, 

न�तजामूलक तथा उ�रदायी बनाउन वा�छनीय भएकोले; 

�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको �नयमावल�, २०७३ को �नयम ३३ ले �दएको अ�धकार �योग 

गर� क�पनीको स�ालक स�म�तले देहायको आ�थ�क काय��व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�य�व 

�व�नयमावल� बनाएको छ। 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भ: (१) यस �व�नयमावल�को नाम “�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेड, 

आ�थ�क काय��व�ध तथा �व�ीय उ�रदा�य�व �व�नयमावल�, २०७७” रहेको छ । 

(२) यो �व�नयमावल� �व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेड र सो अ�तग�तका 

काया�लयह�मा समेत लागू हनुेछ । 

(३) यो �व�नयमावल� स�ालक स�म�तले �वीकृत गरेको �म�त देिख �ार�भ हनेुछ । 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �व�नयमावल�मा, 

(क) “अ�धकार �ा� अ�धकार�” भ�ाले यस �व�नयमावल� बमोिजम खच� गन� अ�धकार 

�दने वा कुनै काम गन� गराउन �वीकृ�त �दने अ�धकार भएको अ�धकार�लाई 

स�झनपुछ� । 

(ख) “असलु गनु� पन� रकम” भ�ाले लेखापर��ण हुँदा �च�लत कानून बमोिजम 

भ�ुानी �दन नहनेु रकम भ�ुानी �दएको वा बढ� हनेु गर� भ�ुानी �दएको वा 

घट� रकम असलु गरेको कारणबाट असलु गनु� पन� भनी ठहया�एको बे�ज ुरकम 

स�झन ुपछ� र सो श�दले �हना�मना वा म�यौट गरेको रकम तथा क�पनीलाई 

�तन� बझुाउन ुपन� अ�य कुनै रकम समेतलाई जनाउँछ।   

(ग) “आ�त�रक लेखापर��ण” भ�ाले क�पनीको आ�त�रक लेखापर��ण शाखा वा 

क�पनीबाट �नय�ु लेखाप�र�कबाट स�बि�धत काय�को उ�े�य अन�ुपका 

काय�स�पादनसँग स�बि�धत कानून, �यव�थापक�य अ�यास, लेखा तथा अ�य 

कारोबार र सोसँग स�बि�धत कागजात एबं ���याको जाँच, पर��ण, 

�व�ेषणका साथै आ�त�रक �नय��ण �णाल�को सम� मू�यांकन गर� ��तवेदन 

गन� काय� स�झन ुपछ�।  
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(घ) “आ�थ�क वष�” भ�ाले ��येक वष�को साउन एक गतेदेिख अक� वष�को असार 

म�हनाको मसा�तस�मको बा� म�हनाको अव�ध स�झन ुपछ�। 

(ङ) “क�पनी” भ�ाले क�पनी ऐन, २०६३ बमोिजम �था�पत “�व�तु उ�पादन 

क�पनी �ल�मटेड” स�झन ुपछ� । 

(च) “कम�चार�” भ�ाले क�पनीका कम�चार� स�झन ुपछ� र सो श�दले नेपाल सरकार 

वा नेपाल सरकारका अ�य संग�ठत सं�थाबाट क�पनीमा काजमा ख�टई आएका 

वा क�पनीले करार सेवामा �नय�ु गरेका कम�चार�ह�लाई समेत जनाँउछ l 

(छ) “कारोबार” भ�ाले क�पनीको चल अचल, नगद� तथा िज�सी मालसामान िज�मा 

�लई �च�लत कानून बमोिजम �नधा��रत काममा ग�रने खच� वा दािखला स�ब�धी 

स�पूण� काम स�झन ुपछ� र सो श�दले �व�ीय ह�ता�तरण, आ�दानी संकलन र 

दािखला गन�, ऋण �ा�� गन�, खच� गन� तथा धरौट� तथा अ�य कोष समेतसँग 

स�बि�धत स�पूण� आ�थ�क कारोबार स�झन ुपछ�।  

(ज) “काया�लय” भ�ाले क�पनीको म�ुय काया�लय स�झन ु पछ� र सो श�दले 

क�पनीको शाखा काया�लय वा आयोजना काया�लयलाई समेत जनाँउछ ।  

(झ) “तो�कएको वा तो�क�दए बमोिजम” भ�ाले क�पनीको �नयमावल� र यस 

�व�नयमावल�को अधीनमा रह� स�ालक स�म�तले बनाएको �नद�िशकामा 

तो�कएको वा तो�कए बमोिजम वा स�ालक स�म�तले �नण�य गर� तो�कएको वा 

तो�क�दए बमोिजम स�झनपुछ� । 

(ञ) “�नयमावल�” भ�ाले �व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको �नयमावल�, २०७३ 

स�झनपुछ�। 

(ट)  “�ब�ध स�ालक” भ�ाले �नयमावल�को �नयम ३५ बमोिजम �नय�ु �ब�ध 

स�ालक स�झनपुछ� र सो श�दले क�पनीको �मखु काय�कार� अ�धकृतको 

�पमा काम गन� गर� स�ालक स�म�तले तोकेको �यि�लाई समेत जनाउँछ। 

(ठ)  “बे�जू” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम पयुा�उन ु पन� र�त नपयुा�ई कारोबार 

गरेको वा रा� ु पन� लेखा नराखेको तथा अ�नय�मत वा बेमना�सब त�रकाले 

आ�थ�क कारोबार गरेको भनी लेखापर��ण गदा� औ�ंयाइएको वा ठहया�एको 

कारोबार स�झन ुपछ�। 

(ड) “ब�क” भ�ाले नेपाल रा� ब�कबाट �वीकृत �ा� वािण�य ब�कलाई जनाउँछ । 

(ढ)  “लेखा” भ�ाले कारोबार भएको �यहोरा देिखन ेगर� �च�लत कानून बमोिजम 

रािखने �ारि�भक ��व��को भौचर तथा सो आधारमा तयार ग�रने अ�भलेख, 

खाता , �कताब आ�द र सो कारोबारलाई �मािणत वा स�प�ु� गन� �माण 

कागजात र सोको आधारमा तयार ग�रने �व�ीय �ववरण तथा ��तवेदन स�झन ु
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पछ� र सो श�दले �व�तुीय मा�यमबाट रािखएको अ�भलेख वा कारोबारलाई 

�मािणत गन� �व�तुीय अ�भलेखलाई समेत जनाउँछ।  

(ण) “लेखा �मखु” भ�ाले यस �व�नयमावमी बमोिजम �रतपूव�क लेखा रा�,े खच� गदा� 

क�पनीको �नयम तथा �व�नयमावल� अनसुारको �रत पगेु नपगेुको जाँचबझु गन�, 

आय-�ययको �ववरण, स�पि� तथा दा�य�वको �ववरण पेश गन� र क�पनीको 

लेखापर��ण गराउने कत��य भएको अ�धकार�लाई स�झनपुछ� । 

(त) “लेखापर��ण” भ�ाले क�पनीको वा�ष�क �हसाब �कताबको �च�लत कानून 

अनसुार ग�रने लेखापर��ण र सो श�दले क�पनीले आव�यकता अनसुार गन� 

आ�त�रक लेखापर��ण, �यव�थापन लेखापर��ण, कर लेखापर��ण तथा �वषेश 

लेखापर��णलाई समेत जनाउँछ । 

(थ) “�यि�” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम �था�पत फम�, क�पनी वा संग�ठत 

सं�थालाई समेत जनाउँछ। 

(द) “�व�ीय उ�रदा�य�व” भ�ाले �व� स�ब�धी ��तफलमा सधुार गन�, �व�ीय 

अनशुासन, पारदिश�ता तथा जवाफदे�हता कायम गन� बहन गनु� पन� िज�मेवार�, 

जवाफदे�हता तथा सोबाट �ा� हनु े��तफल��तको उ�रदा�य�व तथा प�रपालन 

स�झन ुपछ�।  

(प) “�व�ीय �ववरण” भ�ाले क�पनी ऐनले तोकेको तथा नेपाल �व�ीय ��तवेदन 

मान बमोिजम कुनै �नि�त अव�धमा भएको कारोबारको सम��गत ि�थ�त 

दशा�उने उ�े�यले शीष�क समेत ख�ुने गर� तो�कएको नेपाल �व�ीय ��तवेदन 

मान बमोिजम तयार ग�रएको �व�ीय �ववरण स�झन ु पछ� र सो श�दले 

कारोबारको ि�थ�त दशा�उने गर� शीष�कको आधारमा बनाईएको बजेट अनमुान, 

�नकासा, खच�, आ�दानी, दािखला, र बाँक� रकम समेत खलुाइएको अ�य 

�ववरण र सोसँग स�बि�धत लेखा �ट�पणी तथा खलुासालाई समेत जनाउँछ।   

(फ) “स�ालक स�म�त” भ�ाले क�पनीको स�ालक स�म�त स�झन ुपछ�। 

(ब) “स�पर��ण” भ�ाले आ�त�रक वा अि�तम लेखापर��ण ��तवेदनमा औ�ंयाइएको 

बे�जकुो स�ब�धमा पेश हनु आएका �प�ीकरण वा ��त��या साथ संल�न 

�माण तथा कागजातको आधारमा ग�रने फ�य�ट स�ब�धी काय�लाई स�झन ु

पछ�। 

३. �व�नयमावल� �या�या गन� अ�धकार: यो �व�नयमावल� �योग गदा� कुन ैकुरा �प� नभएमा 

�यस उपर �वचार गर� आव�यक �नण�य गन� र �व�नयमावल�को अि�तम �या�या गन� 

अ�धकार स�ालक स�म�तलाई हनुेछ । 
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४. काय�स�पादन गन� अ�धकार: (१) यस �व�नयमावल�मा भएको �यव�था अनसुार काय�स�पादन 

गन� गराउने अ�धकार तथा कत��य �ब�ध स�ालकको हनुेछ । 

(२) यस �व�नयमावल� बमोिजम �ब�ध स�ालकलाई �ा� अ�धकार म�ये केह� वा सबै 

अ�धकारह� आफू मातहतको अ�धकृत कम�चार� वा आयोजना काया�लयको �मखुलाई 

��यायोजन गन� स�नेछ l  

(३) उप �व�नयम (२) बमोिजम ��यायोिजत भएको अ�धकारका स�ब�धमा �यसर� 

अ�धकार ��यायोजन गन� अ�धकार�को जवाफदे�हता रह� रहनेछ l 

५. �शासक�य आदेश �दन ेअ�धकार: क�पनीको दै�नक �यब�थापनका काय�लाई �भावकार� र 

ग�तशील त�ुयाउन, स�म�तको �नद�शन एवं ��यायोिजत अ�धकार र यस �व�नयमावल�  

अ�तरगत रह� �ब�ध स�ालकले आव�यक आदेश तथा �नद�शन �दन स�नेछ l  
 

प�र�छेद-२ 

क�पनीको कोषको स�ालन 
 

६. क�पनीको कोषको स�ालन: (१) क�पनीको आ�नो छु�ै कोष हनुेछ। सो कोषमा देहाय 

बमोिजमका रकमह� ज�मा ग�रने छन ्:- 

(क) शेयर पूँजी बापत �ा� रकम, 

(ख) अ�पकाल�न वा द�घ�काल�न ऋणबाट �ा� रकम, 

(ग) क�पनीको स�पि� �ब��बाट �ा� रकम, 

(घ) क�पनीले उ�पादन गरेको �व�तु �ब��बाट �ा� रकम, 

(ङ) क�पनीले उपल�ध गराएको कुनै प�न सेवा बापत �ा� सेवा श�ुक, 

(च) क�पनीले गरेको लगानी वा ऋणमा �ा� �याज वा लाभांशको रकम, 

(छ) �फता� हनु आएको लगानी वा ऋणको रकम, र 

(ज) अ�य जनुसकैु �ोतबाट �ा� रकम। 

(२) क�पनीको तफ� बाट ग�रने सबै खच�ह� उप�व�नयम (१) बमोिजमको कोषबाट 

�यहो�रनेछ। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको कोषमा �ा� रकमह� ब�कमा खाता खोल� ज�मा 

ग�रनेछ । 

(४) क�पनीको कोषमा �ा� हनेु रकमह� ज�मा गन� क�पनीले आव�यकता अनसुार 

ब�कमा एक भ�दा बढ� खाताह� खो�न स�नेछ र �यसर� खाता खो�दा आ�दानी र खच�का 

ला�ग छु�ा छु�ै खाता खो�ल आ�दानी खाताबाट रकम सार� खच� गन� �यव�था �मलाउन ु

पन�छ।�य�तो खातामा सामा�यत: �ब�ध स�ालक वा �नजले तोकेको एक जना र लेखा 

�मखु वा �नजको सहायक एकजना कम�चार� समेत दईु जनाको संय�ु द�तखतवाट खाता 

संचालन ग�रनेछ l  
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(५) उप�व�नयम (१) (घ) बमोिजम �ा� हनेु �व�तु �ब��को रकम वा अ�य कुन ैप�न 

आ�दानी �ा� भएकै �दन वा सो को भो�लप�ट वा भो�लप�ट �बदा परे ब�क खलेुको �दन 

ज�मा गनु� पन�छ l  

(६) क�पनीको कोषमा रहेको रकम ब�कको कल डीपोिजट वा म�ुती �न�ेपमा लगानी 

गन� स�नेछ l  

(७) क�पनीले आ�नो आयोजना काया�लय रहेको ठाउँको निजकको ब�कमा छु�ै काय� 

संचालन खाता खोल� क�पनीवाट �नकासा भएको रकमको आ�थ�क कारोवार गनु� पन�छ l 

 

प�र�छेद-३ 

क�पनीको आय-�यय (वजेट) अनमुान 

७. वजेट तथा काय��मको �स�ा�त र माग�दश�न: (१) हरेक आ�थ�क वष� समा� हनु ु भ�दा 

अगावै आगामी वष�को वजेट तथा काय��मका �स�ा�त र आयोजना वा काय��मको 

�ाथ�मकताको �ववरण स�ालक स�म�त सम� ��ततु गनु�पन�छ l 

 (२) उप�व�नयम (१) बमोिजम वजेट तथा काय��मका �स�ा�त तथा �ाथ�मकताको 

�ववरण स�ालक स�म�त सम� पेश भएप�छ सो उपर छलफल भइ कुन ै �बषय समावेश 

गनु�पन� वा हटाउन ुपन� भए प�रमाज�नको ला�ग �यब�थापनलाई �नद�शन �दन स�नेछ l  

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम प�रमाज�न स�हत पेश भएको वजेट तथा काय��मका 

�स�ा�त तथा �ाथ�मकताको आधारमा आगा�म वष�को बजेट तथा काय��म तयार गनु� पन�छ 

l 
 

८. �ोत तथा खच�को अनमुान: (१) हरेक आ�थ�क वष� समा� हनुभु�दा अगावै आगामी वष�को 

ला�ग देहाय बमोिजम �ोत तथा खच�को अनमुान गनु�पन�छः- 

(क)  अिघ�लो वष�को यथाथ� खच� �ववरण तथा आ�दानीका आधारमा �ोत र 

खच�को अनमुान गन�, 

(ख)  आगामी �तन वष�को आ�दानी र खच�को ��ेपण, र 

(ग)  ऋणबाट खच� �यहो�रन ेकाय��मको �ववरण l 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम तयार भएको �ोतको आधारमा हरेक आ�थ�क वष� 

समा� हनुभु�दा अगावै �ब�ध स�ालकले आगामी आ�थ�क वष�को ला�ग वजेट तयार गर� 

स�ालक स�म�तमा पेश गनु�पन�छ । 

(३) आयोजना काया�लयह�ले आगामी आ�थ�क वष�को काय��म तथा योजना तयार गर� 

संचालन तथा पूजँीगत खच� अनमुान स�हतको वजेट जे� मसा�त �भ� क�पनीमा पठाई 

स�न ुपन�छ l  

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजम बजेट अनमुान पेश गदा� क�पनीलाई वष�भर�मा �व�भ� 

�ोतबाट �ा� हनुे आयको अनमुान, वष�भर�का ला�ग आव�यक स�ालन खच�को अनमुान 
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तथा पूजँीगत खच�को अनमुान र ती खच�ह� �यहोन� �ोतह�को �ववरण समेत �प� 

खलुाइएको हनुपुन�छ। 

(५) खच�को अनमुान पेश गदा� �व�नयम ८ को उप�व�नयम (१) को आधारमा तयार 

गनु�पन�छ । 

(६) सामा�यत: वा�ष�क बजेट पेश गदा� देहायका आधारमा तयार गनु� पन�छः-  

(क) चालू वष�को एघार म�हनाको यथाथ� खच� र बाँक� एक म�हनाको अनमुा�नत 

खच� �ववरण, 

(ख) �नय�मत �ोतबाट �ा� हनु ेआयको अनमुान तथा सो भ�दा फरक �ोतबाट 

आय हनेु भए सोको �ववरण,  

(ग) पूजँीगत खच�को अनमुान, 

(घ) चालू खच�को अनमुान, 

(ङ) अनमुा�नत वासलात, 

(च) अनमुा�नत नाफा नो�सान, र 

(छ) नगद �वाहको अनमुान। 

(७) ��येक वष� असार मसा�त�भ� स�ालक स�म�तले आगामी वष�को ला�ग ��ताव 

ग�रएको बजेट पेश ग�रए अनसुार वा संशोधन गन� आव�यक देिखएमा संशोधन स�हत बजेट 

�वीकृत गन�छ । 

(८) ��येक वष�को बजेट �वीकृत भएको सात �दन �भ� लेखा �मखुले आयोजना 

�मखुलाई �वीकृत काय��म र रकम समेत खलेुको बजेट �ववरण तथा खच� गन� गराउने 

माग�दश�न पठाउन ुपन�छ l 
 

९. पे�क� बजेट: कुन ैवष� असार मसा�त�भ� आगामी आ�थ�क वष�को ला�ग बजेट �वीकृत 

हनु नसकेमा �यसर� बजेट �वीकृत नभएस�म काय� स�ालन गन� ��ताव ग�रएको रकमको 

एक चौथाई रकममा नब�ने गर� खच� गन� स�ालक स�म�तले पे�क� बजेट �वीकृत गन� 

स�नेछ । 

१०. पूरक बजेट: कुन ैआ�थ�क वष�मा �वीकृत बजेटले नपगु हनेु देिखएमा �ब�ध स�ालकले 

�यसको कारण र �ववरण समेत खुलाई पूरक बजेट �वीकृ�तका ला�ग स�ालक स�म�त 

सम� पेश गन� स�नेछ र �य�तो बजेट पेश गदा� देहाय बमोिजमका �ववरणह� समेत 

खलुाउन ुपन�छ:- 

(क) चालू आ�थ�क वष�को �वीकृत बजेट के-क�तो कारणबाट नपगु भएको हो 

त�स�ब�धी प�ु�ाइँ, र 

(ख) पूव� अनमुान नग�रएका घटना वा काय��ममा नपरेको कारणले खच� ब�न 

गई �वीकृत बजेट नै नपगु भएको भए त�स�ब�धी प�ु�ाइँ। 
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११. रकमा�तर: बजेटको �व�भ� िशष�कमा छु�याएको रकम नपगु हनुे भएमा स�बि�धत 

शीष�कमा रहेको रकमको प�चीस ��तशतमा नब�ने गर� अक� एक वा एकभ�दा बढ� 

शीष�कबाट रकमा�तर गन� अ�धकार �ब�ध स�ालकलाई हनेुछ।    

तर देहायका शीष�कमा स�ालक स�म�तको पूव� �वीकृत न�लई रकमा�तर गर� खच� 

गन� पाइन ेछैन:- 

(क) पूजँीगत खच�बाट चालू खच�मा,  

(ख) चालू खच�बाट पूजँीगत खच�मा,  

(ग)   �वीकृत बजेटमा नपरेको शीष�क, 

(घ)  तलब, पा�र��मक, भ�ा, स�ुवधा र संचार महशलु, 

(ङ)   आ�थ�क सहायता, च�दा, परु�कार ज�ता अ�नवाय� दा�य�व भएका, र 

(च)  भैपर� आउने खच�। 

प�र�छेद-४ 

वजेट खच� र �नय��ण 
 

१२. �वीकृत वजेट तथा काय��म काय��वयन: (१) �वीकृत बजेट तथा काय��मको अधीनमा 

रह� बजेट काया��वयन गन� कत��य र िज�मेवार� �ब�ध संचालक, लेखा �मखु र मातहतका 

िज�मेवार अ�धकार�को हनेुछ l  

 (२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �वीकृत बजेट तथा काय��मको आधारमा �ब�ध 

संचालकले काय�योजना तयार गर� बजेट काया��वयन गनु� गराउन ुपन�छ l 

 (३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको काय�योजनामा वा�ष�क ख�रद योजना, नगद 

�वाह �ववरण, उपलि�ध मापन सूचक र काया��वयनको समय ता�लका समेत समावशे गनु� 

पन�छ l 

 (४) बजेट तथा काय��म काया��वयनको ला�ग �ब�ध संचालकले आयोजना �मखु 

वा शाखा �मखुसंग आव�यक न�तजा सूचक स�हत काय�स�पादन करार गन� स�नेछ l 

 (५) उप�व�नयम (४) बमोिजमको काय�स�पादनमा उ�कृ�ट न�तजा हा�सल गन� 

पदा�धकार� वा िज�मेवार �यि�लाई काय�स�पादन करार तथा क�पनीको कम�चार� �शासन 

�व�नयमावल�मा उि�लिखत शत�का अ�धनमा रह� काय�स�पादन करार गन� पदा�धकार�ले 

परु�कृत गन� स�नेछ l  

   

१३. बजेट तथा काय��मको अनगुमन तथा म�ुयाकंन: (१) क�पनीका आयोजना वा काय��म 

र बजेट काया��वयनको अनगुमन तथा म�ुयांकन �मशः मा�सक र चौमा�सक �पमा गनु� 

पन�छ l 
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 (२) उप�व�नयम (१) बमोिजम अनगुमन तथा म�ुयांकन गदा� काय��म, काय�योजना, 

ख�रद योजना र नगद �बाहको आधारमा आयोजना तथा काय��मको भौ�तक र �व�ीय 

�ग�त समेतको आधारमा स�म�ा गनु� पन�छ l 

 (३) उप�व�नयम (२) बमोिजम �ा� ��तबेदन समेतका आधारमा बजेट तथा काय��म 

काया��वयन अव�थाको म�ुयांकन गर� क�पनीले �ैमा�सक, अध�वा�ष�क र वा�ष�क �पमा 

देहाय बमोिजमका �ववरण स�हत ��तबेदन साव�ज�नक गनु� पन�छः- 

  (क) क�पनीको सम��गत आ�थ�क तथा �व�ीय ि�थ�त, 

  (ख) क�पनीको वा�ष�क नी�त तथा काय��मह�को काया��वयनको अव�था, र 

  (ग) आव�यकता अनसुार अ�य �ववरण l 

 (४) उप�व�नयम (३) बमोिजमको �ैमा�सक, अध�वा�ष�क र वा�ष�क ��तबेदन उ� अव�ध 

समा� भएको अक� म�हनाको प�� �दन �भ� साव�जा�नक गनु� पन�छ l 

 (५) उप�व�नयम (४) बमोिजम तयार भएको �ैमा�सक, अध�वा�ष�क र वा�ष�क ��तबेदन 

उ� अव�ध समा� भएको एक म�हना �भ� संचालक स�म�तमा पेश गनु� पन�छ l 

 

१४. खच� �वीकृ�त गन�: (१) �वीकृत बजेटको अ�धनमा रह� �ब�ध स�ालकले आव�यकता 

अनसुार खच� गन� �वीकृ�त �दनेछ र शाखा  वा आयोजना काया�लयका �मखुलाई अ�धकार 

��यायोजन भए अनसुार खच� गन� �वीकृ�त �दनेछ। 

(२) कुनै काय�को भ�ुानी गदा� �वीकृत बजेटको �समा�भ� रह� �रतपूव�कको कागजात 

�ा� भएको �म�तले प�� �दन �भ� भ�ुानी �दनपुन�छ l 

(३) क�पनीले आ�नो �व�ीय �ववरण आ�थ�क वष� समा� भएको एक म�हना�भ� तयार 

गर� स�ालक स�म�त सम� पेश गर� स�नपुन�छ। 

 

१५. बजेट खच� तथा �नय��ण: (१) �वीकृत बजेटको अ�धनमा रह� आव�यकता अनसुार खच� 

गन� र खच�को �नय��ण गन� अ�धकार तथा कत��य �ब�ध स�ालकको हनेुछ। 

(२) �ब�ध स�ालकबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� बाहेक अ� कसैले प�न खच�को 

आदेश �दन वा �वीकृ�त गन� हुँदैन। 

(३) खच�को �वीकृ�त गदा� वा खच� गन� आदेश �दंदा देहायका �ववरणह� ए�कन गरेर 

मा� खच� गन� वा आदेश वा �वीकृ�त �दनपुन�छ:- 

(क) खच� ग�रने रकम �वीकृत बजेट�भ� र स�बि�धत शीष�कको खच� रकम�भ� 

पछ� वा पद�न, 

(ख) आयोजना वा पूजँीगत काय�का ला�ग खच� ग�रने भए सो आयोजना वा 

काय��म �वीकृत भइसकेको छ वा छैन, 

(ग) खच� गनु� भ�दा अिघ खच� गन� आदेश वा अि�तयार� �ा� भएको छ वा छैन, 
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(घ) पेश भएको कागजातह� �रत पगेुको, आ�दानी तथा खच�को �माण पगेुको र 

कारोबारको लेखा अ�ाव�धक गर� रािखएको छ वा छैन, 

(ङ) आ�त�रक �नय��णको �यव�था र �यसको पालना गरेको छ वा छैन, र 

(च) आव�धक आ�थ�क �ववरणह� समयमा तयार गर� पेश गरेको छ वा छैन l  

(४) �वीकृत खच� शीष�कमा �व�नयोिजत रकम अपया�� भएमा वा �वीकृत बजेट 

शीष�कमा समावेश नभएको कुनै काय�को ला�ग त�कालै खच� नगरे क�पनीलाई हानी 

नो�सानी हनुे भएमा �ब�ध स�ालकले स�ालक स�म�तबाट प�छ अनमुोदन गराउन े गर� 

बीस लाख �पैयाँ स�म खच� गन� वा खच� गन� �वीकृ�त �दन स�नेछ र �य�तो खच� 

�यसप�छ ब�ने स�ालक स�म�तको बैठकमा पेश गर� अनमुोदन गराउनपुन�छ । 

(५) क�पनीवाट हनुे खच�को कुनै प�न भ�ुानी गदा� �बल �बजक जार� गन� �यि�, 

फम�, सं�था वा क�पनीलाई एकाउ�ट पेयी चेक वा �व�तुीय मा�यम (ई-पेमे�ट) बाट 

भ�ुानी गनु� पन�छ ।  

   तर तलब, �याला, ओभरटाईम भ�ा वा कम�चार�लाई �दइने रकम बाहेक 

चेक�ारा भ�ुानी �दन स�कनेछ । 

(६) ��येक म�हना समा� भएको प�� �दन�भ� गत म�हनामा भएको आ�दानी-खच� र 

�यसका ला�ग भएको बजेट �यव�था स�ब�धमा �ब�ध स�ालकले पनुरावलोकन गनु�पन�छ र 

स�ालक स�म�तबाट ��येक �ैमा�सक आय-�यय �ववरण र बजेट �यव�थाको पनुरावलोकन 

हनेुछ । 

प�र�छेद-५ 

कारोबारको लेखा  

१६. लेखाको �स�ा�त, आधार र लेखाको ढाचंा: (१) क�पनीको आ�दानी, खच�, स�प�त तथा  

दा�य�वको लेखा, दोहोरो लेखा �णाल�को �स�ा�त तथा नेपाल �व�ीय ��तबेदन मान 

बमोिजम �ोदभावी (एकुरल) आधारमा रा�पुन�छ l  

(२) लेखांकन गन� तथा ��तबेदन गन� ���या लेखाको सव�मा�य �स�ा�त, नेपाल 

�व�ीय ��तबेदन मान तथा क�पनी ऐनले तोकेको माग�दश�न बमोिजम संचालक स�म�तले 

�नधा�रण गरे बमोिजम हनेुछ l 

(३) उप�व�नयम (१) र (२) बमोिजम लेखा रा� े �योजनका ला�ग समय समयमा 

संचालक स�म�तले लागू गरेको लेखाको संकेत, व�ग�करण तथा लेखाको ढांचा फरक हनु 

स�नेछ l 

(४) क�पनीको लेखा नी�त लेखापर��ण स�म�तको �सफा�रसमा समय समयमा स�ालक 

स�म�तले �नधा�रण बमोिजम हनेुछ। 
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(५) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजम आ�थ�क कारोबारको लेखा तथा �हसाब 

�व�तुीय मा�यममा समेत रा� स�नेछ l 

 

१७. कारोबारको लेखा: (१) क�पनीले कुन ैप�न �ोत तथा अ�य कुनै ���यावाट �ा� गरेको 

आ�दानी, ऋण कारोबार, खच�, स�प�त तथा  दा�य�वको को लेखा रा� ुक�पनीको कत��य 

हनेुछ l 

   (२) क�पनीको लेखा शाखाले आयोजना काया�लय तथा सहायक क�पनीह� वाट �व�ीय 

�ववरणह� �ा� गर� एक�कृत �व�ीय �ववरण तयार गर� तोकेको समय �भ� �ब�ध 

संचालक सम� पेश गनु� पन�छ  l 

   (३) क�पनीको कारोबार, स�पि� तथा दा�य�वको लेखांकन तथा ��तबेदन स�बि�ध 

अ�य �यव�था स�ालक स�म�तले तोके बमोिजम हनुेछ l 

१८. नगद, िज�सी दािखला र लेखा: (१) क�पनीको िज�मेवार कम�चार�ले आ�नो िज�मामा 

आएको नगद सोह� �दन वा भो�लप�ट र िज�सी मालसामान भए सात �दन �भ� दािखला 

गर� लेखा रा� ुपन�छ l  

(२) आ�नो िज�मामा आएको नगद सोह� �दन वा �यसको भो�लप�ट दािखला नगरेको 

देिखन आएमा �ब�ध संचालकले प�� �दन भ�दा बढ� �ढलो गरेमा दािखला गन� बाँक� 

रकम र सो रकमको वा�ष�क दश ��तशतले ज�रवाना गर� सो समेत दािखला गन� लगाउने 

र सोभ�दा बढ� �ढलो गरेको भए वा�ष�क दश ��तशतका दरले दािखला गन� लगाई �च�लत 

काननु बमोिजम काय�बाह� समेत गन�, गराउन स�नेछ  l   

 

१९. सानो नगद� कोषको �यव�था: (१) क�पनीको दै�नक काय� संचालन गदा� साना�तना 

काय�को भ�ुानी चेक �ारा स�भव नभएमा नगद भ�ुानी �दनको ला�ग काया�लयले तोकेको 

कम�चार� वा लेखा शाखाको िज�मामा रहने गर� बढ�मा पचास हजार �प�यास�मको सानो 

नगद� कोष खडा गन� स�कनेछ l 

(२) सानो नगद� कोष संचालन गन� कम�चार�ले ��येक म�हनाको अ�तमा �बल 

भरपाई तथा आव�यक �माण कागजात लेखा शाखामा पेश गर� सोधभना� माग गनु� पन�छ l  

   तर सानो नगद� कोषमा पाँच हजार �प�या भ�दा कम मौ�दात भएको अव�थामा 

जनुसकैु बखत प�न सोधभना� माग गन� स�कनेछ l 

 

२०. लेखा तथा �व�ीय �ववरण पेश गन�: (१) आयोजना काया�लयह�ले �वीकृत काय��म 

अनसुारको आ�दानी तथा खच�को �ैमा�सक �ववरण क�पनीमा पठाउन ुपन�छ l 
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(२) क�पनीले �वीकृत लेखमान बमोिजम �ैमा�सक, अध� वा�ष�क तथा वा�ष�क 

�व�ीय �ववरण म�हना समा� भएको प�� �दन �भ� तयार गनु�पन�छ l 

(३) क�पनीको पूण� �वा�म�वमा भएका सहायक क�पनीह�को आय �यय स�हतको 

एक�कृत �व�ीय �ववरण तयार गन� िज�मा म�ुय क�पनीको हनेुछ l  

(४) आयोजना काया�लयह�ले �ैमा�सक, अध� वा�ष�क तथा वा�ष�क �व�ीय �ववरण 

तयार गर� म�ुय काया�लयमा पठाउन ु पन�छ र क�पनीको लेखा शाखाले आयोजना 

काया�लयह�बाट �ा� �ववरण समेत समावेश गर� एक�कृत �व�ीय �ववरण तयार गर� तीस 

�दन �भ� संचालक स�म�त सम� पेश गनु�पन�छ l 

(५) यस �व�नयम बमोिजम तयार भएको �व�ीय �ववरण �ैमा�सक�पमा साब�ज�नक 

गनु�पन�छ l   

 

प�र�छेद-६ 

पे�क� र पे�क� फ�य�ट 

२१. पे�क� �दन:े (१) क�पनीको कुन ै कामका ला�ग पे�क� �लन ु पन� अव�था भएमा यस 

�व�नयम बमोिजम पे�क� �दन स�कनेछ। 

(२)  उप�व�नयम (१) बमोिजम पे�क� �लन आव�यक भएमा पे�क� �लन ु पन� 

�योजन, अनमुा�नत लागत, पे�क� आव�यक पन� अव�ध समेत उ�लेख गर� पे�क� माग गनु� 

पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम पे�क� माग भएमा अ�धकार �ा� अ�धकार�ले आव�यक 

जाँचबझु गर� स�बि�धत कामको ला�ग आव�यक पन� रकम भ�दा बढ� नहनेु गर� पे�क� 

�दनपुन�छ। 

तर प�हले �लएको पे�क� फ�य�ट नगर� सोह� कम�चार� वा �यि�लाई पे�क� 

�दईनेछैन। 

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजम �दइएको पे�क� �नधा�र�त समय�भ� फ�य�ट गनु� 

गराउन ुपे�क� �लने �दने दवैुको कत��य हनेुछ। 

(५) मालसामान ख�रद गन� �दइएको पे�क� �यसर� मालसामान ख�रद भई क�पनीमा 

दािखला भएको सात �दन�भ� खच�को फाँटवार� स�हत कुन ै रकम बाँक� रहेको भए सो 

रकम समेत बझुाई पे�क� फ�य�ट गनु� पे�क� �लने �यि�को दा�य�व हनेुछ। 

(६) कुनै काम गन� वा गराउन पे�क� �लएकोमा �य�तो काम स�प� भएको सात 

�दन�भ� स�बि�धत खच�को फाँटवार� पेश गर� पे�क� फ�य�ट गनु�-गराउन ुपन�छ र पे�क� 

�लएको रकमम�ये खच� भई बाँक� रहेको रकमसमेत बझुाउन ुपन�छ। 

(७) उप�व�नयम (५) वा (६) बमोिजम �नधा�र�त समय�भ� पे�क� फ�य�ट नगन�  

कम�चार�को तलब रो�ा गर� वा�ष�क दश ��तशतका दरले �याजसमेत लगाई असलु फ�य�ट 

ग�रनेछ।  
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(८) क�पनीको कुन ैकम�चार�लाई एक म�हनाको तलब भ�ा बराबरको रकम आगामी 

दईु म�हनाको तलब भ�ावाट क�ी हनुे गर� अ�याव�यक परेको अव�थामा यस �व�नयम 

बमोिजम पे�क� �दन स�कनेछ। 

 

२२. दै�नक तथा �मण भ�ा पे�क�: (१) कुन ै कम�चार� क�पनी अ�तग�तको आयोजनामा 

स�वा भई वा काजमा जाँदा �नजले पाउने दै�नक तथा �मण भ�ाको रकम प�ेक�को �पमा 

�दन स�कनेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �दइएको पे�क� स�वा भई जाने कम�चार�ले आफू 

स�वा भई गएको आयोजनामा हािजर भएको प�� �दन�भ� र काजमा जान े कम�चार�ले 

काजबाट फक� हािजर भएको प�� �दन�भ� आफूले �लएको पे�क� फ�य�ट गनु�पन�छ।  

 

प�र�छेद-७ 

आ�त�रक �नय��ण तथा लेखापर��ण 

२३. लेखापर��ण स�म�तको गठन: (१) स�ालक स�म�तले देहाय बमोिजमको क�तीमा तीन 

सद�य रहने गर� एक लेखापर��ण स�म�त गठन गन�छः- 

 क)  स�ालक स�म�तले तोकेको क�पनीको स�ालक  - अ�य� 

 ख)  लेखा स�ब�धी क�तीमा दश वष�को अनभुव भएको �यि�     

  वा चाट�ड� एकाउ�टे�ट       - सद�य 

 ग)  उजा�को �े�मा क�तीमा दश वष�को अनभुव भएको �ा�ब�धक �बशेष� 

         - सद�य 

    (घ) क�पनीको लेखा शाखामा काय�रत अ�धकृत�तरको कम�चार� -सद�य सिचव  

(२) लेखापर��ण स�म�तले बैठकमा  क�पनीको  �ब�ध स�ालक, लेखा �मखु वा 

अ�य स�ब� पदा�धकार�लाई आमि��त गन� स�नेछ l 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजम ग�ठत लेखापर��ण स�म�तको काम, कत��य तथा 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः- 

क) क�पनीको लेखा तथा �व�ीय �ववरणह�को पनुरावलोकन गन� र 

�ववरणह�मा उ�लेिखत त�यको ए�कन गन�, 

ख) क�पनीको आ�थ�क कारोवारको अनगुमन गन�, �नद�शन �दने तथा �नय��ण 

गन�, 

ग) क�पनीको आ�दानी तथा खच�को र स�पि� तथा दा�य�वको �हसाब �कताब 

रा� े�योजनको ला�ग खच�का शीष�क तथा स�पि� तथा दा�य�वको �क�सम 

�नधा�रण गन� �सफा�रस गन�, 
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घ) क�पनीको आ�त�रक �व�ीय �नय��ण �णाल� तथा जोिखम �यव�था 

�णाल�को पनुरावलोकन गन�, 

ङ) क�पनीको अि�तम लेखापर��ण, आ�त�रक लेखापर��ण र कर 

लेखापर��णले पेश गरेको कै�फयतह�मा स�म�ा ग�र उ� कै�फयत 

फ�य�टको �ग�त स�म�ा गन�, 

च) क�पनीको लेखापर��कले लेखापर��ण स�बि�ध काय� गदा� पालना गनु�पन� 

�च�लत कानून, अ�धकार �ा� �नकायले �नधा�रण गरेको आचरण, मापद�ड 

तथा �नद�शन पालना गरे वा नगरेको रेखदेख तथा पनुरावलोकन गन�, 

छ) क�पनीको स�ालक स�म�तले �व�ीय �यव�था तथा लेखापर��णको 

स�ब�धमा स�ालक स�म�तले तो�क�दएको अ�य काम गन�,  

ज) क�पनीको लेखा नी�त तथा नेपाल �व�ीय लेखामानको पालना गरे नगरेको 

अनगुमन गन�, 

झ) क�पनीको आ�त�रक �नय��ण �णाल�को स�म�ा गर� उपय�ु सझुावह� 

स�ालक स�म�तमा पेश गन�, 

ञ) क�पनीको आ�त�रक लेखापर��णको अनगुमन र स�म�ा गन�, 

ट) लेखापर��ण स�म�तले आ�नो काम कत��य परूा गन�का ला�ग क�पनीका 

कम�चार�ह� तथा लेखापर��कसंग आव�यक सूचना तथा जानकार� मा�न 

स�ने, 

ठ) लेखापर��ण स�म�तले आ�नो काम, कत��य परुा गन� आव�यक परेमा 

स�बि�धत परामश�दाताको सेवा �लन स�ने, र 

ड) लेखापर��ण स�म�तले स�पादन गरेको काय�को ��तवेदन आव�यकता 

अनसुार स�ालक स�म�तमा  पेश गन� l 

(४) क�पनीको �व�नयमावल� तथा काय��व�धको पालना, स�पि�को सरु�ा तथा संर�ण, 

काय�संचालनमा �मत�य�यता, उ�े�य तथा ल�य हा�सल गन�को ला�ग स�ुढ आ�त�रक 

�नय��ण �णाल� �यव�था गन� । 

 

२४. आ�त�रक लेखापर��ण: (१) क�पनीको नी�त, योजना, काय��म तथा �व�नयमावल� 

बमोिजम काम भए नभएको स�ब�धमा, स�पि�को संर�ण, आ�थ�क कारोवारको 

�व�स�नयता, �मत�य�यता, �भावका�रता र �वीकृत बजेट अनसुार काय� स�पादन भए 

नभएको स�ुनि�त गन� आ�त�रक लेखापर��ण ग�रनछे। 

(२) उप �व�नयम (१) बमोिजम आ�त�रक लेखापर��ण गन� क�पनीमा छु�ै आ�त�रक 

लेखापर��ण शाखा रहनेछ। 
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(३) उप �व�नयम (२) बमोिजम आ�त�रक लेखापर��ण शाखाको �यव�था नभएस�म 

�वत�� लेखापर��क �नय�ु गर� आ�त�रक लेखापर��ण गन� गराउने �यव�था �मलाउन ु

पन�छ l 

(४) आ�त�रक लेखापर��कको काम, कत��य, अ�धकार तथा उ�रदा�य�व देहाय 

बमोिजम हनेुछ:- 

क) क�पनीको आ�दानी, खच�, स�पि� तथा दा�य�वको लेखांकन, अ�भलेखन 

श�ु र अ�ाव�धक भए नभएको जाँच गन�,  

ख) �व�तु �व�� तथा अ�य आ�दानीको �हसाबको लेखांकन अ�भलेखन पूण�  

�पमा अ�ाव�धक रािखएको छ छैन जाँच गन� , 

ग) �नय��ण खाता र सहायक खाता मा�सक �पमा �मलान तथा अ�ाव�धक 

ग�रएको छ छैन जाँच गन� , 

घ) लेखा शीष�क ता�लका बमोिजम आय, नगद, पे�क�, आशामी, लगानी, िज�सी, 

ि�थर स�पि�, पूजँीगत खच� (काय�) को �ग�त, शेयर पूजँी, ऋण, दा�य�व, 

�यव�था �हसाब लगायतको लेखांकन नेपाल �व�ीय लेखामान र सव�मा�य 

लेखाको �स�ा�त अनसुार लेखा एवं अ�य कागजात �नय�मत र �मािणत 

�पमा रािखएको छ छैन जाचँ गन�, 

ङ) ि�थर स�पि� रिज�र, अ�भलेख, भौ�तक पर��ण, स�ालन तथा संभार खच�, 

िज�सी आ�दानी तथा खच�को लेखांकन नेपाल �व�ीय लेखामान, सव�मा�य 

लेखाको �स�ा�त तथा लेखा �द�दश�न अनसुार रािखएको छ छैन जाँच गन�, 

च) �ैमा�सक तथा अध�वा�ष�क �पमा आयोजनाको �हसाव �मलान भएको �माण 

छ छैन जाँच गन�,  

छ) मा�सक �पमा र आ�थ�क वष�को अ��यमा ब�क �हसाबको खदु मौ�दात र 

ब�क मौ�दातको �हसाब �मलान तयार गर� द�ु�त रािखएको छ छैन जाँच 

गन�, 

ज) पुजँीगत तथा संचालन खच� �वीकृत शीष�क/उपशीष�क बमोिजम खच� भएको 

छ छैन जाँच गन�, 

झ) खच� गदा� आ�थ�क अनशुासनको पालना हनेु गरेको छ छैन जाँच गन�, 

ञ) सं�थागत वा �यि�गत पे�क� �दंदा अव�ध तो�कएको छ, छैन र सो 

तो�कएको अव�ध �भ� पे�क� फ�य�ट गरेको छ छैन जाँच गन�, 

ट) �वीकृत बोलप�को कागजात बमोिजम �पेिश�फकेशन र ढांचा बमोिजम काय� 

भएको छ छैन जाँच गन�, 
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ठ) क�पनीको  काय�संचालन आ�त�रक  �नय��ण  �णाल�  सधुारको  ला�ग 

लेखापर��ण ग�रएको  अव�धको  म�ुयां�न गर� सझुाव स�हत ��तवेदन 

�दन,े 

ड) क�पनीको कारोवारमा हनु स�ने जोिखमको जाँच तथा पर��ण गर� 

समाधानका उपायह� �सफार�स गन�, 

ढ) �च�लत ऐन, �नयम, �व�नयमावल�, नी�त र �नद�शनको पालना भए नभएको 

प�हचान गर� सझुाव स�हतको ��तवेदन �दने, र 

ण) काय�स�पादनमा �नय�मतता, �मत�य�यता, काय�द�ता, �भावकार�ता र 

औिच�यता भए नभएको म�ुयां�न गर� सझुाव स�हत ��तवेदन �दने ।  

(५) आ�त�रक लेखापर��कले �यव�थापन लेखापर��ण गदा� देहाय बमोिजम पर��ण  

गनु� पन�छ:- 

(क) �यव�थापक�य योजना, नी�त, काय��व�ध, काय��म र ल�य �नधा�रण भएको 

छ छैन र भएको भए सोको काया��वयन छ छैन जाँच गन�,  

(ख) मालसामान ख�रद योजना तयार ग�रएको छ छैन र ख�रद ग�रए अनसुार 

खपत र मौ�दात ि�थ�त जाँच गन�, 

(ग) क�पनीको संगठन संरचना, पद, काय� �ववरण र अ�धकार तथा 

जवाफदे�हता �प� छ छैन जाँच गन�, र 

(घ) आयोजना काया�लयको �नर��ण अनगुमन तथा काय� स�पादनको समी�ा 

गन�  ग�रएको छ छैन जाँच गन� । 

(६)  आ�त�रक लेखापर��कले �ा�व�धक लेखापर��ण गदा� देहाय बमोिजम पर��ण 

गनु� पन�छः- 

(क) आयोजना �नमा�ण, स�ालन तथा मम�त स�भारको �ा�व�धक काय�को न�स, 

�तर �नधा�रण, मम�त काय�ता�लका तय ग�रएको छ छैन, तय ग�रएको भए 

सोको काया��वयन भएको छ छैन जाँच गन�, 

(ख) भौ�तक साधनको उिचत �योग भएको छ छैन जाँच गन�, 

(ग) भौ�तक साधनको �नय�मत मम�त स�भार भएको छ छैन जाँच गन�, 

(घ) भौ�तक साधनको �ती तथा दघु�टना भएको भए सोको कारण अ�भलेखन र 

��तवेदन �दएको छ छैन जाँच गन� l  

(७) आ�त�रक लेखापर��कले आ�त�रक लेखापर��णको ��तवेदन तयार गदा�  

उप�व�नयम (४) को अ�त�र� देहायका �वषयह� समेत समावेश गनु� पन�छः- 

(क) �बगतको कै�फयतमा सधुार भए नभएको र चाल ु कै�फयतको वग�कृत 

ि�थ�त,  

(ख) अ�नय�मत कारोवारको �कृ�त र असलु उपर गनु� पन� रकमको �ववरण, 
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(८) आ�त�रक लेखापर��णको �ममा लेखापर��कले सोधेका �वषयह�को प�ु�ाइँ 

स�वि�धत अ�धकार�ले सोह� समयमा न ै�दन ुपन�छ ।  

(९) आ�त�रक लेखापर��कले यस �व�नयम बमोिजम लेखापर��ण गर� ��येक �तन 

�तन म�हनामा लेखापर��ण स�प� गर� सझुाब स�हतको ��तबेदन आ�त�रक लेखापर��ण 

समा� भएको प�� �दन �भ� �ब�ध स�ालक सम� पेश गनु�पन�छ। 

(१०) आ�त�रक लेखापर��कले क�पनी ��त िज�मेवार रह� आ�नो काम, कत��य र 

अ�धकार �योगको �सल�सलामा सदाचा�रता, व�त�ुन�ता, गोप�नयता र स�मता लगायतका 

आचरण पालना गनु� पन�छ l 

(११) आ�त�रक लेखापर��कले लेखापर��णको �सल�सलामा जानकार�मा आएका कुन ै

प�न सूचना वा त�य लेखापर��ण ��तबेदनमा समावेश गन� बाहेक अ�य कुन ैप�न त�रकाले 

कसैलाई उपल�ध गराउन ुहदैुन l 

(१२) आ�त�रक लेखापर��ण ��तवेदनमा औ�ंयाइएका बे�ज ु तथा कै�फयतह� 

�नय�मत वा फ�य�ट गर� लेखा अ�ाव�धक गनु� पन�छ । 

२५. कर लेखापर��ण: आयकर ऐन, २०५८ बमोिजमको कर लेखापर��णको ला�ग आ�थ�क 

वष� समा� भएको पौष म�हना �भ� सो काय�को ला�ग आव�यक कागजात तथा लेखा 

�ववरण अ�ाव�धक गर� रा� ुपन�छ l 

२६. अि�तम लेखापर��ण: (१) क�पनीको �हसाब �कताबको लेखापर��ण साधारण सभाबाट 

�नय�ु भएको लेखापर��कबाट गराउन ु पन�छ र लेखापर��ण सामा�यतया आ�थ�क वष� 

समा� भएको �म�तले छ म�हना�भ� स�प� गराउनपुन�छ। 

(२) क�पनीको तफ� बाट उपल�ध गराउनपुन� लेखा स�ब�धी अ�भलेख तथा 

कागजातह� लेखापर��कलाई समयम ैउपल�ध गराउनपुन�छ। 

(३) लेखापर��णको �सल�सलामा लेखापर��क�ारा उठाइएका िज�ासाह�को स�ब�धमा 

प�ु�ाइँ स�हतको जवाफ �दनपुन�छ। 

२७. लेखापर��णको �ारि�भक ��तबेदन उपरको कारवाह�: (१) लेखापर��णको �ारि�भक 

��तबेदनवाट कै�फयत देखाइएका वा बे�जू औ�ंयाइएका �बषयह�को स�ब�धमा 

लेखापर��ण स�म�तले आव�यक अ�ययन गर� �नय�मत गराउन, असलु वा फ�य�ट गन� 

संचालक स�म�त सम� �सफा�रस गन�छ l 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �ारि�भक ��तबेदनमा उि�लिखत �बषयह�को फ�य�ट  

तथा स�प�र�ण गर� अि�तम ��तवेदन �ा� हनु ुअगावै लेखापर��कलाई जानकार�  गराउन ु

पन�छ। 

२८. बे�जकुो लगत रा�:े (१) �व�नयम २७ बमोिजम लेखापर��कको �ारि�भक ��तबेदनमा 

औ�ंयाइएका बे�जकुो लगत लेखा शाखाले रा� ुपन�छ l 
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(२) �व�नयम २४, २६ र २७  बमोिजम �ा� लेखापर��ण ��तबेदनमा उ�लेख 

भएका कै�फयत तथा ब�ेज ु र �व�नयम २९ बमोिजम फ�य�ट भएको बे�जकुो लगत 

अ�ाव�धक गर� लेखापर��ण हुँदा प�र�ण गराउन ुपन�छ l 

२९. बे�ज ुफ�य�ट गन� गराउने: (१) अि�तम लेखापर��ण ��तवेदन �ा� हनु ुअगावै फ�य�ट 

हनु बाँक� बे�जूह�को अ�भलेख रा� लगाउने तथा स�पर��ण गर� बे�जू फ�य�ट गन� 

गराउने दा�य�व �ब�ध स�ालकको हनेुछ। 

(२) लेखापर��णवाट औ�ंयाएका बे�जकुा स�ब�धमा �माण पेस गर� स�पर��ण गन� 

वा �नय�मत गन� गराउने वा असलु उपर गर� फ�य�ट गन� प�हलो िज�मेवार� तथा दा�य�व 

बे�जसंुग स�बि�धत आ�थ�क कारोबारमा संल�न पदा�धकार�को हनुेछ l   

(३) फ�य�ट हनु बाँक� वा फ�य�ट हनु नसकेका बे�ज ु तथा कै�फयतह� लेखा 

�मखुले जाँचबझु  गर� गराई आ�थ�क कारोबार गन� पदा�धकार� र कारोबारमा संल�न 

�यि�वाट असलु गनु� पन� देिखएमा असलु उपर गन� वा गराउन लगाई बे�ज ुफ�य�ट गनु� 

गराउन ुपन�छ l  

(४) आ�त�रक लेखापर��ण वा अि�तम लेखापर��ण हुँदा क�पनीको नगद� वा िज�सी 

मालसामानको लगत रा� छुटाएको देिखएमा वा क�पनीलाई हानी नो�सानी भएको भ�े 

सूचना �ा� भएमा �ब�ध स�ालकले त�कालै �य�तो हानी नो�सानी भएको रकम स�बि�धत 

िज�मेवार �यि�वाट असलु गर� गराई �च�लत काननु बमोिजम कारबाह� समेत गनु� पन�छ l 
 

प�र�छेद-८ 

�ब�ध स�ालक तथा लेखा �मखुको काम, कत��य, अ�धकार र उ�रदा�य�व 

३०. �ब�ध स�ालकको काम, कत��य, अ�धकार र उ�रदा�य�व: (१) यस �व�नयमावल�मा 

अ�य� लेिखएका काम, कत��य र अ�धकारका अ�त�र� क�पनीको �ब�ध स�ालकको 

काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) क�पनीले �लनपुन� रकम समयमा असलु भएको छ वा छैन हेर� र �य�तो 

रकम समयमै असलु गर� ब�कमा दािखला गन�, गराउने, 

(ख) खच� गदा� स�बि�धत शीष�कमा �ब�नयोिजत रकम�भ� रह� खच� गन�, गराउने, 

(ग) खच� भएको रकमको अ�भलेख तथा �े�ता �च�लत कानून बमोिजम �नधा��रत 

ढाँचा, काय��व�ध र मापद�ड बमोिजम रा�,े रा� लगाउने, 

(घ) क�पनीको आय-�ययको अ�भलेखको आ�त�रक तथा अि�तम लेखापर��ण 

गराउने र लेखापर��णबाट कुन ै कै�फयत वा बे�जू देिखएमा �नय�मत वा 

बे�जू फ�य�ट गन� गराउने,  
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(ङ) क�पनीको ��त�न�ध�व गन�, 

(च) क�पनीको तफ� बाट करार स�झौता स�प� गन� तथा सोको काया��वयन गन�, 

गराउने, र 

(छ) स�ालक स�म�तले तो�क�दएका अ�य काम गन�। 

(२) �वीकृत काय��म र बजेटको अधीनमा रह� खच� गन� तथा बजेटको �नकासा �दने 

अ�धकार �ब�ध स�ालकमा रहनेछ। 

(३) �ब�ध स�ालकले आफूलाई �ा� अ�धकारह� म�ये केह� अ�धकार आ�नो 

मातहतका कम�चार�लाई ��यायोजन गन� स�नेछ। 
 

३१. लेखा �मखुको काम, कत��य, अ�धकार र उ�रदा�य�व: (१) क�पनीको �ब�ध स�ालक 

वा खच� गन� अ�धकार �ा� अ�धकार�ले आ�थ�क मा�मला वा आ�थ�क कारोवारका स�ब�धमा 

आव�यकता अनसुार लेखा �मखुसँग राय, परामश� �लनस�नेछ र यसर� राय परामश� माग 

भएमा राय परामश� �दन ुलेखा �मखुको कत��य हनुछे। 

(२) यस �व�नयमावल�मा अ�य� लेिखएका काम, कत��य र अ�धकारका अ�त�र� लेखा 

�मखुको काम, कत��य, अ�धकार र उ�रदा�य�व देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) क�पनीको आ�थ�क कारोवार स�ब�धी कामको िज�मा �लई लेखाको 

सव�मा�य �स�ा�त, नेपाल �व�ीय ��तबेदन मान तथा क�पनी ऐन, २०६३ 

ले तोकेको माग�दश�न बमोिजम लेखा रा� ेतथा �व�ीय �ववरण तयार गन�, 

(ख) क�पनीको लेखा नी�त तथा नेपाल �व�ीय लेखामानको पालना गन�, गराउने, 

(ग) �नधा��रत ढाँचामा क�पनीको आय-�यय, स�पि� तथा दा�य�वको लेखा रा�े, 

(घ) क�पनीको आय-�यय �ववरण, वासलात र नगद �वाह �ववरण तयार गर� 

�ब�ध स�ालक सम� पेश गन�, 

(ङ) क�पनीको आ�थ�क कारोवार गदा� �वीकृत बजेटको प�र�ध�भ� रह� यस 

�व�नयमावल�मा लेिखएको काय��व�ध परुा भए नभएको वा �रत पगेु नपगेुको 

स�ब�धमा �ब�ध स�ालकलाई राय परामश� �दने,  

(च) क�पनीको आय-�ययको अ�भलेखको आ�त�रक तथा अि�तम लेखापर��ण 

गराउने र लेखापर��णबाट औ�ंयाइएका बे�जू वा कै�फयतलाई �नय�मत 

तथा फ�य�ट गन� गराउने, र 

(छ) क�पनीको कर लेखापर��ण गराउने। 
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प�र�छेद-९ 

�व�वध 

३२. बरबझुारथ: (१) कम�चार�ले आफु स�वा, बढुवा हुँदा वा अवकाश �ा� गदा� वा लामो 

अव�ध काज वा �बदामा रहँदा आ�नो िज�मामा रहेको नगद� िज�सी वा क�पनीको कागजात 

�याद तो�कएकोमा तो�कएको �याद�भ� र �याद नतो�कएकोमा ए�ाईस �दन�भ� बरबझुारथ 

गर� अनसूुची बमोिजमको ढाँचामा बरबझुारथको �माणप� �लन ुपन�छ। 

(२) कुनै मना�सब कारणले उप�व�नयम (१) बमोिजमको �याद�भ� बरबझुारथ गन� 

नस�कएमा �याद�भ� बरबझुारथ गन� नस�कएको कारण खोल� क�पनी तथा आयोजना 

काया�लयमा �नवेदन �दई �नकासा भई आए बमोिजम गनु� पन�छ। 

(३) समयमा बरबझुारथ नगरेको कारणबाट क�पनीको नगद�, िज�सी वा मालसामानमा 

कुनै नो�सानी भएमा नो�सानी भएको रकम र सोह� बराबरको �बगो रकम �च�लत कानून 

बमोिजम स�बि�धत �यि�बाट असलु ग�रनेछ 

 

३३. धरौट� स�ब�धमाः (१) क�पनीले कुन ै सं�थावाट सेवा �लन ु परेमा �य�तो सं�थासँग 

�लईने सेवाको ला�ग अ�धकतम पाँच लाख �पैयाँ स�म धरौट� रा� �वीकृ�त �दने अ�धकार 

�ब�ध स�ालकको हनुेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम कुनै सं�थासँग सेवा �लने स�ब�धमा क�पनी र �य�तो 

सं�था बीच आपसी स�झौता गनु� पन�छ। 

३४. स�ालक स�म�तको �वषशे अ�धकार: यस �व�नयमावल�मा उ�लेख भएका �वषयह� 

बाहेकका अ�य �वषयमा यस �व�नयमावल� बमोिजम ��तकूल नहनु ेगर� खच� गन� गराउने, 

�नकासा �दने, �वीकृ�त �दने वा कुन ैकाम गन� गराउने र सो स�ब�धमा आव�यक जाँचबझु 

गन� गराउने तथा �नद�शन �दने समेतका स�पूण� अ�धकार स�ालक स�म�तमा �न�हत 

रहनेछ। 

३५. अनदुान �दने वा सामािजक उ�रदा�य�व काय� गन�: क�पनीले �नमा�ण तथा स�ालन गन� 

आयोजना �े�मा आयोजनाबाट �भा�वत �थानीय बा�स�दाको सामािजक, आ�थ�क, शैि�क 

�वकासका ला�ग उिचत र आव�यक देखेमा स�ालक स�म�तबाट �नण�य भए बमोिजमको 

रकम अनदुान �दन वा स�बि�धत काय��ममा खच� गन� स�ने छ। 

३६. �याला दर रेट: (१) क�पनीले �यालादार� कामदारबाट काम गराउँदा सामा�यत: िज�ला 

दररेट बमोिजमको �यालादरमा काम गराउन स�नेछ।  

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको �यालादरमा काम गराउन ेस�भव नहनेु भएमा वा 

कुन ै �नि�त कामको ला�ग �यालादर �नधा�रण नभएको अव�थामा �थानीय �तरमा �च�लत 

�याला दररेटको आधारमा �नधा�रण गन� स�कनेछ। 
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३७. सूचना ��ब�धको �योग गन�: (१) यस �व�नयमावल� बमोिजम स�पादन गनु� पन� बजेट 

तथा लेखा स�बि�ध काय�लाई �यबि�थत गन� �मश: सूचना ��व�धको �योग गन� स�कनेछ l 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम क�पनीले आव�यकता अनसुार सूचना ��ब�धमा 

आधा�रत �णाल�ह� �वकास  तथा ख�रद ग�र लाग ुगन�स�नेछ l  

(३) उप �व�नयम (२) बमोिजम �वकास तथा ख�रद ग�रएका �व�तुीय �णाल�बाट 

आदान �दान हनेु कागजात तथा �ववरणह�को �ामािणकताको ला�ग �व�तुीय ह�ता�रको 

�योग गन� स�कनेछ l 

३८. �च�लत कानून बमोिजम हनुेः यस �व�नयमावल�मा उि�लिखत �यव�था यसै �व�नयमावल� 

बमोिजम र अ�यको हकमा �च�लत कानूनबमोिजम हनुेछ। 

३९. �व�नयमावल�को जानकार� �ा� गनु�पन�ः यस �व�नयमावल�मा ग�रएका �यव�थाको 

जानकार� �ा� गर� सोह� बमोिजम काम गनु� ��येक कम�चार�को कत��य हनेुछ। यस 

�व�नयमावल� �वपर�त काय� गरेमा क�पनीको कम�चार� �शासन �व�नयमावल� बमोिजम 

कारबाह� हनुेछ। 

४०. खारेजी तथा बचाउः (१) �व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेड, आ�थ�क �शासन 

�व�नयमावल�, २०७३ खारेज ग�रएको छ । 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम खारेज ग�रएका �यव�था बमोिजम भए गरेका काम 

कारबाह� यसै �व�नयमावल� बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । 
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                             अनसुचुी 

(�व�नयम ३२ संग स�बि�धत) 

�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेड  

बरबझुारथ �माणप�  

  

यस �व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेड/आयोजना काया�लयका ..................................... �ी 

....................................... को िज�मा रहेको देहाय अनसुारको नगद�, िज�सी, कागजप� र अ� 

स�पि� आ�ना हालवाला तो�कएको कम�चार�लाई बझुाई स�न ुभएको कुरा �मािणत ग�र�छ । 

 

१) ....................... 

२) ....................... 

३) ...................... 

४) ...................... 

५) ...................... 

 

 
 
ब�ुनेको नामः                                    बझुाउनेको नामः                           काया�लय �मखुको नामः 

सह�                                                        सह�                                          सह� 

�म�त                                                       �म�त                                          �म�त 

 


