संघीय संरचनामा आधारीत

नेपालको सरकारी लेखा फारमह
(थप, प रमाज!न तथा सश
ं ोधन)

२०७६

सरकारी लेखा फारामहरुको पररमार्जन, थप तथा संशोधन सम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७६

१. काननू ी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २४१ ले नेपालको सरकारी लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गने र यसरी लेखा परीक्षण गररने
लेखा संघीय काननू बमोविम महालेखा परीक्षकले तोके को ढााँचामा रावखने व्यिस्था छ । आवथिक कायिविवध ऐन, २०५५ को दफा १०
(२) ले कारोिारको लेखा महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट स्िीकृ त भए बमोविमको ढााँचामा राख्नु पने व्यिस्था गरे को छ ।
वि.स. २०३४ सालमा लेखा फारामहरु (म.ले.प. फाराम) एकीकृ त तिमिु ा गरी लागु भएकोमा २०६९ सालमा १० िटा थप लेखा फारामहरु
महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट स्िीकृ त भएको पाईन्छ । त्यसैगरी वमवत २०७५/०८/१० मा सालमा नेपाल सािििवनक क्षेत्र लेखामान
अनसु ार २ समहु (संघ तथा प्रदेश र स्थानीय) को प्रवतिेदन फारामहरु म.ले.प. बाट स्िीकृ त भएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ ले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले आय र व्ययको आिवधक वििरण
नेपाल सरकारले तोके को ढााँचामा तयार गनिु पने व्यिस्था गरे को छ । सोही ऐनको दफा ३१ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय
तहले आय व्ययको िगीकरण तथा लेखाङ्कन नेपाल सरकारले वनधािरण गरे बमोविम गनपिु ने व्यिस्था गरे को छ । स्थानीय सरकार
संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) ले स्थानीय तहले आफ्नो कारोिारको लेखा महालेखा वनयन्त्रक कायािलयको वसफाररसमा
महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृ त भए बमोविमको ढााँचामा राख्नु पने व्यिस्था गरे को छ ।

२. पृष्ठभमू ी
नयााँ सेस्ता प्रणालीको आधारभतू ढााँचाको रूपमा वि. स.ं २०१८ सालमा लागु गररएको नगदमा आधाररत (Cash Basis) दोहोरो स्रेस्ता
प्रणालीका ढााँचा वि.सं २०२० सालमा विन्सी सामानको कारोिारको लागी विन्सी स्रेस्ता प्रणालीको रूपमा र आवथिक बर्ि २०३१/३२
देवख सािििवनक वनमािण र रािस्िको स्रेस्ता समेत समािेश गरी विवभन्न समयमा थप, पररमाििन तथा संशोधन हदाँ ै हाल सम्म कायमै
रहेका छन् । यी ढााँचाहरूको वकताब महालेखा पररक्षकको विभागबाट २०३४ सालमा प्रकाशन गररएको वथयो । उक्त प्रकाशन पवछ
महालेखा वनयन्त्रक कायािलय (म.ले.वन.का.) बाट वि.सं. २०४५/०४/२३ मा संशोवधत र नयााँ थप फाराम समाबेश गरी लेखा ढााँचाको
वकताब प्रकाशन गररयो । अन्तत म.ले.वन.का.बाट २०६९ सालमा १० (दश) िटा फारामलार्ि पररमाििन गरर प्रकावशत गररयो । यस
प्रकार विवभन्न समयमा आिस्यकता अनसु ार म.ले.प फाराम थप, संशोधन र पररमाििन गदै हाल सम्म २२० िटा (सहायक फाराम सवहत)
म.ले.प. फाराम लेखा प्रणालीमा प्रयोग भर्िरहेका छन् । साथै नेपाल सािििवनक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) अनरुु प २ समहु का प्रवतिेदनहरु
२०७५/०८/१० मा महालेखा परीक्षकको कायािलयबाट स्िीकृ त भएको छ ।
राज्यको शासकीय ढााँचामा आएको पररितिन, सचू ना प्रविवधको प्रयोगका कारण आएको पररितिन र नेपाल सािििवनक क्षेत्र लेखामान
लागु भए पवछ नेपालको सरकारी कारोिारको लेखाङ्कन, अवभलेख र प्रवतिेदन गने फारमहरुमा सश
ं ोधन, पररमाििन र कवतपय खारे ि
गनिु पने आिश्यकता भएको छ ।
तीनै तहका सरकारका सबै वनकायको आवथिक कारािारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हने र त्यसरी लेखापरीक्षण गररने
लेखा संघीय काननु बमोविम महालेखा परीक्षकले तोके को लेखा ढााँचामा रावखने संिैधावनक व्यिस्था अनसु ार साविकमा तोवकएका
लेखा (मलेप फाराम) ढााँचामा पररमाििन गनिपु ने आिश्यकता वसििना हन गएको छ । यस आिश्यकता अनरू
ु प महालेखापरीक्षकबाट
सरकारका तीनै तहमा समान रूपमा लागू हने गरी अन्तरावरिय मद्रु ा कोर्बाट िारी सरकारी वित्तीय तथ्याङ्क वनदेवशका (GFSM,
2014) मा आधाररत "एकीकृ त आवथिक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या २०७४" स्िीकृ त भर्िसके को छ । द्रूततर रूपमा विकास
भर्िरहेको सचू ना प्रविवध र यसमा आधाररत वित्तीय तथा कायिसम्पादन प्रणालीहरूको प्रयोगका लावग समेत साविकका लेखा ढााँचामा
पररमाििन गनिपु ने अपररहायिता रहयो ।
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नेपाल सरकारको शासकीय स्िरूपमा भएको पररितिन अनसु ार सरकारका वतनै तहमा छुट्टछुटै सवं चत कोर् रहेको, सवं िधानको धारा
२४१(१)मा सरकारका वतनै तहका सरकारी कायािलयको अवन्तम लेखा पररक्षण महालेखापरीक्षकबाटै तोवकएका लेखा ढााँचाका
आधारमा गररने, सािििवनक वित्तीय व्यिस्थापन सधु ारका लागी सचू ना प्रविवधमा आधाररत एकल खाता कोर् (TSA), कम््यटु रकृ त
सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS), रािश्व व्यिस्थापन सचू ना प्रणाली (RMIS) िस्ता सचू ना प्रणाली कायािन्ियन भएका, नेपाल
सािििवनक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) कायािन्ियन भएको, नेपाल सरकारको लेखा वनदेवशका २०७३ प्रकावशत भएको, एकीकृ त आवथिक
संकेत बवगिकरण तथा व्याख्या २०७४ सरकारका तीनै तहमा लागू भैसके को, अन्य विवभन्न क्षेत्रगत फारामहरू समेत लेखा फाराममा
समािेश गनिु परे कोले महालेखापरीक्षक फाराम संशोधन, पररमाििन तथा थप गनपिु ने आिश्यकता वसििना भएको छ ।
२०१७ साल माघ २० गते गवित एकाउन्टस कवमवटले वदएको प्रवतिेदनलार्ि २०१८ साल चैत्र २ गते स्िीकृ त गरी आवथिक बर्ि २०१९/२०
मा कािमाडौ उपत्यका वभत्रका कायािलयमा शरू
ु गरी आ.ि. २०२४/२५ देवख सबै विल्लामा लागू भएको नगदमा आधाररत (Cash
Basis) स्रेस्ता प्रणाली समय समयमा पररमाविित भई हालसम्म प्रयोगमा आर्रहेकोले यसलाई समय सापेक्ष गराउनका लावग पवन थप
सश
ं ोधन र पररमाििन गनिु अवत आिश्यक भएकोले यो आिश्यकता पररपवू ति गनि महालेखा वनयन्त्रक कायािलयको अनरु ोधमा सािििवनक
खचि तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि (पेफा) सवचिालय, अनामनगरबाट एक अध्ययन गराईएको वथयो । सो प्रवतिेदन अध्ययन गरी वसफाररस
गनि सह-महालेखा वनयन्त्रक श्री िगन्नाथ देिकोटाको सयं ोिकत्िमा वमवत २०७५/०५/३१ मा वनम्नानसु ारको वसफाररस सवमवत गिन
भएको वथयो:

समममतका पदामधकारीहरु
मस.न.

नाम थर

पद

कायाजलय

सह-महालेखा वनयन्त्रक

महालेखा वनयन्त्रक कायािलय,
अनामनगर, कािमाण्डौ ।
महालेखा वनयन्त्रक कायािलय,
अनामनगर, कािमाण्डौ ।
पेफा सवचिालय, अनामनगर, कािमाण्डौ
।
महालेखा वनयन्त्रक कायािलय,
अनामनगर, कािमाण्डौ ।
महालेखा परीक्षकको कायािलय,
बबरमहल, कािमाण्डौ ।

मववरण

1

श्री िगन्नाथ देिकोटा

संयोिक

2

श्री सिु ास चन्द्र वशिाकोटी

सदस्य

3

श्री मरु ारी वनरौला

सदस्य

4

श्री यदनु ाथ भट्टराई

सदस्य

5

श्री चन्द्रकान्त भण्डारी

सदस्य

6

श्री चवन्ड प्रसाद वघवमरे

सदस्य

7

श्री हेमराि पौडेल

सदस्य

8

श्री मनु कुमार के सी

सदस्य

9

श्री बाबरु ाम सिु ेदी

सदस्य सवचि

उप-महालेखा वनयन्त्रक
उप-महालेखा वनयन्त्रक
उप-महालेखा वनयन्त्रक
वनदेशक
उप-सवचि

अथि मन्त्रालय. वसहं दरिार, कािमाण्डौ ।

प्रमख
ु कोर् वनयन्त्रक

कोर् तथा लेखा वनयन्त्रक कायािलय,
समन्िय, बबरमहल, कािमाण्डौ ।
भौवतक पिू ािधार तथा यातायात मन्त्रालय,
वसंहदरिार, कािमाण्डौ ।
महालेखा वनयन्त्रक कायािलय,
अनामनगर, कािमाण्डौ ।

उप-सवचि (लेखा)
उप-महालेखा वनयन्त्रक
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सो सवमवतले १ दििन भन्दा बढी बैिक बसी वमवत २०७५/०८/१८ मा बसेको बैिकबाट वनम्नानसु ार १४२ िटा मल
ू फारामहरुलाई
महालेखापरीक्षकको कायािलयमा स्िीकृ वतको लावग पेश गनि वसफारीस गने वनणिय गरी वसफारीस सवहत उक्त फारामहरु को ढााँचा समेत
पेश गरीएको छ ।
हालसम्म नेपाल सरकारको लेखा नगद आधारमा रावखदै आर्एको र के ही स्थानीय सरकार (साविकका स्थानीय वनकाय) हरूले प्रोदभािी
आधारमा लेखा राख्ने तथा प्रवतिेदन गने कायि प्रारम्भ गररसके को अिस्थामा सकारका तीनै तहमा समान आधारमा लेखापालन तथा
प्रवतिेदन गने गरी लेखा ढााँचाको पररमाििन तथा नयााँ ढााँचा विकास गने गरी नेपाल सरकारको लेखा ढााँचा साविकमा क्रमशः रावखएका
विवभन्न विर्यिस्तुसाँग सम्बन्धीत फारामहरूलार्ि आवथिक प्रशासन अन्तगितको कारोिारको प्रकृ वत अनसु ार विवभन्न समहू मा िगीकरण
गरी प्रस्ततु गररएको छ । सािििवनक आवथिक प्रशासनको चक्रमा समािेश हने आधारभतू पक्षहरूलार्ि समािेश गरी समग्र लेखा ढााँचालार्ि
मल
ू फाराम र विर्यगत फाराम गरी दर्ु ि बृहत्तर क्षेत्रमा िगीकरण गररएको छ । मल
ू फाराममा रािस्ि, खचि र प्रवतिेदन, बिेट, विन्सी तथा
सम्पत्ती व्यिस्थापन, सािििवनक वनमािण, धरौटी, ऋण तथा लगानी, लेखापरीक्षण बेरूिु र यी विविध पक्षसाँग सम्बवन्धत आन्तररक
वनयन्त्रण सम्बन्धी फारामहरूलार्ि समािेश गररएको छ । क्षेत्रगत क्षेत्रअनसु ार समवू हक रुपमा एकै स्थानमा समािेश गरी पवछ पेश गररने
छ । मल
ू फारामहरु वनम्नानसु ार रहेका छन:्
मल
सख्ं या
ू फारामहरु
रािस्ि लेखा साँग सम्बवन्धत मल
१५
ू फारामहरू
खचि, लेखांकन र प्रवतिेदनसाँग सम्बवन्धत फारामहरू
३६
बिेट कायािन्ियनसाँग सम्बवन्धत फारामहरु
१५
विन्सी तथा सम्पवत्त व्यिस्थापनसाँग सम्बवन्धत फारामहरु
१८
सािििवनक वनमािणसाँग सम्बवन्धत फारामहरु
१४
धरौटीसाँग सम्बवन्धत फारामहरु
८
ऋणसाँग सम्बवन्धत फारामहरु
९
लगानीसाँग सम्बवन्धत फारामहरु
१०
लेखापरीक्षण तथा बेरूिसु ाँग सम्बवन्धत फारामहरु
६
आन्तररक वनयन्त्रणसाँग सम्बवन्धत फारामहरु
१०
र्म्मा
१४१
नयााँ
७८
पररमाविित/संशोधन
६३
यी फारामहरूलार्ि प्रयोग हने क्षेत्र अनसु ार िगीकरण गरी प्रस्तुत गररएकोले प्रयोग, वनयन्त्रण र प्रवतिेदनमा सरलता कायम हने विश्वास
गररएको छ । यसबाट सािििवनक आवथिक व्यिस्थापनमा सल
ं ग्न िनशवक्तको सहि पररचालन तथा प्रवतस्पधाित्मकता र विर्यगत विज्ञता
कायम गनि सघाउनेछ ।
फारामहरु तयार गदाि प्रचवलत लेखाका आधारभतू वसद्धान्तलाई ध्यानमा राखी खाता (।edger), सहायक खाता (Sub/subsidiary।edger) तथा मल
ू खाता (Group ।edger), प्रवतिेदन िस्ता आधारभतू क्षेत्रलार्ि यथाशक्य समेवटएको छ भने व्यस्थापनका लावग
आिश्यक विश्ले र्णात्मक प्रवतिेदन (MIS Reports) हरू आिश्यकता अनसु ार विकास गरी कायािन्ियन गनि सवकने अिधारणा अगाडी
साररएको छ । यस प्रवतिेदनमा समािेश भएका मल
ू फारामहरूलार्ि माननीय महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृ त गराउनपु ने भएकोले सो को
लावग नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट वनणिय गरी महालेखापरीक्षकको कायािलयमा पिाउन वनणिय हन पेश गरीएको छ ।
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३. पररमार्जनको उदेश्य
नेपालको सवं िधान बमोविम सघं ीय सरं चना अनसु ार वतनै तहका सबै सरकारी कायािलयको अवन्तम लेखापरीक्षण महालेखा पररक्षकको
कायािलयबाटै हने व्यिस्था गरे को छ । यसरी लेखापररक्षण गररने स्रेस्ता, सघं ीय काननू िमोविम महालेखापररक्षकले तोके को ढााँचामा
रावखने व्यिस्था गररएको छ ।
लेखा ढााँचा तयार गदाि यसलार्ि तयार गनिक
ु ो उद्देश्य अिधारणा, अन्तरसम्बन्ध र भने तररका क्रमिद्ध तररकाले लेवखनु पने र यो समय
सापेक्ष सचू ना तथा प्रविवधमा आधाररत हनु पने साथै संशोधन, पररमाििन तथा थप गनिु पने लेखा ढााँचाहरूको पवहचान तथा पररमाििन
प्रस्ताि देहाय बमोविम गरीएको छ:
१)
२)
३)
४)

सघं ीय, प्रदेश र स्थानीय कोर्को लेखा ढााँचाका पररमाविित फारामहरु स्िीकृ त गराई लागू गने,
नेपाल सािििवनक क्षेत्र लेखामान अनरू
ु प वित्तीय प्रवतिेदनको ढााँचा स्िीकृ त गराई लागू गने,
नगद योिना तथा संवचत कोर्को अिस्थाको लावग आिश्यक ढााँचाहरू स्िीकृ त गराई लागू गने,
संघीय संरचना अनसु ारका आिश्यक अन्य फारामहरू थप गरी स्िीकृ त गराई लागू गने ।

४. फारामहरूमा रहेका आवश्यक तत्वहरु
प्रत्येक फाराममा वनवित तत्ि राखी विकास गररएको छ । प्रत्येक फाराममा एकरूपता कायम गनि र फाराम पणू ि हन वत विर्य तथा तत्ि
समािेश भएको हनपु दिछ । लेखा ढााँचामा रहेका विर्यगत वििरणहरू वनम्नबमोविम रहेका छन् ।
क.
ख.
ग.
घ.
ङ.

फारामको ढााँचा
फाराम वबकास तथा पररमाििनको अिधारणा
फारामको उदेश्य तथा प्रायोिन
फारामले उपलब्ध गराउने न्यनू तम िानकारी
फाराम भने तथा प्रयोग गने वबवध

प्रयोगकतािलार्ि फारामको मख्ु य उद्देश्य अिगत गरार्ि, विकास तथा पररमाििनको अिधारणा र फारामको उपयोवगता समेत उल्लेख गरीएको
छ।

फारमको ढााँचा

उदेश्य

अिधारणा

अन्तर सम्िन्ध

फारम भने तररका

मावथ उल्लेवखत फारामहरूको प्रत्येक फारामगत वििरणत यसैसाथ प्रस्तुत गररएको छ । यी फारामहरूमा पररमाििन गनिक
ु ो कारण समेत
यसैसाथ प्रस्तुत गररएको छ ।

****
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नेपालको सरकारी
लेखा ढााँचा तर्ुजमाको उद्देश्य, अवधारणा र अन्य
फारमहरूसाँगको अन्तरसम्बन्ध २०७६

फारमहरुको सूची
१००

रार्श्व सम्बन्धी फारम

२००

खचु, लेखाकं न तथा प्रततवेदन फारम

३००

बर्ेट सम्बन्धी फारम

४००

तर्न्सी तथा सम्पति व्यवस्थापन

५००

सावुर्तनक तनमाुण व्यवस्थापन

६००

धरौटी

७१०

ऋण व्यवस्थापन

७५० लगानी व्यवस्थापन
८००

लेखा परीक्षण बेरूर्ज व्यवस्थापन

९००

आन्तररक तनयन्रण
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१०० रार्श्व सम्बन्धी फारम
१. नगदी / आम्दानी रतसद
(म.ले.प. फारम नं:१०१ / सातबकको फारम नं:११)
उद्देश्यः जनु सक
ु ै कारोबार गर्ाा प्राप्त हुने रकमलार्ा आम्र्ानी जनाउन र लेखाांकनको प्रारम्म्िक अम्िलेख व्यवम्थित गना ु
नगर्ी / आम्र्ानी रम्सर्को उद्देश्य हो । यो फारम नगर्/प्राम्प्त गर्ाा जारी गररन्छ । नगर्ी रम्सर् कायाा लय वा
म्नकायले आम्र्ानी प्राप्त गरे पम्छ जारी गररन्छ, सम्वम्न्ित कानून र कर कानून अनस
ु ार जारी गररन्छ, नगर्
म्जम्मा म्लने म्जम्मेवार अम्िकारीले जारी गर्ा छ । यसरी जम्मा िएको राजथव वा आम्र्ानी म्नयमनसु ार बैंकमा
जम्मा गना पु र्ा छ ।
अवधारणाः
 यो फारम नगर्मा तिा प्रोर्िावी र्बु ै आिारमा प्रयोग गना सम्कने अविारणामा म्वकास गररएको छ ।
 यसका सािै म्वद्यतु ीय रूपमा हुने कारोबार गर्ाा समेत यो नगर्ी /आम्र्ानी रम्सर् प्रयोग हुने अविारणा म्लर्एको छ ।
 नगर् बाहेक अन्य प्राम्प्तलार्ा समेत आम्र्ानी बाध्ने अविारणामा नगर्ी रम्सर् तयार गररएको छ ।
अन्तरसम्बन्ध:
नगर्ीआम्र्ानी/ रम्सर्को अन्तर सम्बन्ि र्ेहायका फारमहरू सांग रहेको छ
 गोश्वारा िौचर
 आम्र्ानी खाता
 सम्बम्न्ित सहायक आम्र्ानी खाता
 बैंक नगर्ी म्कताब
 बजेट खाता
 म्बिाज्य कोष खाता

२. दैतनक रार्स्व /आम्दानी खाता
(म.ले.प. फारम नं:१०२ / सातबकको फारम नं: N/A)
उद्देश्यः कायाा लयमा नगर्ी रम्सर्, बैंक , म्विाज्य कोष, सापटी वा अन्य कुनै पम्न प्रकारको आम्र्ानी जम्मा िएमा
सांम्चतकोषमा र्ाम्खला गरेको म्ववरण चढाउन यो फारम प्रयोग गररन्छ । नगर्ी वा प्राम्प्तको र्ैम्नक म्हसाब
अम्िलेख राख्नु यस खाताको उर्ेश्य हो ।
अवधारणाः
 सांघ, प्रर्ेश, थिानीय तहमा प्राप्त हुने कुनै पम्न प्रकारको आम्र्ानी सांम्चत कोषमा र्ाम्खला नगरी सोझै खचा गना
पार्र्ैन ।
 सांम्चत कोषमा र्ाम्खला गररएको रकम र यस फारममा िरेर र्ेखार्एको रकम बरावर हुनु पर्ा छ ।
 सांम्चतकोषमा र्ाम्खला गर्ाा म्बिम्ु तय कारोवार नां वा आर्ेश नम्बर माफात हुनु पर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा खाता
 आम्र्ानीको र्ैम्नक गोश्वारा, बैंक तिा नगर्ी खाता
 म्वत्तीय म्ववरण
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३. गोश्वारा भौचर(रार्श्व)
(म.ले.प. फारम नं:१०३ / सातबकको फारम नं: १०क)
उद्देश्यः आतथुक घटना र कारोबारको पतहचान भए पति प्रारम्भीक अतभलेख खडा गने ।
गोश्वारा
िौचर
आम्र्ानी /राजश्व, म्बम्नयोजन (खचा , म्वत्तीय व्यवथिा), म्बम्बि खचा आम्र् सबैको कारोवार हुर्ुँ ा प्रयोग गरीने
प्रारम्म्िक अम्िलेख हो । गोश्वारा िैाचरको उद्देश्य- सवै प्रकारका कारोवारलार्ा प्रारम्म्िक अम्िलेख गरी खाता,
म्कताब आम्र्मा प्रम्वम्िका लाम्ग आिार थिाम्पत गना ु हो । यसका सािै कारोवार गनेलार्ा कारोवारको म्वथततृ
म्ववरणका साि म्जम्मेवारी बहन गना लगाउनु पम्न यसको उद्देश्य रहेको छ । यम्ह उद्देश्य पररपूम्ताको लाम्ग
गोश्वारा िौचरमा कारोवार म्मम्त, सांख्या, उपशीषा क सम्हत पररचय िैाचर तयार गने र थवीकृत गनेको र्थतखत,
म्मम्त र र्जाा व्यवथिा गररएको छ ।
प्रयोर्नः राजथव वा आम्र्ानी प्राम्प्त र खचा म्सजा ना गने म्बल िपाा र्ा प्राप्त िए पम्छ तयार गररन्छ ।यसैका आिारमा अरू
खाताहरू र अम्िलेखहरूमा कारोबार प्रम्वम्ि गररन्छ ।
अवधारणाः
 यो फारमलार्ा तीन िागमा बाुँम्िएको छ, पम्हलो कारोवारको म्मम्त, सांख्या, उपशीषा क सम्हत पररचय, र्ोस्ोोः
म्ववरण महलमा काया क्रम शीषा क आम्र् तेस्ो िागले तयार गने, थवीकृत गने म्ववरण अम्िलेख गना छ ।
 गोश्वारा िैाचर काया क्रमगत रूपमा तयार गरीनेछ, त्यसैले काया क्रमको कोि तिा म्ववरण रम्खएको छ । सािै सबै
म्ववरण softwareमा लेखाङकन गररन्छ ।
 कायाा लय कोि राख्नाले सम्बम्न्ित कायाा लय अन्तगा त िएका सम्पूणा कारोवारलार्ा सम्जलै सांग प्राम्वम्िक प्रणाली
द्वारा म्नयन्रण गना सम्कने हुन्छ ।
 म्मम्त उल्लेख गनाा ले उक्त प्रम्तवेर्न अवम्िको कारोवार हो होर्ा न एम्कन हुने र गोश्वारा िौचरको नम्बर म्सलम्सलेवर
रहने हुन्छ ।
 बजेट उपशीषा क उल्लेख गनाा ले बजेट िए निएको सािै कुन बजेट/ कायाा लय अन्तगता को कारोवार हो िन्ने खल्ु ने
गर्ा छ ।
 िक्त
ु ानी आर्ेश नां. ले कारोवार अम्िकाररक हो होर्न र कुन िक्त
ु ानी आर्ेश अन्तगा त रहेर कारोवार िएको हो सो
खल्ु र्छ ।
 म्बद्यतु ीय कारोवार नां. राख्नाले प्रम्वम्ियक्त
ु प्रणाली जिान गरेमा आवश्यकता अनस
ु ार कायाा लयको प्रम्तवेर्न तयार
हुन्छ ।
 काया क्रम नां. उल्लेख गनाा ले कुन काया रम अन्तगा तको कारोवार हो छुरिने र प्रम्वम्िमा प्रत्येक काया रमको
कारोवारलार्ा म्वश्लेषण गना सहज हुने ।
 बजेट म्नयन्रण खाता छ छै न जानकारी उपलब्ि गराउुँर्छ ।
 खचा सांकेत नांम्बर उल्लेख गनाा ले कारोवारको प्रकृम्त र यिािा खचा को म्ववरण उपलब्ि गर्ा छ । यो फारम सबै
प्रकारका र्ेहायका िैाचरका लाम्ग प्रयोग गना सम्कनेछ । जथतैोः
अ. राजथव/आम्र्ानी िैाचर
आ. म्वम्नयोजन/खचा िैाचर
र्. िरैाटी िैाचर
र्ा . म्बम्बि िैाचर
उ. अन्य िैाचर
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अन्तरसम्वन्धः
 यो िौचर तयार गर्ाा फारम, खाता, म्ववरण र म्नयन्रण म्कताब सांग अन्तर सम्बि रहने गर्ा छ ।
 काया क्रम सम्बन्िी खचा को सहायक खाता
 बजेट तिा राजश्वको शीषा कगत सहायक खाता
 श्रोतगत र श्रोतको प्रकार सम्बन्िी खचा को म्ववरण
 बैंक / नगर्ी म्कताब खाता

४. रार्स्व/आम्दानीको शीर्ुकगत खाता
(म.ले.प. फारम नं: १०४ / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः “राजथव आम्र्ानीलार्ा बगीकरण गना ”ु । कायाा लयका म्वम्िन्न प्रकारका कारोवारलार्ा अम्िलेख गरी व्यवम्थित
रूपमा राख्नु नै यस खाताको उर्ेश्य हो । गोश्वारा िैाचरका आिारमा सम्बद्ध कारोवार अनस
ु ारको खातामा
अम्िलेख गना पु र्ा छ । राजश्व तिा अन्य सम्बम्न्ित कारोवारहरूको एम्ककृत आम्िाक सांकेत बम्गाकरण र
ब्याख्याका आिारमा रकम प्रम्विी गना यो खाता तयार गररन्छ ।
अवधारणाः
 िौचरमा प्रम्विी गरे पम्छ सफ्टवेयर प्रणाली माफात यो खाता थवत तयार हुने अविारणा म्लएको छ । सफ्टवेयर
निएको अवथिामा समेत यो खाता तयार गररन्छ ।
 प्रत्येक खाताको शीषा कले उक्त खाता के कथतो खाता हो रम्जिरमा खल
ु ाउने र सफ्टवेयरमा समेत म्ववरण समेट्न
सहज हुने छ ।
 गोश्वारा िौचर नां ले कुन िौचर माफात खातामा प्रम्विी िएको हो सो खल्ु ने गर्ा छ ।
 आम्िाक सांकतले र्ोहोरो प्रिाव परेको आम्िाक शीषा क र म्ववरण थपि पार्ा छ ।
 म्ववरण महलमा सो खाताको गोथवारा िौचर उठाउर्ाको counter part शीषा कको म्ववरण र काया क्रमको म्ववरण
समेत राखीनेछ ।
 श्रोत समेत खल्ु ने हुर्ुँ ा खचा िएका रकम के कथतो श्रोतबाट ब्यहोरेको हो सो समेत एम्कन िर्ा श्रोतगत म्ववरण
तयार गना सहयोग हुने गर्ा छ ।
 खचा , राजश्व, सम्पम्त्त र र्ाम्यत्वको खर्ु रकम थवतोः सन्तल
ु न परीक्षणमा समावेश हुने गर्ा छ । प्रत्येक आ.ब.
अन्तमा सम्पम्त्त तिा र्ाम्यत्वको खूर् बाुँकी रकम यसै खाताबाट र्ेम्खन्छ ।
 यो फारम पेश्की लगायत अन्य सबै सहायक खाता राख्न प्रयोग गरीनेछ ।
 उर्ाहरणको लाम्ग पेश्कीको अम्िलेख राख्न प्रयोग गररएकोमा कमा चारी, ठेकेर्ार, सांथिा, प्रतीतपर पेश्की मध्ये कुन
हो खल
ु ाउनु पर्ा छ
 खचा तिा अन्य कारोवारको श्रोत छुिार्ा त्यसको म्ववरण समेत एम्कन गना ु पर्ा छ ।
 समग्र खातामा तेस्ो पक्षबाट िएको िक्त
ु ानी रकम समेत एम्कन गना सम्कन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 ऋण, लगानी, अन्तर सरकारी कारोवार लगायतका अम्िलेख खाताहरू
 बैंक नगर्ी म्कताब
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 म्वत्तीय प्रम्तवेर्न र म्ववरण
 सन्तल
ु न परीक्षण
 स्ोतगत खचा , सम्पम्त्त र र्ाम्यत्वको म्ववरण

५. रार्स्व आम्दानीको गोश्वारा खाता
(म.ले.प. फारम नं: १०५ / सातबकको फारम नं:१०८)
उद्देश्यः राजथव आम्र्ानीको एम्ककृत म्हसाब राख्न यस खाताको मूल उर्ेश्य हो ।र्ैम्नक नगर् तिा बैंक िौचर माफात
प्राप्त िएको राजथव आम्र्ानीलार्ा गोश्वारा िौचर तयार गरी शीषा कगत आम्र्ानी जनाउन यो फारम प्रयोग गररन्छ
।
अवधारणाः
 र्ैम्नक नगर्ी रम्सर् काटी सोझै नगर् वा बैंक िौचरबाट नगर्ी रम्सर् काम्ट आम्र्ानी िएको रकम कुन कुन राजथव
शीषा कमा आम्र्ानी िएको हो िनी म्नम्ित गना र्ैम्नक राजथव खातामा प्रम्विी गररन्छ ।
अन्तर सम्बन्ध :
 राजश्व आम्र्ानीको र्ैम्नक प्राम्प्त खाता
 राजश्व आम्र्ानीको र्ैम्नक बैंक खाता
 आम्र्ानी रम्सर्
 सहायक खाता

६. रार्स्व आम्दानीको दैतनक नगद प्राति गोश्वारा खाता
(म.ले.प. फारम नं: 106 / सातबकको फारम नं:108 क)
उद्देश्यः दैतनक नगद प्रातिको एतककृत तहसाब राख्न यस खाताको उदेश्य हो ।र्ैम्नक नगर्बाट प्राप्त िएको राजथव
आम्र्ानीलार्ा गोश्वारा िौचर तयार गरी शीषा कगत आम्र्ानी जनाउन यो फारम तयार प्रयोग गररन्छ । यसले
राज्थव आम्र्ानीको गोश्वारा खाता तयार गना मद्दत गर्ा छ।

७. रार्स्व आम्दानीको दैतनक नगद प्राति गोश्वारा खाता
(म.ले.प. फारम नं: 107 / सातबकको फारम नं:108 ख)
उद्देश्यः बैंक माफुत प्राि रार्स्व/आम्दानीको दैतनक अतभलेख राख्नज यस खाताको उदेश्य हो । र्ैम्नक नगर्बाट
प्राप्त िएको राजथव आम्र्ानीलार्ा गोश्वारा िौचर तयार गरी शीषा कगत आम्र्ानी जनाउन यो फारम तयार प्रयोग
गररन्छ । यसले राज्थव आम्र्ानीको गोश्वारा खाता तयार गना मद्दत गर्ा छ ।

८. रार्स्व आम्दानी बैंक नगदी तकताब
(म.ले.प. फारम नं: 108 / सातबकको फारम नं:23)
उद्देश्यः कायाा लयलले सांकलन गरेको क्रम्मक राजश्व/आम्र्ानीहरूको अवथिा, बैंक र्ाम्खला र नगर् मौज्र्ातको
आवम्िक म्ववरण प्राप्त गना यो फारमको प्रयोग गररन्छ ।
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९. रार्स्वको बैंक तहसाब तमलान तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 109 / सातबकको फारम नं:१५ (क))
उद्देश्यः राजश्व स्ेथता अनस
ार
बैं
क
मौज्र्ात
र
बैं
क
म्
व
वरणमा
उल्लेम्खत कूल मौज्र्ातमा िएका फरकहरूका कारणहरू
ु
सम्हतको म्ववरण तयार गरी म्हसाब म्मलान गना यो फारमको प्रयोग गररन्छ ।

१०.

रार्स्व-आम्दानीको आतथुक तववरण /फााँटबारी

(म.ले.प. फारम नं: 110 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य : एक आम्िाक वषा मा कम्त राजथव आम्र्ाम्न िर्ा कम्त सांम्चत कोष र्ाम्खला ियो र हाल नगर् मौज्र्ात र लगत
बाुँकी कम्त छ िम्न िाहा पाउन यो आम्िाक म्ववरण तयार गररन्छ ।
अवधारणः
 यस आम्िाक म्ववरण गत आ.व.को लगती र हसवली राजथव र सो मध्य सांम्चत कोष र्ाम्खला र्ेखार्ा नगर्
मौज्र्ात पम्न र्ेखार्न्छ । यसमा गत वषा को नगर् मौज्र्ात बैंक र्ाम्खला पम्न र्ेखार्न्छ ।
 सांघीय सांरचनामा िएकोले अन्तर सारकारी म्वत्तीय हथतानतरण ऐन बमोम्जम रकमको बाुँिफाुँि हुने हुर्ुँ ा
म्बिाज्यकोष महल िप गररएको हो ।
अन्तरसम्बन्धः
 राजथव आम्र्ानी तिा र्ाम्खला फारम
 एम्ककृत आम्िाक म्ववरण

११.

करदाताको लगत

(म.ले.प. फारम नं: 111 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य : करदाताको व्यतिगत लगत राख्नज । राजथव आम्र्ानी गने सम्पूणा सरकारी तहरूका म्नकायहरूमा राजश्वको
व्यम्क्तगत लगत राखी सम्बम्न्ित जानकारीहरू जथतै शल्ु क, प्राम्प्त, र्ण्ि तिा बाुँकी म्ववरणहरू प्राप्त गना यो
फारमको प्रयोग गना ु पर्ा छ ।

१२.

करदाताको गोश्वारा लगत फारम

(म.ले.प. फारम नं: 112 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य : करदाताको एतककृत अतभलेख राख्ने उद्देश्यले यो फारम तयार गररएको हो । करर्ाताको कर सम्बन्िी
सम्पूणा जानकारी जथतै प्रत्येक करर्ाताको कर र्ाम्यत्व, असल
ु ी, बक्यौता र अम्ग्रम असल
ु ीको म्थिम्त उपलब्ि
गरार्ा आवश्यक म्नणा य गना सहज गने ।

१३.

रार्स्व/आम्दानीको लगत र असजली प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 113 / सातबकको फारम नं:193)

उदेश्य : रार्श्वको लगत कायम गने र असल
ज ीको तववरण अध्यावतधक गरी तनणुयको लातग प्रततवेदन गने । राजथव
लगत र असल
ु ीको अवथिाको प्रम्तवेर्न गना ु यस प्रम्तवेर्नको उद्देश्य हो ।

१४.

रार्स्व/आम्दानीको के न्रीय अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 114 / सातबकको फारम नं:193)

उदेश्य : राजथव आम्र्ानीको के न्रीय अम्िलेख तयार गना ु ।
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१५.

कोर् अवस्थाको मातसक तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 115 / सातबकको फारम नं:193)

उदेश्य : राजथव आम्र्ानीको के न्रीय अम्िलेख तयार गना ु ।

२०० खचु, लेखाकं न तथा प्रततवेदन फारम
१. अ.ल्या./ खाताबन्दी फारम
(म.ले.प. फारम नं: 201 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः सम्पम्त्त तिा र्ाम्यत्वको सम्ह तवरले खाता बन्र्ी गरी नयाुँ आम्िाक बषा मा म्जम्मेवारी साना ु पर्ा छ । यो आम्िाक
वषा को पम्हलो कारोवार हो । कायाा लयले अल्या िएर आउने रकमको अम्िलेख राख्नु , म्वत्तीय प्रम्तवेर्न
रटु ीरम्हत रूपमा तयार गना ु र आिार थिापना गना ु यस फारमको उद्देश्य हो ।
अवधारणाः
 यो फारम आम्िाक बषा को अन्त्यमा सबै म्हसाब म्मलान गरीसके पम्छ कारोबारको समापन गर्ाा तयार गना पु र्ा छ ।
यसकै आिारमा आगामी आ.व.को कारोवार शरू
ु गना पु र्ा छ ।
 यो फारम आम्िाक बषा को सरू
ु मा अल्या गना र अन्तमा म्हसाब बन्र् गना प्रयोग गना ु पर्ा छ ।
 यसमा सम्पम्त तिा र्ाम्यत्वका शीषा कहरू मार समावेश गना ु पर्ा छ ।
 सम्पम्त्त तिा र्ाम्यत्वका शीषा क समय समयमा मलेम्नकाले GFS का आिारमा तोके बमोम्जम उल्लेख गना पु र्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 अको आम्िाक बषा को कारोवार शरू
ु वात गर्ाा यस फारमको आिारमा गोश्ववारा िौचर उठाउने गररन्छ ।
 सम्बम्न्ित सहायक खाता

२. भजिानी कारोवारको तसफाररस पर
(म.ले.प. फारम नं: 202 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः प्राम्वम्िक तिा अन्य शाखाहरूबाट आम्िाक प्रशासन शाखामा िक्त
ु ानीको लाम्ग आवश्यक अन्य कागज परहरू
सम्हत म्सफाररसको लाम्ग यो फारम प्रयोग गररन्छ ।

३. गोश्वारा भौचर (खचु र अन्य)
(म.ले.प. फारम नं: 203 / सातबकको फारम नं:10)
उद्देश्यः आतथुक घटना र कारोबारको पतहचान भए पति प्रारम्भीक अतभलेख खडा गने । गोश्वारा िौचर आम्र्ानी
/राजश्व, म्बम्नयोजन (खचा , म्वत्तीय व्यवथिा), म्बम्बि खचा आम्र् सबैको कारोवार हुर्ुँ ा प्रयोग गरीने प्रारम्म्िक
अम्िलेख हो । गोश्वारा िैाचरको उद्देश्य- सवै प्रकारका कारोवारलार्ा प्रारम्म्िक अम्िलेख गरी खाता, म्कताब
आम्र्मा प्रम्वम्िका लाम्ग आिार थिाम्पत गना ु हो । यसका सािै कारोवार गनेलार्ा कारोवारको म्वथततृ म्ववरणका
साि म्जम्मेवारी बहन गना लगाउनु पम्न यसको उद्देश्य रहेको छ । यम्ह उद्देश्य पररपूम्ताको लाम्ग गोश्वारा िौचरमा
कारोवार म्मम्त, सांख्या, उपशीषा क सम्हत पररचय िैाचर तयार गने र थवीकृत गनेको र्थतखत, म्मम्त र र्जाा
समेत उल्लेख गना ु पने व्यवथिा गररएको छ ।
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अवधारणाः
 यो फारमलार्ा तीन िागमा बाुँम्िएको छ, पम्हलो कारोवारको म्मम्त, सांख्या, उपशीषा क सम्हत पररचय, र्ोस्ोोः
म्ववरण महलमा काया क्रम शीषा क राख्नाले सो कारोवारको वाथतम्वक गोश्वारा िैाचर काया क्रमगत रूपमा तयार
गरीनेछ, त्यसैले काया क्रमको कोि तिा म्ववरण रम्खएको छ । सािै सबै म्ववरण softwareमा लेखाङकन गररन्छ ।
 कायाा लय कोि राख्नाले सम्बम्न्ित कायाा लय अन्तगा त िएका सम्पूणा कारोवारलार्ा सम्जलै सांग प्राम्वम्िक प्रणाली
द्वारा म्नयन्रण गना सम्कने हुन्छ ।
 म्मम्त उल्लेख गनाा ले उक्त प्रम्तवेर्न अवम्िको कारोवार हो होर्ा न एम्कन हुने र गोश्वारा िौचरको नम्बर म्सलम्सलेवार
रहने हुन्छ ।
 बजेट उपशीषा क उल्लेख गनाा ले बजेट िए निएको सािै कुन बजेट/ कायाा लय अन्तगता को कारोवार हो िन्ने खल्ु ने
गर्ा छ ।
 िक्त
ु ानी आर्ेश नां. ले कारोवार अम्िकाररक हो होर्न र कुन िक्त
ु ानी आर्ेश अन्तगा त रहेर कारोवार िएको हो सो
खल्ु र्छ ।
 म्बद्यतु ीय कारोवार नां. राख्नाले प्रम्वम्ियक्त
ु प्रणाली जिान गरेमा आवश्यकता अनस
ु ार कायाा लयको प्रम्तवेर्न तयार
हुन्छ ।
 काया क्रम नां. उल्लेख गनाा ले कुन काया रम अन्तगा तको कारोवार हो छुरिने र प्रम्वम्िमा प्रत्येक काया क्रमको
कारोवारलार्ा म्वश्लेषण गना सहज हुने ।
 बजेट म्नयन्रण खाता छ छै न जानकारी उपलब्ि गराउुँर्छ ।
 खचा सांकेत नांम्बर उल्लेख गनाा ले कारोवारको प्रकृम्त र यिािा खचा को म्ववरण उपलब्ि हुन्छ । यो फारम सबै
प्रकारका िैाचरका लाम्ग प्रयोग गना सम्कनेछ । जथतैोः
अ. राजथव/आम्र्ानी िैाचर
आ. म्वम्नयोजन/खचा िैाचर
र्. िरैाटी िैाचर
र्ा . म्बम्बि िैाचर
उ. अन्य िैाचर
अन्तर सम्वन्ध
यो िौचर तयार गर्ाा म्नम्न फारम, खाता, म्ववरण र म्नयन्रण म्कताब सांग अन्तर सम्बि रहने गर्ा छ ।
 काया क्रम सम्बन्िी खचा को सहायक खाता
 बजेट तिा राजश्वको शीषा कगत सहायक खाता
 श्रोतगत र श्रोतको प्रकार सम्बन्िी खचा को म्ववरण
 बैंक / नगर्ी म्कताब खाता
 बजेट खाता
 राजश्वको अम्िलेख खाता
 बाम्षाक आम्िाक म्ववरणहरू
 िरौटी खाता
 म्बम्बि खाता
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 प्रम्तबद्धता अम्िलेख फारम

४. भजिानी आदेश
(म.ले.प. फारम नं: 204 / सातबकको फारम नं:44)
उद्देश्यः कायाुलयहरूले तनयम संगत रूपमा खचु लेखी भि
ज ानीको लातग कोर् तनयन्रकलार्ु एकल खाता कोर्
प्रणालीबाट खचु र्नार्ु चेक र्ारी गनु वा तवधतज ीय माध्यमबाट सम्वतन्धतको खातामा रकम भि
ज ानी गनु
कोर् तनयन्रकलार्ु अनरज ोध गनुज यस फारमको उद्देश्य हो । एकल कोष खाताको अविारणा कायाा न्वयन गना
कोष तिा लेखा म्नयन्रक कायाा लयबाट रकम िक्त
ु ानीका लाम्ग माध्यमका रूपमा प्रयोग गररन्छ । यसलार्ा चेक
सरहको रूपमा बझ्ु न सम्कन्छ ।
अवधारणाः
 एकल खाता कोष प्रणालीको अविारणामा आिाररत रहेको छ । म्बष्ततृ पम्हचानको लाम्ग यो फारमको प्रयोग
गररन्छ । यसले चाल/ु पज
ुुँ ीगत /म्वत्तीय/िरौटी /अन्य रकम िक्त
ु ानीका लाम्ग को.ले.म्न.का लार्ा माध्यमका रूपमा
प्रयोग गर्ा छ।
 खचा तिा अन्य कारोवारको लाम्ग िक्त
ु ानी गने म्नकाले रकम म्नकासा र िक्त
ु ानीको लाम्ग म्बथततृ पम्हचान खल
ु ार्ा
यसको प्रयोग गररन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 बैंक नगर्ी म्कताब र बजेट म्सट तयार गना प्रयोग गररन्छ ।
 गोश्वारा िौचरका आिारमा िक्त
ु ानी आर्ेश तयार हुने गर्ा छ ।
 बजेट म्सट
 र्ा िक्त
ु ानी प्रणाली

५. समायोर्नको भजिानी आदेश
(म.ले.प. फारम नं: 205 / सातबकको फारम नं:44)
उद्देश्यः म्हसाव फरक परेकोमा, आम्र्ानी वा खचा समायोजन गना समायोजन िूक्तानी आर्ेश जारी गररन्छ । यसलार्ा चेक
सरहको रूपमा बझ्ु न सम्कन्छ ।

६. भजिानीको रतसद/भपाुर्ु
(म.ले.प. फारम नं: 206 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः यसले कायाा लयद्वारा गररएको िक्त
ु ानीको वैद्यता प्रर्ान गरी प्रापकले िक्त
ु ानी पाएको पिु ् याुँर्ा गर्ाछ । िक्त
ु ानी
िएको प्रमाण प्राप्त गना ु यस फारमको मूल उद्देश्य हो ।
अवधारणाः
 यो फारम कायाा लयले सम्बम्न्ित खचा को र अन्य कारोवार सुँग सम्बम्न्ित िक्त
ु ानी गर्ाा प्रयोग गररन्छ ।
 यस फारमको प्रयोगले िक्त
ु ानी पाउांने व्यम्क्तको पम्हचान र म्बष्ततृ म्ववरण एम्कन िर्ा िम्वष्यमा सम्िाम्वत
सन्र्िा लार्ा सहयोग पग्ु र्छ ।
 यसमा िक्त
ु ानी सांकलनका लाम्ग आम्िकारीक व्यम्क्त उपथिीत हुन सक्ने सम्िावनालार्ा मध्यनजर गररएको हुन्छ ।
 यो लेखाांकनको लाम्ग पिु ाउने कागजातको रूपमा म्लन सम्कन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
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गोश्वारा िौचर
बैक नगर्ी म्कताब
सम्बम्न्ित सहायक खाता
बजेट म्सट

७. समहू गत / ब्यतिगत /सहायक खाता
(म.ले.प. फारम नं: 207 / सातबकको फारम नं:22)
उद्देश्यः कायाुलयका तवतभन्न प्रकारका कारोवारलार्ु लेखांकन/अतभलेख गरी व्यवतस्थत रूपमा राख्ननज ै यस
खाताको उदेश्य हो । गोश्वारा िैाचरका आिारमा सम्बद्ध कारोवार अनस
ु ारको खातामा अम्िलेख गना पु र्ा छ
।आम्र्ानी,खचा , राजश्व , पेम्श्क,िरौटी, ऋण र लगानी लगायतका अन्य कारोवारको एम्ककृत आम्िाक सांकेत
बम्गाकरण र ब्याख्याका आिारमा रकम प्रम्विी गना यो खाता तयार गररन्छ ।
अवधारणाः
 िौचरमा प्रम्विी गरे पम्छ सफ्टवेयर प्रणाली माफात यो खाता थवत तयार हुने अविारणा म्लएको छ । सफ्टवेयर
निएको अवथिामा समेत प्रत्येक खाताको शीषा कले उक्त खाता के कथतो खाता हो रम्जिरमा खल
ु ाउने र
सफ्टवेयरमा समेत म्ववरण समेट्न सहज हुन्छ ।
 गोश्वारा िौचर नां ले कुन िौचर माफात खातामा प्रम्विी िएको हो सो खल्ु ने गर्ा छ ।
 आम्िाक सांकेतले र्ोहोरो प्रिाव परेको आम्िाक शीषा क र म्ववरण थपि पार्ा छ ।
 म्ववरण महलमा सो खाताको गोथवारा िौचर उठाउर्ाको counter part शीषा कको म्ववरण र काया क्रमको म्ववरण
समेत राखीनेछ ।
 श्रोत समेत खल्ु ने हुर्ुँ ा खचा िएका रकम के कथतो श्रोतबाट ब्यहोरेको हो सो समेत एम्कन िर्ा श्रोतगत म्ववरण
तयार गना सहयोग हुने गर्ा छ ।
 खचा , राजश्व, सम्पती र्ाम्यत्वको खर्ु रकम सन्तल
ु न परीक्षणमा समावेश हुने गर्ा छ । प्रत्येक आ.ब. अन्तमा सम्पम्त
तिा र्ाम्यत्वको खर्ु बाुँकी रकम यसै खाताबाट र्ेखाउुँर्छ ।
 यो फारम पेश्की लगायत अन्य सबै सहायक खाता राख्न प्रयोग गरीनेछ ।
 उर्ाहरणको लाम्ग पेश्कीको अम्िलेख राख्ने प्रयोग गररएकोमा कमा चारी, ठेकेर्ार, सांथिा, प्रतीतपर पेश्की मध्ये कुन
हो खल
ु ाउनु पर्ा छ
 खचा तिा अन्य कारोवारको श्रोतगत छुिार्ा त्यसको म्ववरण समेत एम्कन गना ु पर्ा छ ।
 समग्र खातामा तेस्ो पक्षबाट िएको िक्त
ु ानी रकम समेत एम्कन गना सम्कन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 ऋण, लगानी, अन्तर सरकारी कारोवार लगायतका अम्िलेख खाताहरू
 बैंक नगर्ी म्कताब
 म्वत्तीय प्रम्तवेर्न र म्ववरण
 सन्तल
ु न परीक्षण
 स्ोतगत खचा , सम्पम्त्त र र्ाम्यत्वको म्ववरण
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८. बर्ेट खाता (Budget Sheet)
(म.ले.प. फारम नं: 208 / सातबकको फारम नं:8)
उद्देश्यः कायाुलयले चालज तथा पतजाँ र्गत खचुलार्ु बर्ेट द्वारा तनयन्रण गने उदेश्यले यो फारम तयार गररएको हो ।
अवधारणाः
 यस फारमलार्ा Master Ledgerका रूपमा तयार गररएको छ। यसलार्ा सबै बजेट, म्नकासा र खचा अम्िलेख गना
प्रयोग गना सम्कनेछ। यहाुँ खचा तफाको िने तररका राखीएको छ ।
 कायाा लयको बजेट उपशीषा क चालु तिा पूज
ुँ ींगत थवीकृत म्बम्नयोजन बजेटबाट म्नकासा रकम खचा शीषा कगत
महलमा चढाउुँर्ा बजेट िए निएको एम्कन गना सहज हुने ।
 प्रत्येक खचा को कारोवार लगतै यो फारम तयार गरीने हुर्ुँ ा बाांकी बजेट रकम समेत खल्ु ने र बजेट िन्र्ा बढी खचा
नहुने
 यसले प्रत्येक खचा उप-शीषा कको माम्सक रूपमा म्हसाव म्मलान गना सहज बनाउने
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 बैंक नगर्ी म्कताब
 सम्बम्न्ित खचा का सहायक खाताहरू
 आवम्िक आम्िाक म्ववरण

९. बैंक/ नगदी तकताब
(म.ले.प. फारम नं: 209 / सातबकको फारम नं:5)
उद्देश्यः तनकायमा प्राि बैंक तहसाब र नगद रकमको तहसाब राख्नज यस अतभलेखको उद्देश्य हे । बजेट खचा , नगर्,
बैक मौज्र्ात तिा पेश्की सम्बन्िी म्ववरण र पेश्की समायोजनको म्बथततृ जानकारी उपलब्ि गराउने र
कारोवारको अांकगम्णतीय िूल सच्चाउने र तांत् सम्वन्िी म्नयन्रण राख्ने उर्ेश्यले यो फारमको तजा मु ा गररएको
हो ।
अबधारणाः
 यो फारम बैंक / नगर्ी म्कताब िएतापम्न खातामा चढ् ने कारोवारको प्रकृम्तका आिारमा फरक फरक महल
छुट्यार्एको छ जथतै नगर्, बै ुँक, पैश्की, बजेट खचा आम्र् ।
 खातालार्ा पररमाम्जात गररएकाले कायाा लयले सािारण बैंक लेजरका रूपमा समेत प्रयोग गना सक्नेछन् । यो प्रत्येक
कायाा लयले अम्नवाा य रूपमा राख्नपु ने फारम हो ।यस फारमलार्ा र्ैम्नक रूपमा अध्यावम्िक गना पु र्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 िक्त
ु ानी आर्ेश
 गोश्वारा िौचर
 सन्तल
ु न परीक्षण
 बैंक म्हसाव म्मलान म्ववरण
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१०. खचुको फााँटबारी
(म.ले.प. फारम नं: 210 / सातबकको फारम नं:13)
उद्देश्य: आवम्िक खचा को म्ववरण प्रम्तवेर्न गना ु / म्नकायहरूमा वाम्षाक बजेट अनस
ु ार िएका बजेट, खचा र म्नकासाको
अम्िलेख राख्न र बजेट म्नयन्रण गना यो फारम प्रयोग गररन्छ यस प्रम्तवेर्नको उद्देश्य हो ।

११. फर्छ्यौट गनु बांकी पेश्कीको मास्के बारी
(म.ले.प. फारम नं: 211 / सातबकको फारम नं:14)
उद्देश्यः पेश्कीको अवम्िक म्ववरण प्रम्तवेर्न गना ु । अम्ग्रम िक्त
ु ानी गरेको कमा चारी, ठेकेर्ार, प्रम्तत पर तिा सांथिागत
पेश्की रकमको प्रम्तवेर्न गने म्नकायको पेश्की िक्त
ु ानी तिा पेश्की फछौट प्रणालीमा म्नयन्रण राख्नु यस
फारमको उर्ेश्य हो ।
अवधारणा:
 नगर् आिारमा पेश्की रकमलार्ा खचा लेखाांकन गरीने, यस म्कम्समको म्ववरणले प्रोर्िावी आिार रूपान्तरणमा
सहज गने
 कायाा लयले िक्त
ु ानी गरेको कमा चारी, ठेकेर्ार, प्रम्तत पर तिा सांथिागत पेश्की रकमहरूको प्रम्तवेर्न गना यो
फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
 पेश्कीको समयाविी अनस
ु ार म्यर् नाघेको र न नाघेको प्रम्तवेर्न गर्ाा म्नकायको पेश्की असल
ु ी सम्बन्िी म्नणा यमा
सहज गराउन ।

१२. बैक तहसाब तमलान तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 212 / सातबकको फारम नं:15)
उद्देश्यः बैंक तहसाब रकम एतकन गने । बैंक म्हसाब म्ववरण बैंक म्हसाबको मौज्र्ातसांग स्ेथता अनस
ु ार बाुँकी मौज्र्ात
म्मलान गना तयार गरीने म्ववरण हो । यो प्रत्येक मम्हना तयार गरी तालक
ु म्नकायमा खचा को फाुँटबारी साि
पठाउनु पर्ा छ ।

१३. खचु शीर्ुकगत बर्ेट र खचुको आतथुक तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 213 / सातबकको फारम नं:210)
उद्देश्यः उप-शीर्ुकगत खचुको प्रततवेदन गनु।ज यसले एम्ककृत म्वत्तीय म्ववरण तयारी सािै सन्तल
ु न परीक्षणको
पिु यार्ा को काम गर्ा छ ।
अवधारणाः
 बैंक तिा नगर् कारोवारको सही उपयोग िए निएको परीक्षण गने तिा फरक रकम एम्कन गने ।
 घटाउने बढाउने खण्िले बै ुँक थटेटमेन्ट/एकल खाता कोष अन्तगा त िक्त
ु ानी आर्ेश, िौचर, नगर् तिा बैंक
कारोवारको सम्बन्िलार्ा एम्कन गना सहज गराउुँर्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 बैंक /नगर्ी म्कताब
 बजेट खाता
 माम्सक प्रम्तवेर्न
 अन्तर सरकारी कारोवार फारम
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१४. दातृ तनकायगत बर्ेट र खचुको आतथुक तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 214 / सातबकको फारम नं:208)
उद्देश्यः नेपाल सरकारको स्ोत, वैर्म्े शक स्ोत, अनर्ु ान, ऋण समेत समावेश िएको चाल,ु पूज
ुँ ीगत र म्वत्तीय बजेटको
सरू
ु बाम्षाक बजेट, अम्न्तम बजेट, म्नकासा, प्रम्तबद्धता, खचा र बाुँकीको म्ववरण तयार गना यो फारम तयार
गररएको हो ।
अवधारणा:
 नेपाल सरकारको स्ोतमार िएको आम्िाक म्ववरण बनाउनु परेमा स्ोत महलमा नेपाल सरकारको स्ोत मार
खल
ु ाउनु पर्ा छ ।
 प्रत्येक उपशीषकको िप स्ोतगत म्ववरण बन्नाले िेरै स्ोतलार्ा प्रम्तवेर्न गना सहज हुने ।
 वैर्म्े शक साहायता अन्तगा त ऋण, अनर्ु ान, नगर्, बथतगु त, सोझै िक्त
ु ानी म्ववरणको वाथतम्बक खचा सािै प्रम्तशत
समेत समावेश गरी यो फारम तयार गररएको छ ।
 म्नकायको स्ोतगत खचा को उपशीषा कगत म्ववरण तयार गने र तत सम्बन्िी जानकारी उपलब्ि गराउने
 रकमान्तर र स्ोतान्तरवाट कायम बजेट, स्ोतगत म्नकासा रकम, बजेट उपशीषा कगत स्ोतगत खचा र बाांकी
बजेटको जानकारी उपलब्ि हुने र स्ोतगत बजेट काया न्वयन म्थिम्तको पम्हचान गने
अन्तरसम्बन्धः
 एम्ककृत म्वत्तीय म्ववरण
 बजेट तिा खचा को तल
ु ानात्मक म्ववरण
 प्रम्तवद्धताको अम्िलेख खाता

१५. सरकारी कोर्को प्राति र भजिानीको एतककृत बातर्ुक प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 215 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः सरकारी कोर्हरूको अवस्था प्रततवेदन गने / नेपाल सरकारको म्बम्िन्न कोषखाता हुने हुर्ुँ ा सबै कोषहरूको
एम्ककृत अवथिा एम्कन गना यो म्ववरण तयार गररन्छ । यो फारम सम्बम्न्ित सरकारले General
Government तहमा तयार गना ु पर्ा छ । नेपालको सांम्बिानले ब्यवथिा गरे अनस
ु ार सरकारको आम्िाक
म्ववरण एकै ठाउुँमा राखी नेपालको सावा जम्नक म्वत्तीय म्थिम्तलार्ा यस प्रम्तवेर्न गना सम्कन्छ ।
अवधारणाः
 यस फारमले तीनै तहका सरकारको कोषको म्थिम्त एम्ककृत गरी प्रथततु गरीने हुर्ुँ ा तथ्याङ् क म्बश्लेषणका लाम्ग
यिेष्ठ सूचना उपलब्ि गराउुँछ । जथतै राम्ष्िय आयमा सरकारी क्षेरले गरेको योगर्ान , सरकारले प्राप्त गरेको
आम्र्ानी आर्ीोः
अन्तरसम्बन्धः
 सम्बम्न्ित सरकारको सांम्चत कोषको म्ववरण
 एम्ककृत आम्िाक म्ववरण

१६. सोझै भजिानी तथा तेस्रो पक्ष भजिानी अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 216 / सातबकको फारम नं:NA)
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उद्देश्यः खचा को सोझै िक्त
ु ानी तिा तेस्ो पक्ष िक्त
ु ानी रकमको अम्िलेख गरी म्नयन्रण गने र प्रम्तवेर्न गना सहज पाने
उर्ेश्य रहेको छ ।

१७. तनकायगत खचु तथा अनदज ानको बातर्ुक तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 217 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः अन्तर सरकारी कारोवारको एम्ककृत आम्िाक म्ववरण तयार गर्ाा उम्ह रकम र्ोहोरो लेखाांकन नहोस िन्ने
दृम्िकोणले यो फारम तजा मु ामा गररएको हो । यस फारमले अन्तर सरकारी (Inter Governmental
Transaction ) कारोबारहरुको पम्हचान गना मद्दत गर्ा छ ।
अवधारणा:
 नेपाल सावा जम्नक क्षेर लेखा मानको प्राविान बमोम्जम एम्ककृत म्वत्तीय म्ववरण तयार गर्ाा अन्तर सरकारी
कारोवारको उम्ह रकम र्ोहोरो लेखा म्हसाव प्रम्तवेर्नबाट हटाउन र सत्य र उम्चत म्वत्तीय म्ववरणप्रम्तवेर्न
तयार गना ।
अन्तरसम्बन्धः
 एम्ककृत आम्िाक म्वत्तीय म्ववरण

१८. बातर्ुक कारोवारको समायोर्न फारम
(म.ले.प. फारम नं: 218 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः समयोर्ना तहसावको अतभलेख गने । आम्िाक बषा को म्हसाब बन्र् गरीसके पम्छ म्वम्तसके को म्मम्तको कारोवार
प्रम्विी गना नम्मल्ने हुर्ुँ ा आ.व.को अन्त्यमा पम्हचान गररएका कारोवार म्ववरण चढाउन यो फारम प्रयोग गररन्छ
। लेखा तिा म्वत्तीय म्ववरणमा समायोजन गना क
ु ो आिार पिु ाउने, म्वत्तीय म्ववरण र कायाा लयको पूणा
म्जम्मेवारीमा आिाररत हुने ।
अवधारणाः
 यस फारमले कायाा लयको आम्िाक बषा को म्वत्तीय म्ववरणको अम्न्तम तयारीका क्रममा रटु ी सच्याउन तिा अन्य
छुटेका लेखा कारोवार समेट्ने मद्दत गर्ा छ र लेखापरीक्षण काया मा सहयोग पयु ाा उर्ुँ छ ।
 यस म्कम्समको लेखा राख्र्ा त्यसको औम्चत्य र थवीकृम्त सम्बन्िी म्ववरण सांलग्न गना ु पछा ।
 यो फारम बाम्षाक रूपमा तयार गना ु पर्ा छ । सिु ार गररएको कारोवार सम्बन्िी म्बथततृ म्ववरण उल्लेख गना ु पर्ा छ र
आवश्यकता अनरू
ु प म्वत्तीय म्ववरणमा समेत खल
ु ाउनु पर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 सम्बम्न्ित सहायक खाताहरू
 बजेट म्ववरण
 आम्िाक म्ववरण तिा लेखा म्टप्पणीहरू
 सांम्चत कोषको म्ववरण
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१९. सानो नगदी कोर्को तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 219 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः सानो नगर्ीकोष म्जम्मा म्लने ब्यम्क्तले कोषबाट िूक्तानी म्र्एको, शोििनाा म्लएको र बाुँकी रकमको अम्िलेख ,
लेखाांकन र प्रम्तवेर्न गने काया म्नयम्न्रत रूपमा गना का लाम्ग र सानो नगर्ी कोषको अवथिा उल्लेख गने ।
अवधारणा:
 सानो नगर्ी कोषबाट िक्त
ु ानी िएको कारोवारलार्ा सम्ह म्कम्समले अम्िलेख राख्न
 सानो नगर्ी कोषको म्थिम्त एम्कन हुने र िप रकम माग गने तह म्निाा रण िर्ा सांचालनमा प्रिावकारीता उपलब्ि
गराउने
 माम्सक रूपमा कोषको अम्िलेख हुने र कमा चारीलार्ा उत्तरर्ाम्यत्व बहन गना मर्त गने
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचार , बैंक नगर्ी म्कताब

२०. भजिानी हुन बााँकी चेकको तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 220 / सातबकको फारम नं:NA)
उर्ेश्य: भि
ज ानी हुन बााँकी चेकको तववरण राख्न । प्रम्तवेर्न अवम्िको समाप्ती पम्छ साट् न बाांकी चेकको म्ववरण तयार
गरी सम्बम्न्ित बैंकलार्ा िक्त
ु ानी म्र्नको लाम्ग जानकारी म्र्ने ।
अवधारणा
 आम्िाक बषा समाम्प्त िए पम्छ साट् न बाुँकी चेकको म्ववरण, जारी म्मम्त, खचा शीषा क रकमको म्ववरण बैंकलार्ा
पठाउने ।
 बैक म्हसाव म्मलान म्ववरण तयार गने
अन्तरसम्बन्धः
 बैंक म्हसाब म्ववरण
 बैंक /नगर्ी म्कताब

२१. भजिानी तदन बााँकीको खाता तथा कच्चाबारी
(म.ले.प. फारम नं: 221 / सातबकको फारम नं:18)
उद्देश्यः कायाा लयमा र्ाम्खल िैसके को मालसामानको मोल, सम्पन्न िएको म्नमाा ण काया वा उपलब्ि िैसके का सेवा
वापत िक्त
ु ानी म्र्न बाुँकी रकम वा सम्पन्न हुन लागेको वा िैसके का काया को िक्त
ु ानी म्र्न बाुँकी रकम आम्र्
यथतै र्ाम्यत्व म्सजा ना िर्ा सके का रकमहरु यसमा िररन्छ ।
अवधारणाः
 आम्िाब बषा को अन्तम्तर यथता िक्त
ु ानी हुन बाुँकीको म्हसाब खिा गरी लेखापरीक्षकबाट प्रमाम्णत गराई राखेमा
अको सालको बजेटबाट खचा लेख्र्ा म्नयम्मत माम्नन्छ । त्यथतै बजेटको व्यवथिा गना लाई पम्न सहायता म्र्ने हुन्छ
।
 यो म्ववरण प्रम्तवेर्न म्मम्तमा सबै कायाा लयहरूले आवम्िक रूपमा सम्बम्न्ित तालक
ु कायाा लयमा पेश गना ु पनेछ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 बैकां /नगर्ी म्कताब
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 सम्बम्न्ित सहायक खाता

२२. प्राप्य रकम (Receviables) को मास्के बारी
(म.ले.प. फारम नं: 222 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः प्राि हुनपज ने रकमको अवस्थाको प्रततवेदन गनुज । प्राप्य रकमलार्ा कायाा लयले सहायक खाता नराखेको
अवथिामा माम्सक रूपमा कारोवार प्रम्तवेर्न गना तयार गररन्छ ।
अवधारणा:
 सम्वम्न्ित म्नकाय सांग प्राप्य योग्य रकमको अम्िलेख गने, प्रोर्िावी बमोम्जमको लेखाांकनको लाम्ग आिार
उपलब्ि गराउने ।
 प्रत्येक मम्हनामा यो फारम अध्यावम्िक रूपमा तयार गरीने हुर्ुँ ा प्राप्य योग्य रकमको यिािा म्थिम्त एम्कन हुने र
म्नणा य गना सहजता हने ।
 प्रत्येक ब्यक्ती तिा सांथिाको लाम्ग फरक फरक फारम िना ु पर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 सहायक खाता
 म्वत्तीय म्ववरणको लेखा म्टप्पणी

२३. अन्तरदेशीय / अन्तरातरिय भ्रमण अदेश
(म.ले.प. फारम नं: 223 / सातबकको फारम नं:3)
उद्देश्यः पर्ाम्िकारी तिा कमा चारीको भ्रमणलार्ा म्नयन्रण तिा थवीकृत गने , भ्रमणको प्रयोजन, प्रयोग हुने सािन तिा
पेश्की समेत खल
ु ार्ा भ्रमण गने आर्ेश गने मख्ु य उद्देश्यले यो फारम म्वकास गररएको छ ।
अवधारणा:
 कमा चारीहरू तिा पिाम्िकारीहरूको आन्तरीक तिा अन्तराम्ष्िय भ्रमणको थवीकृत तिा म्नयन्रण गना यो
फारमको प्रयोग गना ु पर्ा छ ।
 भ्रमण सम्बन्िी पेश्की, भ्रमण थिान, भ्रमणको थवीकृती सम्बन्िी म्ववरण यो फारम उल्लेख गना ु पर्ा छ ।

२४. दैतनक तथा भ्रमण खचुको तबल
(म.ले.प. फारम नं: 224 / सातबकको फारम नं:4)
उद्देश्यः कमा चारीको तिा पिाम्िकारीहरूको भ्रमण खचा लार्ा यिािा रूपमा पेश गने र त्यसको म्नयन्रण गने उर्ेश्यले यो
फारम तयार गररएको हो।
अवधारणा:
 भ्रमण अन्तगा त खचा को व्यय म्थिम्त पेश गना र र्ैम्नक तिा भ्रमण खचा को िक्त
ु ानी म्लने प्रयोजनको लाम्ग यो
फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
 म्नकायमा कमा चारीको भ्रमण खचा को पथृ टयार् गना कागजातको रूपमा यो फारमको प्रयोग गरीने ।
 यस अन्तरगत भ्रमण सरू
ु अविी, भ्रमण थिान, पारवाहन म्कम्सम, र्ैम्नक ित्ता, फुटकर खचा , भ्रमण ित्ता आम्र्
सम्बन्िी म्वषयहरू रहन्छन् ।
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 पर्ाम्िकारीले भ्रमण गरीसके पम्छ अम्नवाया रुपमा भ्रमण प्रम्तवेर्न पेश गना ु पर्ा छ । सो भ्रमण प्रम्तवेर्न तयार गर्ाा
भ्रमणको उद्देश्य सफल िए/निएको जानकारी प्राप्त हुन्छ ।

अन्तरसम्बन्धः
 भ्रमण आर्ेश
 पररवार भ्रमण अम्िलेख

२५. सन्तजलन परीक्षण
(म.ले.प. फारम नं: 225 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः गतणतीय शद्ध
ज ता पिा लगाउन कायाुलयको आतथुक कारोवारको शद्ध
ज ता सतज नतित गने । आिम्ु नक र
प्रोर्िावी लेखा प्रणालीको लाम्ग आिार उपलब्ि गराउने । सांिाम्वत र्ाम्यत्वको, जमानतको खल
ु ासा गने,
सम्िाम्वत श्रोत बम्हगा मन सम्बन्िी जानकारी उपलब्ि गराउन सांन्तल
न
परीक्षण
तयार
गररन्छ
।
ु
अवधारणाः
 यो खाता (ledger) को साराांश हो । यो तयार गरे पिात मार आ.म्ब. तयार गना ु पर्ा छ ।
 जम्मा महलमा िेम्बट क्रेम्िट जम्मा म्मल्नु पर्ा छ । GFSM 2014मा आिारीत खाता सूची अनरू
ु पका शीषा क सम्पूणा
पर्ा छन्
 यो म्वत्तीय म्ववरणको प्रमख
ु पाटो निएपम्न सावा जम्नक म्वत्तीय मान अनरू
ु प म्वत्तीय म्ववरण तयारीको आिार
कागजात रहेको । यसले लेखा सम्ु द्दकरणको प्रमाम्णत गने र र्ोहोरो लेखाम्सद्धान्तको अविारणाको पालना
गराउुँर्छ ।
 यस फारमको तयारीले म्वत्तीय म्ववरणमा गैर बजेट शीषा कको समावेश र खल
ु ासाको सम्ु नम्ित गर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 सम्बम्न्ित राजश्व, खचा , िरौटी , सम्पम्त्त र र्ाम्यत्वका (व्यम्क्तगत/सामम्ु हक/सहायक) खातहरू
 बैक नगर्ी म्कताब
 बजेट म्सट

२६. तलवी फारम
(म.ले.प. फारम नं: 226 / सातबकको फारम नं:107)
उद्देश्यः कायाा लयगत कमा चारीको माम्सक रूपमा तलव म्हसाव तयार गना सहज िर्ा , कमा चारीको कर लगायत अन्य
किीको म्हसाब समेत समावेश गरी िपाा र्ा गने उर्ेश्यले यो फारम तयार गररएको हो ।
अवधारणाः
 कायाा लयगत नाम उल्लेख गनाा ले कुन कायाा लयको म्ववरण हो छुरिने
 कमा चारी सांकेत नां उल्लेख गर्ाा सो कमा चारीको नाम तिा अन्य म्ववरणसांग म्ििान गना सहज हुने
 बैबाम्हक अवथिाले कर म्निाा रण गना सहज हुने ।
 पान नां. ले कमा चारीलार्ा करको र्ायरामा ल्याउने । कमा चारीले कुन समयमा कम्त कर वझ
ु ाएको हो सो को म्ववरण
उपलव्ि गराउन सहज हुने ।
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 कमा चारी सम्बन्िी सम्पूणा तलब, ित्ता , पेश्की, कर तिा अन्य किी प्रथततु कारोबारको व्यापकता र पारर्शीता
बढ् ने ।
 तलब, ग्रेि, कमा चारीको र्जाा बमोम्जम राख्ने र म्नयम्ु क्तका आिारमा तयार गरीने हुर्ुँ ा म्हसावमा एकरूपता आउने
अन्तरसम्बन्धः
 खचा िौचर
 हाम्जरी र औषम्ि उपचारको अम्िलेख
 म्बर्ाको म्नबेर्न

२७. अन्तरसरकारी कारोबार फारम
(म.ले.प. फारम नं: 227 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः अन्तर सरकारी कारोबार अतभलेख राख्न यो फारम तयार गररएको हो । सांघ /प्रर्ेश /थिानीय तहले एक
आपसमा गरेको अन्तर सरकारी कारोवारको म्बथष्ततृ रूपमा पम्हचान गरी लेखाांकन र अम्िलेख गने स्ोत
कागजातका रूपमा रहेको छ । कायाा लय बाम्हर जाने कारोबारहरू गना पु रेमा यो फारम प्रयोग गना पु र्ा छ ।

२८. अन्तर सरकारी कारोबारको खाता
(म.ले.प. फारम नं: 228 / सातबकको फारम नं:)
उद्देश्यः सांघ, प्रर्ेश, थिानीय तहबीचको कारोवारलार्ा खातामा चढाउने र उही रकमको र्ोहोरो लेखाङ् कनलार्ा हटाउन
यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।
अवधारणा:
 यो फारमलार्ा लेजरको ढाुँचामा तयार गररएको छ । यसबाट उही रकमको र्ोहोरो लेखाङ् कनको सम्िावना कम हुन
गर्ा यिािा परक प्रम्तवेर्न गना सम्कन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 अन्तर सरकारी कारोवार फारम
 बैंक नगर्ी म्कताब

२९. तवभाज्य कोर्/एकल कर प्रशासन कारोबार (संकलन तथा बााँडफााँड) को खाता
(म.ले.प. फारम नं: 229 / सातबकको फारम नं: )
उद्देश्यः नेपालको संतवधान र अन्तर सरकारी तवि व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनस
ज ार स्रोतको बााँडफांडको
अतभलेख र प्रततवेदन गनु साथै तवभाज्य कोर् लगायत, अन्य कोर्हरूको व्यवस्थापनका गनु । म्नकायमा
प्राम्प्त तिा िक्त
ु ानी र श्रोतको मौज्र्ात एम्कन गने उर्ेश्यले यो फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
अवधारणा:
 अन्तर सरकारी म्वत्तीय व्यवथिापन ऐन २०७४मा पररकल्पना गररएका कोषहरूलार्ा अम्िलेख गना ।
 अन्तर म्नकाय बीच सांकलन िएको कोष रकमको म्बिाजन सम्बन्िी जानकारीले बजेट तजा मु ा तिा काया क्रम
म्निाा रमा सहज हुने
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 म्नकायको आम्र्ानीको बािफाांि र म्बतरणबाट प्राप्त रकम एम्कन हुने । म्नकायको पारर्म्शाता र बैज्ञाम्नक तवरले
कारोवार सांचालन र श्रोत पररचानमा गना मद्दत पूयाा उने

अन्तरसम्बन्धः
१ आम्र्ानी तिा खचा को सहायक खाता
२ अन्तर सरकारी म्हसाव म्मलान फारम

३०. अन्तर सरकारी कारोबारको एतककृत प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 230 / सातबकको फारम नं:)
उद्देश्यः अन्तर सरकारी कारोवारको एतककृत आतथुक तववरण तयार गदाु दोहोरो लेखांकन नहोस भन्ने
दृतिकोणले यो फारम तनमाुण गररएको हो । अन्तर सरकारी कारोबारको एतककृत प्रततवेदन गनुज यस
फारमको उदेश्य हो।
अवधारणा:
 नेपाल सावा जम्नक क्षेर लेखामानको प्राविान बमोम्जम एम्ककृत म्वत्तीय म्ववरण तयार गर्ाा अन्तर सरकारी
कारोवारको र्ोहोरो रूपमा हुने लेखाङ् कनलार्ा हटार्ा यिािा म्हसाबको प्रम्तवेर्न गना यो फारम तय गररएको हो ।
 प्रम्तवेर्न तयार गना ।
अन्तरसम्बन्धः
 एम्ककृत म्वत्तीय म्ववरण

३१. आयोर्नाको तविीय तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 231 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः नेपाल सरकारद्बारा संचातलत एवम् दातृ तनकायको सहयोगमा संचातलत आयोर्ना, पररयोर्नाको एकै
ढााँचामा तविीय तववरण प्रततवेदन गनु । यसले तवतभन्न दातृ तनकायको फरक फरक प्रततवेदनको ढााँचालार्ु
एकै समान रूप प्रचलनमा ल्यार्ु प्रयोगकताुलार्ु सहर् तथा दातृ तनकायलार्ु यथाथु र पूणु तविीय सचू ना
उपलब्ध हुने ।

३२. आयोर्ना सतियहुनज अतघ र अवतध समािी पिातको खचुको पजस्टयार्
(म.ले.प. फारम नं: 232 / सातबकको फारम नं:)
उद्देश्यः नेपाल सरकार द्बारा सांचाम्लत सािै र्ातृ म्नकायको सहयोगमा सांचाम्लत आयोजना, पररयोजनामा अम्ग्रम रकम
प्राप्ती( retroactive financing) प्रकृम्तका आयोजना सािै अविी िप (No cost extension-NCE,)
आयोजनाको अवम्ि समाप्त िए पिात हुने कारोवारको अम्िलेख तिा प्रम्तवेर्न गना ।

३३. संतचत कोर्को प्राति तथा भजिानीको एतककृत आतथुक तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 233 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः तीनै तहका सरकारले आफ्नो संतचत कोर्को तहसावको एकीकृत तविीय तववरण तयार गरी प्रस्तजत गने/
नेपाल सरकारको म्बम्िन्न कोष खाता हुने हुर्ुँ ा सबै कोषहरूको एम्ककृत अवथिा एम्कन गना यो म्ववरण तयार
गररन्छ । यो फारम सम्बम्न्ित सरकारले General Government तहमा तयार गना ु पर्ा छ । नेपालको
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सांम्बिानले ब्यवथिा गरे अनस
ु ार तीनै तहको सरकारको आम्िाक म्ववरण एकै ठाउुँमा राखी नेपालको
सावा जम्नक म्वत्तीय म्थिम्तलार्ा यस प्रम्तवेर्न माफात प्रथततु गना खोम्जएको हो ।
अवधारणा
 यस फारमले तीनै तहका सरकारको कोषको म्थिम्त एम्ककृत गरी प्रथततु गरीने हुर्ुँ ा तथ्याङ् क म्बश्लेषणका लाम्ग
यिेष्ठ सूचना उपलब्ि गराउुँछ । जथतै कूल ग्राहाथि उत्पार्नमा सरकारी क्षेरले गरेको योगर्ान , सरकारले प्राप्त
गरेको आम्र्ानी आर्ी
अन्तरसम्बन्धः
 सम्बम्न्ित सरकारको सांम्चत कोषको म्ववरण
 एम्ककृत आम्िाक म्ववरण

३४. संघ र प्रदेश सरकारको कोर्को प्राति र भजिानीको एतककृत बातर्ुक प्रततवेदन (NPSAS अनजरूप)
(म.ले.प. फारम नं: 234 / सातबकको फारम नं: )
उद्देश्यः सावा जम्नक क्षेर लेखामान अनरू
पको
म्
व
त्तीय
म्
व
वरण
तयार
गरी नेपाल सावा जम्नक क्षेर लेखामानले म्नम्र्ाि
ु
गरेको मानर्ण्िहरू पालन गना यस फारम तयार गररएको हो।

३५. स्थानीय सरकारको कोर्को प्राति र भजिानीको एतककृत बातर्ुक प्रततवेदन (NPSAS अनजरूप)
(म.ले.प. फारम नं: 235 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः स्थानीय तहमा सावा जम्नक क्षेर लेखामान अनरू
ु पको म्वत्तीय म्ववरण तयार गरी नेपाल सावा जम्नक क्षेर
लेखामानले म्नम्र्ाि गरेको मानर्ण्िहरू पालन गना यस फारम तयार गररएको हो।

३६. सरकारी कोर्को तहसाब तमलान तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 236 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः नेपाल सरकारको तबतभन्न कोर् खाताहरूको एतककृत तववरण प्रस्तजत गनु र कोर्को तहसाव तमलान गरी
यथाथु अवस्था पतहचान गनु ।

३७. नेपाल सरकारको वासलात
(म.ले.प. फारम नं: 237 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यःनेपाल सरकारको सम्पम्त्त तिा र्ाम्यत्वको म्थिती प्रम्तवेर्न गना , र नेपाल सरकारको खूर् मूल्य ( Net worth )
प्रम्तवेर्न गना ।
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३०० बर्ेट सम्बन्धी फारम
१. बर्ेट खचुको अतख्तयारी पर
(म.ले.प. फारम नं: 301 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः खचु गने अतख्तयारी प्रदान गने ढााँचा तर्ुमज ा गररएको हो । खचु गने अतख्तयारी प्रदान गदाु एकरूपता
कायम गनु समेत यसको उपयोग हुन्ि ।

२. अतख्तयारी अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 302 / सातबकको फारम नं:१९५)
उद्देश्यः यो खाता बजेट सांचालन तिा म्नयन्रण गने के न्रीय कायाा लयहरूले राख्नपु र्ा छ, जथतै मन्रालय, म्विाग ।
बजेट व्यवथिापन सूचना प्रणाली (LMBIS) लागु िए पिात उक्त प्रणालीमा िएका काया क्रम नै अम्ख्तयारी
माम्नएको िएता पम्न म्नयमनस
ु ार अम्ख्तयारी र सो को अम्िलेख तयार गना पु र्ा छ ।

३. खचुको मातसक बांडफांड तथा नगद योर्ना
(म.ले.प. फारम नं: 303 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः काया क्रमगत (activities wise)म्नयम्मत रूपमा सांचालन हुने आयोजना वा कामहरूको लाम्ग सिेक्षण म्िजार्ा न
तिा लगत र्म्िमेट गरी त्यसैको आिारमा नगर् योजना (cash planning) तयार गना सहज बनाउन ।
अवधारणा:
 चालु आम्िाक बषा को काया क्रम बमोम्जम चाम्हने रकम काया ताम्लकाको आिारमा बािुँफाुँि गरी म्नकासा िक्त
ु ानी
गना को लाम्ग तयार गररन्छ ।
 यसले म्नकायको नगर् योजना ( cash planning)गना मा मर्त पू-याउुँर्छ । प्रत्येक म्नकायलार्ा लागत के न्र ( cost
centre) र आय के न्र (income centre) मानी योजना गररएको छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 सहायक खाता

४. बर्ेट रकमान्तर / स्रोतान्तर/ /कायुिम संशोधन तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 304 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः बजेट रकमान्तर तिा स्ोतान्तरमा एकरूपता ल्याउनु र अनावश्यक बजेट रकमान्तरको प्रचलनलार्ा म्नयन्रण
गना ु यस फारमको उद्देश्य रहेको छ । रकमान्तर/श्रोतान्तर म्ववरण अध्यावम्िक गने ।
अवधारणाः
 बजेट रकमान्तर तिा स्ोतान्तरलार्ा म्नयन्रण गना तालक
ु म्नकायहरूको थवीकृती आवश्यक पर नां. बाट एम्कन गरी
खोजी (Track) गने ।
 कायाा लयले बजेट रकमान्तर गर्ाा अिा मन्रालयद्वारा जारी बजेट काया न्वयन म्नर्ेम्शकाको ममा अनरू
ु प
रकमान्तरको अम्िलेख राख्न यो फारमको प्रयोग गने
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 यो फारम रकमान्तर गने र रकमान्तर प्राप्त गने र्वु ै म्नकायले प्रयोग गना पु र्ा छ । रकमान्तरको अम्िलेख क्रमशोः
बजेट उपशीषा कगत यिािा अम्न्तम रकम र्ेम्खने गरी राख्नपु र्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
यसका आिारमा बजेट म्सट, माम्सक फाुँटवारी र आम्िाक म्ववरण तयार गरी बाम्षाक बजेट तयार गररन्छ ।

५. फजकजवा/सोधभनाु /रोक्का पर
(म.ले.प. फारम नं: 305 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः कुनै पम्न काया क्रम वा आयोजनामा र्ातृ म्नकायबाट प्राप्त हुने रकम सोििनाा प्राप्त गना र रोक्का गना को लाम्ग यो
फारम प्रयोग गना ु पर्ा छ । यो पर मलेम्नका र प्रलेम्नका ले राख्ने फारम हो । यो पर फारम नराखी र्ातृ
म्नकायबाट प्राप्त रकम फुकुवा गरी खचा गना पार्र्ैन ।

६. बर्ेट रोक्का/फजकजवा अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 306 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः बजेट फुकुवा वा रोक्काको अम्िलेख राख्ने, कायाा लयगत बजेट फुकवा तिा रोक्काको अम्िलेख राख्न र
म्नयन्रण पररपाटी बम्लयो बनार्ा बजेट काया न्वयन गना यो फारम प्रयोग गररन्छ ।
अवधारणाः
 बाम्षाक बजेटबाट म्नणा यअनस
ु ार बजेट रोक्का वा फुकुवाको लाम्ग यो फारम तयार गररएको हो ।
 यसले वैर्म्े शक सहायता बाट सांचाम्लत आयोजना पररयोजनालार्ा रकम प्राप्त गना सहजता प्रर्ान गर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 बजेट म्सट
 स्ोतगत सहायक खाता

७. बर्ेट रकमान्तर/स्रोतान्तरको गोश्वारा अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 307 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः रकमान्तर/स्ोतान्तरको गोश्वारा अम्िलेख राख्नको लाम्ग तजा मु ा गररएको हो ।

८. सोधभनाु अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 308 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः सोििनाा अम्िलेख व्यवम्थित गना कुनै पम्न काया क्रम वा आयोजनामा र्ातृ म्नकायबाट प्राप्त हुने स्ोतको
सोििनाा रकम सोको सम्झौता अनरू
ु प कायाा न्वयनको अवथिाको म्ववरण तयार गना यो फारम तजा मु ा गररएको
हो ।

९. कायुिम/आयोर्नाको प्रततबद्धता/कायाुन्वयन व्यतिगत अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 309 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य: यो फारम प्रम्तबद्धता अम्िलेख( Commitment Recording) को लाम्ग तजा मु ा गररएको हो । यो फारमले
प्रत्येक काया क्रम/आयोजनाको म्नकायगत अम्िलेख राख्न मर्त गर्ा छ ।
अवधारणा:
 यो प्रम्तबद्धता सम्बम्न्ि अम्िलेख गने प्रािम्मक फारम हो ।
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 प्रम्तवद्धता सम्बम्न्ि आर्ेश र सो को यिािा रकम एम्कन गरी कायाा लयगत प्रम्तवद्धता रकम खल
ु ासा समेत गना को
लाम्ग यस फारमको तजा मु ा गररएको छ ।
 यस फारमले नेपाल सरकारले बजेट खचा का सािै वैर्म्े शक म्नकायबाट म्लने प्रम्तवद्धतालार्ा अम्िलेख र
ब्यवथिापन गरी योजना तजा मु ा काया मा प्रिावकारीता ल्याउन, नगर् प्रवाह प्रक्षेपण गना र योजना तयारी (Cash
forecasting and Planning) गने तिा नगर्को स्ोत व्यवथिापन गना , सरकारी म्नकायको बजेट शीषा कगत
प्रम्तवद्दता कारोवारको अम्िलेख तिा खल
ु ासा गना र प्रम्तवद्धता व्यवथिापन सूचना प्रणाली (Commitment
Information Mangment System) को म्ववरण तयार गना मद्दत गर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 प्रम्तवद्धता व्यम्क्तगत/म्नकायगत खाता
 एम्ककृत म्वत्तीय म्ववरणको म्टप्पणी
 सम्बम्न्ित सहायक खाता

१०. कायुिम/आयोर्नाको प्रततबद्धता/कायाुन्वयन अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 310 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य: यो फारम प्रम्तबद्धता अम्िलेख (Commitment Recording) को लाम्ग तजा मु ा गररएको हो । यो फारममा
गोश्वारा अम्िलेख राखीन्छ ।
अवधारणा:
 यो प्रम्तबद्धता सम्बम्न्ि अम्िलेख गने प्रािम्मक फारम हो ।
 प्रम्तवद्धता सम्बम्न्ि आर्ेश र सोको यिािा रकम एम्कन गरी कायाा लयगत प्रम्तवद्धता रकम खल
ु ासा गना को लाम्ग
यस फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
 यस फारमले नेपाल सरकारले बजेट, खचा का सािै वैर्म्े शक म्नकायबाट म्लने प्रम्तवद्धतालार्ा अम्िलेख र
ब्यवथिापन गरी योजना तजा मु ा काया मा प्रिावकारीता ल्याउन, नगर् प्रवाह प्रक्षेपण र योजना तयारी (Cash
forecasting and planning) गने तिा नगर्को स्ोत व्यवथिापन गना , सरकारी म्नकायको बजेट शीषा कगत
प्रम्तवद्दता कारोवारको अम्िलेख तिा खल
ु ासा गना र प्रम्तवद्धता सूचना ब्यवथिापन प्रणाली (Commitment
Information Mangment System) अनस
ु ारको म्ववरण तयार गना मद्दत गर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 प्रम्तवद्धता व्यम्क्तगत खाता
 एम्ककृत म्वत्तीय म्ववरणको म्टप्पणी
 सम्बम्न्ित सहायक खाता
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११. बस्तज तथा तनमाुणको खररद योर्ना
(म.ले.प. फारम नं: 311 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य: खररर् काया लार्ा योजनाबद्धरूपमा सम्पन्न गना । बथतु वा म्नमाा ण काया सबैका लाम्ग खररर्गरू
ु योजनाको
आिारमा योजना तयार गरी सही ढांगबाट काया न्वयन गना यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।

१२. परामशु सेवाको खररद योर्ना
(म.ले.प. फारम नं: 312 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य: म्नकायको योजना वा काया क्रमका लाम्ग आवश्यक परामशा काया खररर् गरुु योजनाको आिारमा योजना तयार
गरी सही ढांगबाट काया न्वयन गना यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।

१३. कायाुलयगत बर्ेट तववरण खाता
(म.ले.प. फारम नं: 313 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य: प्रत्येक कायाा लयको बजेट तिा अम्ख्तयारीको यिािा सूचना प्रर्ान गना यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।

१४. बर्ेट उपशीर्ुकगत बर्ेट तनयन्रण खाता (के न्रीय)
(म.ले.प. फारम नं: 314 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य: प्रत्येक बजेट उपशीषा कगत बजेट तिा अम्ख्तयारीको यिािा सूचना प्राप्त गने । बजेट म्नयन्रणलार्ा व्यवम्थित
गना ।

१५. के न्रीय बर्ेट तनयन्रण खाता
(म.ले.प. फारम नं: 315 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य: बजेट म्नयन्रणको के न्रीय अम्िलेख राख्ने / सरकारी म्नकायहरूको वाम्षाक बजेट सम्बन्िी सम्पूणा
जानकारीहरूलार्ा खचा को स्ोत, बजेट, अम्ख्तयारी र अन्य जानकारीहरू सम्हतको म्ववरण तयार गना यो फारम
तजा मु ा गररएको हो ।
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४०० तर्न्सी तथा सम्पति व्यवस्थापन
१. माग फारम
(म.ले.प. फारम नं: 401 / सातबकको फारम नं:51)
उद्देश्यः कायाा लयमा अम्िकार प्राप्त अम्िकारीले आर्ेश म्र्ए बमोम्जम थटोरमा म्जन्सी सामानको माग गना र थवीकृत गना
र मौज्र्ात निएको म्जन्सी तिा सम्पम्त्त खररर् गना ।
अवधारणाः
 कायाा लय प्रयोजनको लाम्ग आवश्यक म्जन्सी मालसामान माग गना यस फारमको प्रयोग गना पु र्ा छ ।
 माग थवीकृत िए पम्छ अम्ख्तयारवालाबाट माग गररएको म्जन्सी सामान मौज्र्ातबाट म्नकासा म्र्न वा बजारबाट
खररर् गरीम्र्नु िन्ने आर्ेश िएपम्छ आर्ेशानस
ु ार सामान म्र्नपु र्ा छ ।
 म्जन्सी मौज्र्ातर्ाताबाट सामान खचा र्ेखाउन यो फारम अम्नवाया रूपमा थवीकृत गराउनु पर्ा छ ।
 अम्िकार प्राप्त अम्िकाररको थवीकृत बेगर म्जन्सी सामान म्नकासा गना हुर्नै ।
अन्तरसम्बन्धः
 थटोर र्ाम्खला प्रम्तवेर्न
 खररर् आर्ेश
 खप्ने तिा नखप्ने म्जन्सी खाता

२. खररद आदेश
(म.ले.प. फारम नं: 402 / सातबकको फारम नं:45)
उद्देश्यः कायाा लयमा आवश्यक म्जन्सी सामान माग अनस
ार
खररर्को
लाम्ग आर्ेश म्र्न र खररर्लार्ा ब्यवम्थित गने ।
ु
अवधारणाः
 ठेक्कापिाबाट खररर् हुने वा सानो नगर्ी कोषबाट खररर् हुने कम मूल्यका सामानहरू बाहेक अन्य सामानहरू
खररर् गना यो फारम िना ु पर्ा छ ।
 यो फारम िना ु अम्घ सम्बम्न्ित ब्यम्क्त वा फमा हरूसांग सामानको र्ररेट म्लर्ा ३ प्रम्त िरी अम्ख्तयारवालासांग पेश
गरी थवीकृत िए पम्छ मार खररर् गना पु छा ।
 खरीर् प्रयोजनको लाम्ग बजेट पयाा प्तता र तूलनात्मक लागतका आिारमा म्मतव्ययी तररकाले खररर् गना ु पर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 माग फारम
 र्ाम्खला प्रम्तवेर्न
 गोश्वारा िौचर

३. दातखला प्रततवेदन फारम
(म.ले.प. फारम नं: 403 / सातबकको फारम नं:46)
उद्देश्यः खररर् आर्ेश अनस
ु ारको सामान/ सम्पम्त्तको गणु थतर, पररमाण र लागतको जाुँच गरी खररर् आर्ेशसुँगको
म्िन्नता समेत एम्कन गने उर्ेश्यले यो फारम तजा मु ा गररएको छ ।
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अवधारणाः
 कायाा लयमा खररर् आर्ेश अनस
ु ार प्राप्त हुन आएको सामानको थपेम्सम्फके शन एांव पररमाण अनस
ु ार गणु थतार यक्त
ु
छ छै न िनी प्रमाम्णत गरी आम्र्ानी बाुँध्नको लाम्ग यो फारम तयार गररएको हो ।
 यस फारमले सामान प्राप्ती तिा थवीकृती गरेको अम्िलेख गने गर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 म्जन्सी खाता
 म्जन्सी म्नररक्षण फारम

४. खचु/ तनकासा फारम
(म.ले.प. फारम नं: 404 / सातबकको फारम नं:51)
उद्देश्यः माग भर्ु आएको सामानको खचु तथा तनकासाका लातग यो फारम भनुज पदुि ।
अन्तरसम्बन्धः
 थटोर र्ाम्खला प्रम्तवेर्न
 खररर् आर्ेश
 खप्ने तिा नखप्ने म्जन्सी खाता

५. तर्न्सी स्टोर तफताु फारम
(म.ले.प. फारम नं: 405 / सातबकको फारम नं:78)
उद्देश्यः सामानको खचा तिा म्नकासा पिात म्फताा अम्िलेख गना का लाम्ग यो फारम िना ु पर्ा छ ।

६. हस्तान्तरण फारम
(म.ले.प. फारम नं: 406 / सातबकको फारम नं:48)
उद्देश्यः
एक सरकारी कायाा लयले म्नणा य अनस
ु ार अको सरकारी कायाा लयलार्ा सामान म्र्नु वा हथतान्तरण गना ु परेमा
सामान म्नयन्रण र व्यवथिापन गना को लाम्ग ।
अवधारणा:
 म्जन्सी सामानहरू एक कायाा लयबाट अको कायाा लयमा हथतान्तरण गर्ाा वा हाल साम्वक कायाा लयमा म्फताा गर्ाा
यही फारम िरी बरबझ
ु ारि गना ु पर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 र्ाम्खला प्रम्तवेर्न
 खचा िएर जाने र नजाने म्जन्सी खाता
 म्बन कािा
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७. खचु भएर र्ाने तर्न्सी खाता
(म.ले.प. फारम नं: 407 / सातबकको फारम नं:52)
उद्देश्यः कायाा लय सांचालनको लाम्ग र्ैम्नक रूपमा प्रयोगमा आर्ा खचा िएर जाने सामानहरूको उम्चत ढांगले अम्िलेख
राखी ब्यवथिापन गना र त्यसको प्रयोग म्नयन्रणको लाम्ग यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।
अवधारणाः
 सामान्यतया पाुँच हजार िन्र्ा कम मूल्यका एक बषा िन्र्ा कम म्टकाउ हुने मालसामानको आम्र्ानी, खचा र
बाुँकीको अम्िलेख राख्न यो फारम प्रयोग गररन्छ ।
 यो खाता हरेक आम्िाक बषा मा पररवता न गररन्छ । यसमा बाुँकी रहेका खचा िएर जाने सामान अको आम्िाक बषा मा
आम्र्ानी साना ु (अ.ल्या.) पर्ा छ । यसमा सामान र्ाम्खला गरेपछी मार र्ाम्खला प्रम्तवेर्न तयार गररन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 हथतान्तरण फारम
 म्जन्सी म्नरीक्षण प्रम्तवेर्न
 म्जन्सी र्ाम्खला फारम
 म्नसगा तिा म्मनाहा फारम
 म्जन्सी माग तिा म्नकासा फारम

८. खचु भएर नर्ाने (खप्ने मालसामानको) तर्न्सी खाता
(म.ले.प. फारम नं: 408 / सातबकको फारम नं:47)
उद्देश्यः कायाा लयमा म्नरन्तर रूपमा प्रयोग हुने म्जन्सी तिा सम्पम्त्तको उम्चत तवरले अम्िलेखन तिा लगत
अध्यावम्िक गरी सांरक्षण र म्नयन्रण गने उर्ेश्य रहेको छ ।
अवधारणाः
 खचा िै नजाने (खप्ने ) सामानको अम्िलेखको लाम्ग यो फारम प्रयोग गररन्छ ।
 खप्ने सामान िन्नाले एक आ.ब.मा वा खररर्को बाह्र मम्हना म्िर उपिोग िर्ा नाम्सने बाहेकका सामान पर्ा छन् ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 हथतान्तरण फारम
 म्जन्सी म्नरीक्षण प्रम्तवेर्न
 म्जन्सी र्ाम्खला फारम
 म्नसगा तिा म्मनाहा फारम
 म्जन्सी माग तिा म्नकासा फारम
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९. तबन काडु
(म.ले.प. फारम नं: 409 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः म्बन कािा मा उपिोग्य म्यार् तोम्कएको र म्यार् अनस
ारको
प्रयोग म्नयन्रणको लाम्ग तयार गररएको हो ।
ु
अवधारणाः
 म्जम्न्स सामानको अम्िकतम र न्यूनतम म्थिम्त िाहा पाउन र कायाा लयको गम्तम्बम्िलार्ा गम्तम्शलता म्र्नका
लाम्ग खररर् काया ब्यवम्थित गने र म्नयन्रण गना प्रयोग गरीने ।
अन्तरसम्बन्धः
 र्ाम्खला प्रम्तवेर्न
 माग तिा म्नकासी फारम
 म्जन्सी म्नरीक्षण फारम

१०. तर्न्सी तनसगु / तमन्हा फारम
(म.ले.प. फारम नं: 410 / सातबकको फारम नं:50)
उद्देश्यः म्जन्सी सामान टुट फुट, म्घम्स्एर वा अन्य कारणले काम नलाग्ने िएको िनी म्जन्सी म्नरीक्षणबाट म्नक्योल िै
कायाा लय प्रमख
ु ले म्नसगा / म्मन्हा गने आर्ेश म्र्एमा थवीकृती म्लने प्रयोजनको लाम्ग यो फारम तय िएको हो ।
अनावश्यक तररकाले सम्पम्त्त म्मन्हा हुन बाट म्नयन्रण गना ु पम्न यसको उर्ेश्य हो ।
अवधारणाः
 म्जन्सी मालसामान म्मन्हा / म्नसगा गरी म्जन्सी लगतबाट किा गना पु ने िएमा यो फारमको प्रयोग गना पु र्ा छ ।
 म्नसगा तिा म्मनाहा गरेको सम्पम्त्तको लागत र मूल्य कायम गना ु पर्ाा म्नयमानस
ु ार कम्मटी गठन गरी म्निाा रण गना ु
पर्ा छ ।
 म्नसगा तिा म्मनाहा गरेको सम्पम्त्तको खल
ु ासा एम्ककृत म्वत्तीय म्ववरणमा समावेश गने र प्रोर्िावी लेखा
आिारलार्ा मद्दत पयु ाा उने यस फारमको रहेको छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 म्जन्सी म्नरीक्षण प्रम्तवेर्न
 म्जन्सी खाता
 खचा िएर जाने म्जन्सी खाता
 म्बन कािा

११. तर्न्सी तनरीक्षण फारम
(म.ले.प. फारम नं: 411 / सातबकको फारम नं:49)
उद्देश्यः कायाा लयमा सम्पम्त्त/ म्जन्सी सामानको र्रू
पयोग
हु
न
नम्
र्
र्ा
समय समयमा ममा त सांिार, सांरक्षण म्ललाम, म्बक्री
ु
र म्मन्हा गना सझ
ु ाव म्र्ने ।
अवधारणाः
 खचा हुने र नहुने म्जन्सीको छुिा छुिै म्नरीक्षण फारम तयार गना ु पर्ा छ ।

Page 32

 म्नयमानस
ु ार म्जन्सी म्नरीक्षण गर्ाा वा आवश्यकता अनस
ु ार कायाा लयमा रहेको म्जन्सी मालसामान म्नरीक्षण गर्ाा
प्रयोग गने उर्ेश्यले यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।
 म्नयमानस
ु ार म्जन्सी म्नरीक्षण गर्ाा थटोर म्कपरले यो फारम तयार गरी म्नरीक्षक समक्ष प्रथततु गना ु पर्ा छ ।
 कम्म्तमा पम्न बषा को एक पटक कायाा लय प्रमख
ु ले म्जन्सी म्नरीक्षण गराउनु पर्ा छ । म्जन्सी म्नरीक्षण गर्ाा सम्पम्त्तको
म्थिम्त, अवथिा म्बश्लेषण गरी ममा त, म्बक्री र म्मन्हाको लाम्ग म्सफाररस गना आिार उपलब्ि गराउुँर्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 म्बन कािा
 खप्ने सम्पम्त्त / म्जन्सी खाता
 खचा िएर जाने म्जन्सी सामानको खाता

१२. तर्न्सी सहायक खाता
(म.ले.प. फारम नं: 412 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः म्जन्सी माल सामानको खाताको उम्चत लेखाांकन/ व्यवथिापन गना का लाम्ग यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।

१३. तर्न्सी मौज्दातको बातर्ुक तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 413 / सातबकको फारम नं:57)
उद्देश्यः वषा िरी वा एक आम्िाक वषा म्िर कायाा लयमा प्राप्त एवां खचा िई बाुँकी रहेको खप्ने मालसामानहरु र खचा िएर
जाने म्जन्सी माल– सामानहरु म्नरीक्षण गरी म्तनीहरुको अवथिा समेत खल्ु ने गरी वषा मा कम्म्तमा एक पटक
म्जन्सी मौज्र्ातको म्ववरण तयार गने उद्देश्यले यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।

१४. ममुत, संम्भार तथा संरक्षण आवेदन फारम
(म.ले.प. फारम नं: 414 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः सम्पम्त्तको समयमै ममा त, सांिार गरी प्रिावकारीरुपमा प्रयोगमा ल्याउने, उक्त ममा त, सांिार तिा सांरक्षण
खचा लार्ा तल
ु नात्मक म्बश्लेषणका आिारमा म्नयन्रण गने
अवधारणा
 सम्पम्त्तको ममा त सांिार तिा सांरक्षण खचा प्रिावकारी रूपमा गना , खचा लार्ा म्नयन्रण तिा म्बश्लेषण गरी बढ् र्ो
ममा त लागतलार्ा कम्म गना आिार उपलब्ि गराउने ।
 कायाा लय प्रमख
ु ले सम्पम्त्तको मूल्य िन्र्ा बढी खचा हुने अवथिामा तल
ु नात्मक म्ववरणका आिारमा उक्त खचा गने
नगने म्नणा य गना र खचा मा म्मतब्यम्यता अपनाउन सहयोग गने म्बश्वास गररएको छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 ममा त तिा सांिार सम्पन्न फारम

१५. ममुत सम्भार तथा संरक्षण अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 415 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः पज
ुुँ ीगत /सावा जम्नक सम्पम्त्तको गणु थतरयूक्त प्रिावकारी ममा त सांिार तिा सांरक्षण काया व्यवम्थित गरी
सम्पम्त्तको सांचालन तिा सांरक्षण गने गराउने ।
अवधारणाः
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 अनावश्यक ममा त सांिारखचा लार्ा हतोत्साम्हत गरी आवश्यक सम्पम्त्तको सांरक्षण तिा सांचालनको लाम्ग लागतसांग
ममा त रकमको तल
ु ना गरी सांिार तिा सांरक्षण काया गने/गराउने र म्जम्मेवार बनाउने /
अन्तरसम्बन्धः
 ममा त सांिार आवेर्न फारम
 गोश्वारा िौचर
 थटोर र्ाम्खला फारम

१६. भाडामा तदएको/तलएको सम्पति अतभलेख तकताब
(म.ले.प. फारम नं: 416 / सातबकको फारम नं:55)
उद्देश्यः िािामा प्रयोग िएका सामानहरूको आय व्ययको म्नयन्रण र अम्िलेख राख्न ।

१७. घर र्ग्गाको लगत तकताब
(म.ले.प. फारम नं: 417 / सातबकको फारम नं:53)
उद्देश्यः घर तिा सांरचनाहरूको उम्चत व्यवथिापन गरी अम्िलेख राख्न र म्नयन्रण प्रणाली म्वकास गना ।

१८. तस्थर सम्पतिको मल्ज याङकन फारम
(म.ले.प. फारम नं: 418 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः बषा म्र्निन्र्ा बढी खप्ने वा पम्छ म्ललाम गर्ाा के ही मूल्य आउन सक्ने सामानहरू समेत अम्िलेख राख्ने
उर्ेश्यले यो फारमको तजा मु ा गररएको हो । सम्पम्तको सम्ह र समय सापेक्ष मूल्याांकन गना , िम्वष्यमा प्रोर्िावी
आिार लेखाांकनमा रूपान्तरण गना सहज हुने ।
अवधारणाः
 खप्ने माल सामानको उपलेखन गर्ाा सो सामानको म्वथततृ म्ववरण खल्ु ने,सम्पम्त्तको लागत मूल्य, ह्रासकिी खचा
र बाांकी मूल्य समेत खल्ु ने हुर्ाां सामानको म्नयन्रण हुन्छ । म्थिर सम्पम्त्तको बम्गाकरणका लाम्ग GFSM
2014लार्ा आिार माम्नएको छ ।
 ह्रास किीको र्रका लाम्ग आयकर ऐन, २०५८ को अनस
ु चु ी (२) मा उल्लेख िएको र्रलार्ा आिार म्लर्ा एको छ ।
ह्रास योग्य सम्पम्त्तको प्रयोग तिा प्राम्बम्िक रूपमा समय सापक्ष मोलमा ह्रास आउने हुर्ुँ ा त्यथतो ह्रासलार्ा
सम्पम्त्तको बम्गाकरण अनस
ु ार म्नम्ित आयक
ु ो र्रल ह्रास घटार्ा प्रोर्िाबी लेखाांकन (Accural Basis) लाई
प्रोत्साहन गना यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।
अन्तरसम्बन्धः
 खप्ने म्जन्सी खाता
 सम्पम्त्त अम्िलेख खाता
 म्वत्तीय म्ववरणको लेखा म्टप्पणी
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५०० सावुर्तनक तनमाुण व्यवस्थापन
१. तनमाुण कायुको लागत अनजमान
(म.ले.प. फारम नं: 501 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः प्रत्येक म्नकायले गना पु ने म्नमाा ण काया को म्वश्लेशणात्मक लागत अनमु ान तयार गना ु र काया लार्ा थवीकृत नमा समा
आिररत िै सांचालन गने उद्देश्यले लागत अनमु ान फारम तयार गररएको छ । सावा जम्नक खररर् काया म्बम्िको
पालना गने
अवधारणाः
 सावा जम्नक म्नकायले कुनै काया को थवीकृत नमा सका आिारमा लागत अनमु ान तयार गना पु र्ा छ । यो फारम
सावा जम्नक खररर् म्नयमावलीको अनस
ु चु ी १ मा आिाररत रहेको छ ।
 म्नमाा ण काया गने कायाा लयले लागत अनमु ान तयार गर्ाा प्रचम्लत बजार मूल्यका आिारमा तयार गने हुर्ुँ ा खचा मा
म्मतव्यम्यता कायम गना सघाउनु पग्ु ने ।
 आर्ा टम अनस
ु ारको र्र र पररमाण खल
ु ाउर्ा प्रत्येक आर्ा टमको खचा िाहा हुने र म्बष्लेषण गना सहज हुने
 बजेट शीषा क उल्लेख गनाा ले कुन बजेट अन्तगा त म्नमाा ण काया सांचालन हुने सो खल्ु ने र बजेट ब्यवथिापनमा सहज
हुने
 खररर् काया का लाम्ग बजेट अनमु ानको अिार म्सजा ना गना क
ु ा सािै वोलपर वा प्रथताव मूल्याङ् कन गर्ाा आिार
म्सजा ना गने ।
अन्तरसम्बन्धः
 ठेक्का सम्बन्िी बील
 नापी म्कताब
 काया सम्पन्न प्रम्तवेर्न
 काया अम्िलेख खाता

२. परामशु सेवाको लागत अनजमान
(म.ले.प. फारम नं: 502 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः प्रत्येक म्नकायले म्लने परामशा सेवाको म्वश्लेशणात्मक लगत अनमु ान तयार गना ु र काया लार्ा थवीकृत नमा समा
आिाररत िै सांचालन उद्देश्यले यो लागत अनमु ान फारम तयार गररएको छ । सावा जम्नक
खरीर्
काया म्बम्िको पालना गने ।
अवधारणाः
 सावा जम्नक म्नकायले कुनै काया को थवीकृत नमा सका आिारमा लागत अनमु ान तयार गना पु र्ा छ । यो फारम
सावा जम्नक खरीर् म्नयमावलीको अनस
ु चु ी १ मा आिाररत रहेको छ ।
 परामशा सेवा म्लने कायाा लयले लागत अनमु ान तयार गर्ाा प्रचम्लत बजार मूल्यका आिारमा तयार गने हुर्ुँ ा खचा मा
म्मतव्यम्यता कायम गना सघाउ पग्ु ने ।
 आर्ा टम अनस
ु ारको र्र र पररमाण खल
ु ाउर्ा प्रत्येक आर्ा टमको खचा िाहा हुने र म्बष्लेषण गना सहज हुने
 बजेट शीषा क उल्लेख गनाा ले कुन बजेट अन्तगा त परामशा सेवा म्लने हो सो खल्ु ने र बजेट ब्यवथिापनमा सहज हुने
अन्तरसम्बन्धः
 ठेक्का सम्बन्िी बील
 नापी म्कताब
Page 35

 काया सम्पन्न प्रम्तवेर्न
 काया अम्िलेख खाता

३. नापी तकताब
(म.ले.प. फारम नं: 503 / सातबकको फारम नं:171)
उद्देश्यः म्नमाा ण काया को नापीको पररमाण अम्िलेख गना , प्रत्येक म्नमाा ण काया को नापजाुँच पम्छ नापी म्कताबमा अम्नवाया
म्कम्समले राख्न लगाउने, नापी म्कताबमा चढे बमोम्जमको कामको मार ठेकेर्ारलार्ा िक्त
ु ानी खचा वा
अमानतबाट िएको कामको िक्त
ु ानी गना यो फारमको मख्ु य उर्ेश्य रहेको छ ।
अवधारणाः
 नापी म्कताबमा प्रत्येक म्नमाा ण आयोजनाको नाम, थिल, सम्झौता म्मम्त, सम्झौता रकम उल्लेख गनाा ले,
आयोजनाको काया म्थिती बारे जानकारी उपलब्ि हुने
 नापी म्कताब सम्बम्न्ित म्नमाा ण थिलमै गएर तयार गरीने हुर्ुँ ा यिािा काया िए बमोम्जमको रकम िक्त
ु ानी म्र्न
सहज हुने
 नापी म्लने अम्िकारीको हथताक्षर उल्लेख हुर्ुँ ा उत्तरर्ायी बनाउन सहयोग पग्ु ने
अन्तरसम्बन्धः
 काया अम्िलेख खाता
 नापी म्कताब म्नयन्रण अम्िलेख
 काया सम्पन्न प्रम्तवेर्न
 आर्टमवार्ज काया अम्िलेख

४. ठे क्का सम्बन्धी तबल
(म.ले.प. फारम नं: 504 / सातबकको फारम नं:168)
उद्देश्यः म्नमाा ण काया को ठेक्काको म्बल तयार गना ु । सावा जम्नक म्नमाा ण काया सम्पन्न िैसके पम्छ प्रत्येक ठेकेर्ारबाट यही
ढाुँचामा म्बल प्रथततु गराउनपु र्ा छ । ठेकेर्ारले गरेका काममा र सो बापत ठेकर्ारलार्ा िएको म्हसाब समेत गरी
अम्िलेख राख्न यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।
अवधारणाः
 योजनाको नाम, ठेकेर्ार, ठेक्का पिाको सांख्या आर्ी उल्लेख गर्ाा योजनाको आम्िाक म्ववरण तयार हुने गर्ा छ ।
 ठेकर्ारबाट प्राप्त म्बलबाट अध्याबम्िक म्बल रकम, ठेक्का रकम खल्ु ने हुर्ुँ ा खचा लेखाांङ्कनको लाम्ग सहज हुने,
 काया आर्ेश, काया सम्पन्न गना ु पना ु म्मम्त आर्ी उल्लेख हुनाले म्नमाा ण काया समयमा सक्ने नसक्ने अम्ग्रम जानकारी
प्राप्त हुने र कायाा लयलार्ा म्नणा य म्लन मर्त गने
 ठेक्का सम्बन्िी जारी गररएको पेश्की, कर, िरौटी आम्र् अध्याबम्िक िर्ा यिािा म्वत्तीय सम्पम्त्त र र्ाम्यत्व म्चरण
हुने
अन्तरसम्बन्धः
 नापी म्कताब
 गोश्वरा िौचर
 प्रम्तबद्धता खाता
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 ठेकर्ारको ब्याम्क्तगत खाता

५. आर्टमवार्र् कायु अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 505 / सातबकको फारम नं:167)
उद्देश्यः प्रत्येक अर्ा टमको काया अम्िलेख राख्न, र्म्िमेट अनस
ु ार कुन काम के कम्त ियो र कम्त हुन बाुँकी छ , नापी
म्कताबमा उल्लेख गरीए अनस
ु ार यसमा अध्याबम्िक चढाउर्ै जान र रकम समेत र्ेखाउनु यो फारमको उर्ेश्य
रहेको छ ।
अवधारणाः
 नापी म्कताब बमोम्जम अध्याबम्िक गरीने हुर्ुँ ा थवीकृत गने अम्िकारी, नापी म्मम्त र मापन सम्बन्िी यिािा
कागजात अनरू
ु प आर्ा टमवार्ज चढार्ने हुर्ुँ रम्ु ट मक्त
ु हुने ।
अन्तरसम्बन्धः
 लागत अनमु ान
 नापी म्कताब

६. ठे क्कागत अतभलेख/खाता
(म.ले.प. फारम नं: 506 / सातबकको फारम नं:169)
उद्देश्यः ठेक्काको म्बथततृ म्ववरण अम्िलेख गना को लाम्ग अम्नवाया रूपमा यस खातामा चढाउनु पर्ा छ ।
अवधारणाः
 यस खातामा ठेकर्ारसांग गररएको ब्याम्क्तगत कारोवारको रकम उल्लेख गनाा ले प्रम्त ठेकर्ार के .कम्त , कुन म्मम्तमा,
के बापतको रकम िक्त
ु ानी िएको हो सो जानकारी प्राप्त हुने
 यसबाट हालसम्म ठेकर्ारलार्ा िक्त
ु ानी गरेका रकम र फम्छाएको रकम एम्कन गररन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 नापी म्कताब
 काया अम्िलेख खाता
 गोश्वारा िौचर
 ठेक्का सम्बन्िी बील

७. ठे क्का सम्बन्धी गोश्वारा लगत
(म.ले.प. फारम नं: 507 / सातबकको फारम नं:169)
उद्देश्यः चालु तिा सम्झौता गररएका ठेक्काहरूको गोश्वारा लगत राख्न । ठेक्काको समम्िगत अम्िलेख राख्न ।
अवधारणाः
 यस खातामा ठेकर्ारसांग गररएको ब्याम्क्तगत कारोवारको रकम उल्लेख गनाा ले प्रम्त ठेकर्ार के .कम्त , कुन म्मम्तमा,
के बापतको रकम िक्त
ु ानी िएको हो सो जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
 यसमा हालसम्म िक्त
ु ानी िएको अध्यावम्िक कामको रकम उल्लेख गररन्छ । यसबाट हालसम्म ठेकर्ारलार्ा
िक्त
ु ानी गरेका रकम र फम्छाएको रकम एम्कन गररन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
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नापी म्कताब
काया अम्िलेख खाता
गोश्वारा िौचर
ठेक्का सम्बन्िी बील

८. भेररएसन आदेश फारम
(म.ले.प. फारम नं: 508 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः कामको आर्ा टम वा पररमाण वा म्िजार्न वा अन्य म्वषयमा काम िपघट िएमा सो को म्ववरण तयार पाने । यस
फारमको उर्ेश्य काममा िएको िेररयसन अम्िलेख राख्नु हो । िेरीयसनको काया लार्ा व्यवम्थित गना , म्नयन्रण
गना सूचना म्र्न यो फारमको उपयोग हुन्छ ।
अवधारणाः
 आर्ा टम अनस
ु ारको र्र र पररमाण खल
ु ाउुँर्ा प्रत्येक आर्ा टमको खचा िाहा हुने र म्वश्लेषण गना सहज हुने
 बजेट शीषा क उल्लेख गनाा ले कुन बजेट अन्तगा त म्नमाा ण काया सांचालन हुने हो सो खल्ु ने र बजेट ब्यवथिापनमा
सहज हुने
 कृयाकलापको लागतमा पनु ा म्वचार गर्ाा म्वथततृ रूपमा म्वश्लेषण र सांशोम्ित लागत तजा मु ा गना यो फारमले टेवा
पयु ाा उने
अन्तरसम्बन्धः

काया अम्िलेख खाता

९. भेररएसन अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 509 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः िेररएसन िएका ठेक्काहरूको ठेक्कागत अम्िलेख खाता र िेररएसन आर्ेशका आिारमा गोश्वारा अम्िलेख
राख्न ।
अवधारणाः
 आर्ा टम अनस
ु ारको र्र र पररमाण खल
ु ाउुँर्ा प्रत्येक आर्ा टमको खचा िाहा हुने र म्वश्लेषण गना सहज हुने
 बजेट शीषा क उल्लेख गनाा ले कुन बजेट अन्तगा त म्नमाा ण काया सांचालन हुने हो सो खल्ु ने र बजेट ब्यवथिापनमा
सहज हुने
 कृयाकलापको लागतमा पनु ा म्वचार गर्ाा म्वथततृ रूपमा म्वश्लेषण र सांशोम्ित लागत तजा मु ा गना यो फारमले टेवा
पयु ाा उने
अन्तरसम्बन्धः

काया अम्िलेख खाता
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१०. कायु स्वीकार/सम्पन्न प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 510 / सातबकको फारम नं:176)
उद्देश्यः काया थवीकार गर्ाा र सम्पन्न िएको अवथिामा कामको यिािा म्ववरण तयार गना ु यस फारमको मूल उर्ेश्य हो
। म्नमाा ण कामको सम्पार्न िएपम्छ शरुु र्म्िमेटको पररमाणमा खूर् िएको काम घटी बढी के कम्त िएको छ र
थवीकृत र्म्िमेट तिा म्िजार्न बमोम्जम काम िएको छ की छै न िम्न प्रमाम्णत गना का लाम्ग यो फारमको
तजा मु ा िएको हो ।
अवधारणाः
 काया थवीकार गर्ाा िएको काम थवीकार गरी िक्त
ु ानी म्र्न सम्कन्छ ।
 काया सम्पन्न प्रम्तवेर्न रटु ी सच्याउने काम समेत सम्पन्न िए पम्छ िररन्छ ।
 काया सम्मन प्रम्तवेर्नका आिारमा ठेकेर्ारलार्ा अम्न्तम िक्त
ु ानी के कम्त गने िन्ने एम्कन हुने ।
 सरू
ु म्मम्त र सम्पन्न म्मम्त उल्लेख गर्ाा समयमा ठेकर्ारले काम सम्पन्न नगर्ाा म्नयमबमोम्जमको जररवाना कायम
गना सहज हुने ।
 म्नमाा ण काया को प्रत्येक आर्टमको फरक उल्लेख गनाा ले, यिोम्चत घम्ट बढी हो होर्न सो को कै म्फयतमा प्रि
उल्लेख िए निएको हेना सहज हुने ।
अन्तरसम्बन्धः
 लागत अनमु ान म्ववरण
 ठेक्का सम्बन्िी म्बल
 काया अम्िलेख खाता
 िोर हाम्जरी फारम

११. डोर हााँतर्र फारम
(म.ले.प. फारम नं: 511 / सातबकको फारम नं:173)
उद्देश्यः म्नमाा ण काया मा िोर हाजीरी फारम एक प्रमख
ु कागजात हो । म्नमाा ण काया मा कायाा लयले लगाएको ज्यामी,
कालीगढ, सपु रिार्ा जर आम्र् (work chart, labor)को यही कागजातको आिारमा खचा लेख्नु पने हुर्ुँ ा
म्तनीहरूले गरेका काम आम्र् थपि रूपले र्ेम्खने गरी अम्िलेख राख्न यो फारम तजा मु ा िएको हो । वकाचाटा
लेबरको ज्याला िक्त
ु ानीको म्ववरण तयार पाना ।
अवधारणाः
 प्रत्येक ज्यालर्ारीको नाम, कुन काममा खटार्ा एको हो सोको म्ववरण उल्लेख गर्ाा सम्बम्न्ित पूम्जांगत खचा एम्कन
हुने र प्रम्तवेर्न गना सहज हुने
 िोर हाुँम्जर थवीकृत गने अम्िकारीको नाम, र्जाा उल्लेख गनाा ले म्जम्मेवारी बहन हुने
अन्तरसम्बन्धः
 िौचर फारम
 सहायक खाता
 नापी म्कताब
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१२. नापी तकताब तनयन्रण खाता
(म.ले.प. फारम नं: 512 / सातबकको फारम नं:172)
उद्देश्यः नापी तकताब र्ारी भएको अतभलेख राखी तनयन्रण कायुलाई सवल बनाउने । नापी म्कताब म्नमाा ण काया
सम्बन्िी एक प्रमख
ु कागजात िएकोले यसको म्नयन्रण गरीनपु र्ाछ । नापी म्कताब मम्ु रत हुनासाि थटोर
र्ाम्खला गरीनपु ने तिा बम्ु झम्लनेले बझ
ु ेको तिा फकाा एको अम्िलेख अम्नवाया रूपले राख्नपु र्ा छ । यही उर्ेश्य
पूम्ताको म्नम्मत यो फारम तजा मु ा िएको हो ।
अवधारणाः
 यो खाताले नापी म्कताब म्नयन्रण गने, बझ
ु ाउने र बम्ु झम्लने र्बु ैको नाम उल्लेख गने हुनाले नापी म्कताब अम्िलेख
र अध्याबम्िक हुने म्बश्वास गररएको छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 नापी म्कताब
 काया अम्िलेख खाता

१३. प्रतीतपर अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 513 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः बथत,ु यन्र,र उपकरण आयात गर्ाा प्रम्ततपर खोली खररर् गना पु ने हुन्छ । यसको अम्िलेख तिा म्नयन्रण गने
उद्देश्यले यो फारम तजा मु ा गररएको छ ।
अबधारणाः
 सम्झौता अन्तगा त ठेकर्ारबाट काया सम्पन्न गने प्रत्याितु ीको लाम्ग प्राप्त प्रम्ततपर सम्बन्िी म्ववरण अम्िलेख गना
यो फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
 यस अन्तगा त ठेकेर्ारको नाम, जारी गने बैंकको नाम, रकम, सांकेत नां, मान्य अविी , कारोवारको म्नर्ा म्िकरण र
अन्य आवश्यक म्ववरण सांलग्न गररन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 ठेक्का सम्झौता
 ठेकर्ारको म्बल
 गोश्वारा िौचर

१४. र्नसहभातगतामा सम्पातदत कायुको प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 514 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्यः जनसहिाम्गताबाट सांचालन िएको आयोजना/ योजनामा खचा िएका म्ववरणका आिारमा सोििनाा / िक्त
ु ानी
प्रर्ान गना प्रयोग हुने प्रम्तवेर्न हो । कूल लागत अनमज ानको आधारमा भएको यथाथु काम र त्यसमा र्न
सहभातगताको अंश एतकन गरी उपभोिा माफुत भएको कामको अतभलेखन राख्नज यस फारमको मल
ू
उदेश्य हो ।
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६०० धरौटी
१. व्यतिगत धरौटी खाता
(म.ले.प. फारम नं: 601 / सातबकको फारम नं:170)
उद्देश्यः िरौटी सम्बन्िी र्ाम्यत्य कारोवारको अम्िलेख गने/
अवधारणाः
 िरौटीको माथके वारी तयारीमा सहयोग पूरायार्ा िरौटीका प्रकार बमोम्जम म्ववरण एम्कन गने र िरौटीको यिािा
अम्िलेख राख्ने ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 बैकां नगर्ी म्कताब
 सम्बम्न्ित सहायक खाता

२. गोश्वारा धरौटी खाता
(म.ले.प. फारम नं: 602 / सातबकको फारम नं:110)
उद्देश्यः िरौटी सम्बन्िी र्ाम्यत्य कारोवारको एम्ककृत अम्िलेख गने
अवधारणाः
 िरौटी माथके वारी तयारीमा सहयोग पूरायार्ा िरौटीको प्रकार बमोम्जम म्ववरण एम्कन गने
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 बैकां नगर्ी म्कताब
 सम्बम्न्ित सहायक खाता

३. धरौटीको नगद तथा बैंक तहसाब खाता
(म.ले.प. फारम नं: 603 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः िरौटीको बैंक वा नगर् कारोवारको अवथिा म्नयन्रण गना यो फारम तजा मु ा गररएको हो । िरौटीको बैंक वा
नगर् कारोवारको अवथिा म्नयन्रण गना ।
अवधारणाः
 यो फारम बैंक नगर्ी म्कताब िएतापम्न खातामा चढ् ने कारोवारको प्रकृम्तका आिारमा फरक फरक महल
छुट्यार्एको छ जथतै नगर्, बै ुँक, पैश्की, बजेट खचा आर्ी ।
 खातालार्ा पररमाम्जात गररएकाले कायाा लयले सािारण बैंक लेजरका रूपमा समेत प्रयोग गना सक्नेछन् । यो प्रत्येक
कायाा लयले अम्नवाा य रूपमा राख्नपु ने फारम हो ।यस फारमलार्ा र्ैम्नक रूपमा अध्यावम्िक गना पु र्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 िक्त
ु ानी आर्ेश
 गोश्वारा िौचर
 सन्तल
ु न परीक्षण
 बैंक म्हसाव म्मलान म्ववरण

Page 41

४. बैक प्रत्याभूती (Bank Guarantee) अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 604 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः बैंक जमानतको अम्िलेख राख्ने सांम्झैता तिा कृयाकलापको कायाा न्वयन गर्ाा प्राप्त िएका प्रत्यािूम्तहरू
(Guaranters) को अम्िलेख राख्न र म्नयन्रण सम्ु नम्ित गना । सांम्झौता शता को पालना परीक्षण र काया
समापनको आश्वासन गना । काया सम्पार्न जमानत र अम्ग्रम िक्त
ु ानी जमानत ( Performance gurantee,
advance payment gurantee) का लाम्ग यसै ढाुँचामा फरक फरक खाता तयार गना पु छा ।
अबधारणाः
 ठेक्कापिा हुर्ुँ ा ठेकेर्ारले नगर्को सिा बैंक जमानतको कागजात पेश गरेमा यो अम्िलेख गना ु पर्ा छ ।
 यस अन्तगा त ठेकेर्ारको नाम, जारी गने बैंकको नाम, रकम, सांकेत नां, मान्य अविी , कारोवारको म्नर्ा म्िकरण र
अन्य आवश्यक म्ववरण सांलग्न गरी म्बथततृ जानकारी उपलब्ि हुने गर्ा छ ।
 यो खाता आवथयकता अनस
ु ार गोश्वारा र हरेक सांथिाको अलग अलग राख्नपु र्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 सम्बम्न्ित अम्िलेख फारम
 म्वत्तीय म्ववरणको म्टप्पणी तिा खल
ु ासा
 ठेक्का सांम्झैता

५. सरकारी तनकायले अन्य तनकायमा राखेको धरौटी खाता
(म.ले.प. फारम नं: 605 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्योः सरकारी म्नकायले अन्य म्नकायमा राखेको िरौटी जथतै िारा, टेम्लफोन,सरकारी मद्दु ा आम्र्मा राखीने
िरौटीको अम्िलेख राख्ने ।

६. सरकारी तनकायले अन्य तनकायमा राखेको धरौटीको गोश्वारा खाता
(म.ले.प. फारम नं: 606 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्योः सरकारी म्नकायले अन्य म्नकायमा रखेको िरौटी जथतै िारा, टेम्लफोन,सरकारी मद्दु ा लगायतमा राखीने
िरौटीको गोश्वारा अम्िलेख राख्ने । सािै यसै फारमको ढाुँचामा नेपाल सरकारले राखेको िरौटीको प्रम्तवेर्न
समेत तयार गना ।

७. धरौटीको तविीय तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 607 / सातबकको फारम नं:19)
उद्देश्यः कायाा लयमा प्राप्त िएको िरौटी रकमको आम्र्ानी तिा सर्रथयाहा िर्ा बाुँकी िरौटीको म्थिम्त र्ेखाउन यो
माथके वारी तिा म्वत्तीय म्ववरणको फारम हो ।
अवधारणाः
 बैंक सांगको मौज्र्ात म्ििान गरी फरक पने रकम पम्हचान गररन्छ र िरौटी तफाको र्ाम्यत्व म्थिम्त प्रथततु गर्ा छ ।
 बैंक सांगको मौज्र्ात फरक परेमा बैंक म्हसाव म्मलान फारमसुँग म्ििान गररन्छ ।
 यस िरौटीको प्रम्तवेर्नमा न्याम्यक तिा म्हरासत सम्बन्िी िरौटीको म्ववरण समेत म्ववरण राखीन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 सहायक खाता
 ब्यम्क्तगत िरौटी खाता
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 िरौटी लगत म्कताब
 म्वत्तीय प्रम्तवेर्न

८. सरकारद्वारा तदर्एको प्रत्याभूतीको अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 608 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्योः सरकारद्वारा म्र्र्ा एको प्रत्यािम्ु त लगायतका म्वषयको गोश्वारा अम्िलेख राख्ने ।

७१० ऋण व्यवस्थापन
१. आन्तररक/वैदेतशक ऋण प्रािी खाता
(म.ले.प. फारम नं: 701 / सातबकको फारम नं:58, 59, 75, 76)
उद्देश्यः आन्तररक तिा वैर्म्े शक ऋणलार्ा ऋण सम्झौता अनस
ु ार खातामा चढाउने, अविी एम्कन गने, म्बम्नमय र्रको
प्रयोग गरी नेपाली रूपयाुँमा र्ाम्यत्व गणना गने र सो को बाुँकीलार्ा अल्या गरी म्नयन्रण गने उर्ेश्यले यो
फारमको तजा मु ा गररएको हो । आन्तररक ऋण खाताका लाम्ग यसै ढाुँचा प्रयोग गना पु र्ा छ ।

२. आन्तररक/वैदेतशक ऋण भजिानी अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 702 / सातबकको फारम नं: 58, 59, 75, 76)
उद्देश्यः ऋण िक्त
ु ानीको अम्िलेख राख्नु ।आन्तररक / वैर्म्े शक ऋणलार्ा ऋण सम्झैता अनस
ु ार खातामा चढाउने,
अविी एम्कन गने, म्बम्नमय र्रको प्रयोगले नेपाली रूपैयामा र्ाम्यत्व गणना गने र सो को बाुँकीलार्ा अल्या गरी
म्नयन्रण गने उर्ेश्यले यो फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
अवधारणा:
 अिा मन्रालयबाट सम्झौता िएको ऋणको प्राम्प्त, ऋण िक्त
ु ानी र बाांकी ऋण रकम नेपाली रूपैयाुँ र वैर्म्े शक
मरु ामा अम्िलेख गना ।
 सामायोजन महलले िेजरी म्बल्सको साुँवा समायोजनका लाम्ग प्रयोग हुनेछ ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 आन्तररक तिा वैर्म्े शक ऋण तिा ब्याज िक्त
ु ानी खाता
 म्वत्तीय म्ववरण

३. ऋण अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 703 / सातबकको फारम नं:75)
उद्देश्यः यस फारमले प्रत्येक ऋण नां. अनस
ु ारको ऋणको िक्त
ु ानी म्कथता, साुँवा र ब्याज रकमको कुन कुन म्मम्तमा
िक्त
ु ानी गना ु पनेहो सो म्ववरण उपलब्ि गराउने उद्देश्यले तयार गररएको छ ।

४. ऋणको प्रवाह तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 704 / सातबकको फारम नं:NA)
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उदेश्य ऋण सम्झौता अनस
ु ार प्राप्त गररएको रकम कुन कायाा लय तिा आयोजनाको लाम्ग प्रयोग गररएको हो सो को
म्ववरण उपलब्ि गराउने फारम हो । आन्तरीक/बैर्शे ीक ऋण प्राप्त िए पिात उक्त ऋण अन्य म्नकायहरूलार्ा
ऋण प्रवाह (Loan disbursement)को अम्िलेख राख्न यस ऋण प्रवाह म्ववरण फारममा राख्नपु छा ।

५. आन्तररक/वैदेतशक ऋण गोश्वारा प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 705 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य नेपाल सरकारको आन्तररक तिा वैर्म्े शक ऋणको एकीकृत प्रम्तवेर्नको लाम्ग यस फारम तयार गररएको हो ।

६. िेर्री तबल्स सम्बन्धी ऋण खाता
(म.ले.प. फारम नं: 706 / सातबकको फारम नं:37)
उद्देश्यः िेजरी म्बल्सको माध्यमबाट प्राप्त ऋण रकमको म्वथततृ अम्िलेख राख्ने उद्देश्यले यस फारम तयार गररएको हो ।
अवधारणा:
 अिा मन्रालयबाट जारी रेजरी म्बल्स सम्बन्िी र्ाम्यत्व, र्ाम्यत्व िक्त
ु ानी र बाांकी रकम यिािा रूपमा म्चरण गरी
अध्यावम्िक गना ।
 जारी म्मम्त, म्बल्स रकमको िक्त
ु ानी, म्बल्स सांख्या र अन्य जानकारी अध्यावम्िक रूपमा प्रथततु गने,

७. सरकारी ऋणपरको खाता
(म.ले.प. फारम नं: 707 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः सरकारको ऋणपरको म्वथततृ अम्िलेख राख्ने उद्देश्यले यो फारम तयार गररएको हो ।
अवधारणा
 ऋणपर म्ितोपरमा कारोबार हुन सक्ने । तसिा यसलार्ा म्वत्तीय उपकरणका लेखाकोअांशको रूपमा म्लने ।
 अिा मन्रालयबाट जारी ऋण पर सम्बन्िी र्ाम्यत्व, र्ाम्यत्व िक्त
ु ानी र बाांकी रकम यिािा रूपमा म्चरण गरी
अध्यावम्िक गना यो फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
 जारी रकमको िक्त
ु ानी, सांख्या र अन्य जानकारी अध्यावम्िक रूपमा प्रथततु गने, सरकारी ऋणपरको म्थिती
एम्कन गना सहज पू-याउने

८. अन्तर सरकारी ऋण खाता
(म.ले.प. फारम नं: 708 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः एक सरकारले अको तहको सरकारलार्ा ऋण म्र्र्ुँ ा राखीने खाता ।अन्तर सरकार बीचको सापटी सम्बन्िी रकम
कायाा लयगत वा म्नकायगत चढाउने र यस म्कम्समको सापटी कायाा लयको आफ्नै र हथतानतररत सापटी िए
सो समेतको म्ववरण प्रम्तवेर्न गने उर्ेश्यले यो फारमको तजा मु ा मा गररएको हो ।
अवधारणा:
 एक तहको सरकारले अको तहको सरकारलाई सापटी म्र्एमा यो फारम तयार गररन्छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 अन्तर सरकारी म्हसाव म्मलान म्ववरण
 अन्तर सरकारी सहायक खाता
 एम्ककृत आम्िाक म्ववरण
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९. दीघुकालीन दातयत्वको तववरण
(म.ले.प. फारम नं: 709 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः यस फारमले कायाा लयको िम्वष्यमा म्सजा ना हुन सक्ने सरकारी र्ाम्यत्वलार्ा प्रम्तवेर्न गना (जथतै सामाम्जक
सरु क्षा ित्ता, पेन्सन आम्र्) यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।
अवधारणाः
 यथतो र्ाम्यत्व िम्वष्यमा िक्त
ु नी गना पु ने हुर्ुँ ा, सो रकमलार्ा आजको मूल्यमा गणना गना Discount rate or
Discounted value राखी म्हसाब गना पु र्ा छ ।
 सो गणना गने म्वम्ि (Financial tools,) जथतै वता मान मूल्य ( Present value) लगायतका म्वत्तीय
व्यवथिापनका औजारहरु ( financial mangment tools) प्रयोग गना पु र्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः
 राष्ि ऋण म्हसाब

७५०

लगानी व्यवस्थापन

१. ऋण/लगानीको तनकायगत खाता
(म.ले.प. फारम नं: 750 / सातबकको फारम नं:NA)
उदेश्य ऋण लगानीको एकमष्ठु अम्िलेख र्ैम्नक रुपमा यस खातामा राख्नपु छा । यो खाता सालवसाली रुपमा छुिािै
नराखी बहुवषा कालाम्ग एउटै खाता राख्नपु छा ।

२. शेयर लगानी अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 751 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः म्नकायको शेयर लगानी तिा सो सांग सम्बम्न्ित जानकारी तिा लगानी सम्बन्िी उम्चत म्नणा य गने
अवधारणा:
 यस फारमलार्ा शेयर लगाय अन्य म्वत्तीय उपकरणलार्ा समेत प्रयेग हुनेगरी तयार गररएको छ । यसमा रहेको र्र्ु ा
िाग मध्ये पम्हलो िागले सांख्याको म्हसाब र्ेखाऊने तिा र्ोस्ोले मूल्य र्ेखाऊने गर्ा छ ।
 यसलार्ा लगानीको म्नयन्रण (Control ledger) को अविारणमा तयार गररएको छ । म्नकायको शेयर लगानीको
अध्यावम्िक जानकारी उपलब्ि गराउने । थवर्ेशी तिा वैर्म्े शक लगानीको प्रम्तवेर्न सहज हुने ।
 शेयर लगानी सांख्या, प्रम्त शेयर लगानी रकम, कूल लगानी रकम , लगानी गरेको म्नकाय सम्बन्िी आवश्यक
जानकारी उपलब्ि गराउन र िम्वष्यमा शेयर मूल्याांकन गना सहयोग पूयाा उने ।

३. तविीय उपकरणमा लगानीको अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 752 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः म्नकायले जारी गरेको म्वम्त्तय उपकरण तिा सो सांग सम्बम्न्ित जानकारी तिा लगानी सम्बन्िी उम्चत
व्यवथिापन गने ।
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४. शेयर लगानी सहायक खाता
(म.ले.प. फारम नं: 753 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः एकै म्नकायमा नेपाल सरकारका एक िन्र्ा बढी म्नकायहरूको लगानी िएको अवथिामा यो फारम प्रयोग
गररन्छ । (जथतै नेपाल टेम्लकममा अिा मन्रालय, सांचार मन्रालय लगायतको लागानी रहेको।) शेयर लगानी
गररएको म्नकायगत अम्िलेखको लाम्ग यस फारम प्रयोग गना पु छा ।

५. शेयर लगानीको गोश्वारा प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 754 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः तनकायहरूमा गररएको लगानीको व्यिीगत अतभलेख तथा खाताका आधारमा गोश्वारा अतभलेख तयार
गनु ।

६. ऋण लगानीको गोश्वारा प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 755 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः ऋण लगानीको एकमष्ठज अतभलेख दैतनक रुपमा यस गोश्वाराखातामा राख्नपज िु । यो खाता सालवसाली
रुपमा िजट्टाट्टै नराखी बहु-वर्ुकालातग एउटै खाता राख्नपज िु ।

७. वैदेतशक संस्थामा भएको लगानीको गोश्वारा अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 756 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः बैर्शे ीक म्नकायमा गररएको शेयर तिा ऋणको गोश्वारा अम्िलेखको राख्नका लाम्ग यस फारम प्रयोग गना पु छा ।

८. शेयर लगानीको आवतधक प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 757 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः शेयर लगानीको आवम्िक प्रम्तवेर्न गना यस फारम प्रयोग गना पु छा ।

९. ऋण लगानीको आवतधक प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 758 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः शेयर लगानीको आवम्िक प्रम्तवेर्न गना यस फारम प्रयोग गना पु छा ।

१०. शेयर तथा ऋण लगानीको एतककृत बातर्ुक प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 759 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः यस फारममा ऋण तथा शेयर लगानीको एकीकृत वातर्ुक प्रततवेदनको लातग प्रयोग गररन्ि ।

Page 46

८०० लेखा परीक्षण बेरूर्ज व्यवस्थापन
१. आन्तररक/अतन्तम लेखापरीक्षणबाट कायम बेरूर्जको लगत खाता
(म.ले.प. फारम नं: 801 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरूर्जको अतभलेख राख्नज । महालेखा म्नयन्रक कायाा लय- कोष तिा लेखा
म्नयन्रक समेत (आन्तररक लेखापरीक्षणमा) वा महालेखा परीक्षकको कायाा लय (अम्न्तम लेखापरीक्षणमा) बाट
प्राप्त उप-शीषा कगत र कायाा लयगत म्वम्नयोजन, राजथव र िरौटीको बेरूजु म्ववरण व्यवम्थित गना , अम्िलेख
राख्न र काया न्वयन गने उद्देश्यले तजा ूमा गररएको हो ।

२. बेरूर्जको कायाुलयगत प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 802 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः बेरूजक
ु ो कायाा लयगत म्ववरणको प्रम्तवेर्न गना , कायाा लयगत बेरूजूको उम्चत व्यवथिापन गना र अम्िलेख
राख्न ।

३. बेरूर्जको के न्रीय कायाुलयगत लगत
(म.ले.प. फारम नं: 803 / सातबकको फारम नं:205)
उद्देश्यः मन्रालय, म्विाग वा के न्रीय म्नकायले बेरूजक
ु ो कायाा लयगत लगत राख्ने । अम्न्तम लेखापरीक्षणद्वारा
औल्यार्एको बेरूजु फछ्यौट र बाुँकी कायाा लयगत रूपमा अम्िलेख गर्ै जाने र बेरूजु िप हुन गएमा क्रमश िप
गर्ै जाने उर्ेश्यले यो फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
अवधारणाः
 कायाा लयगत रूपमा बेरूजक
ु ो लगत, फछ्यौट र बाुँकीको म्थिम्त थपि पाना का लाम्ग ।
अन्तरसम्बन्धः
 बेरूजु लगत म्कताब

४. बेरूर्क
ज ो कायाुलयगत के न्रीय प्रततवेदन
(म.ले.प. फारम नं: 804 / सातबकको फारम नं:206)
उद्देश्यः बेरूजक
ो
मन्रालय/म्
व
िागगत
एम्
क
क
त
प्रम्
त
वे
र्
न
गन
।अम्
न्
ा
ृ
ु
ु तम लेखापरीक्षणद्वारा औल्यार्एको बेरूजु फछ्यौट र
वेरूजु बाुँकीको कायाा लयगत रूपमा अम्िलेख गर्ै जाने र बेरूजु िप हुन गएमा क्रमश िप गर्ै जाने उर्ेश्यले यो
फारमको तजा मु ा गररएको हो । के न्रीय तहम्सल कायाा लयले समेत यो फारम प्रयोग गना पु र्ा छ ।
अवधारणाः
 कायाा लयगत रूपमा बेरूजक
ु ो लगत, फछ्यौट र बाुँकीको म्थिम्त थपि पाना का लाम्ग ।
अन्तरसम्बन्धः
 बेरूजु लगत म्कताब

५. बेरूर्ज सम्परीक्षण गोश्वारा अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 805 / सातबकको फारम नं:207)
उद्देश्यः संपरीक्षणको एतककृत अतभलेख राख्ने ।कायाा लयको शीषा कगत बेरूजु रकम सम्परीक्षण अनरु ोि परको
अम्िलेख गने, उक्त परनस
ु ार सम्परीक्षण गना अनरु ोि रकम र यिािा सम्परीक्षण िएको रकम कै म्फयत ;सम्हत
अम्िलेख गने उर्ेश्यले यो फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
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६. लेखापरीक्षण कागर्ात र्ााँचसूची
(म.ले.प. फारम नं: 806 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः म.ले.प. फारमको प्रयोगको अवथिा म्चरण गने । म.ले.प फारम प्रयोग गरी स्ोथता कायम िए निएको एकै
थिानमा हेना सम्कने । यस फारममा म्टक माका लगार्ा जोम्खम पम्हचान(Risk Grading )समेत गररन्छ ।
आन्तररक लेखापरीक्षण गर्ाा लेखा जाुँचलार्ा व्यवम्थित गना ु ।

९०० आन्तररक तनयन्रण
१. सफ्टवेयर प्रयोगकताु तववरण, पररवतुन र स्थगीत माग फारम
(म.ले.प. फारम नं: 901 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः । म्वितु ीय प्रणाली सांचालनकताा हरूको अम्िलेख /म्नयन्रण प्रणाली व्यवथिीत गना ु ।कमा चारीलार्ा सफ्टवेयर
प्रयोग गना “प्रयोग पहुांच” उपलब्ि गराउर्ा, पहुांच उपलब्ि गराईएको कमा चारीको नाम, प्रयोगकताा कोि,
कमा चारीको पर्, प्रयोजन, पहुच तह उल्लेख गरी प्रयोगकताा लार्ा प्रणालीद्वारा म्नयन्रण गने उर्ेश्यले यो
फारमको तजा मु ा गररएको हो ।
अवधारणा:
 नयाुँ कमा चारीले कायाा लयमा हाुँम्जर िए पिात सफ्टवेयरमा पुँहुच म्र्न तिा कमा चारीले कायाा लयबाट रमाना म्लए
पिात सफ्टवेयरमा पहुच रोक्न ।
 प्रयोग कताा को सफ्टवेयरमा पहुचां तिा अनम्िकृत प्रयोगमा रोक्न, म्नकायको सफ्टवेयर प्रणालीलार्ा चथु त
सांचालनको लाम्ग मर्त पू-याउने ।
 प्रयोगकताा को बैिाम्नकता र सम्बम्न्ित कागजातको ब्यवथिा गना सहज हुने ।

२. सफ्टवेयर प्रयोगकताु तववरण, पररवतुन र स्थगीत अतभलेख
(म.ले.प. फारम नं: 902 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः कायाा लयका कमा चारीलार्ा सफ्टवेयरको प्रयोगमा पहचुँ म्र्नका लाम्ग म्नजको नाम, सांकेत नां, पर्, शाखा र
प्रयोजनलार्ा अम्िलेख गना लगार्ा प्रयोगकताा लार्ा प्रणाली द्वारा म्नयन्रण गने र प्रणालीलार्ा सरु म्क्षत राख्नु यस
फारमको उर्ेश्य हो । िाटा व्याकअप अम्िलेख राख्न ।
अवधारणाः
 कायाा लयमा कमा चारी हाुँम्जर िएपम्छ सफ्टवेयरमा पहुचुँ म्र्न र कमा चारी सरूवा िै गर्ा सके पम्छ पहुचुँ बाट हटाउन
र अनाम्िकृत प्रयोग रोकी सफ्टवेयर प्रणालीलार्ा प्रिावकारी बनाउनको लाम्ग यो फारम प्रयोग गना ु पर्ा छ । यसमा
कमा चारी हाुँम्जर िएको, रमाना िएको सांकेत, नाम, िर हुने हुँर्ा र्रू
ु पयोगलार्ा न्यून गना मद्दत गर्ा छ ।
सफ्टवेयरको र्न्भेन्िी र डाटा व्याक अप

३. Software inventory (Data Back up) प्रमाणीकरण फारम
(म.ले.प. फारम नं: 903 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः कायाा लयमा प्रयोग िएको तथ्याङक सफ्टवेयर प्रणाली अन्तगा त लेखाको कारोवार गर्ाा , फे ररने, हराउने
जोम्खम रहेको हुर्ुँ ा उक्त जोम्खम न्यूनीकरणका लाम्ग िाटा व्याक अप(Backup )गने उर्ेश्यले यो फारमको
तजा मु ा गररएको हो ।
अवधारणा:
 यो फारमको प्रयोगले आवम्िक रूपमा सफ्टवेयरको िाटा सरु क्षण गने हुर्ुँ ा सम्िाम्वत जोम्खमको न्यूम्नकरण गने
 आवम्िक रूपमा िाटा सरु क्षण म्लने उत्तरर्ायी कमा चारीको नाम, म्मम्त उल्लेख गरी काया प्रम्त म्जम्मेवार बनाउने
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 तथ्याङकको अबैिाम्नक प्रयोग र अन्य जोम्खमबाटहुन सक्ने नोक्सानीलार्ा कमी गने
 सफ्टवेयर सम्बन्िी सम्पूणा जानकारी उपलब्ि गरार्ा काया म्नरन्तरमा सयोग गने

४. रसीद तनयन्रण खाता
(म.ले.प. फारम नं: 904 / सातबकको फारम नं:118)
उद्देश्यः नगर्ी रम्सर् जारी हुनेमा सो को अम्िलेख र म्नयन्रण गने । म्बषयगत म्नयन्रण खाताहरू िएमा बाहेक
आन्तररक आम्र्ानी वा राजश्व कायाा लयमा राजथव र्ाम्खला वा प्राप्त िए म्र्र्ने वा काम्टने रम्सर्लार्ा समम्ु चत
म्नयन्रण गरी अम्नयम्मतता हुन नम्र्ने ।
अवधारणा:
 छपार्ा गरी प्राप्त िएका रम्सर् म्जम्मेवार ब्यम्क्तको आर्ेशमा छपार्ा गरी थटोर र्ाम्खला गरेर प्रयोगमा आउनु अम्घ
कसैलार्ा म्जम्मा म्र्र्ा म्नज माफात सांचालन गना लगाउने
अन्तरसम्बन्धः
 राजश्व प्राम्प्त रम्सर्

५. सवारी साधन र मेतसन प्रयोगको लगबजक
(म.ले.प. फारम नं: 905 / सातबकको फारम नं:1)
उद्देश्यः सवारीको प्रयोग, र्न्िन तिा अन्य उपिोग्य बथतक
ो
खपत
र सोको म्नयन्रण गने ।
ु
अवधारणा:
 सरकारी सािनहरू प्रयोग गर्ाा को पेिोल, म्िजेल, मोम्बल आम्र् खचा यथता सवारी र्रू
ु पयोगलार्ा म्नयन्रण गने
हेतल
ु े यस सवारीको लगबक
ु फारम तजा मु ा िएको हो ।
 र्न्िन मागफारम अनस
ु ारको प्रयोग, उर्ेश्य, सवारी सािनको प्रयोग र्रु ी लगायत सम्पूणा म्ववरण अम्िलेख र
म्नयन्रणको लाम्ग अम्िलेख गने ।
अन्तरसम्बन्धः
 गोश्वारा िौचर
 सहायक फारमहरू

६. पररवारको दैतनक भ्रमण भिा सम्वन्धी अतभलेख
(म.ले.प. फारम नं: 906 / सातबकको फारम नं:189)
उद्देश्यः कमा चारीहरूको पररवारको र्ैम्नक ित्ताको अम्िलेख व्यवम्थित गना ।यो कमा चारी सरुवा िै जाुँर्ा म्नयमअनस
ु ार
पररवार पाउने र्ैम्नक भ्रमण ित्ता म्लएको वा नम्लएको अम्िलेख राख्न यो फारम तजा मु ा गररएको हो ।

७. दैतनक कायु सम्पादन तववरण (TIMESHEET )
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(म.ले.प. फारम नं: 907 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः कमा चारीको र्ैम्नक काया अम्िलेख गने,उर्ेश्य प्राम्प्त सम्बन्िी म्बथलेषण गने, काया परीक्षण र म्नयन्रण गने
उर्ेश्य रहेको छ ।
अवधारणा:
 कृयाकलापको अम्िलेख गने गर्ा छ ।
 काया सम्पार्नको थतर मापन गना सहयोग पग्ु ने
अन्तरसम्बन्धः
 तलबी प्रम्तवेर्न
 भ्रमण आर्ेश

८. भ्रमणमा खतटने पदातधकारी वा कमुचारीको भ्रमण अतभलेख खाता
(म.ले.प. फारम नं: 908 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः प्रत्येक कायाा लयका कमा चारीको भ्रमणको अम्िलेख गरी अध्यावम्िक राख्ने, भ्रमण थिान, भ्रमण अविी, भ्रमण
थिान, भ्रमण आर्ेश आम्र् समेत खल
ु ाउने उर्ेश्यले यो फारम तजा मु ा िएको हो ।
अवधारणा:
 कमा चारी भ्रमण सम्बन्िी म्बथततृ अम्िलेख ( जथतैोः कमा चारीको नाम, थिान, अविी, म्यार् िप आर्ी) गने र खचा
ब्यहोने बजेट उप शीषा कको समेत उल्लेख गर्ा छ ।
 भ्रमणको म्नयन्रको लाम्ग यस फारम सम्बम्न्ित शाखा प्रमख
ु र लेखा शाखा प्रमख
ु ले प्रमाम्णत गना पु र्ा छ
अन्तरसम्बन्धः
 भ्रमण आर्ेश
 सवारी लगिक
ु
 र्ैम्नक काया म्ववरण

९. भ्रमण प्रततवेदन ढााँचा
(म.ले.प. फारम नं: 909 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः काया क्रममा कमा चारी भ्रमण गना क
ो
उर्े
श्
य
ख
ल
ाउने
र
भ्रमण
फलर्ायी िए/ निएको उल्लेख गने यो फारमको
ु
ु
मख्ु य उर्ेश्य रहेको छ । भ्रमणको उपलब्िीको प्रम्तवेर्न गना ु यस फारमको मूल उर्ेश्य हो ।
अवधारणा:
 सेम्मनार, गोष्ठी, ताम्लममा सहिागी प्रत्येक कमा चारीले यो फारम सम्वम्न्ित म्नकायमा पेश गना ु पर्छा । यस अन्तगा त
उक्त ताम्लम गोष्ठीको उपलब्िी, भ्रमणको सािा कता र भ्रमणबाट उर्ेश्य प्राम्प्तमा िएको सहयोग आर्ी उल्लेख गना
यो फारम प्रयोग गना ु पर्ा छ ।
 भ्रमणको उपलब्िी र भ्रमण सम्बन्िी आगामी म्र्नमा पनु ा मूल्याांकन गना सहज हुने ।
अन्तरसम्बन्धः
 भ्रमण आर्ेश



भ्रमणमा खम्टने पर्ाम्िकारी वा कमा चरीको भ्रमण अम्िलेख खाता
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१०.

कमुचारी दस्तखत नमनज ा फारम

(म.ले.प. फारम नं: 910 / सातबकको फारम नं:NA)
उद्देश्यः कायाा लय प्रशासम्नक काया तिा आन्तरीक म्नयन्रण प्रयोजनका लाम्ग यो नमनु ा र्थतखत कुनै पम्न कमा चारी
वा पर्ाम्िकारी कायाा लयमा बहाल िएपम्छ प्राप्त गरी अम्िलेख गना ु पर्ा छ । यो फारम कमा चारीको र्थतखत
प्रमाणीकरण गना िररन्छ ।
अवधारणा:
 र्थतखत नमनु ाको म्कताब तयार गरी प्रशासन शाखाले यसको सांचालन र सांरक्षण गना ु पर्ा छ । कायाा लयमा प्रयोगमा
आउने म्बल, िौचरका सािै सरूवा,म्नयक्त
ु ी आम्र्सांग सम्बम्न्ित कागजातमा र्थतखत गर्ाा पम्न यम्ह फारमको
र्थतखत सांग म्मलान हुने गरी प्रयोग गना ु पर्ा छ ।
अन्तरसम्बन्धः

कमा चारी वा पर्ाम्िकारीको र्थतखत चाम्हने सम्बम्न्ित फारमहरू

***
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बजेट खच-को अ|}यारी पR

३०१

नभएको

नयाँ

अ|}यारी अCभलेख खाता

३०२

१९५

प,रमाज-न/संसोधन

खच-को मा+सक बांडफांड तथा नगद योजना

३०३

२०

प,रमाज-न/संसोधन

बजेट रकमाkर / ]ोताkर/शीष-काkर/ काय- म संशोधन ववरण

३०४

नभएको

नयाँ

फुकुवा/सोधभना- /रो~ा पR

३०५

नभएको

नयाँ

बजेट रो~ा/फुकुवा गो!ारा अCभलेख खाता

३०६

नभएको

नयाँ

बजेट रकमाkर ]ोताkर गो!ारा अCभलेख खाता

३०७

नभएको

नयाँ

सोधभना- अCभलेख खाता

३०८

नभएको

नयाँ

काय- म/आयोजनाको ) तब•ता/काया-{यन €QWगत अCभलेख खाता

३०९

नभएको

नयाँ

काय- म/आयोजनाको ) तब•ता/काया-{यन अCभलेख खाता

३१०

नभएको

नयाँ

ब•ु तथा नमा-णको ख,रद योजना

३११

नभएको

नयाँ

परामश- सेवाको ख,रद योजना

३१२

नभएको

नयाँ

काया-लयगत बजेट ववरण खाता

३१३

नभएको

नयाँ

बजेट उपशीष-कगत बजेट नय‚ण खाता (केLीय)

३१४

नभएको

नयाँ

केLीय बजेट नय‚ण खाता

३१५

१९९

प,रमाज-न/संसोधन

+जƒी तथा स„Zी €वMापन

४००

माग फाराम

४०१

५१

प,रमाज-न/संसोधन

ख,रद आदेश

४०२

४५

प,रमाज-न/संसोधन

दाvखला ) तवेदन फाराम

४०३

४६

प,रमाज-न/संसोधन

खच-/ नकासा फारम

४०४

५१

प,रमाज-न/संसोधन

+जƒी uोर फता- फारम

४०५

७८

प,रमाज-न/संसोधन

ह•ाkरण फाराम

४०६

४८

प,रमाज-न/संसोधन

खच- भएर जाने +जƒी खाता

४०७

५२

प,रमाज-न/संसोधन

खच- भएर नजाने (ख…े मालसामानको) +जƒी खाता

४०८

४७

प,रमाज-न/संसोधन

बन काड-

४०९

नभएको

नयाँ

+जƒी नसग- / Cम†ा फाराम

४१०

५०

प,रमाज-न/संसोधन

Page 53

संघ

देश थानीय

.स.

बवरण

कायम ने लेखा
फारम नं र

५

६

सा बक

.

म.ले.प.फारम

.
2
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+जƒी नरी^ण फाराम

४११

४९

+जƒी सहायक खाता

४१२

नभएको

नयाँ

+जƒी मौ‡ातको बा षG क ववरण

४१३

५७

प,रमाज-न/संसोधन

प,रमाज-न/संसोधन

मम-त, संˆार तथा संर^ण आवेदन फाराम

४१४

५३

प,रमाज-न/संसोधन

मम-त सˆार तथा संर^ण अCभलेख खाता

४१५

नभएको

नयाँ

भाडामा Bदएको/+लएको स„Zी अCभलेख कताब

४१६

५५,५६

प,रमाज-न/संसोधन

घर ज‰ाको लगत कताब

४१७

५३

प,रमाज-न/संसोधन

|Mर स„ Zको मूOाङकन फारम

४१८

नभएको

नयाँ

साव-ज नक नमा-ण लेखा स "ी फारमह$

५००

नमा-ण काय- लागत अनुमान

५०१

नभएको

नयाँ

परामश- सेवाको लागत अनुमान

५०२

नभएको

नयाँ

नापी कताब

५०३

१७१

प,रमाज-न/संसोधन

ठे ~ा स "ी बल

५०४

१६८

प,रमाज-न/संसोधन

आइटमवाइज काय- अCभलेख खाता

५०५

१६७

प,रमाज-न/संसोधन

ठे ~ागत अCभलेख/खाता

५०६

१६९

प,रमाज-न/संसोधन

ठे ~ा स "ी गो!ारा लगत

५०७

१९०

प,रमाज-न/संसोधन

भे,रएसन आदेश फारम

५०८

नभएको

नयाँ

भे,रएसन अCभलेख खाता

५०९

नभएको

नयाँ

काय- स„Œ तथा 0ीकार ) तवेदन

५१०

१७६

प,रमाज-न/संसोधन

डोर हा+जर फाराम

५११

१७३

प,रमाज-न/संसोधन

नापी कताब नय‚ण खाता

५१२

१७२

प,रमाज-न/संसोधन

)तीतपR अCभलेख खाता

५१३

नभएको

नयाँ

जनसहभा गतामा स„ाBदत काय-को ) तवेदन

५१४

नभएको

नयाँ

धरौटी स "ी फारमह$

६००

€ Qगत धरौटी खाता

६०१

१७०

प,रमाज-न/संसोधन

गो!ारा धरौटी खाता

६०२

११०

प,रमाज-न/संसोधन

धरौटीको ब@क नगदी कताब /Bहसाब खाता

६०३

नभएको

नयाँ

बैक )•ाभूती (Bank Guarantee) अCभलेख खाता

६०४

नभएको

नयाँ

सरकारी नकायले अ• नकायमा राखेको धरौटी खाता

६०५

नभएको

नयाँ

सरकारी नकायले अ• नकायमा राखेको धरौटीको गो!ारा खाता

६०६

नभएको

नयाँ

धरौटीको बZीय बवरण

६०७

१९

प,रमाज-न/संसोधन

६०८

नभएको

नयाँ

सरकार–ारा Bदइएको )•ाभूतीको अCभलेख खाता

७

..

ऋण तथा लगानी स "ी फारमह$

७००

ऋण स "ी फारम

७०१ देvख

आkरीक/वैदे+शक ऋण )ा*ी खाता

७०१

५८,५९

प,रमाज-न/संसोधन

आkरीक/बैदे+शक ऋण भुQानी खाता

७०२

नभएको

नयाँ

ऋण अCभलेख खाता

७०३

७५

प,रमाज-न/संसोधन

ऋण )वाहको अCभलेख

७०४

नभएको

नयाँ

आkरीक/बैदे+शक ऋण गो!ारा ) तवेदन

७०५

नभएको

नयाँ

˜े जरी ब™ ऋण खाता

७०६

३७

प,रमाज-न/संसोधन
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सरकारी ऋणपRको खाता

७०७

नभएको

अkर सरकारी ऋण खाता

७०८

नभएको

नयाँ

Bदघ-कालीन दाCयšको ववरण

७०९

नभएको

नयाँ

शेयर स "ी फारम

८

..

नयाँ

७५० देvख

ऋण लगानीको नकायगत खाता

७५०

नभएको

नयाँ

शेयर लगानी अCभलेख खाता

७५१

नभएको

नयाँ

वZीय उपकरणमा लगानीको अCभलेख खाता

७५२

नभएको

नयाँ

नकायगत शेयर लगानी सहायक अCभलेख खाता

७५३

नभएको

नयाँ

शेयर लगानीको गो!ारा ) तवेदन

७५४

नभएको

नयाँ

ऋण लगानीको गो!ारा ) तवेदन

७५५

नभएको

नयाँ

वैदे+शक संMामा भएको लगानीको गो!ारा अCभलेख खाता

७५६

नभएको

नयाँ

शेयर लगानीको आवCधक ) तवेदन

७५७

नभएको

नयाँ

ऋण लगानीको आवCधक ) तवेदन

७५८

नभएको

नयाँ

शेयर तथा ऋण लगानीको ए ककृत बा षG क ) तवेदन

७५९

नभएको

नयाँ

लेखा प,र^ण तथा बे$जु €वMापन स "ी फारमह$

८००

आk,रक/अ›kम लेखापरी^णबाट कायम बे$जुको लगत खाता

८०१

नभएको

नयाँ

बे$जुको काया-लयगत ) तवेदन

८०२

नभएको

नयाँ

बे$जुको केLीय काया-लयगत लगत

८०३

२०५

प,रमाज-न/संसोधन

बे$जुको काया-लयगत केLीय ) तवेदन

८०४

२०६

प,रमाज-न/संसोधन

बे$जु स„री^ण गो!ारा अCभलेख खाता

८०५

२०७

प,रमाज-न/संसोधन

आk,रक लेखाप,र^ण जाँचसूची

८०६

नभएको

नयाँ

नयाँ

आk,रक नय‚ण स "ी फारमह$

९००

वधुतीय )णाली )योगकता- ववरण, प,रवत-न र Mगन माग फारम

९०१

नभएको

वधुतीय )णाली )योगकता- ववरण, प,रवत-न र Mगन अCभलेख

९०२

नभएको

नयाँ

डाटा €कअप (Data Back up) )माणीकरण फारम

९०३

नभएको

नयाँ

रसीद नय‚ण खाता

९०४

११८

प,रमाज-न/संसोधन

सवारी साधन र मे+सन )योगको लगबुक

९०५

१

प,रमाज-न/संसोधन

प,रवारको दै नक mमण भZा सž"ी अCभलेख

९०६

१८९

प,रमाज-न/संसोधन

दै नक काय- स„ादन ववरण (Timesheet )

९०७

नभएको

नयाँ

mमणमा ख,टने पदाCधकारी वा कम-चारीको mमण अCभलेख खाता

९०८

नभएको

नयाँ

mमण ) तवेदन ढाँचा

९०९

नभएको

नयाँ

कम-चारी द•खत नमुना फारम

९१०

नभएको

नयाँ

ज£ा फारमह$

१४१
नयाँ

७८

प,रमाज-न/संसोधन

६३

नोटः माCथ उ¥ेvखत सा वकका फारमह$ खारे ज भइ- नयाँ )•ा वत फारमह$ लागू नेछन् ।
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............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
िनशाना छाप

म.ले.प. फारम नं:१०१
सािबकको फारम नं:११
काया, लयको
छाप

नगदी / 6ा9ी रिसद
िव तु ीय कारोवार संकेत नं :

रिसद नं :
िमितः…..../…../…..
आय बषः........

ी …………………………………………………………………………… बाट देहाय बमोिजम ज मा ..........................
, अ!रेपी …………………………………………………………………#ा$ भयो ।
6ा9ी शीषक
?.सं.
संकेत न बर
१

२

िववरण
३

बापत /
6योजन

रकम @

४

५

6ा9ीको मा:यम (नगद/चेक/ ब<क
भौचर/िव1ुतीय कारोवार/अ य)

६

चेक वा अ य िव ीय
उपकरणका हकमा
चेक नं वा अ य नं
७

ज मा रकम (अंकमा)
बुझाउनेको सहीः
,थायी लेखा नं:

िव1ुतीय रिसद जारी ह2दँ ाको हकमाः
ि#'ट िमितः

बुिझिलनेको सहीः
नामः................
दजाः................
कमचारी संकेत नं
ि#'ट गन)को नामः
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उBेCयः
जनु सक
ु ै कारोबार गदा, #ा$ हHने रकमलाइ, आ दानी जनाउन र लेखांकनको #ारि भक अिभलेख Bयवि8थत गन, ु नगदी / आ दानी रिसदको उVेYय
हो । यो फारम नगद/#ाि$ गदा, जारी ग:र'छ । नगदी रिसद काया, लय वा िनकायले आ दानी #ा$ गरे पिछ जारी ग:र'छ, स वि'धत कानुन र कर
कानुन अनुसार जारी ग:र'छ, नगद िज मा िलन िज मेवार अिधकारीले जारी गद, छ । यसरी ज मा भएको राज8व वा आ दानी िनयमनुसार बZकमा
ज मा गन, पु द, छ ।

फाराम भनE तFरकाः
१ "रिसद नं." मा नगदी वा आ दानी रिसदको हरेक आिथ, क वष, मा १ बाट शु गरी िसलेिसलेवार पमा रा5नपु द, छ ।
२ स बि'धत राज8व कुन आय बष, हो सो ले5नपु छ, ।
३ "िमित" मा कारोबार ग:रएको िमित ले5नपु छ, ।
िव तु ीय माOयमबाट रिसद जारी हHने भएमा िव तु ीय कारोबार संकेत नं. रा5नपु छ, । िव तु ीय संकेतलाइ, QR code /
४ bar code को पमा समेत ि#'ट गन, सिकनेछ ।
ु ाउने BयिC वा सं8थाको नाम र ठेगाना ले5नपु छ, ।
५ " ी....." को ठाउँमा काया, लयमा रकम बझ
"ज मा " मा कूल ज मा रकम अंकमा र "अ!रेिप" पिछ रकम अ!रमा ले5ने । बैदेिशक मdु ामा रकम #ा$ भएमा
६ स बि'धत बैदेिशक मdु ा जनाउने रकम शीष, क रा5नपु छ, ।
ु ार ले5दै जानपु छ, ।
७ महल नं. १ मा एक भ'दा बढी शीष, कमा आ दानी दािखला हHन आएमा Iम सं5या अनस
८ महल नं. २ मा स बि'धत राज8व उप शीष, क वा आ दानी संकेत नं. ले5नपु छ, ।
९ महल नं. ३ मा स बि'धत शीष, कको संि!$ िववरण वा नाम ले5नपु छ, ।
१० महल नं. ४ मा स बि'धत राN8व के बापत #ा$ भएको हो ले5नपु छ, ।
११ महल नं. ५ मा स बि'धत शीष, कमा आ दानी ग:रएको रकम ले5नपु छ, ।
१२ महल नं. ६ मा रकम कुन माOयमबाट #ा$ भएको हो ले5नपु छ, ।
१३ महल नं. ७ मा चेक वा अ'य माOयमबाट रकम #ा$ ग:रएको भए सोको नं. ले5नपु छ, ।
१४ ज मा रकम (अंकमा) उSलेख ग:रएको ठाउँमा कूल ज मा रकम अंकमा ले5नपु छ, ।
ु ाउनेको सही भ'ने ठाउँमा रकम बझ
ु ाउने BयिCको सही गराउनु पछ, ।
१५ बझ
१६ बिु झिलनेको सही भ'ने ठाउँमा रकम बिु झिलने BयिCले सही गरी दजा, लेिखएको ठाउँमा आUनो दजा, ले5नपु छ, ।
१७ िव तु ीय रिसद जारी हHदँ ाको हकमा ि#'ट ग:रएको िमित, ि#'ट गन)को नाम र कित पटक सो रिसद ि#'ट ग:रएको हो
सो #णालीबाट नै 8वतः पमा Bयव8था गन, पु छ, ।
१८ रिसद रV गन, पु न) भएमा सो रV ग:रएको सबै रिसद ठेलीमा नै रहनु पद, छ ।
१९ गिु Wएको िमितमा नगदी वा आ दानी रिसद जारी गन, ु हHदँ ैन ।
२०
नगदी/ आ दानी रिसदको अिभलेख नगदी रिसद िनय'eण खातामा रा5नपु द, छ । नगदी रिसद/ आ दानी िनय'eण
खातामा रिसद नं नदोहो:रने गरी 8पf अिभलेख राखी काया, लय #मख
ु बाट #मािणत गराउनु पद, छ । नगद/ आ दानी
रिसद छपाइ, को आदेश र छपाइ, भएको रिसद नं को सं5या काया, लय #मख
ु बाट #मािणत हHनु पद, छ ।
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संघ / 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
दै
िनक राज,व /आ दानी िकताब
आिथक वष २०.....साल

म.ले.प.फारम नं:१०२
सािबकको फारम नं: mmm

िमितः
आ दानी
?.सं.
१

रिसद नं/ब<क भौचर नं
२

ब<क कोड
३

ब<कको नाम
४

५

कै
िफयत

चेक/ ब<क भौचर/िब1ुतीय
कारोबार/अ य

नगद
६

७

क.आजको ज मा
ख.अिघIलो िदन स मको ज मा
ग. आज स मको ज मा (क+ख)
उBेCयः
काया, लयमा नगदी रिसद, बZक , िवभाNय कोष, सापटी वा अ'य कुनै पिन #कारको आ दानी ज मा भएमा संिचतकोषमा दािखला गरेको िववरण चढाउन यो
फारम #योग ग:र'छ । नगदी वा #ाि$को दैिनक िहसाब अिभलेख रा5नु यस खाताको उदेYय हो ।
फारम भनE तFरकाः
१.
आिथ, क वष, २०.... मा चालू आिथ, क वष, ले5नपु छ, ।
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.

िमित मा कारोबार आ दानी/#ा$ी भएको िमित ले5ने । यस खातामा #hयेक िदनको िववरण ब'ने भएकोले िमित ले5दा िसलेबार हHने गरी ले5नु
पद, छ ।
महल नं. १ मा एकभ'दा बढी रिसद नं./बZक भौचर नं.को िववरण #िविf गदा, Iम िमलाइ, ले5नपु छ, ।
महल नं. २ मा #ाि$का रिसद नं. वा बZक भौचर नं. भए उC नं. ले5नपु छ, ।
महल नं. ३ मा दािखला भएको बZकको संकेत नं ले5नपु छ, ।
महल नं. ४ मा दािखला भएको बZकको नाम ले5नपु छ, ।
महल नं. ५ मा #ाि$ भएको रकम नगद मै #ा$ भएमा यस महलमा ले5नपु छ, ।
महल नं. ६ मा नगद बाहेक अ'य माOयमबाट #ा$ भएमा सो अ'य माOयम के हो ले5नपु छ, ।
महल नं. ७ मा आ दानी/राज8व खातामा आवYयक अ'य कुनै संकेत, िटlपणी वा अ'य के ही िववरण भए सो ले5नपु छ, ।
क. हरफको आजको ज मा मा आ दानीको दबु ै महलको जोडज मा ले5नपु छ, ।
ख. हरफमा अिघSलो िदन स मको ज मा ले5नपु छ, ।
ग. हरफमा आजको ज मा र अिघSलो िदनको ज माको जोड गरेर ले5नपु छ, ।
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नेपाल सरकारको
छाप

म.ले.प.फारम नं:१०३
सािबकको फारम नं: १०क

संघ / 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड :………………………
गोLारा भौचर (राज,व)

#देश/8थािनय
सरकारको छाप

िमित :………………………….
गो.भौ.न.:…………………………
िव तु ीय कारोवार नं:
?.सं. संकेत / उप-शीषक नं बर
१

२

कारोवारको Qयहोरा

खाता पाना नं

डेिवट

?े िडट

३

४

५

६

ज मा
ज मा रकम अ!रमा......................................................................................... ।
कारोवारको संिM9 Nयहोरा
( ............................................................ । )
कारोबारको पfु ् याइ, िववरण फारम नं....मा भरी संलoन ग:रएको छ ।
(राज,व/6ा9ी 6योजनको लागी)
रिसद नं
बैक भौचर नं
रकम अंकमा
तयार गन) : ………………
दजा, : ………………………
िमित : ………………………

पेश गन) : ………………………
दजा, : ………………………
िमित : ………………………

8वीकृ त गन) : …………………
दजा, : ………………………
िमित : ………………………

(राज8व, खच, र िविवध गोqारा भौचर एकै समान हHने भए तापिन कारोवारको #कृ ितका आधारमा राज8वलाइ, फरक फारम नं र खच, तथा िविवध भौचरलाइ, फरक फारम नं
तोिकएको छ । भन) त:रका फरक र सा'दिभ, क हHने भएकोले राज8वको फारम भन) त:रकामाe उSलेख ग:रएको छ ।)
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उBेCय
यो आ दानी /राजq, िबिनयोजन (खच, , िबिsय Bयव8था), िबिबध खच, आिद सबैको कारोवार हHदँ ा #योग ग:रने #ारि भक अिभलेख हो । गोqारा भैाचरको उVेYयm सवै
#कारका कारोवारलाइ, #ारि भक अिभलेख गरी खाता, िकताब आिदमा #िविfका लािग आधार 8थािपत गन, ु हो । यसका साथै कारोवार गन)लाइ, कारोवारको िव8तृत िववरणका
साथ िज मेवारी बहन गन, लगाउनु पिन यसको उVेYय रहेको छ । यिह उVेYय प:रपूित, को लागी गोqारा भौचरमा कारोवार िमित, सं5या, उपशीष, क सिहत प:रचय भैाचर तयार
गन) र 8वीकृ त गन)को द8तखत, िमित र दजा, Bयव8था ग:रएको छ ।
6योजन
आिथ, क घटना र कारोबारको पिहचान भए पिछ #ार भीक अिभलेख खडा गन) । राज8व वा आ दानी #ाि$ ,खच, िसज, ना गन) िबल भपा, इ, #ा$ भए पिछ तयार ग:र'छ ।यसैका
आधारमा अ खाताह र अिभलेखह मा कारोबार #िविf ग:र'छ ।
फारम भनE तFरका
राजL कारोवारको लािग भौचर भनE तFरका
१ Iम सं5या खल
ु ाउने
२ राजqको लािग कुन राजq संकेत नं र उप शीष, क अ'तग, त राजq दािखला भएकोहो सो संकेत खल
ु ाउने
३ rयहोरा अ'तग, त राजq उपशीष, क खल
ु ाउने
४ स बि'धत राजq उपशीष, क अनस
ु ारको खाता पाना नं. समेत खल
ु ाउने
५ #ा$ राजq रकमलाइ, Iे िडट महलमा चढाउने र अ'य समायोजनको िवषय भएमा रा5ने ।
६ राजq भौचर भदा, काय, Iम नं , भC
ु ानी आदेश नं र अ'य रा5नु पद)न तर चेक आदीबाट #ा$ भएको िववरण रा5नु पद, छ।
७ भौचरमा भएको कुल रकम अ!रमा समेत खल
ु ाउनु पद, छ ।
८ पेश गन) र सदर गन) दबु ैको ह8ता!र र िमित उSलेख गन) पद, छ ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:१०४
सािबकको फारम नं: mmm

राज,व/आ दानीको शीषकगत खाता
िमित…देिख… स म
राज,व/आ दानीको संकेत नं:
राज,व/आ दानीको शीषक:

रिसद नं

िमित
१

२

पृS संTयाः
आिथक बष:

िववरण
३

ब<क दािखला (डेिबट
)

राज,व संकलन
(?े िडट)

४

५

बाँकU मौVदात
ज मा
उBेCय
काया, लयका िविभ'न #कारका कारोवारलाइ, अिभलेख गरी Bयवि8थत पमा रा5नु नै यस खाताको उदेYय हो । गोqारा भैाचरका आधारमा
स बt कारोवार अनस
ु ारको खातामा अिभलेख गन, पु द, छ । राजq तथा अ'य स बि'धत कारोवारह को एिककृत आिथ, क संकेत बिग, करण र
rया5याका आधारमा रकम #िवfी गन, यो खाता तयार ग:र'छ । राज8व आ दानीलाइ, बगuकरण गन, ु ।

फारम भनE तFरकाः
१ िमित...देिख...स म मा यस खाता कुन िमितदेिख कुन िमितस मको हो ले5नपु छ, ।
२ राज8व आ दानीको संकेत नं मा राज8वको शीष, क नं. ले5नपु छ, ।
३ राज8व/आ दानीको शीष, क मा राज8व/आ दानीको शीष, कको नाम ले5नपु छ, ।
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४ यस खाता एकभ'दा अिधक #w भएमा पwृ सं5या ले5ने । यसमा शु पwृ एक देिख शु भइ, Iिमक पमा ले5नु पछ, । यस
खातालाइ, सUटवेयर #णाली माफ,त रािखएमा सो पwृ सं5या देिखने गरी आउने Bयव8था गन, पु छ, ।
५ आिथ, क वष, मा चालू आिथ, क वष, ले5नपु छ, ।
६ महल नं. १ मा राज8व #ाि$को िमित ले5नपु छ, ।
७ महल नं. २मा राज8व #ाि$को रिसद नं. ले5नपु छ, ।
८ महल नं. ३ मा राज8वको िववरण खल
ु ाउनपु छ, ।
९ महल नं. ४ मा नगद #ाि$ भएको राज8व बZक दािखला भएमा यस डेिवट महलमा चढाउनु पछ, ।
१० महल न.. ५ मा राज8व वा आ दानी #ाि$ भएको रकमलाइ, चढाउनु पछ, ।
११ बाँकv मौNदात हरफमा Iे िडटबाट डेिबट रकमको अंक घटाइ, खदु रकम ले5नु पद, छ ।
१२ ज मा रकममा महल ४ को र महल ५ को जोड ज मा स बि'धत महलह मा ले5नपु छ, ।
१३ यो खाता राज8व शीष, क अ'तग, तको िववरण #ा$ गन, को लािग तयार ग:र'छ ।
१४ डेिवट र Iे िडट महलमा रकम रा5दा लेखाको सव, मा'य िसtा'त अनु प गन, ु पद, छ ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:१०५
सािबकको फारम नं: १०८

राज,व आ दानीको दै
िनक गोLारा खाता
२०...............साल ............ मिहना
आिथ, क वष, :
िमित

गोLारा भौचर नं

१

२

िववरण

िववरण
आ दानी/राज,व उपशीषक
,थायी लेखा नं .........
.........
३
४

.........

.........

.........

ज मा

कै
िफयत

५

६

आजको ज मा
अिघSलो िदन स मको ज मा
आज स मको ज मा
मािथ उSलेिखत Bयहोरा िठक छ भिन #माणीत गन)
तयार गन)को द8तखत
राज8व/आिथ, क #शासन #मख
ु को द8तखत
नाम :
नाम :
दजा, :
दजा, :
िमित :
िमित :
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#मािणत गन) काया, लय #मख
ु को द8तखत

नाम :
दजा, :
िमित :

उBेCय
दैिनक नगद तथा बZक भौचर माफ,त #ा$ भएको राज8व आ दानीलाइ, गोqारा भौचर तयार गरी शीष, कगत आ दानी जनाउन यो फारम #योग ग:र'छ । राज8व आ दानीको एिककृत
िहसाब रा5न यस खाताको मूल उदेYय हो ।

फारम भनE तFरकाः
१ आिथ, क वष, मा चालू आिथ, क वष, ले5नपु द, छ ।
२ २०.....साल.....मिहना लेिखएको ठाउँमा वष, र मिहना कुन हो सो ले5नपु छ, ।
३ महल १ मा राज8व #ाि$को िमित ले5नपु छ, ।
४ महल २ मा #ाि$को राज8व बZक भौचर नं/ िवधतु ीय संकेत उSलेख गन, पु छ, ।
५ महल ३ मा #ाि$को माOयम नगदी, बZक के हो सो उSलेख गन, पु छ, ।
६ महल ४ मा #ाि$को िववरण ले5नपु छ, ।
७ महल ५ मा आवYयक राज8व शीष, क अनस
ु ार धेरै महलह हH'छन् र ती हरेक शीष, कको शीष, कगतको रकम Iमैसंग फरक फरक महलमा रा5दै जानपु छ, ।
८ महल ६ मा महल ५ मा रहेका शीष, कगत रकमह को जोड ज मा गन, पु छ, ।
९ महल ७ मा हरफमा लेिखएको िववरण बारे कुनै नोट वा िटlपणी भए सो ले5ने ठाउँ हो ।
१० आजको ज मा हरफमा महल ५ को शीष, कह को जोड ज मा गन, पु छ, ।
११ अिघSलो िदनस मको ज मामा अिघSलो िदनस मको ज मा रकम ले5नपु छ, ।
१२ आजस मको ज मा हरफमा मािथका हरफ आजको ज मा र अिघSलो िदनस मको ज मा रकमलाइ, जोडेर ले5नपु छ, ।
१३ तयार गन), आिथ, क #शासन #मख
ु र काया, लय #मख
ु को आवYयक 8थानमा नाम, दजा, र िमित खल
ु ाइ, द8तखत गन, पु छ, ।
१४ #hयेक िदन नगद तथा बZक भौचरहxबाट #ा$ भएको राजq रकमलाई गोqारा भौचर तयार गरी शीष, कगत आ दानी जनाउनु पद, छ ।
१५ राजq आ दानी जनाएका स पूण, गोqारा भौचरहx बZक नगदी िकताबमा र यस खातामा #िविf गन, ु पद, छ ।

Page 65

संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:१०६
सािबकको फारम नं: १०८ (क)

राज,व आ दानीको दै
िनक नगद 6ा9 गोLारा खाता
२०...............साल ............ मिहना
काया, लय कोड नं:
आिथ, क वष, :
िमित
१

आ दानी रिसद नं
२

बझ
ु ाउनेको नाम र िववरण
िववरण वा नाम

,थायी लेखा नं

.........

३

आ दानी/राज,व उपशीषक
.........
.........
.........
४

ज मा रकम

कै
िफयत

५

६

.........

आजको ज मा
अिघSलो िदन स मको ज मा
आज स मको ज मा
मािथ उSलेिखत Bयहोरा िठक छ भिन #माणीत गन)
तयार गन)को द8तखत
नाम :
दजा, :
िमित :

राज8व/आिथ, क #शासन #मख
ु को द8तखत
नाम :
दजा, :
िमित :
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काया, लय #मख
ु को द8तखत

नाम :
दजा, :
िमित :

उBेCय
दैिनक नगदबाट #ा$ भएको राज8व आ दानीलाइ, गोqारा भौचर तयार गरी शीष, कगत आ दानी जनाउन यो फारम तयार #योग ग:र'छ । यसले राN8व आ दानीको गोqारा खाता तयार गन,
मVत गद, छ। दैिनक नगद #ाि$को एिककृत िहसाब रा5न यस खाताको उदेYय हो ।
फारम भनE तFरकाः
१ आिथ, क वष, मा चालू आिथ, क वष, ले5नपु द, छ ।
२ २०.....साल.....मिहना लेिखएको ठाउँमा वष, र मिहना कुन हो सो ले5नपु छ, ।
३ महल १ मा राज8व #ाि$को िमित ले5नपु छ, ।
४ महल २ मा #ाि$को राज8व बZक भौचर नं/ िवधतु ीय संकेत उSलेख गन, पु छ, ।
६ महल ३ मा #ाि$को िववरण ले5नपु छ, , साथै PAN नं समेत ले5नपु द, छ ।
७ महल ४ मा आवYयक राज8व शीष, क अनस
ु ार धेरै महलह हH'छन् र ती हरेक शीष, कको शीष, क गतको रकम Iमैसंग फरक महलमा रा5दै जानपु छ, ।
८ महल ५ मा महल ४ मा रहेका शीष, कगत रकमह को जोड ज मा गन, पु छ, ।
९ महल ६ मा हरफमा लेिखएको िववरण बारे कुनै नोट वा िटlपणी भए सो ले5ने ठाउँ हो ।
१० आजको ज मा हरफमा महल ४ को शीष, कह को जोड ज मा गन, पु छ, ।
११ अिघSलो िदनस मको ज मामा अिघSलो िदनस मको यस गोqारा खाताको ज मा रकम ले5नपु छ, ।
१२ आजस मको ज मा हरफमा मािथका हरफ आजको ज मा र अिघSलो िदनस मको ज मा रकमलाइ, जोडेर ले5नपु छ, ।
१३ तयार गन), आिथ, क #शासन #मख
ु र काया, लय #मख
ु को आवYयक 8थानमा नाम, दजा, र िमित खल
ु ाइ, द8तखत गन, पु छ, ।
१४ #hयेक िदन नगद तथा बZक भौचरहxबाट #ा$ भएको राजq रकमलाई गोqारा भौचर तयार गरी शीष, कगत आ दानी जनाउनु पद, छ ।
१५ राजq आ दानी जनाएका स पूण, गोqारा भौचरहx बZक नगदी िकताबमा र यस खातामा #िविf गन, ु पद, छ ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
राज,व आ दानीको दै
िनक ब<क भौचर 6ा9 गोLारा खाता
२०...............साल ............ मिहना

म.ले.प.फारम नं:१०७
सािबकको फारम नं: १०८ (ख)

काया, लय कोड नं:
आिथ, क वष, :
िमित

राज,व ब<क भौचर नं/
िवधुतीय संकेत

आ दानी
रिसद नं

१

२

३

िववरण, बुझाउनेको ,थायी लेखा
नाम ठेगाना र िववरण
नं
४
५

.........
६

आ दानी/राज,व उपशीषक
.........
.........
......... ......... .........
७
८
९
१०
११

ज मा

कै
िफयत

१२

१३

आजको ज मा
अिघSलो िदन स मको ज मा
आज स मको ज मा
मािथ उSलेिखत Bयहोरा िठक छ भिन #माणीत गन)
तयार गन)को द8तखत
नाम :
दजा, :
िमित :

राज8व/आिथ, क #शासन #मख
ु को द8तखत
नाम :
दजा, :
िमित :
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काया, लय #मख
ु को द8तखत

नाम :
दजा, :
िमित :

उBेCय
दैिनक नगदबाट #ा$ भएको राज8व आ दानीलाइ, गोqारा भौचर तयार गरी शीष, कगत आ दानी जनाउन यो फारम #योग ग:र'छ । यसले राज8व आ दानीको गोqारा खाता तयार गन, मVत गद, छ । बZक
माफ,त #ा$ राज8व/आ दानीको दैिनक अिभलेख रा5नु ।
फारम भनE तFरकाः
१ आिथ, क वष, मा चालू आिथ, क वष, ले5नपु द, छ ।
२ २०.....साल.....मिहना लेिखएको ठाउँमा वष, र मिहना कुन हो सो ले5नपु छ, ।
३ महल १ मा राज8व #ाि$को िमित ले5नपु छ, ।
४ महल २ मा #ाि$को राज8व बZक भौचर नं/ िवधतु ीय संकेत उSलेख गन, पु छ, ।
५ महल ३ मा #ाि$को माOयम नगदी, बZक के हो सो उSलेख गन, पु छ, ।
६ महल ४ मा #ाि$को िववरण ले5नपु छ, ।
७ महल ५ 8थायी लेखा नं. ले5नु पछ, ।
८ महल ६ मा आवYयक राज8व शीष, क अनस
ु ार धेरै महलह हH'छन् र ती हरेक शीष, कको शीष, क गतको रकम Iमैसगं फरक महलमा रा5दै जानपु छ, ।
९ महल ७ मा महल १२ मा रहेका शीष, कगत रकमह को जोड ज मा गन, पु छ, ।
१० महल ८ मा हरफमा लेिखएको िववरण बारे कुनै नोट वा िटlपणी भए सो ले5ने ठाउँ हो ।
११ आजको ज मा हरफमा महल १२ को शीष, कह को जोड ज मा गन, पु छ, ।
१२ अिघSलो िदनस मको ज मामा अिघSलो िदनस मको ज मा रकम ले5नपु छ, ।
१३ आजस मको ज मा हरफमा मािथका हरफ आजको ज मा र अिघSलो िदनस मको ज मा रकमलाइ, जोडेर ले5नपु छ, ।
१४ तयार गन), आिथ, क #शासन #मख
ु र काया, लय #मख
ु को आवYयक 8थानमा नाम, दजा, र िमित खल
ु ाइ, द8तखत गन, पु छ, ।
१५ #hयेक िदन नगद तथा बZक भौचरहxबाट #ा$ भएको राजq रकमलाई गोqारा भौचर तयार गरी शीष, कगत आ दानी जनाउनु पद, छ ।
१६ राजq आ दानी जनाएका स पूण, गोqारा भौचरहx बZक नगदी िकताबमा र यस खातामा #िविf गन, ु पद, छ ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:१०८
सािबकको फारम नं: २३

राज,व आ दानी ब<क/नगदी िकताब
२०.......साल ..... मिहना

?.सं.
१

गोLारा
भौचर नं
२
गत बष, को नगद

िववरण

राज,व/आ दानी
संकेत नं

डेिबट

नगद
?े िडट

बाँकU

डेिबट

ब<क
?े िडट

बाँकU

डेिबट

३

४

५

६

७=५-६

८

९

१०=८-९

११

राज,व/िविवध खाता
?े िडट
बाँकU
१२

ज मा बाँकU

कै
िफयत

१३=११-१२ १४=७+१०+१३

क. यो मिहनाको ज माः
ख.अिघSलो मिहना स मको ज माः
ग. यो मिहना स मको ज मा (क+ख):

तयार गन)को द8तखतः
नाम :
दजा, :
िमित :

राज8व/आिथ, क #शासन #मुखको द8तखतः
नाम :
दजा, :
िमित :

उBेCय
िनकायले संकलन गरेको Iिमक राजq/आ दानीह अव8था, बZक दािखला र नगद मौNदातको आविधक िववरण #ा$ गन, यो फारामको #योग ग:र'छ ।
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काया, लय #मुखको द8तखतः
नाम :
दजा, :
िमित :

१५

१. काया, लयले पेश गन) राज8व स ब'धी मािसक :रपोट, को आधारमा मािसक xपमा यस खातामा अिभलेख रा5नु पन)छ
२. मािसक यस
:रपोट,बZको नगदी
कूल िकताब
आ दानी#hयेमहलमा
क मिहनाको
उSलेखलािग
भएको
रािख'छ
रकमको
। २०....साल....मिहना
आधारमा स बि'धतभएको
मिहनास
8थानमा
मको वष,
राज8व
र मिहना
रकमको
ले5नुअिभले
पछ, ।ख रा5नु पन)छ ।
२ महल १ मा िववरणह Iम सं5या १ बाट शु भइ, िसलिसलेबार पमा िववरण रा5दै जानुपछ, ।
३ महल २ मा नगदी आ दानीको #कार छनौट गनु, पद, छ । आ दानीको #कारमा बZक #ाि$ वा नगद #ाि$ के हो सो खुलाउनुपछ, ।
४ महल ३ मा आ दानीको शीष, क खुलाउनुपछ, ।
५ महल ४ मा आ दानीको संकेत नं. खुलाउनुपछ, । ज8तैः १११११, ११११२, ११११३ आदी।
६ महल ५ मा राज8व नगदमा #ा$ भएमा डेिवटमा ले5नुपछ, ।
७ महल ६ मा नगद #ाि$को रकम बZक दािखला ग:रँदा Iे िडट ग:र'छ र यस महलमा चढाइ'छ ।
८ महल ७ मा हरफमा रहेको महल ५ बाट महल ६ को अंक घटाइ, बाँकv रकम रािख'छ ।
९ महल ८ मा आ दानी नगदै #ा$ नभइ, बZकमा राज8व #ा$ भएमा यस महलमा चढाइ'छ ।
१० महल ९ मा बZक दािखला भएको रकम बZक खातामा कम हHने गरी िझ~दा वा समायोजन गदा, यस Iे िडट महलमा चढाइ'छ ।
११ महल १० मा महल नं. ८ को डेिवट महलबाट महल नं. ९ को Iे िडट महल घटाउँदा आउने बाँकv रकम लेिख'छ ।
१२ महल ११ र १२ मा आ दानी तफ, िविवघ समायोजन भएमा यस महलमा चढाइ'छ । ज8तै राज8व शीष, कमा समायोजन, eुटी सुधार आदी
१३ महल १३ मा महल नं. ११ को डेिवट महलबाट महल नं. १२ को Iे िडट महल घटाउँदा आउने बाँकv रकम लेिख'छ ।
१४ महल १४ मा महल ७ को नगदमा रहेको रकम र महल १० को बZक रकमको बाँकv मौNदातलाइ, जोडेर ले5नुपछ, ।
१५ महल १५ मा हरफमा के ही कै िफयत भएमा सो उSलेख गन) ठाउँ हो ।
१६ यो मिहनाको ज मा हरफमा नगद बाँकv महलको, बZक बाँकv महलको र ज मा बाँकv महलको मािसक जोड ज मा ले5नुपछ, ।
१७ अिघSलो मिहनास मको ज मा हरफमा अिघSलो मिहनाको जोड ज मा सानु,पछ, ।
१८ यस मिहनास मको ज मा हरफमा मािथका दइु , हरफ यो मिहनाको ज मा र अिघSलो मिहनास मको ज मा रकमको जोड गरेर ले5नुपछ, ।
१९ यस राज8व आ दानी बZक नगदी िकताब मािसक पमा #hयेक मिहना ले5नुपछ, ।
२० तयार गन)को, आिथ, क #शासन #मुख र काया, लय #मुखको नाम, पद र िमित खुलाइ, द8तखत गनु,पद, छ ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:१०९
सािबकको फारम नं: १५क

राज,वको ब<क िहसाब िमलान िववरण
२०.......साल ..... मिहना
मिहनाः
ब<कको नामः

खाता नं:

बZक िववरणमा उSलेिखत कुल मौNदात
•े8ता अनस
ु ार बZक मौNदात
फरक रकम @
फरक रकमको िववरण
िमित
भौचर नं
१
२

कारण
३

रकम
४

ज मा
उBेCय
राजq •े8ता अनस
ु ार बZक मौNदात र बZक िववरणमा उSलेिखत कुल मौNदातमा भएका फरकह का कारणह सिहतको िववरण
तयार गरी िहसाब िमलान गन, यो फारामको #योग ग:र'छ ।
फारम भनE तFरकाः
१ २०....साल....मिहना भएको 8थानमा चालू वष, र मिहनाको नाम ले5नपु छ, ।
२ मिहना लेिखएको 8थानमा िहसाब िमलान गन, खोिजएको मिहनाको नाम ले5नपु छ, ।
३ बZकको नाम मा िहसाब िमलान ग:रने बZकको नाम ले5नपु छ, ।
४ खाता नं. मा िहसाब िमलान गन, लािगएको बZकको खाता नं. ले5नपु छ, ।
५ बZक िववरणमा उSलेिखत कुल मौNदात भ'ने हरफमा मिहनाको मसा'तमा उC बZकमा रहेको मौNदात रकम उSलेख गन, पु छ, ।
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६ •े8तामा उC बZकको मिहना मसा'तको अि'तम मौNदात कित छ सो उSलेख गन, पु छ, ।
७ फरक रकम मा बZकको मौNदात र •े8ताको मौNदात बीचको फरक रकम उSलेख गन, पु छ, ।
८ महल १ मा फरक रकमको कारण अनस
ु ारको िववरण किहले कुन िमितको हो सो िमित ले5नपु छ, ।
९ महल २ मा फरक रकमको लेखा •े8ताको भौचर नं. ले5नपु छ, ।
१० महल ३ मा फरक पन, क
ु ो कारण (िववरण) उSलेख गन, पु छ, ।
११ महल ४ मा उC हरफको िमितमा रहेको उC भौचर नं. अनस
ु ारको रकम ले5नपु छ, ।
१२ ज मा हरफमा रकम महलको ज मा जोड गरेर ले5नपु छ, ।
१३ यस िहसाब िमलान फाराम #hयेक मिहना लािग #hयेक बZक खाताको लािग तयार गन, ु पद, छ ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:११०
सािबकको फारम नं: mmm

राज,व-आ दानीको आिथक िववरण /फाँटबारी
आिथ, क बष, : २०......../०...........
राज,व संकेत िववरण
नं
१

२
क. गत िबगत बष, को नगद मौNदात अSया
ख. गत िबगत बष, को नगद मौNदात दािखला
ग. गत आ.व.स मको ज मा (क+ख)
चालु आ.व को

यस बषको राज,व
आ दानी

संिचत कोष
दािखला रकम

नगद मौVदात

कै
िफयत

३

४

५

६

घ.चालु आ.व.को ज मा
ङ. यस बषको नगद मौVदात (ग+घ)
च. ब<क अनस
ु ारको राज,व
फरक पन, क
ु ो कारण राज8व बZक िहसाब िमलान िववरणमा उSलेख गन, पु न)छ ।
गतिबगत बष, को दािखला भौचर रकम (सोझै बZक दािखला आ दानी जनाइ, एको )
िववरण
रकम

तयार गनEको द,तखतः
नाम, थर :
दजा, :
िमित :

6माणीत गनEको द,तखतः
नाम, थर :
दजा, :
िमित :
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उBेCय
एक आिथ, क वष, मा कित राज8व आ दािन भइ, कित संिचत कोष दािखला भयो र हाल नगद मौNदात र लगत बाँिक कित छ भिन थाहा पाउन यो आिथ, क िववरण
तयार ग:र'छ ।
फारम भन^ तरीकाः
१ राजqको अिभलेखको एकमुf #ितवेदन गन) फारम हो । यसमा काया, लयले #ा$ गरेको आ दानी र संिचत कोषमा दािखला गरेको रकमह उपयुC महलमा चढाउनु पद, छ ।
२ संिचत कोष दािखला ग:र बाँकv हHन आएको रकम, गत बष, को नगद मौNदात रकम स बि'धत महलमा चढाउनु पद, छ।
३ यस फाँटबारीले राज8व अिभलेखको एकमुw #ितवेदन #8तुत गद, छ ।
४ आिथ, क वष, २०…/०... भएको 8थानमा चालू आिथ, क वष, कित हो सो लेिख'छ ।
५ यसमा अिभलेख रा5दा शु मा अिघSलो वष, को अ.Sया. गनु,पद, छ । अSया क,ख र ग हरफमा गनु,पद, छ ।
६ गत वष, को नगद बाँकv रकम अSया गरी महल नं. ५ को "क" हरफमा ले5नुपछ, ।
७ गत वष, को बाँकv नगद "क" हरफमा अSया गरेको रकम सि€चत कोष दािखला भएमा महल नं. ४ को "ख" हरफमा ले5नुपछ, ।
८ "ग" हरफ मा मािथ महल ४ र महल ५ को ज मा रकम ले5नुपछ, ।
९ महल १ मा चालू आ.व.को भ'ने हरफभ'दा मुिन रहेर महल १ मा राज8व संकेत नं. ले5नुपद, छ । यसमा चालू वष, को लािग राज8व संकेत लेिख'छ ।
१० महल २ मा िववरणको लािग राज8व संकेत को नाम ले5नुपद, छ ।
११ महल ३ मा राज8व आ दानीको शीष, कको वष, भरीको ज मा रकम ले5नुपद, छ ।
१२ महल ४ मा राज8व #ा$ रकम सि€चत कोषमा दािखला ग:रएको अव8थामा यस महलमा ले5नुपछ, ।
१३ महल ५ मा राज8व #ा$ ग:रएको रकम सि€चत कोष दािखला नभएमा नगद बाँकv रह'छ । यसरी बाँकv रहेको रकम यस महलमा चढाउनुपछ, ।
१४ महल ६ मा हरफमा रािखने राज8व #ाि$ र सि€चत कोष दािखला रकममा कु नै कै िफयत रहेमा यस महलमा उSलेख गनु,पछ, ।
१५ घ हरफमा चालु वष, को ज मा राज8व रकम, सि€चत कोष ज मा दािखला र नगद बाँकv रकमको जोड ज मा गनु,पछ, ।
१६ ङ हरफमा चालु वष, को ज मा रकम (घ हरफ) र गत वष, को ज मा रकम (ग हरफ) को जोड ज मा गरी ले5नुपछ, ।
१७ च हरफमा बZक अनुसार कित राज8व देिखएको छ सो ले5ने ठाउँ हो ।
१८ यस फारामले राज8वको वािष, क आिथ, क िववरण #8तुत गद, छ ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:१११
सािबकको फारम नं: mmm

करदाताको लगत
8थायी लेखा न.
करदाता(BयिC/सं8था/िनकाय)को नामः
ठेगानाः
कारोबारको िकिसमः
कारोबारको #कृ ितः
?.सं.
१

िमित रिसद/भौचर नं आ दानी/राज,व कारोबारको िववरण र आय
शीषक
बष
२

३

४

५
गत बष स मको अIया

ज मा रकम कर छु ट/सह2िलयत
६

द`ड
जFरवाना

ज मा कर रकम

असुली रकम

असुल ह2न बाँकU

अaीम 69ी

आय बष

८

९

१०

११

१२

१३

७

यस आ.व.को

यस आ.व.को ज मा
यस आ.व.स मको ज मा
उBेCय
स पूण, सरकारी तह का िनकायह मा राजqको BयिCगत लगत रािख स बि'धत जानकारीह ज8तै शुSक, #ाि$, द‚ड तथा बाँकv िववरणह #ा$ गन, यो फारामको #योग गनु, पद, छ । करदाताको BयिCगत लगत रा5नु ।
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फारम भनE तFरकाः
१ यस फाराम #hयेक करदाताको लािग रािख'छ । hयसैले पिहलो #िविfमा करदाताको नाम ले5ने ठाउँमा करदाता BयिC, सं8था वा िनकाय जेसक
ु ै भएपिन उC करदाताको नाम ले5नुपछ, ।
२ ठेगाना मा करदाताको ठेगाना ले5नुपछ, ।
३ कारोबारको िकिसम मा करदाताको कारोबारको िकिसम उSलेख गनु,पछ, ।
४ कारोवार के क8तो #कृ तीको हो सो कारोवार #कृ ितमा हरमा उSलेख गन) ।
५ फारामको दािहने भागमा रहेको ठाउँमा भुCानीको #कार र अ'य कर िनधा, रण िववरण समावेश ग:र'छ ।
६ प:रचय नं. मा करदाताको प:रचय नं. ले5नुपछ, ।
७ फाइ, ल नं. मा उC करदाताको कित औ ं फाइ, ल नं. हो सो ले5नुपछ, ।
८ कर भुCानी मािसक, eैमािसक, चौमािसक, अध, बािष, क, वािष, क कु न िकिसमको हो सो भुCानी अविधमा ठीक िच'ह लगाउनुपछ, ।
९ करको #कारमा #ाि$ वा राज8व कर, सेवाशुSक, महसुल, द8तुर, रोयSटी वा अ'य मOये कु न #कारको हो सो बारे कोwमा ठीक िच'ह लगाउनुपछ, ।
१० करको #कार भ'ने हरफमा ठीक िच'ह लगाइए पिछ उC ठीक िच'ह लगाइएका शीष, कमा के कित #ितशतको राज8व वा अ'य शीष, क अनुसारको दर हो सो दर #ितशतमा उSलेख गनु,पछ, ।
११ करको #कार भ'ने महलमा 'यूनतम प:रमाणमा 'युनतम रकम लाoने 'युनतम प:रमाण/यूिनट/अंक के हो सो कर महलमा लेिख'छ । ज8तै िबजुली बsीको 'यूनतम यूिनटमा एउटा 'यूनतम शुSक लाoने भएमा सो 'यूनतम यूिनट लेिख'छ ।
१२ अित:रC प:रमाणमा करदाताको 'यूनतम प:रमाणभ'दा अिधक खपत भएमा (वा 'यूनतम अंकको Bयव8था नभएमा समेत) सो 'यूनतमभ'दा बढी भएको प:रमाण/यूिनट/अंक सोही हरफको कर महलमा ले5नुपछ, ।
'युनतम रकम हरफमा मािथ 'यूनतम प:रमाण हरफमा उC 'यूनतम अंक वा यूिनट लेखेमा सो 'यूनतम अंकको एकमुw शुSक के हो सो यस 8थानमा ले5नुपछ, । (ज8तैः िबजुली बsीको 'यूनतम २० यूिनटमा लाoने 'युनतम (शुSक)
१३ रकम ८० )
१४ अित:रC दर भ'ने हरफमा मािथ अित:रC प:रमाण हरफमा अंक/यूिनट/प:रमाण उSलेख भएमा सो प:रमाणको दर कर महलमा पन) गरी यस हरफमा ले5नुपछ, ।
१५ अित:रC दरह हरफमा अ'य अित:रC दर अनुसारको कर, शुSक वा अ'य रकम असुली गनु,पन) भएमा यहाँ लेिख'छ ।
१६ छुट/सहHिलयत दर भ'ने हरफमा करदातालाइ, लाoने कर तथा शुSक रकममा कु नै छुट वा सहHिलयत िदनुपरेमा यहाँ उC सहHिलयतको दर वा #ितशत उSलेख गनु,पछ, ।
१७ ज:रवानाको दर हरफमा कर दातालाइ, लाoने ज:रवानाको दर वा #ितशतलाइ, उSलेख गनु,पछ, ।
१८ शुSकको दर भ'ने हरफमा अ'य शुSक करदातालाइ, लाoने भएमा यस हरफमा उC शुSकको दर वा #ितशत उSलेख गनु,पछ, ।
१९ महल १ मा #ाि$का शीष, क वा एक भ'दा धेरै रिसद बाट भएमा िसलिसलेबार हHने गरी Iम सं5या १ देिख Iमशः ले5दै जानुपछ, ।
२० महल २ मा िमित उSलेख गनु,पछ, ।
२१ महल ३ मा रिसद वा भौचर नं. ले5नुपछ, ।
२२ महल ४ मा तोिकएको रिसद वा भौचरको #ाि$ वा राज8वको शीष, कलाइ, ले5नुपछ, ।
२३ महल ५ मा कारोबारको िववरण वा संि!$ िव„ेषण हHने कु रा ले5नुपछ, ।
२८ महल ६ मा स पुण, रकम जोड ज मा गरी रा5नुपछ, ।
२९ महल ७ मा ज मा रकम महल ६ मा करदातालाइ, कु नै छुट वा सहHिलयत िदनुपन) भए सो छुट वा सहHिलयत रकम उSलेख गनु,पछ, ।
३० महल ८ मा करदातालाइ, लाoने द‚ड तथा ज:रवानाको रकम उSलेख गनु,पछ, ।
३१ महल ९ मा महल १० को ज मा रकमबाट महल ११ को कर छुट रकमलाइ, घटाउने र महल १२ को द‚ड ज:रवाना रकम जोडेर आउने खुद रकम ले5नुपछ, ।
३२ महल १० मा महल १३ को ज मा #ा$ गनु,पन) रकमबाट कित रकम असुली ग:रयो सो असुली रकम ले5नुपछ, ।
३३ महल ११ मा असुल हHन बाँकv रकम ले5ने । यहाँ महल ९ को रकमबाट महल १० को रकम घटाइ, आउने रकम ले5नुपछ, ।
३४ महल १२ मा कर रकम अ…ीम #ा$ भएमा यस महलम ले5नुपछ, ।
३५ महल १३ मा आ दनी #ा$ी कु न आय बष, सँग स बि'धतहो यस महलम ले5नुपछ, ।
३६ गतवष, स मको अSया भ'ने हरफमा सो हरफभ'दा मुिन गतबष, को बाँकv रकमह ले5नुपछ, ।
३७ यस आ.व.को भ'ने हरफ भ'दा मुिन रहेर यस आ.व.का िववरणह लेिख'छ ।
३८ यस आ.व.को ज मा भ'ने हरफमा यस वष, को िववरणको जोड ज मा गरेर रा5नुपछ, ।
३९ यस आ.व. स मको ज मा हरफमा यस वष, को ज मा र गत वष, को ज मा रकमको जोड गरेर ले5नुपछ, ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:११२
सािबकको फारम नं: mmm

करदाताको गोLारा लगत फारम
?.सं. पFरचय नं फाइल नं करदाता(Nयिc/सं,था/िनकाय)को पाना नं ज मा कर
नाम
रकम
१

२

३

४

५

असुली
रकम
६

असुल ह2न
बाँकU
७

अिaम 6ा9ी
८

गत बष, स मको अSया
यस आ.व.को

यस आ.व.को ज मा
यस आ.व.स मको ज मा
उBेCय
करदाताको एिककृ त अिभलेख रा5ने उVेYयले यो फारम तयार ग:रएको हो । करदाताको कर स ब'धी स पणू , जानकारी ज8तै #hयेक
करदाताको कर दाियhव, असल
ु ी, ब~यौता र अि…म असल
ु ीको ि8थित उपलrध गराइ, आवYयक िनण, य गन, सहज गन) ।
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९

फारम भनE तFरकाः
१ यस करदाताको लगत गोqारा फाराममा करदाताको लगतको िववरण रािख'छ ।
२ महल १ मा Iम सं5या िसलिसलेबार हHने गरी ले5नपु छ, ।
३ महल २ मा करदाताको प:रचय नं. ले5नपु छ, ।
४ महल ३ मा करदाताको फाइल नं. ले5नपु छ, ।
५ महल ४ मा प:रचय नं. अनस
ु ारको करदाता (BयिC/सं8था वा िनकाय)को नाम ले5नपु छ, ।
६ महल ५ मा करदाताको लगतको पाना नं. उSलेख गन, पु छ, ।
७ महल ६ मा करदाताले बझ
ु ाउनु पन) खदु रकम उSलेख गन, पु छ, ।
८ महल ७ मा करदाताबाट असल
ु उपर ग:रएको असल
ु ी रकम ले5नपु छ, ।
९ महल ८ मा करदाताको ज मा रकम (महल ६)बाट असल
ु ी ग:रएको रकम (महल ७) घटाइ, आउने रकम ले5नपु छ, ।
१० महल ९ मा करदाताबाट अि…म पमा कुनै रकम #ाि$ ग:रएको भए सो रकम ले5नपु छ, ।
११ गत बष, स मको अSया भ'ने हरफमा गतवष, को असल
ु हHन बाँकv रकम स बि'धत महलमा पन) गरी ले5नपु छ, ।
१२ यस आ.व.को भ'ने हरफभ'दा मिु न रहेर यस वष, का िववरण रा5नपु छ, ।
१३ यस आ.व.स मको ज मा भ'ने हरफमा यस आय वष, को ज मा रकम सबै जोडेर रा5नपु छ, ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:११३
सािबकको फारम नं: १९३

राज,व/आ दानीको लगत र असुली 6ितवेदन
आिथ, क बष, ः...
......देिख.....स म
?.सं. राज,व/आ दानी
संकेत नं
१

२

िववरण

गत आ.व.
स मको लगत
अIया
३

यस अविधको
कायम लगत
४

यस अविधमा िदइएको
कर छु ट/सह2िलयत
५

६

ज मा कायम
लगत

राज,व
असुली
७

लगत बाँकU

८

ज मा
तयार गनEको सहीः
नाम थरः
दजाः
िमितः

6मािणत गनE
नाम थरः
दजाः
िमितः
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९

कै
िफयत

१०

उBेCय
राजqको लगत कायम गन) र असल
ु ीको अOयाविधक गरी िनण, यको लािग #ितवेदन गन) । राज8व लगत र असल
ु ीको अव8थाको #ितवेदन गन, ु यस #ितवेदनको उVेYय हो ।
फारम भनE तFरकाः
१ आिथ, क वष, लेिखएको ठाउँमा जनु आिथ, क वष, को लािग यस #ितवेदन तयार हHने हो सो आयवष, ले5नपु छ, ।
२ ......देिख....स म भ'ने हरफमा कुन िमित देिख कुन िमितस मको लािग तयार ग:रएको हो सो अविध जनाउने ग:र िमित ले5नुपछ, ।
३ महल १ मा Iम सं5या १ देिख शु गरी थप िववरण बढ् दै गएमा िसलिसलेबार ले5दै जानुपछ, ।
४ महल २ मा राज8व / आ दानीको संकेत नं. ले5नुपछ, ।
ु शीष, क (ज8तैः ११०००, १३०००, १४०००) र शीष, क (ज8तैः १११००, ११२००, आिद) को काया, लयह को राज8व अनुसारको
५ महल २ मा राज8व / आ दानीको मल
जोड ज मा खल
ु ाउनु पन) भएकोले यी शीष, कह पिन आवYयकता अनुसार रा5नुपछ, ।
६ महल ३ मा राज8वको िववरण ले5नुपछ, ।
७ महल ४ मा गत आ.व.स मको लगत बाँकv रकमलाई राज8व / आ दानी शीष, क अनुसारको बाँकv रकम ले5नुपछ, ।
८ महल ५ मा यस अविधमा कायम लगतको रकम शीष, क अनुसार िमलाएर ले5नुपछ, ।
९ महल ६ मा यस कर अविधमा कर छुट वा सहHिलयत रकमलाई शीष, कगत पमा ले5नुपछ, ।
१० महल ७ मा महल ४ र महल ५ को रकम जोड् ने र महल ६ को रकम घटाई बाँकv रहन आउने रकमलाई ले5नुपछ, ।
११ महल ८ मा राज8व आ दानी लगती को #ाि$ रकमलाई ले5नपु छ, ।
१२ महल ९ मा बाँकv राज8वको लगत रकमलाई ले5नुपछ, ।
१३ महल १० मा कुनै कै िफयत ले5नपु न) भएमा माe ले5ने ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:११४
सािबकको फारम नं: २०२

राज,व/आ दानीको के ि fय अिभलेख खाता
आिथ, क बष, ः...
......देिख.....स म
कायालयको गत बष र मिहनाको नगद
नाम
?.सं
मौVदात बै
क दािखला
१
२
३

राज,व आ दानी रकम
१११११ ११११२ ११११३
४

....

ज मा के ि fय खाताह@मा ज मा संिeचत कोष
6ाि9 (क १…अ य) ५+६ दािखला
५
६
७
८

ज मा
तयार पानE
नाम थरः
दजाः
िमितः

6मािणत गनE
नाम थरः
दजाः
िमितः
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नगद
मौVदात
९

कै
िफयत
१०

उBेCय
राज8व आ दानीको के ि'dय अिभलेख तयार गन, ु ।
फारम भनE तFरकाः
१. काया, लयले पेश गन) राज8व स ब'धी मािसक :रपोट, को आधारमा मािसक xपमा यस खातामा अिभलेख रा5नु पन)छ
२. मािसक :रपोट, को कूल आ दानी महलमा उSलेख भएको रकमको आधारमा स बि'धत मिहनास मको राज8व रकमको अिभलेख रा5नु पन)छ ।
३. गत आिथ, क बष, को नगद मौNदात रकम चालु आिथ, क बष, सि€चत कोष दािखला भएमा महल ४ मा उSलेख गन) र दािखला भएको रकम िमलेको छ छै न हेन) गन, ु पद, छ ।
४. कलम २ मा ले5ने काया, लयहxको नाम छािपएको हHनु पन)छ ।
५. राज8व आ दानी रकम अ'तग, त राज8वका शीष, कहxको सङके त काया, लयको #कृ ित अनस
ु ार रा5न सिकने छ ।
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संघ/ 6देश / ,थानीय तह
............... म Aालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं:११५
सािबकको फारम नं: NA

कोष अव,थाको मािसक िववरण
आिथ, क बष, ः.........देिख.....स म
खाता नं.
१
क.४.१
क.४.२
क.४.३
क.४.४
क.४.५
ज मा
क.५.१
क.५.२
क.५.३
क.५.४
क.५.५
ज मा
क.६.१
क.६.२
क.६.३
क.६.४
क.६.५
ज मा
कुल ज मा

ने.रा. ब<क अनुसार
२

gे,ता अनुसार
३

फरक रकम
४

तयार गनEको सहीः
नाम थरः
दजाः
िमितः

फरक पनाको कारण
५

6मािणत गनEको सहीः
नाम थरः
दजाः
िमितः
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कै
िफयत
६

उBेCय
राज8व आ दानीको के ि'dय अिभलेख तयार गन, ु ।
फारम भनE तFरकाः
१ आ दानी खाताह को एिककृ त अव8था यिकन गन) । यो फारम कोष संचालन गन, के ि'dय िनकायह ले तयार गन, पु द, छ ।
२ महल नं १मा आ दानी खाताह को िववरण रा5नपु द, छ ।
३ महल नं २मा नेपाल रा†‡ बZक वा खाता संचािलत बZकले देखाएको रकम िहसाब उSलेख गन, पु द, छ ।
४ महल नं ३मा •े8ताले देखाएको रकम िहसाब उSलेख गन, पु द, छ ।
५ महल नं ४मा बZक अनस
ु ार र •े8ता अनस
ु ारले फरक परेको रकम उSलेख गन, पु द, छ ।
६ महल नं ५मा फरक पना, का कारण उSलेख गन, पु द, छ ।
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२०० खच, लेखांकन तथा ितवेदन स बि ध
फारमह
फारम नं (२०१-२३६)
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नेपाल
सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं:२०१
सािबकको फारम नं: १९३

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

देश/ थानीय
सरकारको छाप

अ.4या./खाता ब7दी फारम
आिथक बष : ....................
बजेट उपशीषक..................

िमित :…………..
कारोवार संकेत नं :

स प ी तफ
आिथक संकेत

डेिवट
उपशीषक /िबवरण

े िडट

रकम

दािय व तफ
आिथक संकेत

उपशीषक /िबवरण

रकम

ज मा

XXXXX

XXXXX

अिथक संकेत निदइएको कारोबार (below the line item)
१. 2ितव3ता रकम
२. कारोवार २
३. कारोवार ३
...............
पेश गन! : ………………………
िमित : ………………………
दजा : ………………………

"वीकृ त गन! : ………………………
िमित : ………………………
दजा : ………………………
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उAेBय
स8पिG तथा दाियLवको सिह तवरले खाता ब?दी गरी नँया आिथक बषमा सानु पदछ । यो आिथक वषको पिहलो कारोवार हो । कायालयले अ1या भएर
आउने रकमको अिभलेख रा,नु , िबGीय @ितवेदन Zुटीरिहत Hपमा तयार गनु र आधार "थापना गनु यस फारमको उ[े\य हो ।
फाराम भनC तDरकाः
१ आिथक वष..... मा चालु आिथक वष ले,नुपछ ।
२ बजेट उपशीषक.... मा िनकायको बजेट उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
३ िमित.... मा अ1या ग2रएको िमित ले,नुपछ ।
४ कारोबार संकेत नं. मा सूचना @िविधमाफत यस अ1या फाराम रािखएमा QR code वा Bar code मा?य हWन सXने गरी कारोबार संकेत नं.
ले,ने Yयव"था गन!पछ ।
अिघ1लो वषका स8पिG तफका िववरणहH अ1या ग2रदाँ आिथक संकेत महलमा आिथक संकेत नं. ले,नुपछ र उपशीषक महलमा संकेतको
५ नाम ले,नुपछ र स8बि?धत शीषकका रकमहH डेिवट महलमा चढाउनुपछ ।
अिघ1लो वषका दाियLव तफका िववरणहH अ1या ग2रँदा आिथक संकेत महलमा आिथक संकेत नं. ले,नुपछ र उपशीषक महलमा संकेतको
६ िववरण वा नाम ले,नुपछ र स8बि?धत शीषकका रकमहH ;े िडट महलमा चढाउनुपछ ।
७ ज8मा हरफमा डेिवट र ;े िडट महलको जोड ज8मा रकम ले,नुपछ ।
८ आिथक संकेत नं. निदइएको कारोबार भ?ने हरफ मुिन @ितवAता तथा अ?य कारोबारलाइ ;मै संग लेखेर @"तुत गनुपछ ।
९ पेश गन! र "वीकृ त गन!ले आDनो नाम, दजा र िमित खुलाइ सही गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं:२०२
सािबकको फारम नं: १९३

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

नेपाल
सरकारको
छाप

देश/ थानीय
सरकारको छाप

भुOानी कारोवारको िसफाDरस प<
]ी आिथक @शासन शाखा
देहायको कारोबारको भ^
ु ानी तथा लेखाङकनका लागी िसफा2रस ग2रएको छ ।

.स.
१

कारोवारको िववरण
२

पुHायाइ गनC कागजातको
िववरण
३

कारोबार रकम
४

िनणय िमित
५

िनणय गनC पदािधकारीको
नाम
६

ज मा
उपरो^ कारोबारको भ^
ु ानीको लागी ब.उ.शी.नं ..............खच शीषक नं.......बाट काया?वयन हWने..............काय;मको लागी Yयव"था
भएको H......मbयेबाट भ^
ु ानी गन िसफा2रस गदछु ।
िसफाDरस गनC
पदािधकारी/कमचारी
स8बA शाखा/महाशाखा
िसफा2रस िमित

आिथक 2शासन शाखा
@ा` गन! वा बिु झिलनेको नाम
द"तखत
िमित

िसफा2रस पZमािथको कारवाहीको िववरण
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उAेBयः
@ािविधक तथा अ?य शाखाहHबाट आिथक @शासन शाखामा भ^
ु ानीको लागी आव\यक अ?य कागज पZहH सिहत िसफा2रसको लािग यो
फाराम @योग ग2र?छ ।
फाराम भनC तDरकाः
१ महल १ मा ;म सं,या लेिख?छ । ;म सं,या १ देिख शH
ु भइ िसलिसलेवारमा ले,नपु छ ।
२ महल २ मा कारोबारको िववरण उ1लेख गनपदछ
।
ु
३ महल ३ मा पcु ् याइ गन! कागजातको िववरण ले,नपु छ ।
४ महल ४ मा कारोबारको रकम ले,नपु छ ।
५ महल ५ मा कारोबारको िनणय िमित लेिख?छ ।
६ महल ६ मा कारोबारको रकम र िनणय गन! पदािधकारीको नाम ले,नपु छ ।
७ एक भ?दा धेरै कारोबार भएमा ;िमक Hपमा ले,दै जानपु छ ।
८ ज8मा हरफमा कारोबार रकमको महलको जोड ज8मा गरी ले,नपु छ ।
९ ज8मा हरफभ?दा तल रहेको भाषामा बजेट उपशीषक नं., खच शीषक नं., काय;मको नाम र रकम उ1लेख गनपदछ
।
ु
१० िसफा2रस गन! पदािधकारी वा कमचारी को नाम, शाखा/महाशाखाको नाम र िसफा2रस िमित ले,नपु छ ।
११ आिथक @शासन शाखाको कमचारीले @ा` गन! भ?ने ठाउँमा नाम, िमित र सही गनपछ
ु ।
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नेपाल सरकारको
छाप

देश/ थानीय
सरकारको छाप

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

म.ले.प.फारम नं: २०३
सािबकको फारम नं: १०

गोPारा भौचर (खच/िविवध)
गोPारा भौचरको 2कारः@ा`ी/खच/धरौटी/अ?यः
बजेट उप शीषक नं:……………………….

संकेत / उपि याकलाप/
.सं.
शीषक नं बर काय म संकेत नं:
१

२

िमित :………………………….
गो.भौ.न.:…………………………
िवhुतीय कारोवार नं.
खाता
पाना नं Sोत TयहोनC
सं:था

कारोवारको _यहोरा

३

४

५

६

Sोत
2कार

भुOानी िविध

७

८

डेिवट

े िडट

९

१०

ज मा
ज8मा रकम अiरमा......................................................................................... ।
कारोवारको संिYZ Tयहोरा
( ............................................................ । )
कारोबारको पुc्याइ िववरण फारम नं २०२ र अ?य भरी संलlन ग2रएको छ ।

(भुOानी 2योजनका लागी)
भुOािन
.सं.
पाउनेको नाम

ब[क खाता नं / भपाइ नं

पान नं

संल\न कागजात सं]या

ज मा
तयार गन! : …………………
िमित : ………………………
दजा : ………………………

पेश गन! : ………………………
िमित : ………………………
दजा : ………………………

"वीकृ त गन! : …………………
िमित : ………………………
दजा : ………………………

(राज"व, खच र िविवध गोmारा भौचर एकै समान हWने भए तापिन कारोवारको @कृ ितका आधारमा राज"वलाइ फरक फारम नं र खच तथा िविवध भौचरलाइ फरक
फारम नं तोिकएको छ । भन! त2रका फरक र सा?दिभक हWने भएकोले सो फारम भन! त2रकामाZ फरक उ1लेख ग2रएको छ ।)
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उAेBयः
यो आ8दानी /राजm, िबिनयोजन (खच, िबिGय Yयव"था), िबिबध खच आिद सबैको कारोवार हWदँ ा @योग ग2रने @ारि8भक अिभलेख हो । गोmारा भैाचरको उ[े\यv
सवै @कारका कारोवारलाइ @ारि8भक अिभलेख गरी खाता, िकताब आिदमा @िविcका लािग आधार "थािपत गनु हो । यसका साथै कारोवार गन!लाइ कारोवारको
िव"तृत िववरणका साथ िज8मेवारी बहन गन लगाउनु पिन यसको उ[े\य रहेको छ । यिह उ[े\य प2रपूितको लागी गोmारा भौचरमा कारोवार िमित, सं,या,
उपशीषक सिहत प2रचय भैाचर तयार गन! र "वीकृ त गन!को द"तखत, िमित र दजा Yयव"था ग2रएको छ ।
फाराम भनC तDरकाः
१ गोmारा भौचरको @कारमा गोmारा भौचर @ाि`/खच/धरौटी/अ?य कु न @कार हो सो यकpन तथा छनौट गनु पदछ । अ?य भनेको राज"व, खच र धरौटी
बाहेकको भौचर हो ।
२ बजेट उपशीषक नं. मा आिथक संकेत तथा वगuकरण अनुसारको बजेट उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
३ काय;म संकेत नं. मा गोmारा भौचर उठाउन खोिजएको काय;म संकेत नं. ले,नुपछ ।
४ िमितमा भौचर उठाएको िदनको िमित ले,नुपछ ।
५ गोmारा भौचर नं. मा ;िमक Hपमा १ नं. बाट शुH गरी िसलिसलेबार हWने गरी भौचर नं. ले,नुपछ ।
६ िवhुतीय कारोवार नं. मा गोmारा भौचर िवhुतीय माbयमबाट उठाइएमा िवhुतीय कारोबार नं. आउने गरी ि@?ट गन! Yयव"था िमलाउनु पछ ।
७ महल १ मा ;म सं,या ले,नुपछ । ;म सं,या १ बाट शुH गरी ;िमक Hपमा िसलिसलेवार हWने गरी रा,नुपछ ।
८ महल २ मा भौचर उठाउन थािलएको शीषकको संकेत वा उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
९ महल ३ मा ि;याकलाप वा काय;मको संकेत नं. ले,नुपछ ।
१० महल ४ मा कारोबारको "पc Yयहोरा के हो सो ले,नुपछ । ज"तै खच, आ8दानी वा िविवध हो सो उ1लेख गन! ।
११ महल ५ मा उपशीषकको खाता पाना नं. कितमा छ सो खाता पाना नं. ले,नुपछ ।
१२ महल ६ मा nोतको Yयहोन! सं"था िनकायको नाम ले,नुपछ । ज"तै दातृ िनकाय, nोत Yयहोन! सं"था भ?नाले नेपाल सरकार, @देश सरकार, "थानीय
सरकार र दातृ िनकाय समेतलाइ जनाउँछ ।
१३ महल ७ मा nोतको @कार ले,नुपछ । यसमा nोतको @कार नगद, अनुदान, ऋण, आिद हWन् ।
१४ महल ८ मा भु^ानी िविध उ1लेख गनुपछ । भु^ानी िविध भनेको नगद, सोझै भु^ानी, सोधभना आिद हWन् ।
१५ महल ९ मा खच तथा बqक, नगद @ाि` भौचर भएमा स8बि?धत खच शीषक वा नगद वा बqक रकमलाइ डेिवट गन! ।
१६ महल १० मा खच भु^ानी हWने बqक खाता, तथा नगद वा बqक भु^ानी भएमा सो भु^ानी हWने रकम लाइ ;े िडट गन! ।
१७ ज8मा हरफमा डेिवट तथा ;े िडट ग2रएको महलहHको जोड ज8मा गनुपछ ।
१८ ज8मा रकम अiरमा भ?ने हरफमा मािथ ज8मा रकम अंकमा लेिखएकोलाइ अiरमा ले,नुपछ ।
१९ कारोबारको संिi` Yयहोरा भ?ने हरफमा मािथ भौचर तयार ग2रएको कारोबारको संिi` Yयहोरा ले,नुपछ ।
२० कारोबारको संिi` Yयहोरा भ?ने हरफभ?दा तल "कारोबार पुc्याइको िववरण फाराममा नं. १२००२ मा भरी संलlन ग2रएको छ भ?ने ले,नुपछ र पुc्याई
फारामको फाराम नं यहाँ ले,नुपछ ।
२१ खच भौचर भएमा भु^ानी @योजनको लािग भ?ने हरफभ?दा मुिन लेिख?छ । साथै राज"व/@ाि` भएमा राज"व/@ाि` @योजनको लािग भ?ने हरफभ?दा तल
ले,नुपछ ।
२२ पूरै भौचर तयार भएपिछ तयार गन!, पेश गन! र "वीकृ त गन!ले ;मै अनुसार नाम, िमित र दजा खुलाई सही गनुपछ ।
िविबध कारोवारको लािग भौचर भनC तDरका
१ िबिबध भौचर अ?तगत िविवध ख६, पे\कp लेखाकं न, धरौटी लेखाकं न, िहसाव िमलान, अ1या समयोजन लगायत कारोवार पदछन् ।
२ पे\कp भु^ानी गदा स8बि?धत पे\कp खच शीषकमा उ^ भु^ानी ग2रएको रकम डेिवट गन! र सो बरावरको रकमलाइ नगद ।बqक । एकल खाता कोषलाइ ;े िडट गन!
३ धरौटी @ा` गदा स8बि?धत धरैटी शीषक खुलाइ, खाता पाना नं समेत उ1लेख गनु पदछ । काय;म नं र ]ोत उ1लेख गनु पदrन ।
४ समायोजन गदा समायोजन हWने शीषक खुलाइ उ^ शीषकको खाता पाना नं रा,ने र िबिबध महलको डेिवट ;िडटमा खुलाउने
५ भौचर पेश गन! र सदर गन!को ह"ताiर र िमित उ1लेख गन!
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संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

नेपाल सरकारको
छाप

म.ले.प.फारम नं: २०४
सािबकको फारम नं: ४४

देश/ थानीय
सरकारको छाप

भुOानी आदेश
कारोबारः
चालु
पज
िवGीय
ूँ ीगत
बजेट उप शीषक नं:……………………….
भु^ानी आदेश नं :

धरौटी

िविवध....

आिथक बषः
िवhुतीय कारोवार संकेत नं :

]ी .......................कायालय,
..................।
देहाय बमोिजमको रकम भु^ानी/ िनिकसा को लागी अनुरोध छ ।
खच उपशीषक
.स. गो. भौ. नं.

१

२

ज मा रकम

संकेत नं

िववरण

Sोत
TयहोनC
सं:था

Sोतको
िकिसम

िनकासा िविध (नगद, अनुदान,
सोधभना, ऋण)

अंकमा

अYरमा

३

४

५

६

७

८

९

भुOानी
भुOानी
पाउनेको कोड पाउनेको नाम
१०

११

:थायी
लेखा नं
१२

चेक

भुOानीको माbयम
ब[क cा7सफर

ब[कको
चेकको िकिसम
नाम
१३

१४

शाखा खाता नं
१५

१६

कु ल ज मा
भु^ानी आदेशको कु ल रकम अiरमा...........................................................

……………
लेखा @मुख

……………
कायालय @मुख
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2ितब3ता
कै
िफयत
नं
१७

१८

िनकासा िदने.................. कायालय 2योजनका लागी मा<
दता स ब7धी िववरण
दता नं:
टोकन नः
दता समयः
दता िमित
दता गन!ः
िवeुतीय कारोबारको हकमा
ि@?ट िमितः

िनकासा /भुOानी स ब7धी िववरण ।
िनकासा /भुOानीको िविध
चेक नं
बqक xा?सफर संकेत
तयार गन!ः

ि@?ट गन!को नामः

ि@?ट गरेको पटकः

नोटः धरौटी लगायत भु ानी आदेशमा योग नहने महलह मा ( - ) राखी खाली छोड् नुपन#छ ।

उAेBयः
एकल कोष खाताको अवधारणा काया?वयन गन कोष तथा लेखा िनय?Zक कायलयबाट रकम भु^ानीका लािग माbयमका Hपमा @योग ग2र?छ । यसलाइ चेक सरहको Hपमा बुyन सिक?छ । कायालयहHले िनयम संगत Hपमा खच लेखी भु^ानीको लागी
कोष िनय?Zकलाइ एकल खाता कोष @णालीबाट खच जनाइ चेक जारी गन वा िवधुतीय माbयमबाट स8वि?धतको खातामा रकम भु^ानी गन कोष िनय?Zकलाइ अनुरोध गनु यस फारमको उ[े\य हो ।
फाराम भनC तDरकाः
१ आिथक वष भ?ने हरफमा भु^ानी आदेश तयार भएको आिथक वष ले,नुपछ ।
२ िवhुतीय कारोबार संकेत नं. मा यस भु^ानी आदेश िवhुतीय माbयमबाट जारी भएमा QR code वा Bar code को @योग गन सिकने गरी संकेत नं. रा,ने Yयव"था गनुपछ ।
३ कारोबार भ?ने "थानमा चालु, पज
ूँ ीगत, िवGीय, धरौटी वा िविवध कु न खच @कारको लािग भु^ानी आदेश तयार हWन लागेको हो सो @कारमा ठीक िच?ह लगाउनुपछ । िविवधमा कु न शीषक वा @कारको भु^ानी हWदँ ै छ सो खुलाएर ले,नुपछ ।
४ बजेट उपशीषक नं. हरफमा कायालयको बजेट उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
५ भु^ानी आदेश नं. हरफमा सो आिथक वषको कित औ ं भु^ानी आदेश हो सो नं. ले,नुपछ ।
६ ]ी..... भ?ने "थानमा भु^ानीको लािग पेश ग2रने िनकाय/कोष तथा लेखािनय?Zक कायालयको नाम ले,नुपछ र सो "थान भ?दा तल उ^ कायालयको ठे गाना ले,नुपछ ।
७ महल १ मा ;म सं,या १ बाट शुH गरी िसलिसलेबार िकिसमले ले,दै जानुपछ ।
८ महल २ मा खच भु^ानी लेिखएको गोmारा भौचरको नं. ले,नुपछ ।
९ महल ३ मा खचको शीषक नं. ले,नुपछ । ज"तै २११११, २१११२ आदी
१० महल ४ मा खच शीषक संकेतको िववरण वा शीषक ले,नुपछ ।ज"तै २११११को तलब आदी
११ महल ५ मा दातृ िनकायको नाम ले,नुपछ । दातृ िनकायमा िवदेशी दातृ िनकायको नाम (ज"तैः इ.यू., यू.एस्.एड.,व1ड बqक, आिद), "वदेशी दातृ िनकायको नाम (ज"तैः नेपाल सरकार, @देश १, @देश २, आिद)
१२ महल ६ मा nोतको िकिसम ले,नुपछ । यसमा दातृ िनकायले रकम कसरी िदँदै छ भ?ने कु रा उ1लेख गनुपछ । ज"तैः नगद, अनुदान, समािनकरण अनुदान, ऋण, आिद)
१३ महल ७ मा िनकासा िविध नगद माफत भएमा यस शीषकमा ले,नुपछ । यसमा आDनै nोतबाट भु^ानी भएमा यहाँ खुलाउनुपछ ।
१४ महल ८िनकासा िविध नगद अनुदान, सोधभना, ऋण अदी भएमा यहाँ ले,नुपछ । संघीय सरकारबाट वा @देश सरकारहHबाट @ा` हWने समािनकरण, समपुरक वा अ?य अनुदानहH यही ँ महलमा नै ले,नुपछ ।

Page 94

१५ महल ९ मा भु^ानी हWने कु ल ज8मा रकम अंकमा ले,नुपछ ।
१६ महल १० मा भु^ानी हWने कु ल ज8मा रकम अiरमा ले,नुपछ ।
१७ महल ११ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा सं"थाको सDटवेयर बाट िन"कने कोट ले,नुपछ ।
१८ महल १२ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा सं"थाको नाम ले,नुपछ ।
१९ महल १३ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा सं"थाको कर कायालयमा दता रहेको "थायी लेखा न8बर ले,नुपछ ।
२० महल १४ देिख १७ स8ममा भु^ानीको माbयम कसरी हWदँ ैछ भ?ने जानकारीहH उ1लेख गनुपछ ।
२१ महल १४ मा चेकको िकिसम उ1लेख गनुपछ । चेकको िकिसममा एकाउ?ट पेयी चेक, िवयरर चेक, ;स चेक, आिद
२२ महल १५ मा चेक निदई िसधै बqक xा?सफर हWने भएमा भु^ानी xा?सफर भएर जाने भु^ानी @ापकको बqकको नाम ले,नुपछ ।
२३ महल १६ मा महल १७ मा लेिखएको बqकको कु न शाखामा भु^ानी हWने हो सो शाखा कायालयको ठे गाना ले,नुपछ ।
२४ महल १७ मा भु^ानी हWने बqक खाता नं. ले,नुपछ । यसमा @ापकको खाता नं. ले,नुपछ ।
२५ महल १८ मा @ितवAताको रकम भएमा @ितवAता नं. समेत उ1लेख गनुपछ ।
२६ महल नं १९ कै िफयत भएमा उ1लेख गन!, ज"तै चेक जारी गन!, A/c Payee ले,ने ।
२७ कु ल ज8मा हरफमा रकम लेिखएका महलको जोड ज8मा ले,नुपछ ।
२८ भु^ानी आदेशको कु ल रकम अiरमा भ?ने हरफमा कु ल भु^ानी गन लािगएको ज8मा भु^ानी रकमलाई अiरमा ले,नुपछ ।
२९ भु^ानी/िनकासाका लािग िवशेष अनुरोध भ?ने हरफमा िवशेष िसफा2रसका लािग @योग गनुपछ । ज"तैः कायालयलाई तोिकएको सीमा भ?दा बढी रकमको िवयरर (bearer) चेक माग गनुपरेमा यहाँ िसफा2रसको भाषा ले,नुपछ ।
३० मािथका िववरण भरेमा भु^ानी आदेश तयार हW?छ । यसरी तयार भएको भु^ानी आदेशमा लेखा @मुख र कायालय @मुखले नाम,दजा र िमित लेखेर सही गनुपछ ।
३१ िनकासा िदने.................. कायालय @योजनका लागी माZ भिनएको "थानमा िनकासा िदने कायालय/कोलेिनकाको नाम ले,नुपछ र सो हरफ भ?दा तलका िववरण सोही िनकासा िदने कायालयले भनुपछ ।
३२ दता स8ब?धी िववरणमा दता नं., टोकन नं., दता समय, िमित र दता गन! कमचारीको नाम ले,नुपछ ।
३३ िनकासा/भु^ानी स8ब?धी िववरण िनकासा भु^ानी िदने कायालयले आव\यक "थानमा िववरण भरेर िदनुपछ र यस भु^ानी आदेश दईु @ित हWने र भु^ानी पाउनेलाई िदइने @ितमा माZ आव\यक िववरण रा,नुपछ ।
िनकासा/भु^ानी स8ब?धी िववरणमा चेक नं. कित देिख कित स8मको र कित थान जारी ग2रएको हो सो ले,नुपछ र बqक xा?सफर भएको ख~डमा बqक xा?सफर संकेत कित नं. देिख कित नं. स8मको हो सो ले,नुपछ । बqक xा?सफर भएमा थान महलमा
३४ के ही ले,नुपदrन ।
३५ िनकासा/भु^ानी िदने कायालयबाट चेक िदएमा वा बqक xा?सफर गरेमा सो चेक तयार गन! वा बqक xा?सफरको लािग तयारी गन! र @मािणत गन! कमचारीले सही गनुपछ
३६ भु^ानी आदेश िवhुतीय माbयमबाट तयार हWने भएमा ि@?ट ग2रएको िमित, ि@?ट गन!को नाम र एउटै भु^ानी आदेश कित पटक ि@?ट ग2रएको हो सो समेत उ1लेख गनुपछ वा उ1लेख हWने Yयव"था गनुपछ ।
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संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

नेपाल सरकारको
छाप

देश/ थानीय
सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: २०५
सािबकको फारम नं: ४४

समायोजनको भुOानी आदेश
कारोबारः
चालु
पूज
िवGीय
ँ ीगत
बजेट उप शीषक नं:……………………….
भु^ानी आदेश नं :

धरौटी

िविवध....

आिथक बषः
िवhुतीय कारोवार संकेत नं :

]ी ....................... कायालय,
.................. ।
देहाय बमोिजमको रकम भु^ानी/ िनिकसा को लागी अनुरोध छ ।
खच
.स. गो. भौ. नं. उपशीषक/
संकेत नं
१

२

३

Sोत िववरण
िववरण
४

Sोतको तह
५

Sोत TयहोनC
िनकासा िविध - (नगद,
Sोतको िकिसम
सं:था
अनुदान, सोधभना, ऋण)
६

७

८

ज मा रकम

दातृ सं]या
९

अंकमा*

अYरमा

१०

११

कु ल ज मा
*यसमा आ'दानी वा खच* घटाउने शीष* क भएमा ( - ) मा रा0नुपछ* ।

भु^ानी आदेशको कु ल रकम अiरमा...........................................................

……………
लेखा @मुख

……………
कायालय @मुख
िनकासा िदने.................. कायालय 2योजनका लागी मा<

दता स ब7धी िववरण
दता नं:
टोकन नः
दता समयः
दता िमित
दता गन!ः

िवeुतीय कारोबारको हकमा
ि@?ट िमितः

िनकासा /भुOानी स ब7धी िववरण ।
िनकासा /भुOानीको िविध
चेक नं
बqक xा?सफर संकेत
तयार गन!ः

ि@?ट गन!को नामः

उAेBयः
िहसाव फरक परेकोमा, आ8दानी वा खच समायोजन गन समायोजन भू^ानी आदेश जारी ग2र?छ । यसलाइ चेक सरहको Hपमा बुyन सिक?छ ।
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कै
िफयत
१२

फाराम भनC तDरकाः
१ आिथक वष भ?ने हरफमा भु^ानी आदेश तयार भएको आिथक वष ले,नुपछ ।
२ िवhुतीय कारोबार संकेत नं. मा यस भु^ानी आदेश िवhुतीय माbयमबाट जारी भएमा QR code वा Bar code को @योग गन सिकने गरी संकेत नं. रा,ने Yयव"था गनुपछ ।
३ कारोबार भ?ने "थानमा चालु, पूज
ँ ीगत, िवGीय, धरौटी वा िविवध कु न खच @कारको लािग भु^ानी आदेश तयार हWन लागेको हो सो @कारमा ठीक िच?ह लगाउनुपछ । िविवधमा कु न
शीषक वा @कारको भु^ानी हWदँ ै छ सो खुलाएर ले,नुपछ ।
४ बजेट उपशीषक नं. हरफमा कायालयको बजेट उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
५ भु^ानी आदेश नं. हरफमा सो आिथक वषको कित औ ं भु^ानी आदेश हो सो नं. ले,नुपछ ।
६ ]ी..... भ?ने "थानमा भु^ानीको लािग पेश ग2रने िनकाय/कोष तथा लेखािनय?Zक कायालयको नाम ले,नुपछ र सो "थान भ?दा तल उ^ कायालयको ठेगाना ले,नुपछ ।
७ महल १ मा ;म सं,या १ बाट शुH गरी िसलिसलेबार िकिसमले ले,दै जानुपछ ।
८ महल २ मा खच भु^ानी लेिखएको गोmारा भौचरको नं. ले,नुपछ ।
९ महल ३ मा खचको शीषक नं. ले,नुपछ ।
१० महल ४ मा खच शीषक संकेतको िववरण वा शीषक ले,नुपछ ।
११ महल ५ मा nोतको तह ले,नुपछ । यसमा तह भ?नाले संघीय सरकार, @देश सरकार, वा "थानीय सरकार (तह) हWन् ।
१२ महल ६ मा दातृ िनकायको नाम ले,नुपछ । दातृ िनकायमा िवदेशी दातृ िनकायको नाम (ज"तैः इ.यू., यू.एस्.एड.,व1ड बqक, आिद), "वदेशी दातृ िनकायको नाम (ज"तैः नेपाल सरकार,
@देश १, @देश २, आिद)
१३ महल ७ मा nोतको िकिसम ले,नुपछ । यसमा दातृ िनकायले रकम कसरी िदँदै छ भ?ने कु रा उ1लेख गनुपछ । ज"तैः नगद, अनुदान, समािनकरण अनुदान, ऋण, आिद)
१४ महल ८ मा िनकासा िविध नगद माफत भएमा यस शीषकमा ले,नुपछ । यसमा आDनै nोतबाट भु^ानी भएमा यहाँ खुलाउनुपछ ।
१५ महल ९ मा दातृ िनकायको नं. वा सं,या ले,नपछ ।
१६ महल १० मा भु^ानी हWने कु ल ज8मा रकम अंकमा ले,नुपछ ।
१७ महल ११ मा भु^ानी हWने कु ल ज8मा रकम अiरमा ले,नुपछ ।
१८ महल १२ कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत खुलाउनुपछ ।
१९ कु ल ज8मा हरफमा रकम लेिखएका महलको जोड ज8मा ले,नुपछ ।
२० भु^ानी आदेशको कु ल रकम अiरमा भ?ने हरफमा कु ल भु^ानी गन लािगएको ज8मा भु^ानी रकमलाई अiरमा ले,नुपछ ।
२१ मािथका िववरण भरेमा भु^ानी आदेश तयार हW?छ । यसरी तयार भएको भु^ानी आदेशमा लेखा @मुख र कायालय @मुखले नाम,दजा र िमित लेखेर सही गनुपछ ।
२२ िनकासा िदने.................. कायालय @योजनका लागी माZ भिनएको "थानमा िनकासा िदने कायालय/कोलेिनकाको नाम ले,नुपछ र सो हरफ भ?दा तलका िववरण सोही िनकासा
िदने कायालयले भनुपछ ।
२३ दता स8ब?धी िववरणमा दता नं., टोकन नं., दता समय, िमित र दता गन! कमचारीको नाम ले,नुपछ ।
२४ िनकासा/भु^ानी स8ब?धी िववरण िनकासा भु^ानी िदने कायालयले आव\यक "थानमा िववरण भरेर िदनुपछ र यस भु^ानी आदेश दईु @ित हWने र भु^ानी पाउनेलाई िदइने @ितमा माZ
आव\यक िववरण रा,नुपछ ।
२५ िनकासा/भु^ानी स8ब?धी िववरणमा चेक नं. कित देिख कित स8मको र कित थान जारी ग2रएको हो सो ले,नुपछ र बqक xा?सफर भएको ख~डमा बqक xा?सफर संकेत कित नं. देिख
कित नं. स8मको हो सो ले,नुपछ । बqक xा?सफर भएमा थान महलमा के ही ले,नुपदrन ।
२६ िनकासा/भु^ानी िदने कायालयबाट चेक िदएमा वा बqक xा?सफर गरेमा सो चेक तयार गन! वा बqक xा?सफरको लािग तयारी गन! र @मािणत गन! कमचारीले सही गनुपछ
२७ भु^ानी आदेश िवhुतीय माbयमबाट तयार हWने भएमा ि@?ट ग2रएको िमित, ि@?ट गन!को नाम र एउटै भु^ानी आदेश कित पटक ि@?ट ग2रएको हो सो समेत उ1लेख गनुपछ वा उ1लेख
हWने Yयव"था गनुपछ ।
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म.ले.प.खा फारम नं: २०६
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

नेपाल सरकारको
छाप

देश/ थानीय
सरकारको छाप

भुOानीको रिसद/भपाइ
िवhुतीय संकेत नं:

भु^ानी िमितः……./…../…..

भुOानीको Tयहोराः
……………………………………………….@योजनका लागी देहाय बमोिजमको ज8मा रकम
H .................., अiरेपी..................................................................................भु^ानी ग2रएको छ ।

.स.
१

भुOानी स ब7धी िबवरण
भुOानी पाउनेको
पान (PAN )
नाम, ठे गाना
२

भुOानीको माbयम
नगद/चेक /ब[क
चेक
cा7सफर
नं/cा7सफर नं

३

४

५

िवल रकम

कर कqी

६

७

खुद भुOानी रकम
भुOानी रकम
भुOानी रकम
(अंकमा)
(अYरमा)
८

९

भुOानी पाउनेको
सिहछाप/Recepit
No.*
१०

ज मा रकम
िवeुतीय कारोबारको हकमा
ि@?ट िमितः

ि@?ट गन!को नामः

ि@?ट गरेको पटकः

उAेBयः
यसले कायालय•ारा ग2रएको भु^ानीको वैhता @दान ग2र @ापकले भु^ानी पाएको पुc्याँइ गदछ । भु^ानी भएको @माण @ा` गनु यस फारमको मूल उ[े\य हो ।
फाराम भनC तDरकाः
१ भु^ानी िदएको @मािणत गन यो फाराम तयार गनु पदछ ।
२ भु^ानी िमितमा भु^ानी भएको िदनको िमित ले,नुपछ ।
३ िवhुतीय संकेत नं.मा यस भु^ानी भपाई / रिसद िवhुतीय माbयमबाट जारी भएमा सो िवhुतीय संकेत नं. खु1ने Yयव"था गनुपदछ ।
४ भु^ानीको Yयहोरा लेिखएको हरफभ?दा तल रहेर उ^ भु^ानीको Yयहोरा ले,नुपछ । यसमा कु न @योजनको लािग भु^ानी भएको हो सो को Yयहोरा ले,नुपछ र भु^ानी हWने रकम
H अंकमा र अiरेपी पछािड रकम अiरमा ले,नुपदछ ।
५ महल १ मा ;म सं,या ले,नुपछ ।
६ महल २ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा सं"थाको नाम र ठेगाना ले,नुपछ ।
७ महल ३ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा सं"थाको "थायी लेखा न8बर ले,नुपछ ।
८ महल ४ मा भु^ानीको माbयम नगद वा चेक वा बqक xा?सफर के हो सो ले,नुपछ ।
९ महल ५ मा भु^ानी चेकबाट भएमा चेकको नं. ले,नुपछ अथवा भु^ानी बqक xा?सफर भएमा बqक xा?सफर नं. ले,नुपछ र यिद भु^ानी नगदै भएको भए यस महलमा नगद माZ
ले,नुपछ ।
१० महल ६ मा ज8मा िवल (िवजक) बमोिजमको ज8मा रकम ले,नुपछ ।
११ महल ७ मा क•ी ग2रएको अि€म कर क•ी रकम ले,नुपछ ।
१२ महल ८ मा खुद भु^ानी भएको रकम अंकमा ले,नुपछ ।
१३ महल ९ मा भु^ानी भएको रकम अiरमा ले,नुपछ ।
१४ महल १० मा भु^ानी पाउनेले जारी गरेर @दान गरेको @ाि` रिसद नं. लेखेर भु^ानी पाउने Yयि^को सहीछाप गराउनुपदछ ।
१५ ज8मा रकम हरफमा भु^ानी भएको ज8मा रकमको जोड ले,नुपछ ।
१६ भु^ानी भपाई / रिसद िवhुतीय माbयमबाट जारी हWने भएमा ि@?ट ग2रएको िमित, ि@?ट गन!को नाम र ि@?ट कित पटक ग2रएको हो सो िववरण आउने Yयव"था गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २०७
सािबकको फारम नं: २२

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

नेपाल सरकारको
छाप

देश/ थानीय
सरकारको छाप

समूहगत / _यिOगत /सहायक खाता
िमित…देिख… स म
बजेट उपशीषक:……………
मुल खाता शीषक..................
िमित
१

भौचर नं
२

खाताको 2योजनः
खच/राज"व/पे\कp/धरैाटी/अ?य शीषकः
कारोवार संकेत नं
३

कारोवारको िववरण
४

बाँकt मौuदात
ज मा
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डेिबट
५

े िडट
६

बाँकt
७

कै
िफयत
८

उAेBयः
कायालयका िविभ?न @कारका कारोवारलाइ अिभलेख गरी Yयवि"थत Hपमा रा,नुनै यस खाताको उदे\य हो । गोmारा भैाचरका आधारमा स8बA
कारोवार अनुसारको खातामा अिभलेख गनुपदछ ।आ8दानी,खच, राजm , पेि\क,धरौटी, ऋण र लगानी लगायतका अ?य कारोवारको एिककृ त
आिथक संकेत बिगकरण र •या,याका आधारमा रकम @िवcी गन यो खाता तयार ग2र?छ ।
फाराम भनC तDरकाः
यस खाता राज"व भए राज"वको नं., खच भए खच शीषक नं., धरौटी भए धरौटी नं र दाियLव भए दाियLव नं.
१
उ1लेख गरेर सोही शीषकलाई हWने गरी तयार ग2र?छ ।
२ बजेट उपशीषकमा मल
ु शीषक िभZ पन! आिथक संकेत तथा वगuकरण अनुसारका बजेट उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
मल
खाता
शीषकमा
आिथक
संकेत तथा वगuकरण अनस
ु ार कुन मल
ु खाताको लािग यस सहायक खाता तयार ग2रँदै
ू
३
छ , सो मूल खाता शीषक नं. ले,नुपछ ।
४ खाताको @योजन शीषकमा यसको @योजनको िववरण खुलाउनु पदछ ।
५ खच/राज"व/पे\कp/धरैाटी/अ?य शीषक मा सोको स8बि?धत शीषकको नाम ले,नुपछ ।
६ महल १ मा कारोबारको िववरणको भौचर को िमित ले,नुपछ ।
७ महल २ मा कारोबार @िविc / लेखांकन भएको भौचर नं. ले,नुपछ ।
८ महल ३ मा स8बि?धत कारोबारको लेजरको (Counter part ledger) शीषक ले,नुपछ ।
९ महल ४ मा लेजरको नाम ले,नुपछ ।
महल ५ मा लेजरमा रकम बढ् नुपन! भएमा यहाँ ले,नुपछ । ज"तैः पे"कp रकम िदइएको बखत पनु ः पे"कp िदएमा सो
१०
रकम जोिडनुपछ र डेिवट महलमा ले,दै जानुपछ ।
११

महल ६ मा लेजरमा रकम घट् नुपन! भएमा यहाँ ले,नुपछ । ज"तैः पे"कp फŠय‹ट हWने र पे"कp घट् ने भएमा यस
;े िडट महलमा ले,नुपछ ।

१२ महल ७ मा डेिवट र ;े िडटको खुद बाँकp रकम लेिख?छ ।
१३ महल ८ मा कुनै कै िफयत भएमा सो कै िफयत खुलाउनु पछ ।
१४ बाँकp मौŒदात हरफमा @Lयेक कारोवारको @िवc पिछ बाँकp हWन आउने रकम ले,नु पन!छ ।
ज8मा हरफमा डेिबट महल र ;े िडट महलको कुल ज8मा ले,नु पदछ तर बाँकp महलको हकमा चािहँ अि?तम
१५
िमितको मौŒदातको रकम खुलाउनु पन!छ ।
१६ कै िफयत महलमा Yय^pगत पे\कpको हकमा िलनेको तीन प"ु ते िववरण रा,नुपन!छ ।
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म.ले.प.फारम नं: २०८
सािबकको फारम नं: ८

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

नेपाल सरकारको
छाप

देश/ थानीय
सरकारको छाप

बजेट खाता (Budget Sheet)
...साल.......मिहना
बजेट उपशीषक नं

काय कको नाम
२११११

खच उप शीषकको नामः

२१११२

२११२१ २११२२ २११२३ २११३१ २११३२ २११३३

पाDरwिमक पाDरwिमक
पोशाक
कमचरी पदािधकारी

2थम
बजेट
ख|ड

"वीकृ त आिथक बषको िविनयोजन
"वीकृ त आिथक बषको थप बजेट िविनयोजन
रकमा?तर बाट थप/घट रकम
]ोता?तर बाट थप/घट
ज मा कायम भएको बजेट
िमित
भौचर नं संकेत नं
िववरण

औषधी
:थानीय
खाeा7न उपचार
भ ा
खच

महंगी
भ ा

िफ4ड भ ा

२११३४
कमचारी बै
ठक
भ ्

ज मा

िनकासा
अिघ1लो मिहना स8मको िनकासा
िदतीय
ख|ड

ज म िनकासा
खच
अिघ1लो मिहना स8मको खच
तृतीय
ख~ड
ज मा खच
बजेट बाँिक
पुनŽः यो फाराम बजेट िव•ेषण, काया?वयन र खच िनय?Zणमा सा?दिभक र उपयोगी रहेकोले सैAाि?तक Hपले सम€मा यथावत रािखएको छ । तर यो फारामको आकार धेरै चौडा भएकोले कायालयमा @योग हWने खच शीषकमाZ ि@?ट गनुपन! देिख?छ ।

उAेBयः
कायालयले चालु तथा पुँिजगत खचलाइ बजेट •ारा िनय?Zण गन! उदे\यले यो फारम तयार ग2रएको हो ।
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२११३५ २११३६ २११३९ २११४१
कमचारी
2ो साहन बै
देिशक
तथा
भ ा
पुर:कार

अ7य
भ ा

२११४२

२११४९ …... अ7य शीषक मश

पदािधका
पदािधका
पदािधकारी
री बै
ठक
री अ7य
अ7य सुिबधा
भ ा
भ ा

(आिथक संकेत तथा
बगzकरणका सबै
शीषकह{)

फारम भनC तDरकाः
१ यस बजेट खाता खच शीषकगत बजेट रकम, िनकासा रकम र खच रकम लेिखने खाता हो । बजेट िविनयोजन, िनकासा र खचको अव"था पGा लगाउन यो फारम @योग ग2र?छ ।
२ यस खाता @Lयेक मिहना तथा वािषक Hपमा तयार ग2र?छ । असार मिहनाको लािग तयार ग2रएको यस खाताले वािषक "वHप िद?छ ।
३ ...साल...मिहना भएको "थानमा कु न वष र कु न मिहनाको लािग यस खाता तयार ग2रदै ँ छ सो मिहना र वष ले,नुपछ ।
४ कायालय संकेत नं. मा कायालयको संकेत नं ले,नुपछ । यसमा जुन कायालयले यस खाता तयार गदrछ सोही कायालयको संकेत नं. रा,नुपछ ।
५ यस खातामा बजेट, िनकासा र खचका िववरणहH ;मशः @थम ख~ड, ि•तीय ख~ड र तृतीय ख~डमा पन! गरी रािखएका छन् । चालु तथा पूँजीगत खच शीषकहHलाई आव\यक महलहH थ•दै लैजानुपछ ।
६ @थम ख~डः बजेट रकम
६.१ "वीकृ त आिथक वषको िविनयोजन हरफमा तोिकएका खच शीषक अनुसार शुH िविनयोजन रकमहH रा,नुपछ
६.२ "वीकृ त आिथक वषको थप बजेट िविनयोजन हरफमा पुरक बजेट वा अ?य त2रकाबाट थप बजेट @ा` भएमा खच शीषकहHमा पन! गरी रकम रा,नुपछ ।
६.३ रकमा?तरबाट थप/घट रकम हरफमा खच शीषकगत रकमा?तरबाट थप वा घट रकम ले,नुपछ । यसमा घट रकम ले,दा ऋणाLमक (negative) रकम ले,नुपछ ।
६.४ nोता?तरबाट थप/घट हरफमा खच शीषकगत nोता?तरबाट थप वा घट भएमा सो रकम ले,नुपछ ।
६.५ ज8मा कायम भएको बजेट हरफमा खच शीषकगत शुH बजेट र सबै @कारका थप वा घट रकमको जोड ज8मा गरेर ले,नुपछ ।
७ ि•तीय ख~डः िनकासा रकम
७.१ िनकासा रकमको @िविc गदा महलहHमा िमित, िनकासाको भौचर नं., खचको संकेत नं., िववरणमा संकेतको नाम र ज8मा िनकासा रकम रा,नुपछ र सो पिछ माZ खच शीषकगत Hपमा चढाउनुपछ ।
७.२ िनकासा रकम ले,दा अिघ1लो मिहनास8मको ज8मा िनकासा हरफमा आिथक वष अनुसार अिघ1लो मिहनास8मको जोडज8मा िनकासा रकम खच शीषकगत Hपमा ले,नुपछ ।
७.३ सबै िनकासाहHको @िविc पिछ ज8मा िनकासा रकममा खच शीषकगत Hपमा जोड ज8मा गनुपछ ।
८ तृतीय ख~डः खच रकम
८.१ खच रकम ले,दा अिघ1लो मिहनास8मको ज8मा खच हरफमा आिथक वष अनुसार अिघ1लो मिहनास8मको जोडज8मा खच रकम खच शीषकगत Hपमा ले,नुपछ ।
८.२ सबै खचहHको @िविc पिछ ज8मा खच रकममा खच शीषकगत Hपमा जोड ज8मा गनुपछ ।
९ बजेट बाँकp हरफमा अि?तम बजेट रकमबाट ज8मा खच रकम घटाएर बाँकp रकम ले,नुपछ ।
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संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

नेपाल सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: २०९
सािबकको फारम नं: ५

देश/ थानीय
सरकारको छाप

ब[क नगदी िकताब
..... साल ..... मिहना
बजेट उप शीषक नं:
नगद मौuदात
िमित भौचर नं.

१

ब[क मौuदात

िववरण

२

३

डेिबट

े िडट

डेिबट

े िडट

चेक न बर/िवeुतीय
कारोवार संकेत

४

५

६

७

८

बाँकt
९=(४+६)v
(५+७)

खच संकेत
रकम ‚. िदइएको
न बर
१०

यो मिहनाको ज मा
गत मिहनास मको ज मा
हालस मको ज मा
नोटः

चालु आिथक वषको
पेBकt

बजेट खच

महल नं ४, ६, ११, १६ ज8मा डेिवट
महल नं ५, ७, १७ ज8मा ;े िडट
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११

१२

गत िवगत आिथक
वषको पेBकt

िविवध

कै
िफयत

फिछएको

िज मेवारी
साDरएको

फिछएको

डेिबट

े िडट

१३

१४

१५

१६

१७

१८

उAेBयः
िनकाएमा @ा` बqक िहसाब र नाफा रकमको िहसाब रा,नु यस अिभलेखको उ[े\य हे । बजेट खच, नगद, बैक मौŒदात तथा पे\कp स8ब?धी िबवरण र पे\कp समायोजनको िब"तृत जानकारी उपल•ध गराउने र कारोवारको अंकगिणतीय भूल स–चाउने
र तंत् स8व?धी िनय?Zण रा,ने उदे\यले यो फारामको तजुमा ग2रएको हो ।
फाराम भनC तDरकाः
१ बजेट उपशीषक नं. मा आिथक संकेत तथा वगuकरण अनुसारको बजेट उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
२ महल १ मा भौचर राखेको िदनको िमित ले,नुपछ ।
३ महल २ मा भौचर नं. उ1लेख गनुपछ ।
४ महल ३ मा भौचरमा भएको कारोबारको संिi` Yयहोरा ले,नुपछ ।
५ महल ४ मा नगद @ा` भएमा यस डेिवट महलमा ले,नुपछ ।
६ महल ५ मा महल ४ को नगद रकम बqक दािखला हWदँ ा वा अ?य कारणले तहबील नगद घट् ने भएमा यस महलमा ;े िडट गनुपछ ।
७ महल ६ मा बqकमा रकम ज8मा हWन आएमा यस डेिवट महलमा ले,नुपछ ।
८ महल ७ मा बqकमा ज8मा भएको रकम घट् ने ि;याकलाप वा कारोबार गरेमा यस ;े िडट महलमा चढाउनुपछ ।
९ महल ८ मा बqकमा नगद ज8मा भएमा वा बqक माफत कु नै भु^ानी भएमा उ^ कारोबारको चेक नं. वा बqक िवhुतीय xा?सफर नं. ले,नुपछ ।
१० महल ९ मा बqक मौŒदातको डेिवट र ;े िडट महलको खूद ज8मा रकम ले,नुपछ । महल नं ९=(४+६)v(५+७) ।
११ महल १० मा बजेट खच हWदँ ा खच लेिखने खच शीषक नं. ले,नुपछ ।
१२ महल ११ मा महल १० मा भएको खच शीषक नं. मा के कित रकम खच भयो सो रकम ले,नुपछ ।
१३ महल १२ मा यस िमितस8म (महल १ मा चढाइएको िमितस8म)को चालु आिथक वषमा िदइएको पे"कp रकम उ1लेख गनुपछ ।
१४ महल १३ मा चालु आिथक वषको पे"कp फŠय‹ट भएमा यस महलमा ले,नुपछ ।
१५ महल १४ मा गत िवगत आिथक वषको िज8मेवारी सा2रएको पे"कp रकम उ1लेख गनुपछ ।
१६ महल १५ मा गत िवगत आिथक वषको िज8मेवारी सा2रएको पे"कp यस आिथक वषमा फŠय‹ट ग2रएमा यस महलमा ले,नुपछ । िज8मेवारी सा2रएको रकमबाट फ•यौट भएको रकम क•ा गदा बाँकp भएको अङ् क फ•यौट हWन बाँकp पे\कp
भ?ने Yयहोरा अवगत हW?छ ।
१७ महल १६ र महल १७ मा अ?य िविवध शीषकमा ;मशः डेिवट र ;े िडट गनको लािग @योग गनुपछ ।
१८ महल १८ मा िववरणहH अhाविधक गन! ;ममा कु नै िमितको िववरणमा के ही कै िफयत ले,नुपरेमा यस महललाई @योग गनुपछ ।
१९ यो मिहनाको ज8मा हरफमा यस मिहनाको स8बि?धत महलहHमा ज8मा जोड रकम ले,नुपछ ।
२० गत मिहनास8मको ज8मा हरफमा गत मिहनास8मको स8बि?धत महलहHको ज8मा जोड रकम यहाँ सानुपछ / ले,नुपछ ।
२१ हालस8मको ज8मा हरफमा यस मिहनाको ज8मा रकम र गत मिहनास8मको ज8मा रकम जोडेर ले,नुपछ ।
२२ यस बqक नगदी िकताब @Lयेक मिहनाको लािग तयार ग2र?छ ।
२३ महल ४, ६, ११ र १६ को ज8मा जोड रकम महल ५,७ र १७ को ज8मा जोड रकमसंग बराबर हWनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २१०
सािबकको फारम नं: १३

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

खचको फाँटबारी
.......साल......मिहना
बजेट उपशीषक नं...............
बजेट उपशीषकको नाम...........
खच/िव ीय खच/िव ीय संकेतको
संकेत नं
नाम

१

२

आिथक वषः................

अि7तम
बजेट

३

यस मिहना गत मिहना यस यस मिहना पेBकt पेBकt बाहेक
स मको स मको खच मिहनाको स मको खच
खच रकम
िनकासा
खच
४

५

६

७=(५+६)

८

९=(७v८)

बाँकt बजेट

१०=(३v७)

कु ल ज8मा
अि?तम बजेटको तुलना ( %@ितशतमा )

.........................
तयार गन!को द"तखतः
नामः
दजाः
िमितः

.........................
@मािणत गन!को द"तखतः
नामः
दजाः
िमितः

उAेBयः
आविधक खचको िववरण @ितवेदन गनु, िनकायहHमा वािषक बजेट अनुसार भएका बजेट, खच र िनकासाको अिभलेख बजेट रा,न र बजेट िनय?Zण गन यो
फाराम @योग ग2र?छ यस @ितवेदनको उ[े\य हो ।
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फाराम भनC तDरकाः
१ यस फाराम @Lयेक मिहनाको अ?यमा तयार ग2र?छ ।
२ यस फाराम एउटा बजेट उपशीषकको लािग एउटा फाराम रािख?छ ।
३ यस फाराममा कायालयमा भएगरेका सबै खच संकेत राखेर तयार ग2र?छ ।
४ यस फाँटबारी तयार गदा शुHमा ....साल...मिहनामा चालु वष र तयार ग2रएको मिहनाको नाम ले,नुपछ ।
५ आिथक वषको ठाउँमा चालु आिथक वष अथात जुन आिथक वषको लािग यस फाँटबारी तयार ग2रएको हो सो आिथक वष ले,नुपछ ।
६ बजेट उपशीषक नं. मा आिथक संकेत तथा वगuकरण अनुसारको यस िनकायको बजेट उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
७ बजेट उपशीषक नं. मा जुन िनकायको लेिखएको हो सोही िनकायको नाम ले,नुपछ ।
८ महल १ मा खच शीषक नं. ले,नुपछ । यसमा जुन जुन शीषकमा कारोबार भएको हW?छ सोही खच शीषक माZ यस महलमा लेिख?छन् ।
९ महल २ मा महल १ मा खच शीषक नं. लेिखएकाको नाम ले,नुपछ ।
१० महल ३ मा खच शीषकमा रहेको ज8मा बजेट रकम ले,नुपछ ।
११ महल ४ मा यस मिहनास8मको िनकासा ले,नुपछ ।
१२ महल ५ मा गत मिहना (लगGै पिछ1लो मिहना) स8मको खच शीषकहHको रकम ले,नुपछ ।
१३ महल ६ मा यस मिहनामा माZ भएको खचको रकम रा,नुपछ ।
१४ महल ७ मा गत मिहनास8मको र यस मिहनाको खच (महल ५ र महल ६) को जोड ज8मा गनुपछ ।
१५ महल ८ मा खच शीषकमा पे"कp रकम भएको भए सो पे"कp रकम ले,नुपछ ।
१६ महल ९ मा महल ७ को ज8मा खच रकमबाट महल ८ को पे"कp रकम घटाउँदा बाँकp हWने रकम ले,नुपछ ।
१७ महल १० मा ज8मा बजेट महल ३ बाट ज8मा खच महल ७ को रकम घटाई हWन आउने बाँकp रकम ले,नुपछ ।
१८ कु ल ज8मा भ?ने हरफमा रकम हWने महलहHको जोड ज8मा गनुपछ ।
१९ अि?तम बजेटको तुलाना ( %@ितशतमा ) भ?ने हरफमा कु ल ज8मा हरफमा ज8मा बजेट रकमको कित कित @ितशत रकम खच भयो सो
उ1लेख गनुपछ ।
२० मािथ महल ८ मा खच शीषक अनुसारको पे"कp रकम देखाउन नसिकएमा ज8मा फŠय‹ट हWन बाँकp रकम भनेर देखाउनुपछ र पे"कp
बाहेकको ज8मा वा"तिवक खच रकम कित हो सो पे"कp बाहेकको खच रकम ले,नुपछ ।
२१ तयार गन! तथा @मािणत गन!ले नाम, दजा र िमित खुलाई ह"ताiर गनुपछ ।
२२ यस फाराम असार मिहनाको तयार पारेमा यसले पुरै वषभरीको नै आिथक िववरण िद?छ ।
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म.ले.प.फारम नं: २११
सािबकको फारम नं: १४

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

फƒय†ट गन बांकt पेBकtको मा:के बारी
..............साल.........मिहना
आिथक वषः
बजेट उप शीषक नं र नामः
पेBकt
िलएको
िमित
१

गोPारा
भौचर नं
२

पेBकtको िववरण
३

पेBकt िलने _यOt,
फम वा क पनीको
नाम
४

गत आ.ब.को
याद ननाघेको

चालु आ.ब.को
याद ननाघेको
कमचारी
भए पद
५

पेBकt
खच
संकेत नं उपशीषक नं
६
७

रकम
८

फƒयौटको
अि7तम याद
९

याद नाघेको
१०

रकम
११

फƒयौटको
अि7तम याद
१२

कु ल ज मा पेBकt
याद नाघेको
१३

याद ननाघेको याद नाघेको
ज मा
१४=(८+११) १५=(१०+१३) १६=१४+१५

१. पदािधकारी । कमचारी
ज8मा
२. िनमाण Yयवसायी / •याि^गत
ज8मा
३. @िततपZ पे\कp
ज8मा
४. सं"थागत पे\कp
ज8मा
५. अ?य.....
ज8मा
कु ल ज मा (१+२+३+४+५)
तयार गन!को द"तखतःv ...............
दजाः v ...................
िमित: v …………………….

पेश गन!को द"तखतःv ...............
दजाः v ...................
िमित: v …………………….
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@मािणत गन!को द"तखतःv ...............
दजाः v ...................
िमित: v …………………….

कै
िफयत
१६

उAेBयः
पे\कpको अविधक िववरण @ितवेदन गनु, अि€म भु^ानी गरेको कमचारी, ठेकेदार, @ितत पZ तथा सं"थागत पे\कp रकमको @ितवेदन गन! िनकायको पे\कp भु^ानी तथा पे\कp फछ‹ट @णालीमा िनय?Zण रा,ने यसको उदे\य हो ।
फाराम भनC तDरकाः
१ यस फाराम @Lयेक मिहनाको लािग तयार ग2र?छ ।
२ ....साल...मिहना लेखेको ठाउँमा कु न साल (वष) र कु न मिहनाको लािग यस मा"के बारी तयार ग2रँदै छ सो उ1लेख गनुपछ ।
३ आिथक वष भ?ने ठाउँमा कु न आिथक वषको लािग यस मा"के बारी बनाइएको हो सो ले,नुपछ ।
४ बजेट उपशीषक नं र नाम मा आिथक संकेत तथा वगuकरण अनुसारको बजेट उपशीषक नं. र नाम ले,नुपछ ।
५ महल १ मा पे"कp िलएको िमित ले,नुपछ ।
६ महल २ मा पे"कpको @िविc कित नं. भौचरमा लेिखएको छ सो गोmारा भौचर नं. ले,नुपछ ।
७ महल ३ मा पे"कp कमचारी, पदािधकारी, ठेकेदार वा सं"थागत पे"कp के हो सो को िववरण ले,नुपछ
८ महल ४ मा पे"कp िलने Yयि^, फम वा क8पनीको नाम ले,नुपछ ।
९ महल ५ मा कमचारी पे"कp भएमा सो कमचारीको पद ले,नुपछ ।
१० महल ६ मा पे"कpको संकेत नं. ले,नुपछ ।
११ महल ७ मा कु न खच शीषकमा पे"कp िदइएको हो सो खच उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
१२ महल ८ मा चालु आय वषको 8याद ननाघेको पे"कp रकम ले,नुपछ ।
१३ महल ९ मा चालु आय वषको 8याद ननाघेको पे"कp फŠय‹ट गनुपन! िमित ले,नुपछ ।
१४ महल १० मा चालु आय वषको 8याद नाघेको पे"कp रकम ले,नुपछ ।
१५ महल ११ मा गत िवगत आय वषको 8याद ननाघेको पे"कp रकम ले,नुपछ ।
१६ महल १२ मा गत िवगत आय वषको 8याद ननाघेको पे"कp फŠय‹टको अि?तम ले,नुपछ ।
१७ महल १३ मा गत िवगत आय वषको 8याद नाघेको पे"कp रकम ले,नुपछ ।
१८ महल १४ मा 8याद ननाघेको कु ल ज8मा पे"कp रकम ले,नुपछ । यसमा महल ८ र महल ११ को जोड ज8मा ले,नुपछ ।
१९ महल १५ मा 8याद नाघेको कु ल ज8मा पे"कp रकम ले,नुपछ । यसमा महल १० र महल १३ को जोड ज8मा ले,नुपछ ।
२० महल १६ मा महल नं १४ र१५ को जोड ग2र ज8मा रकम उ1लेख गनुपछ ।
२१ महल १७ मा पे"कp रकममा के ही कै िफयत भएमा उ1लेख गनुपछ ।
२२ यस फाराममा कमचारी पे"कpको जोड ज8मा, िनमाण पे"कpको जोड ज8मा, @िततपZ पे"कpको जोड ज8मा, सं"थागत पे"कpको जोड ज8मा तथा अ?य पे"कpको जोड ज8मा अलlगै अलlगै गनुपछ ।
२३ कु ल ज8मा हरफमा @Lयेक ज8मा हरफको स8पूण जोड गनुपछ ।
२४ तयार गन!को, पेश गन!को तथा सदर गन!को नाम, दजा र िमित लेखेर ह"ताiर गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २१२
सािबकको फारम नं: १५

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

नेपाल सरकारको
छाप

देश/ थानीय
सरकारको छाप

बै
क िहसाब िमलान िववरण
साल….. मिहना…..गते

क

]े"ता अनस
ु ारको मौŒदात H:

ख

जोड् ने
(ज"तैः ]े"तामा भ^
ु ानी जनाइएको तर बqकबाट भ^
ु ानी हWन बाँकp, साथै अव"यकता अनस
ु ार कारण थ•ने)

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

. सं.

िमित

चेक नं./ब[क भौचर नं/िवeुतीय
कारोवार संकेत नं

िववरण

रकम

१

२

३

४

५

ज8मा
ग

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

घटाउने
(ज"तैः ]े"तामा आ8दानी जनाइ बqक ज8मा गन! पठाइएको तर ज8मा हWन बाँकp, साथै अव"यकता अनस
ु ार कारण थ•ने)
. सं.

िमित

चेक नं./ब[क भौचर नं/िवeुतीय
कारोवार संकेत नं

िववरण

रकम

१

२

३

४

५

ज8मा
घ
ङ

कायम ह‡ने ब[कको मौuदात (क+ख-ग) {
बqक "टेटमे?ट अनस
ु ारको मौŒदात रकम H

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

च

बqक नाम
खाता नं
फरक रकम H (घvङ)

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

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

( फरक रकमको पcु ् याइ)
पेश गनCको ह:ताYरः
नामः
दजाः
िमितः

:वीकृत गनCको ह:ताYरः
नामः
दजाः
िमितः
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उAेBयः
बqक िहसाब िववरण बqक िहसाबको मौŒदात संग nे"ता अनस
ु ार बाँकp मौŒदात िमलान गन तयार ग2रने िववरण हो । यो @Lयेक मिहना तयार गरी
तालुक िनकायमा खचको फाँटबारी साथ पठाउनु पदछ । बqक िहसाब रकम एिकन गन ।
फाराम भनC तDरका
१ यस फाराम @Lयेक मिहनाको लािग तयार गनपछ
ु ।
२ साल र मिहना ले,ने "थानमा कुन वष र कुन मिहनाको लािग तयार ग2रएको हो सो ले,नपु छ ।
३ "क" हरफमा nे"ता अनस
ु ारको बqक मौŒदातको रकम उ1लेख गनपछ
ु ।
४ बqक खातामा सोझै दािखला भएको तर कायालयको बqक नगदी खाता पानामा नचढाँएको रकमको िमित, चेक र अ?य िबवरण र रकम "ख"
हरफ अ?तगतको
तोिकएबमोिजमको
ख गन
ु बाट। भ^
कायालयले
भ^
लागी चेक जारी"थानमा
ग2रसकेउ1ले
को तर
बqकपछ
ु ानीको
ु ानी भइ नसके को रकमको िमित, चेक नं., भौचर नं., भ^
ु ानी आदेश,
५ िववरण
र
रकम
"ख"
हरफ
अ?तगतको
तोिकएबमोिजमको
"थानमा
उ1ले
ख
गन
पछ
ु
बैकबाट भ^
ु ानी भएको तर कायालयको बqक नगदी िकताबमा चढाउन छुटेको रकम "ग" हरफ अ?तगतको तोिकएबमोिजमको "थानमा
६ उ1लेख गनपछ
ु ।
७ "ख" र "ग" मा उ1लेख ग2रएको सबै महल सधै @योग हW?छन् भ?ने हWदैन यसको आव\यकता अनH
ु प @योग गनु पदछ ।
८ "घ" हरफमा "क" अनस
ु ारको रकममा "ख" अनस
ु ारको रकम जोडेर "ग" अनस
ु ारको रकम घटाउनपु दछ ।
ु ार भएको वा"तिवक रकम ले,नपु छ । बqक िहसाब िमलान पूण Hपको र सबै िववरण @िविc भएको अव"थामा "घ"
९ "ङ" हरफमा बqक अनस
हरफको रकम र "ङ" हरफको रकम एकआपसमा िभडेको हW?छ ।
१० च हरफमा घ हरफ र ङ हरफ बीचको फरक रकम उ1लेख गनपछ
ु ।
११ च हरफमा कुनै रकम देिखएमा सो को पcु ् याइ ले,नपु छ ।
१२ पेस गन!को र "वीकृ त गन!को कमचारीको नाम, पद र िमित लेखेर ह"ताiर गनपछ
ु ।
१३ TSA लागू भएका िनकायमा कोष तथा लेखा िनय?Zक कायालय बाहेक अ?यले @योग गन नपन ।
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संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

नेपाल सरकारको
छाप

म.ले.प.फारम नं: २१३
सािबकको फारम नं: २१०

देश/ थानीय
सरकारको छाप

खच शीषकगत बजेट र खचको िव ीय िबवरण
आ.व./अवधी...................को
"रकम H मा"
बजेट
खच संकेत
उपशीषक
१
२
बजेट उपशीषक १ (चालु)

िववरण

३

Sोत TयहोनC
सं:था

2कार (नगद/ऋण
/अनुदान)

४

५

शु{ बजेट /
अि]तयारी*
६

संशोधन /रकमा7तर/wोता7तर
बाट पुरक समेत**
थप
घट
७

८

अि7तम बजेट

िनकासा

ज मा खच

बाँकt बजेट

गत बषको खच

९= (६+७-८)

१०

११

१२=(९-११)

१३

बजेट उपशीषक १को ज मा
बजेट उपशीषक २ (पुँजीगत)

बजेट उपशीषक २को ज मा
बजेट उपशीषक मश...

बजेट उपशीषक मश...को ज मा
ज मा
फƒय†ट ह‡न बाँकt पेBकt ............
(क) पूँजीगत तफ
(ख) चालु तफ
पेBकt कटाइ खच ............
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पेश गन!ः
ह"ताiरः
नामः
दजाः
नोटः बजेट शीषकगत खचको के ीय िव ीय िववरण यही ढाँचा योग गरी तयार गन सिकनेछ ।

उAेBयः
@Lयेक खच उपशीषकगत खचको ज8मा खच @ितबेदन गन साथै यसै ढाँचा @योग गरी @Lयेक बजेट उपशीषकको खच @ितवेदन गन! । यसले एिककृ त िवGीय िववरण तयारी साथै स?तुलन परीiणको पुcयाइको गन! ।
फारम भनC तDरकाः
एक भ?दा बढी nोत भएको खचको हकमा nोतगत ;मश िबवरण थ•दै जानु पदछ । ज"तै २२५२२ काय;म खचमा नेपाल सरकार, सोधभना हWने बैदेिशक अनुदान रहेछन् भने २२५२२ लाइ दइु पटक लेिख
१ दातागत रकम रा,नु पदछ ।
२ @ितवAताको अिभलेख खाताबाट स8ब?धीत nोतको रकम स8बि?धत महलमा चढाउनु पदछ ।
३ यस आिथक िववरण @Lयेक वषको लािग तयार ग2र?छ । तर आव\यकता भएमा एक आिथक वषभ?दा कम अविधको पिन तयार हWनसXछ । पुरै वषको लािग तयार भएमा कु न आय वष हो सो ले,नुपछ । यिद एक
आिथक वषभ?दा कम अविधको भएमा सो अविध उ1लेख गनुपछ ।
४ महल १ मा आिथक संकेत तथा वगuकरण अनुसारको बजेट उपशीषक नं. ले,नुपछ ।
५ महल २ मा खच लेिखएको खच शीषक नं. ले,नुपछ ।
६ महल ३ मा खच संकेतको नाम ले,नुपछ ।
७ महल ४ मा दातृ िनकायको नाम ले,नुपछ । ज"तैः नेपाल सरकार, यू.एस. एड, ई.यू, ए.िड.िब, आिद
८ महल ५ मा nोतको @कार ले,नुपछ । ज"तैः नगद, ऋण, अनुदान, समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, आिद ।
९ महल ६ मा शुH बजेट रकम कित हो सो ले,नुपछ ।
१० महल ७ मा पुरक बजेट, रकमा?तर तथा nोता?तरबाट थप भएको बजेट रकम ले,नुपछ ।
११ महल ८ मा रकमा?तर तथा nोता?तरबाट घटाइएको घट भएको बजेट रकम ले,नुपछ ।
१२ महल ९ मा महल ६ र महल ७ जोडेर महल ८ घटाइएपिछको ज8मा बजेट रकम ले,नुपछ ।
१३ महल १० मा ज8मा िनकासा भएको रकम ले,नुपछ ।
१४ महल ११ मा खच शीषकगत तथा nोतगत ज8मा खच रकम ले,नुपछ ।
१५ महल १२ मा महल ९ को ज8मा बजेट रकमबाट महल ११ को ज8मा खच रकम घटाउँदा बाँकp रहने रकम ले,नुपछ ।
१६ महल १३ मा गत बषको खच रकम ले,नुपदछ ।
१७ ज8मा हरफमा बजेट उपशीषकहHको ज8मा जोड रकम ले,नुपछ ।
१८ फŠय‹ट हWन बाँकp पे"कp हरफमा सो तोिकएको अविधको पे"कp रकम उ1लेख गनुपछ ।
१९ पे"कp कटाई खच हरफमा पे"कp कटाई बाँकp कित खच हो सो रकम ले,नुपछ ।
२० मािथका सबै िववरण भरीसके पिछ पेस गन!को नाम, पद र िमित लेखेर ह"ताiर गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २१४
सािबकको फारम नं: २०८

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

दातृ िनकायगत बजेट र खचको आिथक िबवरण
आ.ब...................को
बजेट मुल शीषक नं
कायालय / आयोजनाको नामः
आयोजना रहेको "थान
दातृ िनकाय
१
दातृ िनकाय १

"रकम H मा"
खच संकेत
२
खच संकेत
खच संकेत
खच संकेत

2कार
३

Sोतको
भुOानी िविध
४

शु{ बजेट
५

संशोधन /रकमा7तर/wोता7तर बाट
थप
घट
६
७

अि7तम बजेट

िनकासा

ज मा खच

बाँकt बजेट

गत बषको खच

८= (५+६-७)

९

१०

११=(८-१०)

१२

दातृ िनकाय १को ज मा
दातृ िनकाय २

खच संकेत
खच संकेत
खच संकेत

दातृ िनकाय २ को ज मा
दातृ िनकाय ;मश...

खच संकेत
खच संकेत
खच संकेत

दातृ िनकाय मश... को ज मा
ज मा
फƒय†ट ह‡न बाँकt पेBकt ..............
पे\कp कटाइ खच ..............
पेश गन!ः

Page 113

ह"ताiरः
नामः
दजाः
उAेBयः
नेपाल सरकारको nोत, बैदिे शक nोत, अनुदान, ऋण समेत समावेश भएको चालु, पूज
ँ ीगत, िबGीय बजेटको सुH बािषक बजेट, अि?तम बजेट, िनकासा, @ितबAता, खच र बाँकpको िबवरण तयार गन यो फारम तयार ग2रएको हो ।
फारम भन! त2रकाः
एक भ?दा बढी nोत भएको खचको हकमा nोतगत ;मश िबवरण थ•दै जानु पदछ । ज"तै २२५२२ काय;म खचमा नेपाल सरकार, सोधभना हWने बैदिे शक अनुदान रहेछन् भने
१ २२५२२ लाइ दइु पटक लेिख दातागत रकम रा,नु पदछ ।
२ @ितवAताको अिभलेख खाताबाट स8ब?धीत nोतको रकम स8बि?धत महलमा चढाउनु पदछ ।
३ यस फाराम @Lयेक वषको लािग तयार ग2र?छ । यस फारामबाट कु न दातृ िनकायबाट कित रकम कु न शीषकको लािग @ा` भयो भ?ने जानकारी िम1छ ।
४ आ.व. भनेको ठाउँमा चालु आय वष अथात जुन आिथक वषको लािग यो आिथक िववरण तयार ग2रन लागेको हो सो आय वष ले,नुपछ ।
५ बजेट मुल शीषक
६ कायालय/आयोजनाको नाम मा जुन कायालय वा आयोजनाको लािग यस िववरण तयार हWने हो सो कायालय वा आयोजनाको नाम ले,नुपछ ।
७ आयोजना रहेको "थान मा आयोजनाको ठेगाना ले,नुपछ ।
८ महल १ मा दातृ िनकायको नाम ले,नुपछ ।
९ महल २ मा महल १ को दातृ िनकायबाट कु न कु न खच शीषकमा रकमहH खच हW?छन् उ^ खच शीषक नं. ले,नुपछ ।
१० महल ३ मा दातृ िनकायले @दान गन! nोतको @कार अनुदान, ऋण वा नगद के हो सो उ1लेख गनुपछ ।
११ महल ४ मा भु^ानी िविध नगद, सोधभना, सोझै भु^ानी, आिद मbये कZ हो सो उ1लेख गनुपछ ।
१२ महल ५ मा िविनयोजनको शुH बजेट रकम उ1लेख गनुपछ ।
१३ महल ६ मा पुरक बजेट, रकमा?तर तथा nोता?तरबाट थप बजेटको रकम रा,नुपछ ।
१४ महल ७ मा रकमा?तर तथा nोता?तरबाट घट हWने रकम ले,नुपछ ।
१५ महल ८ मा महल ५ को शुH बजेट र महल ६ को थप बजेट जोडेर महल ७ को रकम घटाउँदा बाँकp रहने रकम ले,नुपछ ।
१६ महल ९ मा िनकासा भएको ज8मा रकम ले,नुपछ ।
१७ महल १० मा ज8मा खच भएको रकम ले,नुपछ ।
१८ महल ११ महल ८ को ज8मा बजेट रकमबाट महल १० को ज8मा खच रकम घटाउँदा बाँकp रहने रकमलाई बजेट बाँकp भनेर देखाउनुपछ ।
१९ महल १२ मा गत बषको खच रकम ले,ने ।
२० एउटा दातृ िनकायको िववरण रािखसके पिछ अकš दातृ िनकायको िववरण रा,नुपछ र यसैगरी अकš दातृ िनकाय ले,दै जानुपछ ।
२१ दातृ िनकाय जित बढ् दै जा?छन् Lयित हरफमा बढ् ने गरी दातृ िनकायको नाम र िववरण थ•दै जानुपछ ।
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२२ ज8मा हरफमा सबै दातृ िनकायको जोड ज8मा रकम रा,नुपछ ।
२३ फŠय‹ट हWन बाँकp पे\कp मा ज8मा हरफभ?दा मुिन फŠय‹ट हWन बाँकp पे"कp रकम ले,नुपछ ।
२४ पे\कp कटाइ खच मा ज8मा खच रकमबाट फŠय‹ट हWन बाँकp रकम घटाई बाँकp रहने रकमलाई ले,नुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २१५
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ 2देश/ :थानीय तह
सरकारी कोषको 2ािZ र भुOानीको एिककृ त बािषक 2ितबेदन
आ.ब...................

िववरण

संकेत नं शु{ मौuदात

१
२
संघ /@देश /"थानीय संिचत कोष
आकि"मक कोष
धरौटी खाता
प2रयोजना ( िबषेश) खाता*
िविवध कोष. १
िविवध कोष. २
िविवध कोष. ३
अ?य
यस आ.ब.को ज मा
गत आ.ब.को
गत िबगत आ.ब.को
.....................
महालेखा िनय?Zक / @देशलेखा िनय?Zक
महालेखा /@देशलेखा िनय?Zक कायालय

३

चालु
आ.ब.को
2ाZी
४

ज मा

५=३+४

चालु आ.ब.को wे:ता
भुOानी
अनुसारको
मौuदात
६

.....................
सिचब
अथ म?Zालय / आिथक मािमला तथा योजना म?Zालय

७=५v६

ब[कले
फरक
देखाएको
मौuदात
८

९

फरक
पनाको
कारण

रकम H हजारमा "०००"
अि7तम मौuदात मbये
िनकाय िनयि7<त रकम

१०

११

.....................
महालेखापरीiक
महालेखा परीiकको कायालय

िमितः

उAेBयः
सरकारी कोषहHको अव"था @ितवेदन गन!, नेपाल सरकारको िबिभ?न कोषखाता हWने हWदँ ा सबै कोषहHको एिककृ त एिककृ त अव"था यिकन गन यो िबवरण तयार ग2र?छ । यो
फारम स8बि?धत सरकारले General Government तहमा तयार गनु पदछ । नेपालको संिबधानले •यव"था गरे अनुसार सरकारको आिथक िबवरण एकै ठाउँमा राखी
नेपालको सावजिनक िबGीय ि"थितलाइ यस @ितवेदन माफत @"तुत गन खोिजएको हो ।
फारम भन! त2रकाः
यस फारमले सबै कोषहHको एकमुc िववरण @"तुत गदछ । फारम भन! त2रका एिककृ त आिथक िबवरण सरह रहनेछ । यसका अनुसचु ी तथा खुलासा समेत
१ तयार गनु पदछ ।
२ यो फारम कोषहHको संिi` िववरण िदने उAे\यले तयार ग2रएको हो । स8वि?धत कोषहHको फारम भन! त2रकामा यो फारम िनरभर हW?छ ।
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म.ले.प.फारम नं: २१६
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ 2देश/ :थानीय तह
सोझैभुOानी तथा तेSो पY भुOानी अिभलेख खाता
आ.ब...................

बजेट
खच संकेत
उपशीषक

िववरण

Sोत
TयहोनC
सं:था

३

४

१
२
बजेट उपशीषक १

सोझै
भुOानी रकम
बजे
ट
मा
समावे
श
2कार
2ितब3ता रकम बजेटमा समावेश बजेटमा समावेश
(नगद/ऋण भएमा बजेट रकम
भएको
नभएको
/अनुदान)
५

६

७

८

९

बजेट उपशीषक १को ज8मा
बजेट उपशीषक २

बजेट उपशीषक २को ज8मा
बजेट उपशीषक .....

बजेट उपशीषक ......को ज8मा
उAेBयः
खचको सोझै भु^ानी तथा तेnो पi भु^ानी रकमको अिभलेख गरी िनय?Zण गन! र @ितवेदन गन सहज पुयाउने उदे\य रहेको छ ।
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तेSो पYबाट
भएको भुOानी

ज मा खच

कै
िफयत

१०

११

१२

फारम भन! त2रकाः
१ सोझै भु^ानी तथा तेnो पi भु^ानी कायालयको िबिभ?न बजेट उपशीषकमा हWने हWदँ ा बजेट उपशीषक महल १ उ1लेख गरी रकमो जोड स8बि?धत महलको उपयु^ हरफमा उ1लेख गनु पदछ ।
२ महल २मा खच संकेन उ1लेख गन! ।
३ महल ३ मा भु^ानी स8ब?धी िबवरण उ1लेख गनुपछ ।
४ भु^ानी ग2रएको रकम कु न र क"तो nोत बाट •यहो2रएको हो सो को उ11ख महल ४, ५, र ६ मा उ1लेख गनुपछ । यसमा ;मश nोतको तह, दातृ िनकाय, nोतको @कार भु^ानी िबिध उ1लेख गनु पदछ ।
५ बजेटमा समावेश भएको ज8मा रकम महल ६ मा ले,नुपछ र खच हWने रकम बजेट बािहरको भएमा महल ७ मा उ^ @ितबAता रकम खुलाउनु पदछ ।
६ सोझै भु^ानी भएको रकम बजेटमा समावेश भएको ख~डमा महल ७ मा उ1लेख गन! Lय"तै गैर बजेट अ?तगतको भु^ानी भए महल ८ मा उ1लेख गनु पदछ ।
७ तेnो पiबाट भएको भु^ानी स8ब?धी रकम महल १० मा समावेश गनु पदछ ।
८ सोझै भु^ानी रकम र तेnो पiबाट भएको भु^ानीको उपयु^ महलको जोडज8मा खचलाइ महल ११ मा उ1लेख गनुपछ ।
९ सोझै भु^ानी र तेnो पiबाट भएको भु^ानी स8ब?धी थप आव\यक कु रा खुलाउनु पन! भए कै िफयत जनाउनु पदछ ।
१० सोझै तथ तेnो पiबाट भएको भु^ानीको @Lयेक बजेट उपशीषकगत अिभलेखको लािग माथीको @कृ या अपनाउनु पदछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २१७
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ 2देश / :थानीय तह
म7<ालय / िवभाग / कायालय
िनकायगत खच तथा अनुदानको बािषक िववरण
(Inter governmental transactions)
आिथक बषः..........
कायालय संकेत नं:
खच रकम
कायलयको संकेत (कोड) 2ाZ गनC कायालयको नाम

१

२

बजेट उपिशषक न.

खच शीषक

स वि7धत िनकायले
2ितवेदन गन

अ7य िनकायले 2ितवेदन गनC
खच / अनुदान

ज मा

३

४

५

६

७

कै
िफयत

८

ज मा
पेश गनCको द:तखतः
नामः
दजाः
ह:ताYरः
िमितः

:वीकृ त गनC द:तखतः
नामः
दजाः
ह:ताYरः
िमितः

उAेBयः
अ?तर सरकारी कारोवारको एिककृ त आिथक िबवरण तयार गदा उिह रकम दोहोरो लेखांकन नहोस भ?ने žिcकोणले यो फारम तजसमा ग2रएको हो । यस फारमले अ?तर सरकारी (Inter
governmental transaction )कारोबार पिहचान गन म[त गदछ ।
फारम भन! त2रकाः
१ कायालयक संकेत नं सुH ख~डमा उ1लेख ग2र, महल १ मा कु न अ?तर सरकारी कायालयको िहसाव मलान गनु पन!हो सो खुलाउनु पदछ ।
२ कारोवारको बजेट उपशीषक नं र कारोवार भएको कायालयको नाम महल २ र ३ मा ;मश उ1लेख गनु पदछ ।
३ महल ४ मा खच उपशीषक उ1लेख ग2र कारोवार रकमलाइ महल ५ मा रा,नु पदछ ।
४ अ?तर सरकारी कारोवार आिथक िबवरणमा समावेश हWने/नहWने उ^ छनोट महल ६ मा गनु पदछ ।
५ कारोवारलाइ एिककृ त Hपमा समावेश गनु पन!मा Lय"तो समावेश भएको छ छै न महल ७ मा खुलाउनु पदछ ।
६ अ?तर सरकारी कारोवार स8ब?धी अ?य जानकारी रा,नु पदा कै िफयत जनाइ अि?तम महलमा उ1लेख गन सिक?छ ।
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म.ले.प.फारम नं:२१८
सािबकको फारम नं: NA

संघ/2देश/:थानीय तह
म7<ालय / िवभाग / कायालय

आिथक बष समाZी पिछ बािषक कारोवार समायोजन फारम
(Events after balance sheet date.)
आ.व.
कायालय संकेत नं:
समायोजन
िमित

.सं.
१

२

बजेट उपशीषक आिथक संकेत भौचर नं.
३

४

५

Sोत

समायोजन गDरने
आिथक संकेत

िविध
६

७

८

डेिवट
रकम
९

पेश गन!को सहीः
नामः
दजाः
िमितः

े िडट रकम

समायोजन
स ब7धी कारण

१०

११

@मािणत गन!को सहीः
नामः
दजाः
िमितः

उAेBयः
आिथक बषको िहसाब ब?द ग2रसके पिछ िवितसके को िमितको कारोवार @िवcी गन निम1ने हWदँ ा आ.व.को अ?Lयमा पिहचान ग2रएका कारोवार िववरण चढाउँन यो फारम @योग ग2र?छ ।
समयोजना कारोवारको अिभलेख गन! । लेखा तथा िवGीय िबवरणमा समायोजन गनुको आधार पुcाउने, िवGीय िबवरण र कायालयको पूण िज8मेवारीमा आधा2रत हWने ।
फाराम भन! त2रकाः
१ महल नं १मा ;म सं,या ;मश ले,नुपदछ
२ आिथक बष समाि` पिछ स8बि?धत कारोवारको लेखांकन गनु पदा महल २ मा उ^ लेखाकं न ग2रएको गोmारा भौचरको िमित उ1लेख गन! ।
३ महल नं ३ मा स8बिYध बजेट उपशीषक, महल न. ४ मा आिथक संकेत नं ;मश ले,नुपदछ ।
४ समायोजन ग2रएको भौच। नं महल ५ मा उ1लेख गनु पदछ
५ समायोजन ग2रएको कारोवार िबवरण महल ६ र ७ मा nोतको िववरण र भु^ानी िविध ले,नुपदछ
६ महल ९ र १० मा कारोवारको @कृ ती अनुHप डेिबट हWने हो वा ;े िडट हWने हो सोही अनुHप रकम चढाउँनु पदछ ।
७ अि?तम महल ११ मा समायोजन गनुका कारण र पुc्याइ उ1लेख गनु पदछ ।
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म.ले.प.फारम नं:२१९
सािबकको फारम नं: १९३

संघ/2देश/:थानीय तह
म7<ालय / िवभाग / कायालय
सानो नगदी कोषको िववरण
आिथक बष..............साल ......मिहना
कायालय संकेत नं:
सानो नगदीकोष िज मेवारी िलने TयिOको नामः
मिहनाः

िमितः
१
गत मिहनाको अ1या

खच शीषक
२

िनDरYण गनC TयOtको नाम
वा:तिवक नगद रहेको
िनDरYण गरको िमित

िबवरण
३

बील नं
४

2ािZ
(डेिबट )
५

भुOानी
( िडट)
६

बाँकt
७ = ( ५ v ६)

2योजन
८

यस मिहनाको ज8मा
यस मिहना स8मको ज8मा
उपरो^ अनुसार सानो नगदी कोषबाट खच भएको शोधभना िबवरण र बाँकp रहेको मौŒदात ठीक रहेको @मािणत गदछु ।

सानो नगदी कोष िज8मा िलनेको सहीः
नामः
दजाः
िमितः

@मािणत गन!को सहीः
नामः
दजाः
िमितः

उAेBयः
सानो नगदीकोष िज8मा िलने •यि^ले कोषबाट भू^ानी िदएको, शोधभना िलएको र बाँकp रकमको अिभलेख , लेखांकन र @ितवेदन गन! काय िनयि?Zत
Hपमा गनका लािग र सानो नगदी कोषको अव"था उ1लेख गन! ।
फारम भन! त2रकाः
१ फारमको शुH ख~डमा सानो नगदी िज8मा िलने •यि^को नाम, सुH मौŒदात रकम, मिहनामा थप भएको रकम, खचभएर
भु^ानी भएको रकम र अि?तम बाँकp मौŒदात उ1लेख गनु पदछ ।
२ िन2रiण गदा बाँकp रहेको बा"तिबक रकम, िन2रiण गन! •याि^को नाम र िन2रiण िमित उ1लेख गनु पदछ ।
३ कायालये थप माग गरेको रकम अंकमा र अiरमा उ1लेख गनु पदछ ।
४ शीषकगत खच भएको रकम, िमित, िबवरण, बील न8बर , डेिवट, ;े िडट रकम र @योजना खुलाउनु पदछ ।
५ मािसक कारोवारको कू ल खच सारांश, सानो नगदी कोष िज8मा िलने र @मािणत गन!को सही, नाम, दजा र िमित उ1लेख गनु पदछ ।
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संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
सटही ह‡न बाँकt चेकको िबवरण
स.का १
बqकको नाम
खाता नं
भौचर नं
१

म.ले.प.फारम नं: २२०
सािबकको फारम नं:NA

आिथक बष
अविध
जारी िमितः
२

चेक नं.
३

भुOानी पाउनेको नाम
४

चेक रकम
५

मा7य अवधी
६

कै
िफयत
७

:वीकृ त गनCको सहीः
नामः
दजाः
िमितः

पेश गनCको सहीः
नामः
दजाः
िमितः
उAेBयः

@ितवेदन अविधको समा`ी पिछ सटही बांकp चेकको िबवरण तयार ग2र स8बि?धत बqकलाइ भु^ानी िदनको लािग जानकारी िदने । भु^ानी हWन बाँकp चेकको िववरण
रा,न ।
फारम भन! त2रकाः
१ महल १ मा खच चढाइएको वा भु^ानी िदइएको भौचर नं. ले,नुपछ ।
२ महल २ मा चेक जारी गदाको उ1लेख ग2रएको जारी िमित रा,नुपछ ।
३ चेक न8बर र भु^ानी पाउनेको नाम ;मश महल ३ र ४ मा उ1लेख गनु पदछ ।
४ चेकको रकम र स8बि?धत चेकको मा?य अविध ;मश महल ५ र ६ मा उ1लेख गनु पदछ ।
५ महल ७ मा साट् न बाँकp चेक स8ब?धी कु नै कु रा उ1लेख गनु परेमा सो उ1लेख गनुपदछ ।
६ िबवरण तयार गरे पिछ पेश गन! र "वीकृ त गन! दबु ैको नाम, दजा, ह"ताiर र िमित उ1लेख गनुपदछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २२१
सािबकको फारम नं:१८

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
भुOानी िदन बाँकtको खाता तथा क‘चाबारी
बजेट उपशीषक नं
दािय व सृजना कारोबार खच उपशीषक
भएको िमित संकेत नं*
१

२

३

काय मको नाम

कारोबारको संिYZ
Tयहोरा

भुOानी पाउनेको नाम

आिथक बष
भुOानी िदन बांकt
रकम

४

५

६

७

भुOानी बाँकt रहनुको कारण
८

ज मा
उपरोO _यहोरा ठीक छ भनी
तयार गन!को सहीः
िमितः

कायालय @मुख/@मािणत गन!को सहीः
िमितः

कोष तथा लेखा िनय?Zक @मुखको सहीः
िमितः

उAेBयः
कायालयमा दािखल भैसके को मालसामानको मोल वा उपल•ध भैसके का सेवा वापत भ^
ु ानी िदन बाँकp रकम वा स8प?न हWन लागेको वा भैसके का कायको िदन बाँकp रकम आिद य"तै
दाियLव िसजृना भइ सके का रकमह¡ यसमा भ2र?छ ।
फारम भनC तDरका
१ दाियLव सृजना भएको पिहलो महलमा ठेXका प•ा स8झौता वा के भई दाियLव सृजना भएको हो सो िमित रा,नु पछ ।
२ कै िफयत महलमा यसलाई पcु याँई गन! िववरण फाइल न8बर य"तै जो चािहने Yयहोरा ले,नु पछ ।
३ भ^
ु ानी पाउनेको महलमा भ^
ु ानी पाउने सिहतको Yयहोरा ले,नु पछ ।
४ बजेट उपशीषकमा कुन बजेट रकमिभZको दाियLव हो सो ले,नु पछ ।
५ भ^
ु ानी िदन बाँकp रकममा भ^
ु ानी िदनु पन! रकम ले,नु पछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २२२
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
2ा’य रकम (Receviables) को िववरण
बजेट उपशीषक नं:
कारोवार कारोबार
िमित
संकेत नं
१

२

आिथक संकेत

:थायी
लेखा नं

कारोबारको संिYZ
Tयहोरा

बुझाउने/भुOानी
गनCको नाम

३

४

५

६

आिथक बष:
2ाZ गन बाँकt बाँकt रहनुको
रकम
कारण
७

८

भएको कारवाही
९

ज मा
तयार गनCको द:तखतः- .................
दजाः- .............
िमित: - ……………..

:वीकृत गनCको द:तखतः- ……………….
दजाः - ……………………..
िमितः - ……………………

उAेBयः
@ा•य रकमलाइ कायालयले सहायक खाता नराखेको अव"थामा मािसक Hपमा कारोवार @ितवेदन गन तयार ग2र?छ । @ा` हWनपु न! रकमको अव"थाको @ितवेदन गनु ।
फारम भन! त2रकाः
१ सहायक खाता सरह यसमा िबवरण भ2र?छ ।
२ महल १ मा कारोबार भएको िमित ले,नपु छ ।
३ महल २ मा कारोबारको संकेत नं. ले,नपु छ ।
४ महल ३ मा आिथक संकेत तथा बगuकरण र Yया,या अनस
ु ारको आिथक संकेत नं. ले,नपु छ ।
५ महल ४ मा @ा•य Yयि^ वा सं"थाको "थायी लेखा नं PAN Number ले,नपु दछ ।
६ महल ५ मा कारोबारको संिi` Yयहोरा उ1लेख गनपछ
ु ।
७ महल ६ मा भ^
ु ानी गन! Yयि^को नाम ले,नपु छ ।
८ महल ७ मा @ा` गन बाँकp रकम ले,नपु छ ।
९ महल ८ मा भ^
ु ानी @ा` गन बाँकp हWनक
ु ो कारण ले,नपु छ ।
१० महल ९ मा उ^ बाँकp रहेको रकम उपर चािलएको कदम स8ब?धमा िववरण ले,नपु दछ ।
११ ज8मा हरफमा रकमहHको जोड ज8मा गनपछ
ु ।
१२ फाराम तयार गन! तथा "वीकृ त गन!को नाम, पद र िमित लेखेर ह"ताiर गनपछ
ु ।

Page 124

म.ले.प.फारम नं:२२३
सािबकको फारम नं:३

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
अ7तरदेशीय / अ7तराि”cय “मण आदेश

आदेश नं............
िमित.................

कमचारी संकेत नं
“मण गनC पदािधकारी वा कमचारीको नामः
पदः
कायालयः
“मण गनC :थान (िबदेश भए मल
ु ुक र शहर खुलाउने)
“मणको उदेBयः
“मण गनC अविधः
..................देिख ................स म
“मण गनC साधनः
“मण िनिम माग गरेको पेBकt रकम
“मण स ब7धी अ7य आवBयक िववरण

कायलयको

सावजिनक

भाडाको

.................................
........................................
“मण गनC पदािधकारी
“मण :वीकृत गनC पदािधकारी
िमितः
िमित
=============================================================================
2शासन शाखाले भनC
हािजरी खातामा जनाएको िमित
जनाउने कमचारीको द"तखत
उAेBयः
पदािधकारी तथा कमचारीको ¢मणलाइ िनय?Zण तथा "वीकृ त गन! , ¢मणको @योजन, @योग हWने साधन तथा पे\कp समेत खुलाइ
बजेट तय गन! मु,य उ[े\यले यो फाराम िबकास ग2रएको छ ।
फाराम भन! त2रकाः
१ ¢मण आदेश भदा अ?तरदेिशय वा अ?तराि£xय के हो खल
ु ाउने ।
२ ¢मण गन! कमचारीको नाम पद र ठेगाना खु1ने िववरण भन! ।
३ पे\कp िलए/निलएको उ1लेख गन! । यिद पे\कp िलएको भए रकम उ1लेख गन! ।
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म.ले.प.फारम नं: २२४
सािबकको फारम नं:४

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
दै
िनक तथा “मण खचको िबल
नामः
पद:
कमचारी संकेत नं
कायालयः
कमचारीको :थायी ठेगानाः

न थी रिसद िबल आिदको सं]याः
“मणको उदेBयः

देिख
:थान
१

सम
िमित
२

:थान
३

िमित
४

“मण
साधन
५

“मण
खच
६

िदन
७

“मण आदेश िस नं............. सँग स वि7धत
“मण 2ितवेदन दता नं:

दै
िनक भ ा
दर
ज मा
८
९

फु टकर खच
िबवरण
ज मा
१०
११

कु ल ज मा

कै
िफयत

१२

१३

ज मा
१. ¢मण खच (महल ८ को ज8मा H )
२. दैिनक भGा (महल ११ को ज8मा H )
४. फु टकर खच (महल १३ को ज8मा H )
५ कु ल ज8मा (महल १४ को ज8मा H )
६. ¢मण पे\कp H .
७ खुद भु^ानी पाउने रकम H.

"वीकृ त ¢मण आदेश नं. .......िमित.........
पेश भएको •यहोरा ठीक छ झु•ा ठहरे @चिलत
कानुन बमोिजम सहने छु बुझाउने छु
¢मण गन! कमचारीको द"तखतः
िमितः

ि"वकृ त रकमः
जांच गन! अिधकारीको द"तखतः
िमित
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"वीकृ त गन! अिधकारीको द"तखतः
िमितः

उAेBयः
कमचारीको तथा पधािधकारीहHको ¢मण खचलाइ यथाथHपमा पेश गन! र Lयसको िनय?Zण गन! उदे•े यो फाराम तयार ग2रएको छ।
फारम भन! त2रकाः
१ शीष भागमा कायालयको नाम, ¢मण गन! कमचारीको नाम,पद, ठेगाना उ1लेख गन! ।
२ ¢मणको उ[े\य मा कु न @योजनको लािग ¢मण गन लािगएको हो सो उ1लेख गन!
३ "थान देिख स8म भ?ने महलमा कु न ठाउँ देिख कु न ठाउँ स8म जाने हो सो ठाउँको नाम उ1लेख गन! साथै िमित पिन खुलाउने ।
४ ¢मण साधनको महलमा कु न साधन @योग गन! हो सो उ1लेख गन! यिद सरकारी सवारी साधन र भाडामा िलएको साधन भए सवारी साधन नं. समेत उ1लेख गन! ।
५ ¢मण खचको महलमा सरकारी साधन @योग गरेको भए ¢मण खच ले,न िम1दैन । सावजिनक यातायात तथा भाडाको साधन भए लागत अनुसार रकम उ1लेख गन! ।
६ दैिनक भGाको महलमा पद तथा ]ेणी अनुसार कानून वमोिजम पाउने पन! रकम उ1लेख गन!
७ फु टकर खचको महलमा सामा?य खच ज"तै 2रXसा ट् याXसी आिद @योग गरेवापत को रकम उ1लेख गन! ।
८ अ?य िववरण फाराममा उ1लेिखत िनद!शानुसार गन!
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म.ले.प.फारम नं: २२५
सािबकको फारम नं: NA

संघ/2देश/:थानीय तह
........................................... म7<ालय / िवभाग / कायालय

स7तुलन पDरYण
२०... साल .....मिहना…. देिख २०... साल .....मिहना …..स8म
कायालय कोड नं:
स?तुलन िबवरण िमितः
खच/राज:व/ अ7य
िववरण
शीषक
१

२

१००००
१११११
११११२
११११३
१११२१
१११२२
१११२३
१११२४
१११२५
......

राजP तथा अनुदान
एकलौटी फम तथा TयिOगत आयमा ला\ने कर
पाDरwिमक कर
पूँजीगत लाभ कर (TयिOगत, एकलौटी फम)
िनकायको मुनाफामा ला\ने कर (सरकारी सं:थान)
िनकायको मुनाफामा ला\ने कर (पि_लक िलिमटेड क पनी)
िनकायको मुनाफामा ला\ने कर (2ाइभेट िलिमटेड क पनी)
िनकायको मुनाफामा ला\ने कर (अ7य सं:था)
पूँजीगत लाभ कर (िनकाय)
;मश कारोबार अंक भएका अ?य शीषकहH

२००००
२११११
२११३१
२११३२
२११३३
२११३९
२११२१
२११२२
२११२३
......

खच
तलव
:थानीय भ ा
महंगी भGा
िफ4ड भ ा
अ7य भ ा
पोशाक
खाeा7न
औषिध उपचार खच
अ?य शीषकहH

३००००
३१०००
xxxxx

स पती
स8पती / पुज
ँ ीगत खच
स8पती / पुज
ँ ीगत खच

३००००
३२०००
३३०००
xxxxx

दािय व
िवितय स8पती
दाियLव
अ?य शीषकहH

ज8मा

स बि7धत फारम नं
३

कायालय संकेत तथा नाम ....१

दोहोरो कारोबार
हटाउने

ज मा

डेिबट

डेिबट

डेिबट

े िडट
४

xxxxxx

५

xxxxxx

६

xxxxxx

े िडट
७

xxxxxx

८

xxxxxx

Below the line items

स8भािवत दाियLवः
जमानत ....अ?य

xxxxxx
xxxxxx
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xxxxxx
xxxxxx

उAेBयः
गिणितय शुAता पGा लगाउन कायालयको आिथक कारोवारको शुAता सुिनिŽत गन! । आधुिनक र @ोदभावी लेखा @णालीको लािग आधार उपल•ध गराउने । संभािवत
दाियLवको, जमानतको खुलासा गन!, स8भािवत ]ोत बिहगमन स8ब?धी जानकारी उपल•ध गराउन सं?तुलन परीiण तयार ग2र?छ ।
फाराम भन! त2रकाः
१ िवGीय िववरण तयार गन! आधार फारम हो, यस फारमको तयारी पŽात आिथक िववरणहH तयार गनुपदछ ।
२ महल १ मा लेखांकन उपशीषक उ1लेख गनु पदछ ।
३ महल १ मा उ1लेख गरेको उपशीषकको नाम महल २ मा रा,नु पदछ ।
४ कायालयले तयार गरेको सहायक खाताबाट आ.ब. अ?तको रकमलाइ खाताको @कृ ती अनुHप बजेटमा समावेश भए नभएको यिकन गरी छुट्याइ डेिवट/ ;े िडट महलमा रा,नु पदछ ।
५ @Lयेक शीषकको जोड ज8मा गरी अि?तम हरफमा रकम उ1लेख गनु पदछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २२६
सािबकको फारम नं:१०७

संघ/2देश/:थानीय तह
.................. म7<ालय / िवभाग / कायालय
तलिव फाराम
......साल ......मिहना

.स.
१

िसट रोल
नं/संकेत नं
२

कमचरीको
एकल/द प ी/अ
नाम
पाङग
िलंग
३
४
५

पद
६

पान (PAN
Number)

तलब

७

८

•ेड रकम
९

भ ा
१०

मािसक पाउने
िबशेष
अ7य
भ ा
भ ा
११
१२

स–चय
कोष
१३

अ7य......
१४

ज मा अनुपि:थत असाधारण अ7य...... कमचारी स–चय
कोष
िबदा
१५
१६
१७
१८
१९

घर
२०

मािसक कqी खुद
सापटी
उपचार
अ7य
२१
२२

सा.सु.कर
२३

अ7य कqी .......
कर
कु ल ज मा
पाDरwिमक कर
खुद षाउने
२४
२५
२६
२७

भुOानी िदने कमचारीको सही …………………..
दजा ………………………
िमित………………….

फारम तयर गरी पेश गन!को पुरा सहीः …………..
दजाः…………………
िमितः………………..
उAेBयः
कायलयगत कमचरीको मािसक Hपमा तलव िहसाव तयार गन सहज भइ, कमचारीको कर लगायत अ?य क•ीको िहसाब समेत समावेश गरी भपाइ गन! उदे\यले यो फाराम तयार ग2रएको हो ।
फाराम भन! त2रकाः
१ @Lयेक कायालयको @शासन वा मानव संसाधन िबभाग भए िबभागले आफु मातहतका कमचारीको हािजरी रेकड, अनुपि"तितको िबवरण, िबदाको िबवरण तयार गरी तलिव िबवरण तयारको लागी लेखामा पठाउनु पदछ ।
२ कमचारीको दजा बमोिजम कायालयले उपल•ध गराउने तलब, €ेड, भGा आिद कमचारीको नाम र संकेत नं. बमोिजम रा,ने
३ अव"थानुसार क•ीको िकिसम थ•नु परेमा थप गन सिकने
४ अ?य भGा महलमा एकभ?दा बढी िकिसमको भGा खच हWने भएमा िकिसम िप–छे अङ् क रहने महल रा,नु पदछ ।
५ कायालको सबै कमचारीहHको ;मानुसार यसैमा नाम नामेसी लेखी जुन जुन कमचारीले जे जित क•ी तथा पाउने हो सो स8बि?धत महलमा चढाउनु पदछ ।
६ कमचारीलाइ समयिभZ बुझाउन तथा िनजको खातमा ज8मा गन नसिकएकमा सो रकम स8बि?धत खातामा आ8दानी बाbनु पदछ ।
७ यसरी िहसाबको जोड ज8मा िनकाली सके पिछ यसमा तलब नबुझेको रकम पिछ तलब बुझाउदा अलगै भपाइ गराउनु पछ ।
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द:तखत ब[क खाता नं ब[कको नाम
२८
२९
३०

कै
िफयत
३१

नेपाल
सरकारको
छाप

देश/ थानीय
सरकारको छाप

संघ/ 2देश / :थानीय तह
............... म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
अ7तर सरकारी कारोबार फारम

म.ले.प.फारम नं: २२७
सािबकको फारम नं: २२

कारोबार नं :
आदेश/ िनणय नं :
सरकारको तहः
कायालयः
@दान ग2रएको िमितः

संघ / @देश / "थानीय

सरकारको तहः
कायालयः
@ा` गरेको िमितः

संघ / @देश / "थानीय

2दान गनC कायालय

2ाZ गनC कायालय

कारोबारको िववरण
आिथक
संकेत
१

उपशीषक िववरण
२

३

ज8मा

समायोजन बैक खाता
ग2रने खाता
नं

nोत
४

आिथक
उपशीषक िववरण
संकेत

nोतको @कार भु^ानी िविध काय;म नं
५

६

७

८

९

कारोबारको िववरण

रकम

१०

११

१२

१३

nोत
१४

समायोजन बैक खाता
ग2रने खाता
नं
nोतको @कार
१५

भु^ानी िविध
१६

काय;म नं
१७

१८

१९

ज8मा

आव\यक िववरण तथा िनणयः

पेश गन! : ………………………
िमित : ………………………
दजा : ………………………

"वीकृ त गन! : ………………………
िमित : ………………………
दजा : ………………………
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रकम

२०

उAेBयः
अ?तर सरकारी कारोबार अिभलेख रा,न यो फारम तयार ग2रएको हो । संघ /@देश /"थानीय तहले एक आपसमा गरेको अ?तर सरकारी कारोवारको िब"£तृत Hपमा पिहचान गरी लेखांकन र अिभलेख गन! nोत कागजातका Hपमा रहेको छ । कायालय बािहर जाने कारोबारहH गनुपरेमा यो
फारम @योग गनुपदछ ।
फाराम भन! त2रकाः
१ अ?तर सरकारी कारोवारको @दान गन! र @ा` गन! सरकारी तहले यो फाराम तयार गनु पदछ । कायालय भ?दा बािहर जाने कारोवार जनाउन यो फारम @योग गनुपदछ ।
२ अ?तर सरकारी कारोवारको सिजलै पिहचान हWनको लागी माथी उ1लेख महलमा उपयु^ िबवरण रा,नु पन! हW?छ । महल नं १ देिख १० स8म फारम उठाउने कायालयले भन! र महल नं ११ देिख २० स8म @ा` गन! कायालयले भनुपदछ ।
३ कारोवारको लागी िनद!शन भएमा िनद!शन नं. रा,नु पदछ ।
४ कारोवार हWने दवु ै कायालयको िववरण ले,ने ।
५ कारोवारको िववरण @Lयेक कायालयले आफु स8बि?धत महल महल १ देिख १० वा महल ११ देिख २० मा ;मश आिथक संकेत, nोत, काय;म नं, बqक खाता र समायोजन ग2रने खाता आदी @cसंग खु1ने गरी भनु पदछ ।
६ फारमलाइ पेश गन! र ि"वकृ त गन! दबु ैको दजा र ह"ताiर गन! र यसकै आधारमा भौचर तयार गनु पदछ ।
७ थप कु नै िनद!शन वा िववरण भए उ1लेख गनुपदछ।
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म.ले.प.फारम नं: २२८
सािबकको फारम नं: २२

संघ/ 2देश / :थानीय तह
म7<ालय / िवभाग / कायालय
अ7तर सरकारी कारोबारको खाता
आिथक बष.............साल ..........मिहना
सरकारको संकेतः
सरकारको नामः
िमित
गो.भौ.न.
१

उपशीषक

२

३

आिथक संकेत नं
४

िववरण
५

डेिबट

े िडट
६

बाँकt
७

बाँकtः
ज माः

पेश गनCको द:तखतः
नामः
दजाः
िमितः

:वीकृ त गनCको द:तखतः
नामः
दजाः
िमितः

उAेBयः
संघ, @देश, "थानीय तह बीचको कारोवारलाइ खातामा चढाँउने र उही रकमको दोहोरो लेखाङ् कनलाइ हटाउन यो फारम तजुमा ग2रएको हो ।
फारम भन! त2रकाः
१ शुH ख~डमा खाताको शीषक र नाम उ1लेख गनु पदछ ।
२ अ?तर सरकारी कारोवार अनुसार िमित र गोmारा भौचर न8बर महल १ र २ मा उ1लेख गनु पदछ ।
३ महल ३ मा अ?तर सरकारी बजेट उपशuषक नं उ1लेख गन!
४ महल ४ मा अ?तर सरकारी कारोवारको आिथक संकेत नं उ1लेख गन!
५ महल ५ मा कारोवार स8ब?धी िबवरण उ1लेख गनु पदछ ।
६ महल ६ र ७ माकारोवार रकम डेिबट र ;े िडट हWन सXने भएकोले उपयु^ महल छनोट गरी रकम उ1लेख गन!
७ अि?तम महल ८मा खाताको खूद रकम उ1लेख गनु पदछ ।
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८

म.ले.प.फारम नं:२२९
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ 2देश / :थानीय तह
म7<ालय / िवभाग / कायालय
कायालय संकेत नं
िवभाuय कोष/एकल कर 2शासन कारोबार (संकलन तथा बाँडफाँड) को खाता
िबभाuय कोष / एकल कर 2शासनको 2कार:
िमित

भौचर नं
१

िव ीय संकेत
२

३

िव ीय संकेत िववरण
४

2ाZ रकम
५

बाँडफाँड गDरएको सरकारको तह

िवभाuय
रकम

....%सेवा शु4क
६

संघ…%
७

2देश..%
८

बाँडफाँड भएको रकम

:थानीय..%
९

१०

११

ज मा
तयार गनCको द:तखतः

2मािणत गनCको द:तखतः

नामः

नामः

दजाः

दजाः

िमितः

िमितः
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बाँडफाँड बाँकt रकम
१२

कै
िफयत
१३

उAेBयः
नेपालको संिवधान र अ?तर सरकारी िवG Yयव"थापन ऐन २०७४ अनुसार nोतको बाँडफाडको अिभलेख र पुितवेदन गन साथै िवभाŒय कोष लगायत, अ?य कोषहHको Yयव"थापनका गन । िनकायमा ]ोत िबतरणको @ाि` तथा भु^ानी र ]ोतको मौŒदात एिकन गन! उदे\यले
यो फारामको तजुमा ग2रएको हो ।
फारम भन! त2रकाः
१ यस फारम िवG आयोगले िनधारण तय गरेको िवGीय nोत बाँडफाँडका आधारमा प2रवतन गनुपदछ । आ8दानीको भु^ानी भएको हो या @ा` गरेको हो सोही बमोिजम मािथका महलमा रकम चढाउनु पदछ ।
२ @ितशत % िवG आयोगले तोके बमोिजम हWनेछ ।
३ महल न. १ र २ मा भौचरको िमित र सं,या ले,नुपदछ ।
४ महल नं ३ र ४ मा आिथक संकेत नं र िववरण ले,नुपदछ ।
५ महल नं५ मा @ा` भएको रकम ले,नुपदछ ।
६ महल नं ६ देिख १० स8म @ा` भएको रकमको बाँडफाँड िववरण तोिकएको दरमा ;मश ले,दै जानुपछ ।
७ महल ११ मा बाँडफाँड भएको रकम र महल १२ बाँडफाँड हWन बाँकp रकम उ1लेख गपदछ ।
८ महल १२कै िफयत भएमा उ^ िववरण उ1लेख गन! ।
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म.ले.प.फारम नं: २३०
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ 2देश / :थानीय तह
म7<ालय / िवभाग / कायालय
अ7तर सरकारी कारोबारको एिककृ त 2ितवेदन

आिथक बषः..........
सरकारको संकेत

सरकारको नाम

१

२

अनुदान
३

तयार गनC सरकारको wे:ता अनुसार
ऋण
राज:व बाँडफाँड
४
५

अ7य
६

स वि7धत अ7य तहका सरकारबाट 2ाZ िववरणका आधारमा
अनुदान
ऋण राज:व बाँडफाँड
अ7य
८
९
१०
११

ज मा
७

ज मा
१२

फरक
१३=७v१२

कारण
१४

ज मा
तयार गनCको द:तखतः
नामः
दजाः
िमितः

2मािणत गनCको द:तखतः
नामः
दजाः
िमितः
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उAेBयः
अ?तर सरकारी कारोवारको एिककृ त आिथक िबवरण तयार गदा दोहोरो लेखांकन नहोस भ?ने žिcकोणले यो फारम िनमाण ग2रएको हो । अ?तर सरकारी कारोबारको एिककृ त @ितवेदन गनु यस फारमको उ[े\य हो।
फारम भन! त2रकाः
१ कायालय/सरकारको संकेत नं सुH ख~डमा उ1लेख ग2र, महल १ मा कु न अ?तर सरकारी कायालयको िहसाव िमलान गनु पन!हो सो खुलाउनु पदछ ।
२ कारोवार भएको कायालयको नाम महल २ मा उ1लेख गनु पदछ ।
महल ३ देिख ६मा िववरण तयार गन! सरकारले आDनो nे"ता अनुसारको िववरणहH ;मश उ1लेख भए बमोिजम रा,ने ।
महल ७ मा ज8मा रकम महल ३ देिख ६ स8मको जोड ज8मा ले,ने ।
महल ८ देिख ११मा िववरण तयार ग2रएको सरकारको nे"ता अनुसारको िववरणहH ;मश उ1लेख भए बमोिजम रा,ने ।
महल १२ मा ज8मा रकम महल ८ देिख ११ स8मको जोड ज8मा ले,ने ।
महल १३ मा महल ७ र १२को फरक योगफल रा,ने
महल १४मा फरक पनाको कारण ले,ने ।
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म.ले.प.फारम नं: २३२
सािबकको फारम नं:NA

संघ/@देश/"थानीय तह
म?Zालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
आयोजना सि यह‡नु अिघ र अविध समाZी प™ातको खचको पु:टयाइ
आयोजना शीषक न.:
अविध
. सं.

२
आयोजना अिघको कारोबार िववरण

आयोजना अिघको कारोबार िववरण

१

आयोजना पिछको कारोबार िववरण

अनुदानबाट संचालनह‡ने काय मह‚को
िववरण

१
१.१
१.१
१.१

खच शीषक:

लागु गनC
िनकाय

शु{ अविध

३

४

५

बजेट िववरण
अ7त अविध

काय मको
इकाइ (क)

दर (ख)

बजेट ग =(क*ख)

बजेटको
wोत

६

७

८

९

१०

बजेट Yयव"था
wोतको
िनकायको अंश अनुदानको अंश
2कार
११

१२

१३

अनुदानको
अनुपात
१४

मुल काय;म १
उप काय;म १
उप काय;म २
उप काय;म ३
........
आयोजना पिछको कारोबार िववरण

१
१.१
१.१
१.१

मुल काय;म १
उप काय;म १
उप काय;म २
उप काय;म ३
........

ज8मा बजेट

.....................
काय;म अिधकृ त
आयोजना

.....................
आयोजना @मुख
आयोजना
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थप पु:टयाइ तथा
सतह{को संिYZ िववरण
१५

उAेBयः
नेपाल सरकार ¦ारा संचािलत साथै दातृ िनकायको सहयोगमा संचािलत आयोजना, प2रयोजनामा अि€म रकम @ा`ी( retroactive financing) @कृ ितका आयोजना साथै अवधी थप (No cost extensionvNCE,) आयोजनाको अविध समा` भए पŽात हWने कारोवारको अिभलेख तथा @ितवेदन गन ।
फारम भन! त2रकाः
१
२
३
४
५
६
७

फारमलाइ दइु ख~ड ( आयोजना अिघ र आयोजना पिछको कारोवार िबवरण) मा िबभाजन ग2रएको छ ।
आयोजनाको अवधी अनुसार अिध वा पिछको कारोवार हो सोही अनुसार उपयु^ ख~ड छनोट गनुपदछ ।
महल २ मा आयोजनाको काय;म तथा गितिबिध उ1लेख गनु पदछ ।
कारोवारको खच शीषक नं, आयोजना लागु गन! िनकाय, आयोजना सुH अवधी र अ?त अवधी ;मश महल ३, ४ ,५ र ६ मा उ1लेख गनुपछ ।
बजेट िबवरण अ?तगत कारोवारको इकाइ, प2रमाण र बजेट रकम ;मश महल ७, ८ र ९ मा उ1लेख गन! ।
बजेट •यव"था अ?तगत बजेटको ]ोत, ]ोत @कार, िनकायको अंश, अनुदानको अंश र अनुदानको अनुपातलाइ ;मश महल १०,११,१२, १३ र १४मा उ1लेख गन ।
कारोवार स8ब?धी अ?य पुc्याइ जनाउनु पन! भएमा अि?तम महलमा जनाउनु पदछ ।
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संघ/2देश/:थानीय तह
संिचत कोषको 2ािZ तथा भुOानीको एिककृ त आिथक िववरण
आ.व. .......

म.ले.प.फारम नं: २७०
सािबकको फारम नं: NA

2ािZ
रकम H. ....मा
िववरण

िट’पणी

१

२

१. राज:व तथा अनुदान
क राज"व
अ कर
आ अ?य राज"व
ख अनुदान
अ नगद अनुदान
आ सोधभना बापत @ा`
इ सोझै भु^ानी *
इ व"तुगत अनुदान
ग. िव ीय ह:ता7तरण बाट 2ाZ रकम
समािनकरण
सःशत
समपुरक
िबशेष
घ बेHजु तथा अ?य @ा`ी (बेHजु रकम तथा अ?य रकम असुली बापतको @ाि`)
२. िव ीय Tयव:था
क ऋण लगानी िफता
अ आ?त2रक ऋण लगानी िफता
आ वैदेिशक ऋण लगानी िफता
ख शेयर िव;p
अ आ?त2रक शेयर िब;p
आ वैदेिशक शेयर िब;p
ग वैदेिशक ऋण
अ नगद ऋण
आ सोधभना बापत @ा`
इ सोझै भु^ानी
घ आ7तDरक ऋण
३. अ7य
अ गत वष िनकासाबाट खच नभएको रकम िफता (शःशत समेत)
आ .....अ?य रकम (समायोजन लगायत)
४. िवभाŒय कोषबाट बाँडफाँड हWन बाँकp रकम
५. यस वषको खुद 2ाZी ( १+२+३+४)

यस आिथक वष
.....
३

गत आिथक वष ......
५

१
२

३

४
५
६
७

* सोझै भु ानी तथा ब5तुगत सहायतालाइ* रा0ने भएमा िट8पणीमा थप िव5तृतीकरण गन# ।

.....................
तयार गन!को सहीः
नामः
िमितः

.....................
@मुख/ महालेखा िनय?Zकको सहीः
नामः
िमितः
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.....................
महालेखा प2रiकको सहीः
नामः
िमितः

संघ/2देश/:थानीय तह
संिचत कोषको 2ाZी तथा भुOानीको एिककृत आिथक िववरण
आ.व. .......

म.ले.प.फारम नं: २७०
सािबकको फारम नं: NA

भुOानी
िववरण
१
६. चालु तथा पूँिजगत तफको भुOानी
क. संिचत कोष मािथ Yययभार हWने रकमबाट खच
अ. चालु खच
आ. पंज
ु ीगत खच
ख. िविनयोजन ऐन•ारा भएको खच
अ. चालु खच (अ?तर सरकारी िवGीय ह"ता?तरण बाहेक)
आ. पंज
ु ीगत खच
७. िव ीय Tयव:था अ7तगतको भुOानी
क. संिचत कोष मािथ Yययभार हWने रकमबाट खच
अ. आ?त2रक ऋणको सांवा भ^
ु ानी
आ. बा© ऋणको सांवा भ^
ु ानी
ख. िविनयोजन ऐन•ारा भएको खच
अ. ऋण लगानी
१. अ?त2रक ऋण लगानी
२. वैदेिशक ऋण लगानी
आ. शेयर लगानी
१. आ?त2रक शेयर लगानी
२. वैदेिशक शेयर लगानी
८. िवGीय ह"ता?तरण
९. अ?तर सरकारी कारोवार/अनदु ान
१०. अ?य कारोवारको समायोजन *
११. यस वषको ज8मा भ^
ु ानी (६+७+८+९+१०)
१२. यस अविधको कोषमा भएको थप धट (+/-) १२=(५-११)
१३. आिथक वषको सH
ु वातको मौŒदात
१४. आिथक वषको अ?Lयको मौŒदात (१२+१३)
.....................
तयार गन!को सहीः
नामः
िमितः

अनुसुची

यस आिथक वष ..... गत आिथक वष ......

२
८

३

५

८

९
१०

११
.....................
महालेखा िनय?Zकको सहीः
नामः
िमितः

*उ;लेिखत कारोबार बाहेक सारभुत असर (material effect) गन# रकम भएमा वा अFय िवषयह भएमा यस महलमा उ;लेख गन#
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.....................
महालेखा प2रiकको सहीः
नामः
िमितः

म.ले.प.फारम नं: २७०
सािबकको फारम नं: NA

संिचत कोषको लेखा िट’पणी

संिचत कोषको लेखा िट•पणी अव\यकता अनस
ु ार मल
ु प«ृ मा @"ततु ग2रएका िववरणहHको थप िब"ततृ ीकरण गन!लाइ तयार गनपदछ
ु
। के ि?¬य िवGीय िववरणमा तोिकएको त2रका बमोिजम िववरणहH भनपदछ
ु ।
१ कर
कर स8व?धी खल
ु ासा
दािखलाको िववरण
ज8मा

यस आिथक वष

गत आिथक वष

२ अनदु ानको लेखा िट’पणी
सोघभनाको िववरण थप खल
ु ासा रा,ने
क. यस आ.वको बाँकp मbये @ा`
ख. यो आ.वको खच मbये @ा`

यस आिथक वष

गत आिथक वष

३ िव ीय Tयव:था
िवGीय शीषकहH ....१
िवGीय शीषकहH ....

यस आिथक वष

गत आिथक वष

यस आिथक वष

गत आिथक वष

यस आिथक वष

गत आिथक वष

यस आिथक वष

गत आिथक वष

४ आ7तDरक ऋण
घ आ7तDरक ऋण
अ xेजरी िव1स
आ ऋण पZ
इ अ?य....
५ अ7य समायोजन
क. आ?त2रक @ा`ी समायोजन
अ. माग"थ नगद समायोजन (Cash in Transit)
आ. आ.ब.पिछ @ा` रकम
इ अ?य....
ख. बैदिे शक @ा`ी समायोजन
अ. नगद अनदु ान
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आ. गत िवगत आ.व. को सोधभना @ा` अनदु ान
इ. गत िवगत आ.व. को ऋण @ा`ी (सोधभना हWने गरी भएको खच)
इ अ?य....
६ भO
ु ानी आ.व पिछको समायोजन
क. कोष तथा लेखा िनय?Zक कायालयबाट खच भएको तर बqकबाट
भ^
ु ानी नभएको खच समायोजन
ख. पे\कp तफको खच लेखाङकन ग2रएको भ^
ु ानी समायोजन

यस आिथक वष

गत आिथक वष

यस आिथक वष

गत आिथक वष

७ िवभाuयकोषको अव:था
िवभाŒयकोषको अव"था जानकारी िदने सम€ तािलका यहाँ @"ततु गन! ।
८ Sोतगत िववरण संिचतकोष खच
ज"तैः करबाट भएको खच, अनदु ानबाट भएको खच
९ िव ीय ह:ता7तरण
िवGीय ह"ता?तरणको अव"था जानकारी िदने सम€ तािलका यहाँ @"ततु गन! ।
१० अ7य कारोबार समायोजन
अ?य कारोबार समायोजनको अव"था जानकारी िदने सम€ तािलका यहाँ @"ततु गन! ।
११ आिथक वषको कोषको मौuदात
नगद तथा बqक रकमहH रहने खाताहHको िववरण यहाँ उ1लेख गन! ।
नगद मौŒदात
बqक खाताको िववरण
अ?य कोषहHमा रहेको िववरण
अ?य...
समायोजन खाताहHको cash flow देखाउने summary sheet तयार गन! ।
१२ अ7य आव:यक िववरणह{का िट’पणी
पनु Žः यस िट•पणीमा आव"यकता अनस
ु ार थप िववरणहH थ•दै जान सिकनेछ र िववरणमा दइु बषको तल
ु नाLमक सचु ना @दान
गनपदछ
ु ।
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म.ले.प.फारम नं: २७३
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ @देश/ "थानीय तह
सरकारी कोषको िहसाब िमलान िववरण
आ.ब...................

िववरण
संघ/ @देश/ "थानीय संिचत कोष
िविवध कोष
िवभाŒय कोष
के ?¬ीय कोष
प2रयोजना खाता
धरौटी
अ?य

बाँकt अि7तम मौuदात

ब[कले देखाएको मौuदात

फरक

रकम H हजारमा "०००"
फरक पनCको कारण

ज मा
गत आ.ब.को ज मा
.....................
लेखा िनय?Zक/@मुख
महालेखा/@देश लेखा िनय?Zक कायालय/ "थानीय तह

.....................
@मुख @शासिकय अिधकृ त/सिचब
म?Zालय/"थानीय तह

.....................
महालेखापरीiक
महालेखा परीiकको कायालय

िमितः

उAेBयः
नेपाल सरकारको िबिभ?न कोषखाताहHको एिककृ त िववरण @"तुत गन रकोषको अव"था पिहचान गन ।
फारम भनC तDरकाः
१. यस फारममा अवधारणा, अ?तर स8ब?ध र भन! त2रका रािखएको छै न । फारम भन! त2रका एिककृ त आिथक िबवरण सरह रहनेछ । यसका अनुसचु ी
तथा खुलासा समेत तयार गनु पदछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २३१
सािबकको फारम नं:NA

# तवेदक नकायको नाम
आयोजनाको वHीय ववरण
आ. ब. २०…
२०…/....

संलN वHीय ववरणह"
आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग बा षक ववरण
आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा सक ववरण
सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग ववरण (GoN Fund and GoN Reimburshible funds )
आयोजनागत खच@को ववरण (बजेट ववरण)
ववरण)
दातृ नकायगत कोषको ववरण
आयोजना लेखा सBCD लेखा अनुसूचीह"

उ े
दातृ नकाय ारासंचा लत साथै नेपाल सरकार ारा संचा लत एक वा ब ब षय प रयोजनह"को # तवेदनका लागी यो फारम तयार ग रएको हो
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म.ले.प.फारम नं: २३१
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ #देश / Yानीय तह
............... म‚ालय / वभाग / काया@लय
आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग बा षक ववरण
आयोजनाको नाम
आयोजनाको संकेत
.........•म
.........•म त दे •ख.......
ख.......स^
.......स^
दातृ नकायको नामः

रकम ".......
".......मा
.......मा
गत
ववरण

अनुसूची

गत आ.
आ.व.को

आ.व.....स^को
.....स^को

चालु आ.
आ.व.को

यस आ.
आ.व......

ज^ा
१

२

३

४

स^को ज^ा

५

६= ४ + ५

१. आयोजना लागतको )ोत
क. नेपाल सरकारको )ोत (नेपाल/
ाल/ #दे श/ Yानीय सरकार)
सरकार)

१

सरकारको )ोत नगद /रकम
सरकारलाइ@ शोधभना@ ने रकम
ख. दातृ नकायको )ोत

२

अनुदान
ऋण
ज^ा अ = (क+ख)
ग. Yानीय संYा / लाभ_ाही योगदान

२

Yानीय संYा )ोत
लाभ_ाही योगदान
घ. अa
.........
ज^ा १ (अ+ग+घ)
२. रकम उपयोगको ववरण

३

(bटागोरी वा कcोनेd वा खच@ शीष@क)
१. bाटागोरी १............
२.............
३.............
४.............
ज^ा २
३. व नमय दरको समायोजन (+/e)
+/e)
ज^ा कोषको मौfात [(१e२)+३]
४. मौfात पुiाइ@को ववरण
क. वशेष (आयोजना )खाता मौfात (#ारjkक पेlm सnहत)
(Designated Account)
ख. दातृ नकायको केtीय खाता (FCGO Accounts)
ग. wxज न ने खाताको मौfात (Unspent balance/Non
Freeze/Miscellaneous account)
घ. नगद तथा ब}क मौfात
ङ. अa मौfात

ज^ा
आयोजना लेखा अनुसूचीह" १ दे•ख.... स^

…………………….

…………………….

तयार गन€

आयोजनाको लेखा #मुख

…………………….
आयोजना #मुख

नाम

नाम

नाम

•म त

•म त

•म त

…………………….

…………………….

…………………….

लेखा उHरदायी अ•धकृत

महालेखा नय‚क

महालेखा परीƒक

नाम

नाम

नाम

•म त

•म त

•म त

नोटः आयोजना लेखा अं_े जमा तयार गन@ सwकनेछ ।
यहाँ उ‡े•खत ७ बटा फारम बाहेक अa ववरणह" दातृ पƒको आव‰कताका आधारमा टŠणीका "पमा थप गन@ सwकनेछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २३१
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ #देश / Yानीय तह
............... म‚ालय / वभाग / काया@लय
आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा सक ववरण
आयोजनाको नाम
आयोजनाको संकेत
......... •म त दे •ख.......
ख....... स^
दातृ नकायको नामः

रकम ".......
"....... मा
गत
ववरण

अनुसूची आ.व..... स^को
ज^ा

१

२

१. आयोजना लागतको )ोत
क. नेपाल सरकारको )ोत (नेपाल/
ाल/ #दे श/ Yानीय सरकार)
सरकार)
सरकारको नगद )ोत/रकम
सरकारलाइ@ शोधभना@ ने रकम
ख. दातृ नकायको )ोत
अनुदान
ऋण

यस आ.
आ.व.को
#थम चौमा सक

३

४

यस आ.
आ.व......

दो)ो चौमा सक ते)ो चौमा सक
५

६

ज^ा

स^को ज^ा

७= ४ + ५ + ६

८=३ +७

१

२

ज^ा अ = (क+ख)

ग. Yानीय संYा / लाभ_ाही योगदान
Yानीय संYा )ोत
लाभ_ाही योगदान
घ. अa
.........

२

ज^ा १ (अ+ग+घ)
२. रकम उपयोगको ववरण

३

(bटागोरी वा कcोनेd वा खच@ शीष@क)
१.............
२.............
३.............
४.............
ज^ा २
३. व नमय दरको समायोजन (+/e)
+/e )
ज^ा कोषको मौfात [(१e२)+३]
४. मौfात पुiाइ@को ववरण
क. वशेष (आयोजना )खाता मौfात (#ारjkक पेlm सnहत)
ग. वशेष (आयोजना )खातामा शोधभना@
घ. दातृ नकायको केtीय खाता
ग. wxज न ने खाताको मौfात
ङ. नगद तथा ब}क मौfात
च. अa मौfात
ज^ा
आयोजना लेखा अनुसूचीह" १ दे•ख.... स^

…………………….

…………………….

तयार गन€

आयोजनाको लेखा #मुख

…………………….
आयोजना #मुख

नाम

नाम

नाम

•म त

•म त

•म त

…………………….

…………………….

…………………….

लेखा उHरदायी अ•धकृत

महालेखा नय‚क

महालेखा परीƒक

नाम

नाम

नाम

•म त

•म त

•म त
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म.ले.प.फारम नं: २३१
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ #देश / Yानीय तह
............... म‚ालय / वभाग / काया@लय
सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग ववरण (GoN Fund and GoN Reimburshible funds )
......... •म त दे •ख.......
ख....... स^
% of GoN Financing
% of Donor Source Financing

अनुसूची १
गत आ.
आ.व.....

यस आ.
आ.व.को
#थम

दो)ो

ते)ो

चौमा सक

चौमा सक

चौमा सक

३

४

५

e

e

e

e

e

e

e

e

e

Central Accounts from DA account )

e

e

e

(ग) )ोत समायोजन (Source adjustment ) (+/e)
+/e )

e

e

e

e

e

e

ज^ा (ख+ग+घ)

e

e

e

........ सरकारको कोषबाट भएको ज^ा खच@ (क e(ख+ग+घ))

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

१ . सरकारको कोषको ववरण (GoN Fund )
१

स^को ज^ा
२

यस आ.
आ.व......
ज^ा

स^को ज^ा

६ = ३ +४ +५

७ = २ +६

(क) नकासा
सरकारको नगद )ोत/रकम (GoN Fund)
सरकारलाइ@ शोधभना@ ने रकम (GoN Reimbursable Fund)

ज^ा (क)
(ख) घटाउने
खच@ न बाँकm मौfात (Unspent balance GoN Fund)
दातृ नकाय खाताबाट सŽ•त कोषमा •ा‘फर (Reimburshed to GoN
Central Account from donor accounts)
वशेष तथा इ’े“ खाताबाट सŽ•त कोषमा •ा‘फर (Reimburshed to GoN

नेपाल सरकाबार दातृ वा दातृ नकायबाट नेपाल सरकार (GoN to donor, or
Donor to GoN (e.g Tax, ineligible expenditure)
अनुदान बाट ऋण वा ऋण बाट अनुदान (Grant to Loan or Loan to Grant)
भु™ानी व•धको समायोजन (Mode of payment adjustment)
(घ) अa भएमा मा›ै......
...... (if Any )

२. सरकारलाइ@ शोधभना@ #ाœ नुपन€ खच@ रकम (GoN Reimburshible Fund )
गत वष@ स^को सोधभना@ बाँकm रकम अ•ा (Opening balance)
थपः यस बष@को सोधभना@ ने गरी भएको खच@ (Reimbursable Fund release)
घटः यस बष@मा सोधभना@ ग रएको रकम (Reimburshment/ Transfer)
थप/धटः सोधभना@ समायोजन (Adjustment) चालु बष@को
खूद सोधभना@ बाँकm रकम (GoN Reimbursable fund)
ज^ा (घ)

…………………….

…………………….

तयार गन€

आयोजनाको लेखा #मुख

आयोजना #मुख

नाम

नाम

नाम

•म त

•म त

•म त
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…………………….

म.ले.प.फारम नं: २३१
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ #देश / Yानीय तह
............... म‚ालय / वभाग / काया@लय
आयोजनागत खच@को ववरण (बजेट ववरण)
ववरण)
.........•म त दे•ख.......स^

अनुसूची २
खच@ उपशीष@क

बजेट

काया@ल य

खच@ समुह

उपशीष@क

संकेत

(CATEGORY )

१

२

संकेत

रकमको )ोत

ववरण
३

नकासा

दातृ नकाय )ोतको wक सम
४

५

व•ध

६

आयोजना

बा षक

सžझौता

व नयोजन

रकम
७

बजेट नकासा

८

खच@

बजेट बाँकm

गत अव•ध स^को

यस अव•धको

हाल स^को

गत अव•ध स^को ज^ा

यस अव•धको

ज^ा नकासा

नकासा

नकासा

खच@

खच@

९

१०

११ १२=
१२=१०+
१०+११

१३

हाल स^को खच@

१४ १५=
१५=१३+
१३ +१४

Category wise……..(Subtotal)
दातृ नकायको ज^ा

नेपाल सरकारको ज^ा
e

e

e

e

e

e

ज^ा पेlm
पेlm बाहे कको खच@

…………………….

…………………….

तयार गन€

आयोजनाको लेखा #मुख

…………………….
आयोजना #मुख

नाम

नाम

नाम

•म त

•म त

•म त
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सžझौता अनुसार

बाँकm

बाँकm
१६ १७=
१७=८e१५

Category wise……..(Subtotal)

खुद ज^ा (दातृ नकाय + नेपाल सरकार)
सरकार)

बा षक बजेट

म.ले.प.फारम नं: २३१
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ देश / 2थानीय तह
............... म9:ालय / िवभाग / काया- लय
आयोजनागत खचको िववरण
.........िमित देिख.......स;म
दातृ नकाय
नकासा व•ध

अनुसूची ३
ववरण

मू•ाङकन •म त

कारोबार संकेत

१

ज^ा

(Value Date )
२

bाटोगोरी १
३

bाटोगोरी २
४

bाटोगोरी ३
५

.....
६

अमे रकm डलर

नेपाली "
७

८

Withdrwal Application 1
Withdrwal Application 2
Withdrwal Application 3
………………

यस अविधको ज मा
गत अविध स मको ज मा
हाल स मको ज मा

…………………….
तयार गन
नाम
िमित

…………………….
आयोजनाको लेखा मुख
नाम
िमित

नोटः SOE Based सोधभना- ह/ने अव2थामा भनु-पन फारम
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सžझौता मु¦ामा

$मा

…………………….
आयोजना मुख
नाम
िमित

९

१०

म.ले.प.फारम नं: २३१
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ #देश / Yानीय तह
............... म‚ालय / वभाग / काया@लय
दातृ नकायगत कोषको ववरण
.........•म त दे•ख.......स^

अनुसूची ४
®.सं.

)ोत

१

२

भु™ानीको
त रका
३

गत अव•ध स^को
# तव¯ता रकम

४

कुल #ा œ रकम
५

यस अव•धको #ा œ / (wफता@)

कुल wफता@ रकम

कुल #ा œ रकम

६

खुद #ा œ

नकासा/
नकासा/खच@

कुल wफता@ रकम

७

८

९=(५e६)+(७e८)

गत अव•ध स^को

यस अव•धको

नकासा

नकासा

१०

११

ज^ा नकासा
१२=१०+११

ज^ा मौfात

१३=९e१२

1 दातृ नकाय १
2 दातृ नकाय २
3 दातृ नकाय ३
4 दातृ नकाय ४
5 दातृ नकाय ५
..

……….

..

……….

..

……….

क

ज^ा दातृ नकाय

e

e

e

e

e

e

e

व नमय दर समायोजन
1 नेपाल सरकार
ख

ज^ा नेपाल सरकार

e

e

e

e

e

ज^ा (क+ख)

e

e

e

e

e

e
e

ब नमय लाभ सnहतको कुल ज^ाः

…………………….
तयार गन
नाम
िमित

e
e
e

…………………….
आयोजनाको लेखा मुख
नाम
िमित

…………………….
आयोजना मुख
नाम
िमित
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म.ले.प.फारम नं: २३१
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ #देश / Yानीय तह
............... म‚ालय / वभाग / काया@लय
आयोजना लेखा सBCD लेखा अनुसूचीह"
.........•म त दे•ख.......स^
क. आयोजना लेखा तयार गदा@ अवलBन गरे को लेखा नी त उ‡ेख गन€
ख. प रयोजना स°CD ववरण तथा टŠणीह"
१ .आयोजनाको ववरण
आयोजनाको नाम

आयोजना संकेत

आयोजना सम±य इ@काइको नाम

आ•थक बष@

शु" सžझौता •म त

बजेट उपशीष@क

आयोजनाको अव•धः.
अव•धः.शु" ने •म त......
त...... दे •ख सc² ने •म त......
त...... स^

आयोजनाको कुल लागत

दातृ नकायको नाम क.
क.

लागत ³होन€ ´ोतः

ख.

क. नेपाल/
ाल/ #दे श/ Yानीय सरकार

सžझौता रकम

ख. दातृ नकाय

सžझौता मु¦ा

ग. Yानीय संYा

सžझौता •म तको व नमय दर

घ. अa

सcक@ ववरण
आयोजना #मुखको नाम
फोन नं
Email:
२. Designated /Imprest Account को टŠणी
Intial Advance को कारोबार र लेखांकनका वषय यहाँ उललेख गन€ ।

Designated Account को ववरण

गत अव•ध स^को

यस अव•धको

यस अव•ध स^को ज^ा

ज^ा

रकम

रकम

गत अव•ध स^को

यस अव•धको

यस अव•ध स^को ज^ा

ज^ा

रकम

रकम

नगद मौfातको अ•ा (Opening Cash Balance)
जो¹ेः यस अव•धको #ा œ (Add:Received during the year)
जो¹ेः अa (Add: Any other….)
घटाउनेः सं•चत कोषमा दा•खला (Less: Transfer to GoN treasury from DA account)
घटाउनेः DA खाताबाट सोझै भु™ानी (Less: Direct Payment form DA Account)
घटाउनेः अa (Less: any other…..)
(+/e) व नमय दरमा भएको नाफा/नो»ान (Foregin exchange gain/(loss)
DA account खाताको अ¼½म मौfात

३ Initial Advance को टŠणी
Intial Advance को कारोबार र लेखांकनका वषय यहाँ उललेख गन€ ।

ववरण
शु" पेlm मौfात (Opening Balance of Initial advance)
थपः यस अव•धमा #ाœ (Add: Receipt during the reporting period)
धटः पेlmबाट भएको खच@ (Less: Liquidation of Advance)
पेlmको मौfात बाँकm (Balance of Initial advance)

Intial Advanceको वषयमा केही थप कारोबार भए यसमा टŠणीका "पमा #¿ुत गन€ ।
३. ब}क शुÀ
ब}क शुÀ, क•मटमेd चाज@ लागायतका वषय र सो को लेखांकन र # तवेदन यहाँ उ‡ेख गनु@पद@छ ।
ववरण

गत अव•ध

यस अव•धको

यस अव•ध स^को

स^को ज^ा

रकम

ज^ा रकम

ब}क शुÀ
क•मसन
क•मटमेd चाज@
अa.....
ज^ा
४. खच@ बग@अनुसारको अ•भलेख
खच@ बग@अनुसारको वÁेÂाÃक ववरण देहायनुसार छ ।
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ƒे›

रकम

लागत केt

गत अव•धको

यस अव•धको

यस अव•ध स^को

क

ख

ग =क+ ख

कुल ज^ाः

e

e

e

५. सोधभना@को ववरण
दातृ नकायगत सोधभना@ ने खच@को ववरण देहायनुसार छ ।
कुल सोधभना@ कोष
दातृ नकाय गत आ.
आ.ब.स^को सोधभना@

यस आ.
आ.ब.को

सोधभना@
कुल सोधभना@

यस आ.
आ.ब.मा #ाœ

आ.ब. अ½को सं•चत

समायोजन

अमाa सोधभना@

सोधभना@ बाँकm

ङ

च

छ= गeघeङeच

खाता अनुसारको अ¼½म

ब}क Äे टमेd अनुसारको

मौfात

अ¼½म मौfात

बाँकm
क

नकासा
ख

नुपन€ मौfात
ग= क+ख

सोधभना@
घ

ब}कको ब गकरण/
गकरण/नाम

ब}क खाता नं:

अ•ा मौfात

#ा œ

भु™ानी

क

ख

ग

कुल ज^ाः
६. ब}क खाताको ववरण
®. सं.

घ=क+ खe ग

कुल ज^ाः
७. व नमय दरको समायोजन
# तबेदन अव•ध nदन/
nदन/मnहना/
मnहना/बष@

शु"को सं•चत

®.

बवरण

सं.

दातृ नकाय/
नकाय/ ब}क खाता

१

नेपाल राÅ ब}कको मा सक समायोजन

२

पेlm vs द¿ावेज

३

कारोवारको लाभ/ नो»ान

मौfात

#थम चौमा सक

दो)ो चौमा सक

"

"

"

आ.ब. अ½को सं•चत

ते)ो चौमा सक यस आ.
आ.ब. अ½ •म तको
"

समायोजन

"

"

कुल ब नमय लाभ / नो»ान
८. ब Hय सžझौताका खुलासा
सžझौताका शत@ह"को पालनाको अवYा देहायअनुसार खुलासा यस शीष@कमा ग रएको छ ।
९. अa अनुसूचीह"
आव‰कता अनुसार अनुसूचीह" थप गदÆ जान सwकने ।

…………………….

…………………….

तयार गन€

आयोजनाको लेखा #मुख

आयोजना #मुख

नाम

नाम

नाम

•म त

•म त

•म त
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…………………….

२७० देिख मूल ितवेदन फारम
फारम नं (२७०-२७३)
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म.ले.प.फारम नं: २७१
सािबकको फारम नं: NA

ितवेदक िनकायको नाम .......
एिककृत िव%ीय िववरण
आ. ब. २०…/....

संल-न िव%ीय िववरणह
१. नेपाल सरकारको ाि/ र भु1ानीको एिककृ त बािष3क ितवेदन
२. ाि/ र भु1ानीको बािष3क ितवेदन
३. बजेट तुलना मक िववरण
४. लेखा नीित तथा िट पणीह

उ ेय
सावजिनक े लेखामान अनु पको िव ीय िववरण तयार गरी नेपाल सावजिनक े लेखामानले िनिद गरेको मानद डह पालन गन यस फारम तयार ग"रएको हो।
यस फारममा रहेका सबै फारमह NPSASअनु पका फारमह ह+न् यी फारममा तोिकएका सबै िववरणह िव ीय िववरणका अिभ.न अंग ह+न् ।
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म.ले.प.फारम नं: २७१
सािबकको फारम नं: २१० (क)

संघ/ ;देश/ gथानीय तह
म. ालय / िबभाग / कायालय
नेपाल सरकारको ाि/ र भु1ानीको एिककृ त बािष3क ितवेदन
बजेट/गैर बजेट/सरकारी सं=थान
आिथक बष ................
ठे गाना, gथान

रकम हजारमा "०००"
गत आ.ब. को कारोबार

चालु आ.ब.को कारोबार
Y.स./आिथ3क संकेत

िबवरण

िट पणी नं

१

ाि/
राज=व तथा अनुदान
११०००
कर राज7
१४०००
गैर कर राज7
१३०००
अनुदान
अ4य ाि/
१५०००
बे जु रकम ;ाि<
३२१२१
गत बषको नगद मौ?दात दािखला^ (िनकासा िफता)
लगानी तथा िव%ीय ाि/
३११५६ D ५९ शेयर िबिG तथा िविनवेश
३२१४७ D ४९ आ.त"रक ऋण लगानी िफता ;ाि<
वैदेिशक ऋण लगानी िफता ;ाि<
३३१९१ D ९४ आ.त"रक ऋण ;ाि<
३३२४१
वैदेशीक ऋण ;ाि<
संिचत कोषबाट िबिनयोजन िनकासा*
क)
कू ल ज8मा ाि/
२
भु1ानी
२.१
चालु खच3
२१०००
पा"रNिमक / सुिबधा खच
२२०००
मालसमान तथा सेवाको उपभोग खच
२४०००
Rयाज, सेवा शुTक तथा बUक किमशन
२५०००
सहायता खच
२६०००
अनुदान खच
२७०००
सामािजक सुर ा खच
२८०००
अ.य
३१०००
पूज
ँ ीगत खच3
३११००
ि=थर स8पि% ाि/ खच3
३१११०
भवन तथा संरचना
३११२०
सवारी साधन तथा मेशीनरी औजार
३११३० D ४०
अ.य पुज
ँ ीगत खच
३११५०
सावजिनक िनमाण
३११७०
पुज
ँ ीगत सुधार खच
३१४००
ाकृ ितक स8पि% खच3
३१४१०
जYगा ;ाि<
३१४४०
अपृ[य स\पि ;ाि< खच (Intangible)
३२०००
िबि%य Dयव=था
३२१४१ D४३
आ.त"रक ऋण तथा शेयर लगानी
३२२००
बाf ऋण तथा शेयर लगानी
२.४
संिचत कोषमा दािखला*
ख)
कू ल ज8मा भु1ानी
ग)
संिचत कोषको नगद तथा बEक मौGदात (बचत /(कमी)) ( ग = क-ख )
घ)
अ4य कोषह को मौGदात
****
आकिgमक कोषको मौ?दात
३३११० D ६० बाँडफाँड ह+न बाँकh राजgव ;ाि< (Net)
३२०१० D २०
मुiा तथा अ.य सुर ण
****
धरौटी, के ि.iय तथा िविवध कोषह को एिककृ त मौ?दात
यस आ.ब.को नगद तथा बEक मौGदात (बचत /(कमी)) ( ङ = ग+घ)
ङ
३.१ (३२१२०) गत आ.ब.को नगद तथा बUक मौ?दात
३.२
िविनमय दरको समायोजना (नाफा/घाटा)
आ.ब. अ4तको बाँकL नगद तथा बEक मौGदात ( च= ङ+३.१+३.२)
च)
;मुख लेखा नीित तथा िटkपणीह
.....................
लेखा ;मुखको सहीः
नामः
पदः
िमितः

िनकाय
िनयि45त
१

ते6ो प7

ज8मा

२

३ =१+२

िनकाय
िनयि45त
४

ते6ो प7

ज8मा

५

६ =४+५

१
१.१
१.१
१.२
१.३
२
२.१
२.२
२.२
२.४
२.५
३

४

४

४

५
५.२
५.२
१

६
२.३
५.१
६.

७
िटkपणीह १ देखी १७ स\म
.....................
कायालय ;मुखको सहीः
नामः
पदः
िमितः

.....................
लेखा उ रदायी अिधकृ तको सहीः
नामः
पदः
िमितः

नोटः संघीय सरकार, ;देश सरकार तथा gथािनय सरकारका लागी मुmय पृnको ;gतुती एकै समान ह+नेछ ।
* कायसंचालन gतरका कायालयको ;ितवेदनका लािग मा ;योग ह+ने
^ (िबिनयोजन गरी िनकासा, खच नभएको मौ?दात िफता)
**यहाँ उTलेिखत कारोबार समाबेश नभएमा यस शीषकमा Gमश थkन सिक.छ । Page 156
(यो फारम भनN तOरका छु टै NPSAS स8ब4धी सामाWीमा िव=तृत पमा =तुत गOरएको छ ।)

.....................
महालेखा प"र कको सहीः
नामः
पदः
िमितः

म.ले.प.फारम नं: २७१
सािबकको फारम नं: २१०(क)

संघ/ ;देश/ gथानीय तह
म. ालय / िबभाग / कायालय
ाि/ र भु1ानीको बािष3क ितवेदन
बजेट िनकाय/गैर बजेट िनकाय/सरकारी संgथान
आिथक बष ................
ठेगाना, gथान

रकम हजारमा "०००"
िनकाय िनयि45त
Y.स.

िबवरण

िट पणी नं

िनकाय
एकल कोष खाता
िनयि45त नगद
१

राज=वको िववरण
११०००
कर राज7
१४०००
गैर कर राज7
१३०००
अनुदान
१५०००
बे जु रकम ;ाि<
अ4य ाि/
१५०००
बे जु रकम ;ाि<
३२१२१
गत बषको नगद मौ?दात दािखला^ (िनकासा िफता)
लगानी तथा िव%ीय ाि/
३११५६ D ५९ शेयर िबिG तथा िविनमेश
३२१४७ D ४९ आ.त"रक ऋण लगानी िफता ;ाि<
वैदिे शक ऋण लगानी िफता ;ाि<
३३१९१ D ९४ आ.त"रक ऋण ;ाि<
वैदशे ीक ऋण ;ाि<
संिचत कोषबाट िबिनयोजन िनकासा*
क)
कू ल ज8मा ाि/
२
भु1ानी
२.१
चालु खच3
२१०००
पा"रNिमक / सुिबधा खच
२२०००
मालामान तथा सेवाको उपभोग खच
२४०००
Rयाज, सेवा शुTक तथा बUक किमशन
२५०००
सहायता खच
२६०००
अनुदान खच
२७०००
सामािजक सुर ा खच
२८०००
अ.य
३१०००
पूज
ँ ीगत खच3
३११००
ि=थर स8पि% ाि/ खच3
३१११०
भवन तथा संरचना
३११२०
सवारी साधन तथा मेशीनरी औजार
३११३० D ४०
अ.य पुज
ँ ीगत खच
३११५०
सावजिनक िनमाण
३११७०
पुज
ँ ीगत सुधार खच
३१४००
ाकृ ितक स8पि% खच3
३१४१०
जगगा ;ाि<
३१४४०
अपृ[य खच
३२०००
िबि%य Dयव=था
३२१४१ D४३
आ.त"रक ऋण तथा शेयर लगानी
३२२००
बाf ऋण तथा शेयर लगानी
२.४
संिचत कोषमा दािखला*
ख)
कू ल ज8मा भु1ानी
ग)
संिचत कोषको नगद तथा बEक मौGदात (बचत /(कमी)) ( ग
= क-ख )
घ)
****

अ4य कोषह को मौGदात
आकिgमक कोषको मौ?दात

३३११० D ६० बाँडफाँड ह+न बाँकh राजgव ;ाि< (Net)
३२०१० D २०
मुiा तथा अ.य सुर ण
****
धरौटी, के ि.iय तथा िविवध कोषह को एिककृ त मौ?दात
ङ
यस आ.ब.को नगद तथा बEक मौGदात (बचत /(कमी)) ( ङ =
ग+घ)
३.१ (३२१२०) गत आ.ब.को नगद तथा बUक मौ?दात
३.२
िविनमय दरको समायोजना (नाफा/घाटा)
च)
आ.ब. अ4तको बाँकL नगद तथा बEक मौGदात ( च=
ङ+३.१+३.२)
;मुख लेखा नीित तथा िटkपणीह
.....................
लेखा ;मुखको सहीः
नामः
पदः
िमितः

चालु आ.ब.को कारोबार
ते6ो प7

२

गत आ.ब. को कारोबार
ते6ो प7

िनकाय िनयि45त

सोझै भु1ानी
(बजेट)

गैर बजेट

३

४

ज8मा
५=१+२+३+४

िनकाय िनयि45त
एकल कोष खाता
नगद
६

७

सोझै भु1ानी
(बजेट)

गैर बजेट

८

९

१
१.१
१.१
१.२
१.३

२
२.१
२.२
२.२
२.४
२.५
३

४

४

४

५
५.२
५.२
१

६
२.३
५.१
६.

७
अनुसुचीह १ देखी १७ स\म
.....................
कायालय ;मुखको सहीः
नामः
पदः
िमितः

.....................
लेखा उ रदायी अिधकृ तको सहीः
नामः
पदः
िमितः

नोटः संिघय सरकार, ;देश सरकार तथा gथािनय सरकारका लागी मुmय पृnका शीषकह फरक फरक रहन सqनेछन् तर ;gतुती एकै समान ह+नेछ ।
* कायालयको ;ितवेदनका लािग मा ;योग ह+ने
**यहाँ उTलेिखत कारोबार समाबेश नभएमा यस शीषकमा Gमश थkन सिक.छ ।
^ (िबिनयोजन गरी िनकासा, खच नभएको मौ?दात िफता)
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.....................
महालेखा प"र कको सहीः
नामः
पदः
िमितः

ज8मा
१०=६+७+८+९

म.ले.प.फारम नं: २७१
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ ;देश/ gथानीय तह
बजेट तुलना मक िववरण
आ.ब...................

चालु आ.व.

शीष3क

िववरण
शु बजेट

अि4तम
बा=तिबक
कायम बजेट आ8दानी / खच3

गत आ.व.

शु बजेट

अि4तम कायम
बा=तिबक
बजेट
आ8दानी / खच3

अ. आयको िववरण (क+ख)
क. राज=व
११००० कर
१४००० अ.य राजgव
ख. अनुदान
१३१०० बैदेशीक अनुदान (िrप ीय)
१३२०० बैदेशीक अनुदान (बह+प ीय)
१३३०० आ.त"रक अनुदान
ग.अ4य ाि/
१५००० बे जु
३२१२१ गत बषको नगद मौ?दात दािखला^ (िनकासा िफता)
आ. `ययको िववरण
क. चालु
२१००० पा"रNिमक र सुिवधा
२२००० मालसमान तथा सेवाको उपयोग
२४००० Rयाज सेवा खच
२५००० सहायता
२६००० अनुदान ( २६३०० अ.तरसरकारी हgता.तरण बाहेक)
२७००० समािजक सुर ा
२८००० अ.य खच
ख. अ4तरसरकारी िव% ह=ता4तरण
२६३०० अ.तरसरकारी िव हgता.तरण
समानीकरण अनुदान
शःसत अनुदान
िवषेश अनुदान
सममपुरक अनुदान
अ.य अनुदान
ग. पुँजीगत
३११०० gथीर स\पि ;ाि< खच
३१४०० ;ाकृ ितक स\पि (Non produced asset)
इ. फरक रकम (अ-आ)
इ3. िव%ीय `यव=था
३२१४०,३२२४० खुद ऋण लगानी
३२१५०, ३२२५० खुद शेयर लगानी
३३१९० खुद आ.त"रक ऋण
३२२४० खुद वैदेशीक ऋण
उ.बचत /(4युन) (इ-इ3)
.....................
लेखा ;मुखको सहीः
नामः
पदः
िमितः

.....................
कायालय ;मुखको सहीः
नामः
पदः
िमितः

.....................
लेखा उ रदायी अिधकृ तको सहीः
नामः
पदः
िमितः

*(सरकारको तहमा गOरने एिककृ त ितवेदनमा सेवा तथा काय3 गत (functional) बिग3करण अनुसारको िववरण समेत =तुत गनु3पछ3 )
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.....................
महालेखा प"र कको सहीः
नामः
पदः
िमितः

`

संघ/ देश/ =थानीय तह
म45ालय / िबभाग / काया3लय
लेखा नीितहk
आिथ3क वष3:
१. ितवेदक िनकाय
नेपाल सरकारले आिथक कायिविध ऐन २०५५ तथा िनयमावली २०६४ बमोिजम आ|नो आिथक कृ याकलापह} स~चालन गदछ । यी ऐन तथा कानून नेपालको
संिवधान २०७२ को भाग १० संघीय आिथक काय ;णाली धारा १२५ अनुसार gवीकृ त ह+न् । संिवधानको भाग १० मा संघीय सि~चत कोषको बारेमा उTलेख छ ।
संघीय संिचत कोष नै नेपाल सरकारको सरकारी कोष हो । संघीय संसदले पा"रत गरेको आिथक िवधेयक अनुसार यसमा रकम ज\मा ह+ने र gवीकृ त बजेट वमोिजम खच
ह+ने गदछ । यी िव ीय िववरणले बजेट अ.तगतका कायGमको बारेमा ;ितवेदन गदछन् । संिवधानको भाग २२ को धारा २४१ ले नेपाल सरकार लेखाको ढाँचा gवीकृ त
गन महालेखा परी कलाई अिmतयारी िदएको छ । आिथक कायिविध ऐन २०५५ र िनयमावली २०६४ ले लेखा राmने र ;ितवेदन गन‚ कायिविधह} Rयविgथत गरेको छ
साथै लेखा राmने र ;ितवेदन तयार गन िज\मेवार िनकायह} तोके को छ । ती िनकायको लागी िन\न वमोिजम gवीकृ त आिथक संकेत तथा वगƒकरण र Rयाmया २०७४मा
(GFSM 2014का आधारमा) वगƒकरण गरी देखाइएको छ ।
(यी ऐन र िनयम संसोधन भएमा सोिह बमोिजम यसमा उ लेख गनुपनछ । देश तथा %थानीय िनकायको िव(ीय िववरण तयार गदा स*बि+धत ऐन र िनयम उ लेख
गनुपनछ ।
क. बजेटरी के 4mीय िनकाय
नेपाल सरकारको बजेटमा पूण पमा सहभागी ह+ने र ;Œय िनय. ण भएका िनकायलाई बजेट िनकायको पमा िलनुपदछ । बजेटरी Rयवgथा लागी के .iीय िनकाय सँग
कायकारी,संवौधािनक, तथा कानुनी अिधकार रहेको ह+.छ । यसमा के .iीय सरकार, ;देश सरकार, gथानीय सरकार तथा सो अ.तगतका बजेटमा पूण िनभर रहने
म. ालय, िवभाग तथा कायालयह पदछन् ।
ख. गैरबजेट िनकाय
गैरबजेट िनकायह सरकारको बजेटमा पूण पमा समावेश ह+दँ नै न् । गैरबजेट िनकायह के .iीय सरकार वा ;देश सरकार वा gथानीय सरकारको अिmतयारी अ.तगत
स~चालन भएका ह+.छन् । यी िनकाय gवत. गठन आदेश वा संgथापना स\ब.धी gवत. ऐन अ.तगत gथापना भएका ह+.छन् । गैरबजेट िनकायको आ|नै आिजत
आ\दानी ह+.छ । यसको आ\दानीमा सरकारको बजेटबाट ;ा< ह+ने रकम, अ.य gवयं आिजत आ\दानी ह+.छ । गैरबजेट िनकायह नाफा मुलक तथा कर लाYने
कारोबारमा संलYन ह+दँ नै न् ।
घ. देश सरकार
;देश तहको काम कतRयह स\प.न गन संिवधानतः gथािपत िनकाय ;देश सरकार हो ।
ङ. =थानीय सरकार
gथानीय तहको काम कतRयह स\प.न गन संिवधानतः gथािपत िनकाय gथानीय सरकार हो । सरकारको आिथक, Rयवgथािपका, कायपािलकाको पमा रहने सबैभ.दा
जनतासँग सरोकार राmने सरकार हो ।
च. सरकारी सं=थान (साव3जिनक सं=थान)
सरकारको उ•ेŽय पूरा गन‚ नाफा मूलक संgथाको पमा काम गन‚ सरकारी Rयवसाियक संgथानह यस अ.तगत पदछन् । सरकारी संgथानह मा सरकारी वजेट
आवŽयकता अनुसार मा ;दान ग"र.छ । यी सरकारी Rयवसाियक संgथानह क\पनी वा संgथान ऐन अ.तगत gथािपत िनकायह ह+न । सरकारी संgथानह नाफा
मुलक तथा कर लाYने कारोबारमा संलYन ह+.छन् ।

Page 159

सा
िब
क
को
फा
र
म
नं

२. अि4तम िनय45क िनकाय: ........ म45ालय
;gतुत आिथक िववरण एिककृ त िव ीय िववरण ह+न्, जहाँ म. ालय, संवैधािनक िनकायह र अ.य के निiय िनकायह र सो अ.तगतका िनकाय, िवभाग तथा
कायालयह} एिककृ त ह+.छन | ...... म. ालय पूण सरकारी बजेट िनकाय हो | नेपाल सरकार (कायिवभाजन) िनयमावली २०७४ अनुसार यस म. ालयबाट िन\न
अनुसारका काय स\पादन गदछ |
*संबि.धत िनकायको कामह Gमशः उTलेख गनुपछ ।

एकhकृ त आिथक िववरणले यी कु राको एकमु िववरण िदने गदछ । िविनयोजन बजेटको खच, gव—आिजत रकम र तेNो प भु‘ानी िनकायको िनय. ण नेपाल
सावजिनक े लेखामान NPSAS अनु}पको आिथक तथा कायाŒमक िनय. ण अनुसार पुनरावलोकन ग"रएको छ । िनयि. त िनकाय िन\न बमोिजम छन् ।
बजेट िनकायहk
(िनकायह को नाम Gमशः लेmने)
गैर बजेट िनकायहk
(िनकायह को नाम Gमशः लेmने)
सरकारी सं=थानहk
(िनकायह को नाम Gमशः लेmने)
३ िव%ीय िववरण ले गरेको NPSAS को अनुपालन
यी िव ीय िववरण नेपाल सावजिनक े लेखामान NPSAS D cash basis का आधारमा बनाइएका ह+न् । लेखामान बोडले िवकास गरेको, िमित २०६६।०५।३० मा
मि. प"रषदले लागु गन‚ िनणय गरेको मानकको आधारमा तयार भएको ;ितवेदनको लेखा ढाँचा यी िववरणह का आधारमा तयार ग"रएको हो । यस ढाँचालाइ महालेखा
परी कले िमित .................. मा gवीकृ त गरेको हो । (नेपाल सावजिनक े लेखामानको भाग २ D ऐि“छक िवषयह स\पती, दाियŒव र ;ितव”ताको लेखाङ् कन
स\ब.धी िववरणह} अंिशक पालना ग"रएको छ । नेपाल सावजिनक े लेखामान (NPSAS) , अ.तराि[–य सावजिनक े लेखामान IPSAS Dcash basis (2003
updated in 2006 & 2007) का आधारमा तयार ग"रएको हो )
४ लेखाङ् कन तथा एकLकरणका आधार
िय िववरणह नगदमा आधारीत लेखा ;णाली अवल\वन ग"र तयार ग"रएको छ, जgमा नगद ;ाि< र भु‘ानीको बखतमा मा कारोबारको पिहचान ग"रएको छ । लेखा
िटkपणीमा स\पती तथा दाियŒव ऐितहािसक मूTयमा देखाइएको छ । यहाँ नगद ;ाि< तथा भु‘ानीको िववरण, बजेट र वाgतिवक रकमको तुलना र लेखा िटkपणी
अ.तराि[–य gतरको नगद आधार अनुसारको िव ीय ;ितवेदन(IPSAS D cash basis)मा आधा"रत नेपाल सावजिनक े लेखामान NPSAS D cash basisका
आधारमा तयार ग"रएका छन् । लेखामानले Rयवgथा गरे बमोिजम अ.तर िनकाय कारोबारह हटाइ िववरण तयार ग"रएको छ ।
एकhकृ त िव ीय िववरण बनाउँदा के .iीय लेखा र कायसंचालनgतरको लेखा राmने िनकायको लेखा एकhकृ त ग"रएको छ । लेखाका आधारमा समानता कायम गनका
लािग ;ोदभावी आधारमा लेखा राmने गैर बजेट िनकाय र सरकारी संgथानको िववरणलाई ;Œय नगद ;वाहमा }पा.तरण िविधको आधारमा }पा.तरण गरी एकhकृ त
ग"रएको छ । ती िनकायह}को नगद ;वाह मा एकhकृ त िव ीय िववरणमा संलYन छन् ।
५. ितवेदन तथा बजेट अबिध
एकhकृ त िव ीय िववरण आिथक वष ........ को .........िमित देिख........स\मको बजेट तथा सो को ;ितवेदन हो । …….मा समा< आिथक वषको आिथक कारोवार तथा
घटनाह का आधारमा यो िववरण तयार ग"रएको छ ।
६. ितवेदनको मुmा
यस ;ितवेदनमा ;योग ग"रएको मुiा नेपाली }पैयाँमा रािखएको छ ।
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७. मुख लेखा नीितहk
७.१ राज=वको पिहचान तथा लेखा
नगद तथा बUक माफत भु‘ानी ;ा< गरेपिछ मा राज7 आ\दानी बाँिधएको छ । राजgवलाई कु ल रकम(Gross basis)मा रािखएको छ । “Pass Through” रकमलाई
नगद ;ाि< तथा भु‘ानीमा दवु ै महलमा देखाइएको छ । अकŸ िनकाय वा सरकारको तहमा हgता.तरण ह+ने गरी ज\मा ग"रएको ;ा< नगद रकमलाइ ;ा< ह+दँ ा ;ाि<मा र
हgता.तरण ह+दँ ा भु‘ािनका पमा देखाइएको छ र दोहोरो कारोबारलाइ हटाइएको (Eliminate) छ ।
७.२ खच3को पिहचान तथा लेखा
नगद भु‘ानी भएपिछमा कारोवार र अ.य िGयाकलाप पिहचान ग"रएको छ । थप खच लेखाङ् कन ह+ने नीितह} तल उTलेख ग"रएका छन् ।
क) बEक चेकबाट गOरएको भु1ानी
बUक चेक काट् ने िबि कै खचको }पमा चढाइएको छ ।
ख) एकल खाता कोष णालीबाट गOरएको भु1ानी
एकल खाता कोष ;णालीबाट भु‘ानी ह+नेगरी भु‘ानी आदेश पठाउनासाथ खच लेखाङ् कन ग"रएको छ ।
ग) नेपाल राop बEक माफ3त सोझै भु1ानी
नेपाल रा[– बUकबाट िrप ीय तथा बह+प ीय ऋण र अ.य भु‘ानीको हकमा बUकबाट भु‘ानी गरेको आदेश स\बि.धत कायालयमा ;ा< ह+नासाथ खच लेखाङ् कन गरीएको
छ।
घ) सानो नगदी कोष
सानो नगदी कोषमा खचको िबल भपाई ;ा< भई सोधभना िदएका बखत खच लेिखएको छ ।
७.३ बैदेिशक मुmा
आिथक बषका बीचमा भएका बैदिे शक मुiा कारोबारलाइ कारोबार भएकै िदनको िबदेशी िविनमय दर ;योग गरी नेपाली }पैयाँमा प"रवतन ग"रएको छ । आिथक बषको
अ.तमा रहेको िवदेशी मुiाको मौ?दातलाइ अि.तम दर(Closing Rate) ;योग ग"र ;ितवेदन ग"रएको छ ।
७.४ कम3चारी सुिबधा
नेपाल सरकारले कमचारीको सुिवधाको लािग िन\नानुसारको Rयवgथा गरेको छ ।
क) कम3चारी सqचय कोष
कमचारी स~चय कोष ऐन २०१९ तथा िनयम अनुसार भएर सबै कमचारीले स~चय कोष अिनवाय }पमा मािसक तलबबाट रकम क¤ा गनुपदछ र यसरी क¤ा ग"रएको
रकममा नेपाल सरकारबाट थप ग"रएको रकमलाइ खच जनाइएको छ ।
ख) िनवृि%भरण
िनवृितभरणको रकम कमचारीले सेवाबाट अवकाश ;ा< गदा र Œयसपिछका वषमा मािसक पमा भु‘ानी िदइ.छ । भिव[यमा ग"रने िनवृि भरणलाई दाियŒव देखाइएको
छै न र यस वषको िनवृि भरण भु‘ानीलाई खच लेिखएको छ । योगदानमा आधा"रत िनवृितभरण ;णाली लागु भएपिछ सरकारको योगदान बापतको रकम भु‘ानी ह+दँ ाको
बखत खच जनाइ.छ ।
ग) िवदा वापतको भु1ानी
कमचारीले सि~चत गरेको िवदा वापतको रकम भु‘ानीलाई जनाउँछ, यgतो रकम भु‘ानी भएको बखत खच जनाइएको छ । दाियŒव एिकन ग"र रािखएको छै न ।
७.५ लगानी
सरकारको सबै िकिसमका लगानीको लेखाङ् कन लागत मूTयमा ग"रएको छ । सु} मै लेखाङ् कन ग"रएका लगानीलाई ऐितहािसक मूTय मै देखाइएको छ । लगानीबाट ;ा<
ह+ने लाभांश तथा Rयाज लाई ;ा< भएको िदन आ\दानी बाँधी सि~चत कोषमा दािखला गन‚ Rयवgथा ग"रएको छ । सूिचकृ त भएका लगानीह को मूTय समायोजन ग"रएको
छै न ।
७.६ नगद तथा नगदज4य
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नगद तथा नगदज.य भ.नाले रा[– बUक र सरकारी कारोबार गन‚ अ.य बUकमा रहेको मौ?दात र कायालयमा रहेको नगद मौ?दातलाई जनाउँछ । नगद भ.नाले साथमा
रहेको नगद, माग गन साथ ;ा< ह+ने िन ेप र नगदज.य रकम पदछन् । नगदज.य भ.नाले मूTय प"रवतनको जोिखम नग.य भएको र तोिकएको मूTयमा तŒकाल नगदमा
पा.तरण गन िमTने अTप अविधको उ“च तरल लगानीलाइ जनाँउनेछ । यस अवधारणा अनुसार नगदलाइ पिहचान ग"रएको छ ।
७.७ दािय व
अिहले भएको कामले वा पिहTयै गरेको कामले गदा भिव[यमा ितनुपन‚ कु नै रकमलाई दाियŒवको }पमा देखाइएको छ । सबै दाियŒवह} ऐितहािसक मूTयमा लेखाङ् कन
ग"रएका छन् । आिथक बषको अ.तमा कारोबारबाट तथा ऋणबाट िसजना भएका दाियŒवलाइ पिहचान ग"र अिभलेख र ;ितवेदन ग"रएको छ ।
७.८ सरकारी कजा3
सरकारी कजा भ.नाले आ.त"रक र वैदिे शक कजालाई जनाउँछ । आ.त"रक कजा –ेजरी िवलह} माफत बUक , अ.य संgथा तथा Rयि‘ह}बाट उठाइ.छ र वैदिे शक कजा
बाf सरकार वा संgथाको मौिiक ;ाि< वा अ.य सेवा ;ा< गरे बापत ग"रनुपन‚ भु‘ानी दाियŒवलाई जनाउँछ । सरकारले कजा ;< गदा आ\दानी र कजाको रकम भु‘ानी
गदा खचमा लेखांकन ग"रएको छ साथै कजा बापत ग"रएको ¥याज लगायतका भु‘ानीह} खचमा लेखांकन ग"रएको छ ।
७.९ स8पित
स\पि भ.नाले भिव[यमा आिथक फाइदा ह+नसqने र सरकारको िनय. णमा रहेका आिथक ¦ोतलाई जनाउँछ । स\पितलाई ऐितहािसक मूTयमा देखाइएको छ । §ास
क¤ी ग"रएको छै न । स\पित ख"रद गदाको लागत मूTयलाई खचमा लेखांकन ग"रएको छ र यgता स\पितको िबबरण अलYगै तयार गरी थप खुलासाको }पमा ;gतुत
ग"रएको छ । स\पि को मूल बगƒकरण एकhकृ त आिथक संकेत तथा वगƒकरण तथा Rयाmया २०७४को आधारमा ग"रएको छ। सो को िवgतृत बगको िनधारणको आधार
GFSM 2014लाइ िलइएको छ ।
७.१० ऋण तथा पे कL
यसले चालू र पूज
ँ ीगत खच अ.तगतका ती रकमलाई जनाउँछ जून कमचारी, Rयि‘, आपूितकता, gवाय िनकाय, िव ीय तथा गैर िव ीय लगायतका संgथाबाट फ¨यौट
वा ;ा< ह+न बाँकh रह.छ ।
७.११ तेsो प7को भु1ानी
िनकायले फाइदा पाउने गरी वा िनकायको दाियŒव फरफारक ह+ने गरी िनकायको तफबाट ते¦ो प ले गरेको भु‘ानीलाइ ते¦ो प बाट भएको भु‘ानीका पमा िलनुपदछ ।
सो बापत िनकायले बgतु वा सेवा ;ा< गदछ । तेNो प को भु‘ानीलाई िव ीय िववरणको मुखपृnमा छु ¤ै महलमा रािखएको छ ।
७.१२ अ4तर सरकारी (िनकाय) कारोबार
कु नै एक िनयि. त िनकाय अ.तरगतका कायालय वा संथाह} िबच भएका आपसी कारोबारह}लाई एिककृ त िव ीय िववरणमा समाबेश गदा दोहो"रने भएकाले यgता
कारोबार लाई स\बिधत ;ाि< वा भु‘ानी बाट िमलान गरी िव ीय िववरण ;gतुत ग"रएको छ ।
७.१३ अ4तर सरकारी ह=ता4तरण
नेपालको संिबधान अनु}प िविभ.न सरकारह}ले (के .i, ;देश तथा gथानीय) उठाउने राज7 तथा अ.य ;ाि< म©ये के ही राज7 तथा ;ाि<ह} िविभ.न सरकारह} बीच
बाँडफाँड गनु पन‚ Rयबgथा अनुसार स\बि.धत सरकारले बाँडफाँड पिछ ;ा< गरेको राज7 तथा ;ाि<लाई मा ;ाि< जनाइएको छ ।
७.१४ सङ् Yमणकालीन `यव=था
नेपाल सावजिनक े लेखामानले तोके को संGमणकालीन ;ावधान लागु ह+ने हक स\म सो िववरण लेखा िटkपणीमा खुलासा ग"रएको छ ।
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म.ले.प.फारम नं: २७१
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ देश/ =थानीय तह
म45ालय / िबभाग / काया3लय
मुख लेखा नीित तथा लेखा िट पणीह
आिथ3क बष3 ............
क. मुख लेखा नीित
नेपाल सरकारले अवल\वन गरेको लेखा नीित यसै साथ समावेश ग"रएको छ ।
ख. ितवेदक िनकायको पOरचय
;ितवेदन गन िनकाय, गठन आदेश, तालुक कायालय, िनकायको उ•ेŽय, काय े का िवषयमा संि < जानकारी लेmने ।
ग. सरकारी बजेट, आ8दानी र खच3 कारोवारको िवuेषण
बजेटको तुलनाŒमक िवªेषण नितजाका आधार ;ितवेदनह को नाम
बजेट तथा कायGम पेश भएको िमित
बजेट तथा कायGम gवीकृ त भएको िमित
;थम अिmतयारी ;दान िमित
शु बजेट र अि.तम बजेट रकमको फरक
अि.तम बजेट र खच रकमको फरक
..... ;ितशतभ.दा बढी फरक परेको शीषकह को नाम र फरक पनुको कारण (२०% भ.दा बढी)
फरकको स\व.धमा Rयवgथापनको ;ितिGया
(आव=यकता अनुसार अितOर1 िवuेषणा मक िववरणह समावेश गन3 सिकने ।)
घ. मुख लेखा िट पणीह
लेखा िटkपणी नं १ देिख १७ स\मको िटkपणी िववरणह अिनबाय पमा ;gतुत गनुपन‚छ।
कु नै िटkपणीमा अित"र‘िववरण तथा खुलासा समावेश गनुपन‚ भएमा आवgयकता अनु प िबgतृतीकरण गन सिकनेछ ।

िट पणी १ राज=वको िववरण
राज7को लेखा नगद आधारमा रािखएको छ ।
िट पणी १.१ कर तथा गैर कर राजvः
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
११००० कर
१४००० गैरकर
ज8मा

चालु आ.ब. को

रकम हजारमा
गत आ.ब.को

(संिचत कोषमा दािखला रकम राजgवको आिथक िववरणमा ;gतुत ग"रए बमोिजम यँहा उTलेख गनुपदछ ।)
िट पणी १.२ अनुदान तथा सहायता
चालु आ.ब. को
१३१०० िrप ीय बैदिे शक अनुदान
१३२०० बह+प ीय बैदिे शक अनुदान
१३३०० अ.तर सरकारी िव ीय हgता.तरण अनुदान
ज8मा
िट पणी १.३ बे जु रकम ाि/
१५००० यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
िट पणी २ लगानी तथा िव%ीय ाि/

Page 163

रकम हजारमा
गत आ.ब.को

िट पणी २.१ शेयर िवYL तथा िविनमेश
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
शेयर िवGh तथा िविनमेश स\व.धी आधार र िनणयको Rयहोरा िन\नानुसार छ । (यस शीषकमा रकम भएको ख डमा मा खुलाउनु पन‚छ ।)
िट पणी २.२ आ4तOरक तथा वैदेशीक ऋण लगानी िफता3 ाि/
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
आ.त"रक तथा वैदशे ीक ऋण लगानी िफताको Rयहोरा िन\नानुसार छ । (यस शीषकमा रकम भएको ख डमा मा खुलाउनु पन‚छ ।)
िट पणी २.३ बाँडफाँड हyन बाँकL राज=व ाि/ (Net)
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
३३११०D२० बाँडफाँड/भएको ह+ने मूTय अिभवृि©द कर
३३१३०D४० बाँडफाँड/भएको ह+ने अ.त शुTक
३३१५०D६० बाँडफाँड/भएको ह+ने रोयTटी, शुTक, रिज[–ेशन, तथा अ.य ;शासिनक शुलक
ज8मा
िट पणी २.४ आ4तOरक ऋण
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
३३१९० खूद आ.त"रक ऋण
मूmय मूmय ऋणको नाम र ;कार (जgतै ऋणप ,–ेजरी िवल )
......
अ.य एकमु
ज8मा
िट पणी २.५ बैदेिशक ऋण
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
३३२४० खूद बैदश
े ीक ऋण
मूmय मूmय ऋणको नाम र ;कार
......
अ.य एकमु
ज8मा

चालु आ.ब. को

रकम हजारमा
गत आ.ब.को

चालु आ.ब. को

रकम हजारमा
गत आ.ब.को

चालु आ.ब. को

रकम हजारमा
गत आ.ब.को

चालु आ.ब. को

रकम हजारमा
गत आ.ब.को

िट पणी ३ संिचत कोषबाट िबिनयोजन िनकासा*
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
(खच गन ;दान ग"रएको अिmतयारी बमोिजम िनकासालाइ यसमा समाबेश ग"रएको छ )
(नेपाल सरकारको एिककृ त िव ीय िववरणमा यो खुलासा आवgयक पन‚छैन )
िट पणी ४ चालु तथा पुँजीगत खच3
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
चालु खच
पुज
ँ ीगत खच
ज8मा
खच स\ब.धी मूmय कारोबारको खुलासा तथा िववरणह को जानकारी यँहा लेmने ।

िट पणी ५ िबि%य Dयव=था
िट पणी ५.१ मुmा तथा अ4य सुर7ण
३२०१० यसको िबgतृत िववरण नेपाल रा[– बैकले नेपाल सरकारलाइ ग"रएको ;ितवेदनबाट िलइएको छ । ;ितवेदन यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
(नेपाल सरकारको एिककृ त िव%ीय िववरणमा मा5 यो खुलासा आव=यक पनNछ अ4य िनकायले यो खुलासा तयार गनु3पद{न)
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िट पणी ५.२ ऋण तथा शेयर लगानी
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
िनकायको नाम
आ4तOरक

लगानी

ऋण

लगानीको %

मतािधकार %

बा}

िट पणी ६ अ4य कोषह को मौGदात
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
(यसमा संिचतकोष बाहेकका स\वि.धत िनकायह मा रहेका िविभ.न कोषह को छु¤ा छु¤ै िवªेषण ;gतुत गनुपदछ ।)
िट पणी ७ नगद तथा बEक मौGदात
िटkपणी नं ६मा उTलेख भएको मौ?दात म©ये स\वि.धत िनकायको िनय. णमा रहेको (िविनयोजन ऐनमा समावेश ह+ने रकम) र िनकायले
अTपकालीन पमा उपयोग गन सqने मौ?दात रकम (िविनयोजन ऐनमा समावेश नह+ने रकम)को िववरण देहाय बमोिजम ;gतुत ग"रएको छ ।
िबवरण
िविनयोजन ऐनमा समावेश हyने रकम
नगद
राज7

चालु आ.ब. को

कम हजारमा
गत आ.ब.को

िविनयोजन ऐनमा समावेश नहyने रकम
धरौटी
आकिgमक कोष
िबशेष कोष
Designated/Special /imprest Account

अ.य कोषह
कू ल ज8मा
िट पणी ८. बैदेिशक सहायता (ते6ो प7 ाि/ तथा भु1ानी)
सरकारी कायालय लाभाि.वत ह+ने गरी तेNो प ले ;दान गन‚ सहायता तथा दाियŒव सकार ग"रिदने काम नै तेNो प बाट भएको ;ाि<
र भु‘ानी हो । सरकारी खातामा नगइ िसधै िनकायमा ;ा< ह+ने सहयोग रकमह यसमा समावेश ग"रएको छ ।
म.ले.प. फा..........अनुसार ते¦ो प भु‘ानी खाता अनु प रहने गदछ । यसको िबgतृत िबवरण सोही फारममा उTलेख ग"रएको छ ।
चालु आ.ब. को
िrप ीय
बह+प ीय
अ.तराि[–य गैरसरकारी संgथा
गैरसरकारी संgथा
ज8मा
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रकम हजारमा
गत आ.ब.को

िट पणी ८.१ भु1ान नगOरएको बैदेशीक सहायता
दाता तथा िवकास साझेदार िनकायले ;ितब”ता ग"र सके को सहायता रकम भु‘ान नगरीएको तथा संिचत कोषमा लेखाङकन नग"रएको भएमा
यस शीषकमा खुलासा ग"र.छ ।
रकम हजारमा
िrप ीय
चालु आ.ब. को
गत आ.ब.को
बह+प ीय
अ.तराि[–य गैरसरकारी संgथा
गैरसरकारी संgथा
ज8मा
िट पणी ८.२ ब=तुगत तथा िविधक सहायता
दाता तथा िवकास साझेदार िनकायले ;ितब”ता ग"र सके को साथै नगद बाहेक बgतुगत तथा ;िविधक सहायता रकम
यस शीषकमा खुलासा ग"र.छ । यसको मूTयाङकन िविध समेत खुलाउन सिक.छ ।
चालु आ.ब. को

रकम हजारमा
गत आ.ब.को

िrप ीय
बह+प ीय
अ.तराि[–य गैरसरकारी संgथा
गैरसरकारी संgथा
ज8मा
िट पणी ८.३ स8झौताका शत3 पालना भए/नभएको (Non compliance of Terms and conditions)
पालना गनुपन‚ शत तथा सो शतह पालना भए नभएको जानकारी यहाँ ;gतुत ग"र.छ ।
िट पणी ९ ऋण दािय व
आ.व. .............स\ममा ;ा< भएको बैदिे शक ऋणलाइ आिथक बषको अि.तम िमितको िबिनमय दरको आधारमा पा.त"रत गरी तयार ग"रएको छ ।
आ.ब..........अ.तको िबिनमय दर .......रहेको छ । यस फारमको िववरण फारम नं …. बाट तयार ग"रनेछ ।
चालु आ.ब. को

कम हजारमा
गत आ.ब.को

बैदिे शक ऋण
आ.त"रक ऋण
अ.तर सरकारी ऋण
ज8मा
िट पणी ९.१ ऋणको भु1ानी तािलका समायोजन (Debt Rescheduling)
ऋण कारोबारको भु‘ानी तािलकामा भएको प"रवतन तथा सो िवषयमा भएका समायोजन स\बि.ध जानकारी यहाँ ;gतुत ग"र.छ ।
िट पणी ९.२ ऋण उपयोगको अव=था (Undrawn borrowing facility)
ऋण कारोबारको भु‘ानी तािलकामा भएको प"रवतन तथा सो िवषयमा भएका समायोजन स\बि.ध जानकारी यहाँ ;gतुत ग"र.छ ।
चालु आ.ब. को

ऋणको ;कार/समुहD स\झौता नं
ऋणको ;कार/समुहD स\झौता नं
ज8मा

िट पणी ९.३ ऋण तथा स8झौताका शता3 पालना भए/नभएको (Non compliance of Terms and conditions)
पालना गनुपन‚ शत तथा सो शतह पालना भए नभएको जानकारी यहाँ ;gतुत ग"र.छ ।
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कम हजारमा
गत आ.ब.को

िट पणी १० ि=थर स8पि%
सबै ;कारका स\पि लाइ ऐितहािसक मूTयमा पँिहचान तथा लेखांकन ग"रएको छ । िgथर स\पि ह लाइ कायालयले िनधारण गरे बमोिजम
आिथक उपयोगी आयुका आधारमा §ास क¤ी ग"रएको छ । िgथर स\पि मा §ास क¤ी गरी बाँकh रकममा देखाइएको छ ।
§ास क¤ी स\ब.धी स\बि.धत सरकारको िनणय बमोिजम रहने छ ।
स8पि% कार तथा िववरण
ि=थर स8पि%
भवन तथा संरचना
मेिसनरी तथा उपकरण
अ.य gथीर स\पि ह

चालु आ.ब. को

कम हजारमा
गत आ.ब.को

अनउ पािदत स8पि% (Non produced Assets)
जिमन
खिनज तथा उजा ¦ोत
अ.य ;ाकृ ितक पमा रहेको स\पि
अपृ[य (Intangible) स\पि
ज8मा
िट पणी ११ अिWम भु1ानी
यसमा खचको लागी कायालयले ;दान गरेको अि®म भु‘ानी स\ब.धी िबवरण पदछ । एिककृ त िबि य ;ितवेदन िमितस\म कायालयमा रहेका
अि®म भु‘ानीको िबवरण िन\न बमोिजम रहेको छ । यस फारामको िववरण सािवकको म.ले.प। फारम नं १४ (कायम भएको फारम नं….)
बाट तयार ग"रनेछ ।
अिWम भु1ानीको कार
कायलयगत अि®म भु‘ानी
कमचारी अ.तगत अि®म भु‘ानी
¥यि‘गत अि®म भु‘ानी
……
……
ज8मा

चालु आ.ब. को

कम हजारमा
गत आ.ब.को

िट पणी १२ भु1ानी दािय व
यसमा कायालयको भु‘ानीह+न बाँकh दाियŒव ;gतुत ग"रएको छ ।
रहेको छ । यस फारमको िववरण सािवकको फारम नं १८ (कायम भएको फारम नं….) बाट तयार ग"रएको छ ।
अिWम भु1ानीको कार
कायलयगत अि®म भु‘ानी
कमचारी अ.तगत अि®म भु‘ानी
¥यि‘गत अि®म भु‘ानी
……
……
ज8मा

चालु आ.ब. को
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कम हजारमा
गत आ.ब.को

िट पणी १३ बे जुको अव=था
महालेखा परी कको कायालयबाट स\परी ण भएको बे}जू लाइ संपरी णको िववरणमा र असुल उपर भएको बे}जूलाई सि~चतकोषमा
आ\दानी जनाइएको छ । कायालयको बे जु िन\न बमोिजम रहेको छ ।
िववरण
\याद नाघेको पेŽकh बे}जू
िनयिमत गनुपन‚ बे}जु
असुल गनुपन‚ बे}जु
ज8मा

चालु आ.ब. को

कम हजारमा
गत आ.ब.को

िट पणी १४ खच3 ितब•ता
यस शीषकमा खच ;ितब”ता ग"रएको रकम .......तथा अविध........ उTलेख ग"रएको छ । आगामी बषह मा ;ितब”ता ग"रएको रकमह एकमु
खुलाउनुपदछ । यस िववरणको रकम हाल कायम ग"रएको म.ले.प.फारम नं..... बाट ;ा< गन सिकनेछ ।
कम हजारमा
चालु आ.ब. को
गत आ.ब.को
;ितब”ता रकम
खच रकम
खुद ितब•ता बाँकL
िट पणी १५ स8भािवत दािय व (Contingent Liabilities)
३४२०० आगामी ;ितवेदन बषह मा िसजना ह+न सqने स\भािवत दाियŒवका िवषयह को जानकारी लेmने ।
िट पणी १६ 5ुटीको सुधार (Correction of Errors)
िबगत आ.ब.का टु ीलाइ पिहचान गरी िन\न बमोिजम सुधार ग"रएको छ ।
िववरण

गत आ.ब.को

कम हजारमा
गत िबगत आ.ब.को

ज8मा
िट पणी १७ अिघTलो बषको आ\दानी तथा खच शीषकमा प"रवतन भएको हकमा अकं ह}लाई पुनः समुहीकरण र पुनः प"रमाजन ग"रएको छ ।
पुन,ः माथी उ लेख ग.रएका िट0पणीह1 +यूनतम 1पमा खुलाउनुपन िववरणसंग स*बि+धत िट0पणीह1 ह3न् । कायालयमा भएका कारोवारलाइ आधार मानी
आव7यकता अनुसार थप िट0पणीह1 समाबेश गन सिकनेछ । यो िट0पणीलाइ समयब91पमा प.रमाजन गन सिकनेछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २७१
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ देश/ =थानीय तह
म45ालय / िबभाग / काया3लय
सहायक लेखा िट पणीह
आिथ3क बष3 ............

नोटः सहायक लेखा िटkपणी लेखा िटkपणी तयार गन‚ एक आधारका पमा रहनेछ, यस ख डलाइ िभ.दै िववरणका पमा तयार गरी राmन सिकनेछ । िव ीय िववरणलाइ छ"रतो
बनाउनलाइ ि;.ट गरी मूल ;ितवेदन सँग संलYन गन आबŽयक रहदैन ।
िट पणी १ राज=वको िववरण
राज7को लेखा नगद आधारमा रािखएको छ ।
िट पणी १.१ कर तथा गैर कर राजvः
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
११००० कर
१४००० गैरकर
ज8मा

िनकाय िनयि45त नगद

िट पणी १.२ अनुदान तथा सहायता

रकम हजारमा
एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

रकम हजारमा
िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

िनकाय िनयि45त नगद

रकम हजारमा
एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

१३१०० िrप ीय बैदेिशक अनुदान
१३२०० बह+प ीय बैदेिशक अनुदान
१३३०० अ.तर सरकारी िव ीय हgता.तरण अनुदान
ज8मा
िट पणी १.३ बे जु रकम ाि/

रकम हजारमा

१५००० यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
िट पणी २ लगानी तथा िव%ीय ाि/
िट पणी २.१ बाँडफाँड हyन बाँकL राज=व ाि/ (Net)
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
३३११०D२० बाँडफाँड/भएको ह+ने मूTय अिभवृि©द कर
३३१३०D४० बाँडफाँड/भएको ह+ने अ.त शुTक
३३१५०D६० बाँडफाँड/भएको ह+ने रोयTटी, शुTक, रिज[–ेशन, तथा अ.य ;शासिनक शुTक
ज8मा
िट पणी २.४ आ4तOरक ऋण

रकम हजारमा

यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
३३१९० खूद आ.त"रक ऋण
मmू य मmू य ऋणको नाम र ;कार (जgतै ऋणप ,–ेजरी िवल )
......
अ.य एकमु
ज8मा
िट पणी २.५ बैदेिशक ऋण

िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

रकम हजारमा
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यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
३३२४० खूद बैदेशीक ऋण
मूmय मूmय ऋणको नाम र ;कार
......
अ.य एकमु
ज8मा

िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

िनकाय िनयि45त नगद

रकम हजारमा
एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

िट पणी ३ संिचत कोषबाट िबिनयोजन िनकासा*
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
(नेपाल सरकारको एिककृ त िव ीय िववरणमा यो खुलासा आवgयक पन‚छैन )
िट पणी ४ चालु तथा पुज
ँ ीगत खच3
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
चालु खच
पुज
ँ ीगत खच
ज8मा
खच स\ब.धी मूmय कारोबारको खुलासा तथा िववरणह को जानकारी यँहा लेmने ।

िट पणी ५ िबि%य Dयव=था
िट पणी ५.१ मुmा तथा अ4य सुर7ण
३२०१० यसको िबgतृत िववरण नेपाल रा[– बैकले नेपाल सरकारलाइ ग"रएको ;ितवेदनबाट िलइएको छ । ;ितवेदन यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
(नेपाल सरकारको एिककृ त िव%ीय िववरणमा मा5 यो खुलासा आव=यक पनNछ अ4य िनकायले यो खुलासा तयार गनु3पद{न)
िट पणी ५.२ ऋण तथा शेयर लगानी
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
िनकायको नाम
आ4तOरक

लगानी

ऋण

लगानीको %

मतािधकार %

बा}

िट पणी ६ अ4य कोषह को मौGदात
यसको िबgतृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;gतुत ग"र यसै साथ संलYन ग"रएको छ ।
(यसमा संिचतकोष बाहेकका स\वि.धत िनकायह मा रहेका िविभ.न कोषह को छु ¤ा छु ¤ै िवªेषण ;gतुत गनुपदछ ।)
िट पणी ७ नगद तथा बEक मौGदात
िटkपणी नं ६मा उTलेख भएको मौ?दात म©ये स\वि.धत िनकायको िनय. णमा रहेको (िविनयोजन ऐनमा समावेश ह+ने रकम) र िनकायले
अTपकािलन पमा उपयोग गन सqने मौ?दात रकम (िविनयोजन ऐनमा समावेश नह+ने रकम)को िववरण देहाय बमोिजम ;gतुत ग"रएको छ ।
कम हजारमा
िबवरण
िविनयोजन ऐनमा समावेश हyने रकम
नगद
राज7

िनकाय िनयि45त नगद

िविनयोजन ऐनमा समावेश नहyने रकम
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एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

धरौटी
आकिgमक कोष
िबशेष कोष
Designated/Special /imprest Account

अ.य कोषह
कू ल ज8मा
िट पणी ८. बैदेिशक सहायता (ते6ो प7 ाि/ तथा भु1ानी)
सरकारी कायालय लाभाि.वत ह+ने गरी तेNो प ले ;दान गन‚ सहायता तथा दाियŒव सकार ग"रिदने काम नै तेNो प बाट भएको ;ाि<
र भु‘ानी हो । सरकारी खातामा नगइ िसधै िनकायमा ;ा< ह+ने सहयोग रकमह समावेश ग"रएको छ ।
म.ले.प. फा..........अनुसार ते¦ो प भु‘ानी खाता अनु प रहने गदछ । यसको िबgतृत िबवरण सोही फारममा उTलेख ग"रएको छ ।
रकम हजारमा
िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

िrप ीय
बह+प ीय
अ.तराि[–य गैरसरकारी संgथा
गैरसरकारी संgथा
ज8मा
िट पणी ८.१ भु1ान नगOरएको बैदेशीक सहायता
दाता तथा िवकास साझेदार िनकायले ;ितब”ता ग"र सके को सहायता रकम भु‘ान नगरीएको तथा संिचत कोषमा लेखाङकन नग"रएको भएमा
यस शीषकमा खुलासा ग"र.छ ।
रकम हजारमा
िनकाय िनयि45त नगद

िrप ीय
बह+प ीय
अ.तराि[–य गैरसरकारी संgथा
गैरसरकारी संgथा
ज8मा

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

िट पणी ८.२ ब=तुगत तथा िविधक सहायता
दाता तथा िवकास साझेदार िनकायले ;ितब”ता ग"र सके को साथै नगद बाहेक बgतुगत तथा ;िविधक सहायता रकम
यस शीषकमा खुलासा ग"र.छ । यसको मTू याङकन िविध समेत खुलाउन सिक.छ ।
रकम हजारमा
िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

िrप ीय
बह+प ीय
अ.तराि[–य गैरसरकारी संgथा
गैरसरकारी संgथा
ज8मा
िट पणी ९ ऋण दािय व
आ.व. .............स\ममा ;ा< भएको बैदेिशक ऋणलाइ आिथक बषको अि.तम िमितको िबिनमय दरको आधारमा पा.त"रत गरी तयार ग"रएको छ ।
आ.ब..........अ.तको िबिनमय दर .......रहेको छ । यस फारमको िववरण फारम नं …. बाट तयार ग"रनेछ ।
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कम हजारमा
िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

बैदेिशक ऋण
आ.त"रक ऋण
अ.तर सरकारी ऋण
ज8मा
िट पणी १० ि=थर स8पि%
सबै ;कारका स\पि लाइ ऐितहािसक मूTयमा पँिहचान तथा लेखांकन ग"रएको छ । िgथर स\पि ह लाइ कायालयले िनधारण गरे बमोिजम
आिथक उपयोगी आयुका आधारमा §ास क¤ी ग"रएको छ । िgथर स\पि मा §ास क¤ी गरी बाँकh रकममा देखाइएको छ ।
§ास क¤ी स\ब.धी स\बि.धत सरकारको िनणय बमोिजम रहने छ ।
कम हजारमा
स8पि%का कार तथा िववरण

िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

ि=थर स8पि%
भवन तथा संरचना
मेिसनरी तथा उपकरण
अ.य gथीर स\पि ह
अनउ पािदत स8पि% (Non produced Assets)
जिमन
खिनज तथा उजा ¦ोत
अ.य ;ाकृ ितक पमा रहेको स\पि
अपृ[य (Intangible) स\पि
ज8मा
िट पणी ११ अिWम भु1ानी
यसमा खचको लागी कायालयले ;दान गरेको अि®म भु‘ानी स\ब.धी िबवरण पदछ । एिककृ त िबि य ;ितवेदन िमितस\म कायालयमा रहेका
अि®म भु‘ानीको िबवरण िन\न बमोिजम रहेको छ । यस फारमको िववरण सािवकको म.ले.प। फारम नं १४ (कायम भएको फारम नं….)
बाट तयार ग"रनेछ ।
कम हजारमा
अिWम भु1ानीको कार

िनकाय िनयि45त नगद

कायलयगत अि®म भु‘ानी
कमचारी अ.तगत अि®म भु‘ानी
¥यि‘गत अि®म भु‘ानी
……
……
ज8मा
िट पणी १२ भु1ानी दािय व
यसमा कायालयको भु‘ानीह+न बाँकh दाियŒव ;gतुत ग"रएको छ ।
रहेको छ । यस फारमको िववरण सािवकको फारम नं १८ (कायम भएको फारम नं….) बाट तयार ग"रएको छ ।
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एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

कम हजारमा
अिWम भु1ानीको कार

िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

कायालयगत अि®म भु‘ानी
कमचारी अ.तगत अि®म भु‘ानी
¥यि‘गत अि®म भु‘ानी
……
……
ज8मा
िट पणी १३ बे जुको अव=था
महालेखा परी कको कायालयबाट स\परी ण भएको बे}जू तथा असुल उपर भएको बे}जूलाई सि~चतकोषमा आ\दानी जनाइएको छ ।
कायालयको बे जु िन\न बमोिजम रहेको छ ।
कम हजारमा
िववरण
\याद नाघेको पेŽकh बे}जू
िनयिमत गनुपन‚ बे}जु
असुल गनुपन‚ बे}जु
ज8मा

िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

िट पणी १४ 5ुटीको सुधार (Correction of Errors)
िबगत आ.ब.का ुटीलाइ पिहचान गरी िन\न बमोिजम सुधार ग"रएको छ ।
िववरण

कम हजारमा
िनकाय िनयि45त नगद

एकल खाता कोष
णाली
सोझै भु1ानी (बजेट)

ज8मा
िट पणी १५ अिघTलो बषको आ\दानी तथा खच शीषकमा प"रवतन भएको हकमा अकं ह}लाई पुनः समुहीकरण र पुनः प"रमाजन ग"रएको छ ।
पुन,ः माथी उ लेख ग.रएका िट0पणीह1 +यूनतम 1पमा खुलाउनुपन िववरणसंग स*बि+धत िट0पणीह1 ह3न् । कायालयमा भएका कारोवारलाइ आधार मानी
आव7यकता अनुसार थप िट0पणीह1 समाबेश गन सिकनेछ ।
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म.ले.प.फारम नं: २७२
साबिकको फारम नं: ११० ख

… … … … … … पालिका
प्राप्ती भुक्तानी हिसाव
२०.. श्रावण १ देखि २०.. आषाढ ३२ सम्म
यो वषष (रु)

टिप्प

वववरण

णी

१

२

बजेि
३

गत वषष (रु)

आफैिे गरेको वस्तुगत/सोझै
भुक्तानी

भुक्तानी

४

५

जम्मा
६= ४ +५

आफैिे गरेको वस्तुगत/सो
भुक्तानी

झै भुक्तानी

७

८

जम्मा
९= ७ +८

प्राप्ती (क+ि)
क. प्रावप्त (संचितकोषमा आम्दानी बााँचिने)
११००० कर राजश्व

११

१३००० अनुदान
संघीय सरकारबाि प्राप्त

१२

प्रदेश सरकारबाि प्राप्त

१२

१४००० अन्य राजस्व (गैर कर)

११

१५००० बेरूजु
३११२१ गत वषषको शसतष अनुदान फफताष
३३००० दाचयत्व
ऋण तथा अन्य श्रोतबाि

१३

ववतरण गनष बाकी राजस्व

१४

ि. अन्य प्रावप्त
िरौिी तथा कोषिरु

१५

संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कायषक्रम

0

भुक्तानी (ग+घ)
ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाि)
२१००० पाटरश्रचमक सेवा सुवविा

१८

२२००० मािसामान तथा सेवाको उपयोग

१८

२४००० ब्याज, सेवा शुल्क, बैंक कचमशन

१८

२५००० सिायता (सञ्चिडी)

१८

२६००० अनुदान

१८

२७००० सामालजक सुरक्षा

१८

२८००० अन्य ििष

१८

३१००० पाँजीगत ििष

१८

३२००० ववविय सम्पवि

१८

घ. अन्य भक्तानी
िरौिी तथा कोषिरुबाि

१५

संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कायषक्रम

0

ङ. यो वषषको बित (न्युन) [प्राप्ती - भुक्तानी]
ि. गतवषषको लजम्मेवारी रकम (अ.ल्या)
वषाषन्तको बाकी रकम (ङ + ि)
बैंक तथा नगद बाकी

२४

…………….

…………….

…………….

…………….

िेिाप्रमि नाम

कायषकारी अचिकृत नाम

पालिका प्रमि नाम

मिािेिापरीक्षकको कायाषिय नाम

पद:

पद:

पद:

पद:

चमवत:

चमवत:

चमवत:

चमवत:

पालिकाबाि प्रमाखणकरण चमवतिः
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…… पाबलका
आ. व.......... को बवत्तीय बववरण
िेिा नीवत तथा टिप्पणी
१.

पटरिय
नेपािको संवविान अन्तगषत २०७३ फाल्गुण २७/ २०७४ जेठ ११/ जेठ १८ को नेपाि राजपत्रको सिना अनुसार स्थापना भएको ....... पालिका
....... प्रदेशको ....... लजल्लामा रिे को छ । पालिकाको क्षेत्रफि ....... वगष फकमी र जनसंख्या .......

रिे को छ । पालिका सभाबाि

....... मा स्वीकृत भएको आचथि क ऐन २०७४, ....... मा स्वीकृत वववनयोजन ऐन २०७४ तथा अनुदानका शतष बमोलजम पालिकािे प्राप्ती तथा
भुक्तानी ििष गरेको छ । यस पालिकामा ....... वडा रिे का छन् । पालिका कायाषिय र अन्तगषत वषाषन्तमा ....... कमषिारी कायषरत रिे का छन् ।
[पालिकाको वविीय वववरण स्वदेशी तथा ववदेशी वनकायिे िे ने हुनािे सम्भवभएका पटरियात्मक वववरण जस्तै जनसंख्या, भौगोलिक, मख्य
आकषषण, प्रमि उपिव्िी जस्ता ववषय यसमा थप गनष सफकन्छ ।]
२.

पालिकािे २०.. श्रावण १ देखि २०.. आषाढ ३२ सम्म गरेका कारोवारिरु यो वविीय वववरणिे नेपािी रुपैंयामा प्रस्तु त गरेको छ ।

३.

वविीय वववरणमा प्रावप्त भुक्तानी हिसाव र सम्बन्धित िेिानीवत तथा िेिा टिप्पणी समावेश छ ।
आव २०७३।७४ को कारोवार साववकको गाउाँ ववकास सचमवत तथा नगरपालिकाको रुपमा भई ती कारोवारिरु यस आव २०७४।७५ मा तुिनायोग्य
नभएकािे यो वषषको वविीय वववरणमा तुिनात्मक वववरण समावेश गटरएको छै न । [यो वाक्य २०७४।७५ िाई मात्र िागु हुने]

प्रमि िेिानीवतिरु
४.

वविीय वववरण नगदमा आिाटरत नेपाि सावषजवनक क्षेत्र िेिामान बमोलजम तयार गटरएको छ ।
िेिाङ्कनका िावग नगद प्राप्ती वा भुक्तानीमा नगद वा बैंकमाफषत प्राप्त वा भुक्तानी भएको रकमिाई समावेश गटरएको छ ।

५.

कुनै पवन तरीकािे पालिकाको वनयन्त्रणमा आएको रकम वा पालिकािे ििष तथा भुक्तानी गनष पाउने गटर प्राप्त सवै रकमिाई वविीय वववरणमा
नगद प्राप्तीका आिारमा आम्दानीमा िेिांकन गटरएको छ ।
पालिकािे प्राप्त गरेको रकम भएता पवन अको वनकायमा जम्मा गटरहदनुपने कतषय र रिे को रकममध्ये वषाषन्तमा बाकी रिे को रकममात्र प्राप्तीमा
देिाइएको छ । यस्ता प्रावप्त र भुक्तानीको वववरण टिप्पणी नं १४ मा दशाषइएको छ ।

६.

पालिकाबाि गटरएका सवै भुक्तानीिाई ििषमा िेिांकन गटरएको छ ।

७.

पालिकाको कामकािावग ववदेशी दाता वा प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारवा अन्य कुनै य रवक्त वा संस्था स्वयंिे भुक्तानी गरेका (लसिै भुक्तानी),
वस्तुगत सियोगका सामान वा सेवािरुको मल्यिाई सम्वन्धित शीषषकमा तेश्रो पक्षिे गटरहदएको ििष तथा सो बरावरको रकमिाई छु ट्टै मििमा
प्राप्तीमा देिाइएको छ ।
पालिकाबाि सशतष अनुदान हदइ भएका भुक्तानीिरुिाई वविीय वववरणमा भुक्तानीमा देिाएको छ । त्यस्ता सशतष अनुदानिरुमध्ये सम्बन्धित प्रापकिे
अनुदानका शतष बमोलजम गरेको ििष किाई बाकी रिे को अनुदानिाई टिप्पणी २२ मा चमिान गनष बाकी अनुदानको रुपमा िुिाइएको छ ।

८.

पालिकाको वनयन्त्रणमा रिे को तर पालिकािे कायषक्रमका िावग ििष गनष नपाउने रकमिाई वविीय वववरणमा बाकी रकमको रुपमा बुदा नं २४ मा
छु ट्टै दशाषएको छ ।
वविीय वववरणको स्वीकृवत

९.

यो वविीय वववरण कायषपालिकाको चमवत ....... को बैठकबाि स्वीकृत भएको छ / पालिका ……… [प्रमिको पद] बाि चमवत ....... मा
स्वीकृत भएको छ ।
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…… पाबलका
आ. व.......... को बवत्तीय बववरण
िेिा टिप्पणीिरु
१०.

सञ्चित कोषको अवस्था
पालिकाको यो वषषको सञ्चित कोषको अवस्था देिाय बमोलजम रिे को छिः
यस वषष रु.
1

गतवषष रु
2

4

प्राप्ती

[माचथ क को रकम]

भुक्तानी

[माचथ ग को रकम]

यो वषषको बित (न्युन)

[माचथको क - ग को रकम]

गत वषषबाि लजम्मेवारी सरेको
यो वषाषन्तसम्मको बित (न्युन)
११.

आन्तटरक राजस्व
पालिकािे यस वषष आन्तटरक राजस्व देिाय अनुसार प्राप्त गरेको छिः
राजस्व शीषषक
[िेिामा भएको शीषषक अनुसार राख्ने]

अनुमावनत बजेि

1

प्राप्त रकम रु

2

गतवषष प्राप्ती रु

3

4

एफककृत सम्पवत कर
घर बिाि कर
य रापार य रवसाय कर
मािपोत भचमकर
जहडबुिी, कवाडी र जीवजन्तु कर
सवारी सािन कर
मनोरञ्जन कर
ववज्ञापन कर
जम्मा कर राजस्व
पयषिन दस्तुर
सेवा शुल्क दस्तुर
दण्ड जटरवाना
………..
……….
गैर कर राजस्वतफष
जम्मा आन्तटरक राजस्व
१२.

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाि प्राप्त अनुदान
यो वषष संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाि देिाय अनुसार वनशतष अनुदान, सशतष अनुदान, ववशेष अनुदान तथा राजस्व बााँडफााँड प्राप्त भएको छिः
वववरण
१

संघीय सरकारबाि

प्रदेश सरकारबाि

जम्मा प्राप्त ?

गतवषष ?

२

३

४

५

१३३११ समानीकरण अनुदान
१३३१२ सशतष अनुदान
१३३१३ ववशेष अनुदान
१३३१४ समपुरक अनुदान
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…… पाबलका
आ. व.......... को बवत्तीय बववरण
अन्य
जम्मा
१३.

ऋण प्राप्ती तथा सावााँ एवं य राज भुक्तानी
पालिकाको यस आचथि क वषषको ऋण प्राप्ती तथा भुक्तानी एवं य राज ििषको अवस्था देिाय अनुसार छिः
ऋण रु.

अन्य दाचयत्व रु.

जम्मा रु.

गतवषष रु.

ऋण दाचयत्वको प्रकार
शुरु मौज्दात
यो वषष प्राप्त
जम्मा
सावााँ फफताष
बाकी
य राज भुक्तानी
वतनष बाकी य राज
[यसमा सञ्चित कोषमा प्राप्ती हुने र फफताष भुक्तानी गदाष सञ्चित कोषबाि भुक्तानी हुने ऋण तथा दाचयत्वको रकममात्र समावेश गनुष पदषछ ।]
१४.

ववतरण गनष बाकी राजस्वको वववरण
यस पालिकािे ............... ऐन २०७४ तथा ................. ऐन २०७४ अन्तगषत यस पालिकािे असुिी गरेको रकम देिाय अनुसार बााँडफाड
गटरएको छिः
रलजस्ट्रे सन

ववज्ञापन

मनोरञ्जन

……

……

जम्मा

अचघल्लो वषष असुिी गरी यो वषष लजम्मेवारी सरेको
भुक्तानी गनष बाकी रकम
यो वषष असुिी
जम्मा
यो वषष ववतटरत
-

संघीय सरकार

-

प्रदेश सरकार

-

आम्दानीमा स्थानान्तरण

वषाषन्तमा भुक्तानी गनष बााँकी राजस्वको रकम
१५.

िरौिी तथा कोषिरु
पालिकािे प्राप्त तथा भुक्तानी गरेको िरौिी तथा सिािन गरेका कोषिरुबाि भएको प्राप्ती तथा भुक्तानी देिाय अनुसार छिः
कोष वा श्रोत

िरौिी

आकस्मिक

ववपद् य रवस्थापन

कोष

कोष

.....

जम्मा रु

गत वषष रु

शुरु मौज्दात
यो वषष थप
जम्मा
यो वषष ििष/सदरस्यािा
बााँकी
१६.

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा अन्य य रवक्त संस्थाका कायषक्रम ििष
पालिकािे ववतरण गने गरी प्राप्त गरेका सामालजक सुरक्षा भिा, वा प्रदेश सरकारका कायषक्रम सिािन गनष प्राप्त भएका बजेि तथा अन्य य रवक्त
संस्थाबाि भएको प्राप्ती तथा भुक्तानी देिाय अनुसार छिः
कायषक्रमको नाम

मख्य कायष र उपिव्िी

बजेि
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संशोचित बजेि

ििष

…… पाबलका
आ. व.......... को बवत्तीय बववरण
ििष शीषषक
सामालजक सुरक्षा भिा
वृद्ध भिा
अपाङ्ग भिा
एकि महििा भिा
………….
संघीय कायषक्रम
कायषक्रम १ [नाम हदने]
कायषक्रम २ [नाम हदने]
कायषक्रम ३ [नाम हदने]
प्रदेश कायषक्रम
कायषक्रम १ [नाम हदने]
कायषक्रम २ [नाम हदने]
कायषक्रम ३ [नाम हदने]
अन्य य रवक्त वा दाताका कायषक्रम
कायषक्रम १ [नाम हदने]
कायषक्रम २ [नाम हदने]
कायषक्रम ३ [नाम हदने]
कि जम्मा

१७.

सोझै भुक्तानी र वस्तुगत सिायता
पालिकािे यस वषष देिाय अनुसार सोझै भुक्तानी माफषत वस्तु वा सेवा प्राप्त गरेको छिः
शीषषक

वववरण

यस वषष प्राप्त रु.

गतवषष प्राप्त रु

[ यसमा भएसम्मका ववस्तृत वववरण राख्ने । यसमा
ििष भएको शीषषक अनुसार भुक्तानीमा र प्राप्तीको
प्रकृवत अनुसार प्राप्ती रकम दुवैतफष राख्नु पदषछ ।]
जम्मा
१८.

सञ्चित कोषबाि भएका ििष भुक्तानी
यस पालिका अन्तगषत यो वषष देिाय अनुसारका शीषषकमा सञ्चितकोषबाि ििष भुक्तानी भएको छिः
ििष शीषषक नम्बर
१

शसतष अनुदान

शसतष अनुदानतफषको

बािे कको ििष

[टिप्पणी नं १९]

२

३

२१००० पाटरश्रचमक / सुवविा
२१११० नगद पाटरश्रचमक र सुवविा
२११२० लजन्सी पाटरश्रचमक र सुवविा
२११३० कमषिारी भिा
२११४० पदाचिकारी भिा र अन्य सुवविा
२१२०० कमषिारी सामालजक सुरक्षा
२२००० मािसामान तथा सेवाको उपयोग
२२१०० सेवा मिशुि
२२२०० सिािन र ममषत सम्भार
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जम्मा ििष

गतवषषको ििष

४=२+३

५

…… पाबलका
आ. व.......... को बवत्तीय बववरण
२२३०० कायाषिय सामान र सेवा
२२४०० सेवा तथा परामशष
२२५०० कायषक्रम सम्बिी ििष
२२६०० अनुगमन मल्याङ्कन भ्रमण
२२७०० ववववि ििष
२४००० ब्याज, सेवा शुल्क, बैंक कचमशन
२५००० सिायता (सञ्चिडी)
२६००० अनुदान
२७००० सामालजक सुरक्षा
२७१०० सामालजक सुरक्षा
२७२०० सामालजक सिायता
२७३०० कमषिारी सामालजक िाभ
२८००० अन्य ििष
३१००० पाँजीगत ििष
३१११० भवन तथा संरिना
३११२० सवारी सािन मेलशनरी औजार
३११३० पशुिन वागवानी र कम्प्यिु र
३११५० सावषजवनक वनमाषण
३१४१० जग्गा प्रावप्त
अन्य पाँजीगत ििष
३२००० ववविय सम्पवि
ऋण िगानी
शेयर िगानी
जम्मा
[यस तालिकाका शीषषकिरु एफककृत आचथि क संकेत तथा वगीकरण र य राख्या, २०७४ अनुसारका हुन । कुनै शीषषकमा फिवविा भएमा सो
वगीकरणमा ववस्तृत य राख्या गटरएको हुन्छ । २२००० मािसामान तथा सेवाको उपयोगको पङ्ङ्तमा २२१०० देखि २२७०० सम्मको जोड तथा
२७००० सामालजक सुरक्षाको पङ्ङ्तमा २७१०० देखि २७३०० सम्मको जोड तथा ३१००० पाँजीगत ििषको पङ्ङ्तमा सोभन्दा तिका शीषकषको जोड
रकम राख्नु पदषछ । सोझै भुक्तानीको रकम यसमा समावेश गनुष पदैन, टिप्पणी नं १७ मा समावेश गरे पुग्दछ ।]
१९.

आयोजना र कायषक्रम ििष (सशतष अनुदान)
यस पालिका अन्तगषत यो वषष वनम्नानुसार आयोजना सशतष अनुदानबाि सिािन रिे का छन् । उक्त आयोजनािरुको बजेि तथा ििष देिाय बमोलजम
रिे को छिः
ििष शीषषक नम्बर

कायषक्रम १

[कायषक्रमको

कायषक्रम २

नाम]
२१००० पाटरश्रचमक सेवा सुवविा
२१११० नगद पाटरश्रचमक र सुवविा
२११२० लजन्सी पाटरश्रचमक र सुवविा
२११३० कमषिारी भिा
२११४० पदाचिकारी भिा र अन्य सुवविा
२१२०० कमषिारी सामालजक सुरक्षा
२२००० मािसामान तथा सेवाको उपयोग
२२१०० सेवा मिशुि
२२२०० सिािन र ममषत सम्भार
२२३०० कायाषिय सामान र सेवा
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कायषक्रम ३

कायषक्रम ४

कायषक्रम ५

जम्मा

…… पाबलका
आ. व.......... को बवत्तीय बववरण
२२४०० सेवा तथा परामशष
२२५०० कायषक्रम सम्बिी ििष
२२६०० अनुगमन मल्याङ्कन भ्रमण
२२७०० ववववि ििष
२४००० ब्याज, सेवा शुल्क, बैंक कचमशन
२५००० सिायता (सञ्चिडी)
२६००० अनुदान
२७००० सामालजक सुरक्षा
२७१०० सामालजक सुरक्षा
२७२०० सामालजक सिायता
२७३०० कमषिारी सामालजक िाभ
२८००० अन्य ििष
३१००० पाँजीगत ििष
३१११० भवन तथा संरिना
३११२० सवारी सािन मेलशनरी औजार
३११३० पशुिन वागवानी र कम्प्यिु र
३११५० सावषजवनक वनमाषण
३१४१० जग्गा प्रावप्त
अन्य पाँजीगत ििष
३२००० ववविय सम्पवि
ऋण िगानी
शेयर िगानी
[शसतष अनुदानका प्रत्येक कायषक्रमका िावग एक मििमा नाम सहित यो वववरण बनाउनु पदषछ ।एउिै तालिकामा नपुगेमा यसभन्दा ति अरु
तालिकािरु थप्नु पदषछ । पालिका अन्तगषतका ववद्याियमा भएको शसतष अनुदान ििष पवन माचथका शीषषक अनुसार नै राख्नु पदषछ, जस्तै लशक्षक
तिविाई २१००० पाटरश्रचमक सुवविामा नै समावेश गनुष पदषछ । यसको पङ्ङ्तगत जोड टिप्पणी नं १८ मा शसतष अनुदान मििमा िैजाने ।]
उक्त कायषक्रमिरुको प्रमि उपिव्िी देिाय अनुसार रिे को छिः

२०.



कायषक्रम १ [कायषक्रमको दाता, वनकासा वविी, कायषक्षेत्र, प्रमि उद्देश्य र प्रमि उपिव्िी छोिकरीमा िुिाउने]



कायषक्रम २



…………..

भुक्तानी हदन बाकीको वववरण
यस पालिका अन्तगषत ििष गटरएका रकममध्ये यो वषषको अन्तमा वनम्नानुसार भुक्तानी हदन बाकी रिे को छिः
भुक्तानी पाउनु पनेको नाम

प्रयोजन

वविको चमवत

रकम रु

[मिेप फा नं १८ मा कुनै रकम भए यिााँ िुिाउने]
जम्मा
२१.

फफताष गनष बाकी अनुदान
यस पालिकािे संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त गरेको सशतष अनुदानमध्येबाि ििष हुन नसकी पालिकाको िातामा नै बाकी रिे कािे
समायोजन गनुष पने वा फफताष गनुष पने रकम वनम्नानुसार रिे को छिः
कायषक्रमको नाम
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संघीय रकम रु

प्रदेश रकम रु

…… पाबलका
आ. व.......... को बवत्तीय बववरण
संघीय शसतष अनुदान
प्रदेश शसतष अनुदान
सामालजक सुरक्षा
…………………
बुदा नं २२ को जम्मा एकमुस्ट रकम
जम्मा
२२.

फफताष लिन बाकी अनुदान
यस पालिकािे संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा आन्तटरक श्रोतबाि भुक्तानी गरेको सशतष अनुदानमध्येबाि ििष हुन नसकी बाकी रिे कािे
समायोजन वा फफताष गनुष पने रकम देिायका वनकायिरुका वववरण अनुसार वनम्नानुसार रिे को छिः
फफताष गनुषपने वनकायको नाम

संघीय श्रोतको रु

प्रदेश श्रोतको रु

पालिका श्रोतको रु

जम्मा रु

उदािरण
……. ववद्यािय
……. ववद्यािय
……. ववकास
सचमवत
जम्मा
२३.

पेश्की बाकी
यस पालिका अन्तगषत यो वषषको अन्तमा वनम्नानुसार पेश्की बाकी छिः
पेश्की िानेको नाम

पेश्की प्रयोजन

हदएको चमवत

म्याद नाघेको रु

म्याद ननाघेको रु

जम्मा
२४.

बैंक तथा नगद बाकी
यस पालिका अन्तगषत यो वषषको अन्तमा वनम्नानुसार बैंक तथा नगद बाकी छिः
बैंकको नाम

िाता नं

िाता अनुसार बाकी

बैंक अनुसार बाकी रु

रु

नगद बाकी
जम्मा

उपरोक्त नगद तथा बैंक मौज्दातमध्ये रु. ….. पालिकाको िातामा रिे ता पवन अन्य य रवक्तिाई िस्तान्तरण गनुषपने हुनािे पालिकािे ििष गनष
सक्दैन ।
२५.

अन्य सम्पवतिरु
यस पालिका कायाषिय तथा वडा कायाषियिरुमा रिे का सम्पवतिरुको वववरण देिाय अनुसार छिः
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…… पाबलका
आ. व.......... को बवत्तीय बववरण
ििष भएर नजाने सम्पवतको नाम

वववरण

िटरद रकम रु

जग्गा
भवन
फवनि िर
कम्प्युिर
सवारी सािन
अन्य उपकरणिरु
……………………..
जम्मा
ििष भएर जाने सम्पवतको जम्मा

द

द

द

द

(…………….)

(…………….)

(…………….)

(…………….)

िेिाप्रमि

कायषकारी अचिकृत

पालिका प्रमि

मिािेिापरीक्षकको कायाषिय

पालिकाबाि प्रमाखणकरण चमवतिः
*** ***
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…… पाबलका
आ. व.......... को बवत्तीय बववरण
वविीय वववरण तयार गने र भने तरीका
१.

यसका वववरणिरु नगदमा आिाटरत नेपाि सावषजवनक क्षेत्र िेिामान अनुसारका न्युन तम वववरण हुन् । यसमा आवश्यकता अनुसार पालिकािे
आफ्ना सिना जानकारी तथ्याङ्किरु उचित तरीकािे थप गरी िुिाउनु पदषछ । कुनै तालिका कुनै वषषका िावग काम निाग्ने भएमा शुन्य राख्नु पदषछ ।

२.

यस वविीय प्रवतवेदनमा अग्रिण्ड र टिप्पणी िण्ड गरी दुई भाग हुन्छन् । प्रत्येक पृठमामा 'वविीय प्रवतवेदन' र सम्बन्धित 'अविी' िुिाउनु पदषछ । यहद
पालिकािे यो वविीय प्रवतवेदन आफ्नो वावषि क प्रवतवेदन वा अन्य कुनै प्रकाशनको कुनै भागको रुपमा समावेश गने गरी प्रकाशन गनष िािे मा वविीय
प्रवतवेदन परै रुपमा प्रकाशन गरी अन्य वववरणभन्दा छु ट्टै देखिने य रवस्था चमिाउनु पदषछ ।

३.

वविीय प्रवतवेदनको अग्रिण्डमा रिेको प्राप्ती र भुक्तानी वववरण टिप्पणी िण्डका तालिकािरुबाि भनुष पदषछ । अग्रिण्डको क, ि, ग र घ पङ्ङ्तमा
सोभन्दा तिका रकमिरुको जोड राख्नु पदषछ । अग्रिण्डको वषाषन्तको बाकी रकमसाँग बैंक तथा नगद रकम समान हुनु पदषछ । टिप्पणी िण्डका
वववरणिरु सिनामिक हुन । सम्बन्धित वनकायको कारोवार तथा वस्तुञ्चस्थवत अनुसार यिााँ हदइएका सिना र उदािरणिरु ििाइ उचित सिना हदने
तरीकािे वविीय प्रवतवेदन तयार गनुष पदषछ ।

४.

अन्डरिाइन गटरएका सिनािरु वषष वषषमा चमिाउाँ दै वविीय प्रवतवेदन तयार गनुष पदषछ ।

५.

टिप्पणी १ मा िािी ठाउाँ मा उपयुक्त सिना भरी आफ्नो पालिकासाँग सम्बन्धित अन्य सिना जानकारी थप गनष सफकन्छ ।

६.

टिप्पणी २ मा जुन अविीको वविीय प्रवतवेदन तयार गरेको िो सोिी अविी उल्लेि गनुष पदषछ ।

७.

टिप्पणी ३ देखि ८ सम्म कुनै संशोिन गनष पदैन ।

८.

टिप्पणी ९, अग्रिण्ड र अन्तन्तम पेजमा वविीय प्रवतवेदन जुन चमवतमा प्रमाखणकरण गटरएको िो सोिी चमवत र प्रमाखणत िेख्नु पदषछ ।

९.

टिप्पणी नम्बर १० मा अग्रिण्डबाि सञ्चित कोषमा यो वषषको प्राप्ती र भुक्तानी गणना गरी बाकी रकमको गणना गनुष पदषछ ।

१०.

टिप्पणी नम्बर ११ मा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त गरेको अनुदान उल्लेि गनुष पदषछ ।

११.

टिप्पणी १३ मा पालिकाको सञ्चित कोषमा दाखििा हुने ऋण तथा अन्य दाचयत्वको प्राप्ती, सावााँ फफताष र य राजको वववरण उल्लेि गनुष पदषछ ।

१२.

टिप्पणी १४ मा पालिकािे असुि गरेको बााँडफााँड हुने राजस्वको वषषभरीको प्राप्ती, भुक्तानी र बाढ्न बााँकी रिेको रकमको शीषषकगत वववरण उल्लेि
गनुष पदषछ ।

१३.

टिप्पणी १५ मा पालिकाको िरौिी एवं आफिे सिािन गरेका प्रत्येक कोषिरुको वववरण उल्लेि गनुष पदषछ ।

१४.

टिप्पणी १६ मा संघीय वा प्रदेश सरकार वा अन्य कुनै य रवक्त वा संस्थाको कुनै कायषक्रम सिािन गनष पालिकािे पाएको बजेि तथा यी िातािरुबाि
भएको ििषको वववरण िुिाउनु पदषछ ।

१५.

टिप्पणी १७ मा पालिकािे यो वषष प्राप्त गरेको वस्तुगत सिायता वा सोझै भुक्तानीको सामान वा सेवाको िागतको रकम सम्बिीत प्राप्ती र भुक्तानी
दुवै मििमा उल्लेि गनुष पदषछ ।

१६.

टिप्पणी १८ मा यो वषष ििष गरेको सबै ििषिरु एफककरण गरेर समावेश गनुष पदषछ । शसतष अनुदानको ििषका िावग टिप्पणी १९ बाि पङ्ङ्तगत रुपमा
यस तालिकामा ििषको शीषषक अनुसारको रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।

१७.

टिप्पणी १९ मा यो वषष शसतष अनुदानबाि पालिकािे गरेको ििषको कायषक्रम वा आयोजनागत ििष वववरण उल्लेि गनुष पदषछ । त्यस्ता िरेक
कायषक्रमको प्रमि उपिव्िीिरु पवन तालिकाको ति रिेका बुिेिमा िुिाउनु पदषछ ।

१८.

टिप्पणी २० मा वषष वस्तु वा सेवा प्राप्त भैसकेको तर भुक्तानी नभएको प्रमाखणत ििषको वववरण उल्लेि गनुष पदषछ ।

१९.

टिप्पणी २१ मा पालिकािे प्राप्त गरेको अनुदानमध्ये ििष नभइ बाकी रिेको रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।

२०.

टिप्पणी २२ मा पालिकािे अन्य वनकायिाई शसतष अनुदानको रुपमा भुक्तानी गरेको रकममध्ये सो वनकायिे ििष नगरी बााँकी रिे को रकम उल्लेि
गनुष पदषछ ।

२१.

टिप्पणी २३ मा पालिकािे हदएको पेश्कीमध्ये फर्छ्यौि गनष बााँकी रिे को रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।

२२.

टिप्पणी २४ मा पालिकाको वनयन्त्रणमा रिे का नगद र बैंकको रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।

२३.

टिप्पणी २५ मा पालिकाको स्वाचमत्वमा भएका सम्पवतिरुको वववरण र िागत रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।
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३०० बजेट काया वयन स बि ध फारमह
फारम नं (३०१-३१५)
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संघ/ देश / =थानीय तह
............... म?@ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बजेट खचको अि तयारी प@

नेपाल
सरकारको
छाप

5देश
सरकारको
छाप

म.ले.प.फारम नं: ३०१
सािबकको फारम नं: NA

ी ...........
कायालयको नाम
कायालय संकेत नं
(िववरण.............................................)

प नं
िमितः

िबषयः खच गन अि तयारी दान गरेको
िबिनयोजन ऐन ......तथा आिथक कायिविध ऐनको .......को दफा...... बमोिजम तपाइलाइ तपिसल बमोिजमको रकम (/यसमा ह0ने थप घट
समेत) खच गन अि तयारी 5दान ग6रएको छ । 5चिलत काननु अनस
ु ार खच गनु गराउन ह0न र िनयमनस
ु ार लेखा राखी, 5ितवेदन गन र लेखा
परी=ण गराउनु होला ।
कायालय/काय म/ आयोजनाको नामः
बजेट उपशीषक नं
काय मको नामः

ाथिमकता संकेत
ल%िगक संकेत
रणनीितक संकेत
अि तयारी रकम**

खच संकेत
१

खच संकेतको बािषक बजेट रकम
िववरण ने (
२

नेपाल सरकार

३=(४+५+६+७+...)

दातृ िनकाय..( ऋण)
४

५

दातृ िनकाय..(
अनदु ान)

....
६

७

ज8मा रकम
(ज8मा अि तयारी रकम अ9रमा ...................................................................................)

अि तयारीका िवशेष िनदशन तथा अ!य थप िवषयह#

..................
सिचव
नाम
िमित

बोधाथः
१
२
३
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**आविधक भए आविधक,बािषक भए बािषक पमा यस महलको योग गनुपदछ ।
उDेEय
खच गन अि तयारी 5दान गन ढाँचा तजमा
ु ग6रएको हो । खच गन अि तयारी 5दान गदा एक#पता कायम गन समेत यसको उपयोग ह0!छ ।
फाराम भन तGरकाः
१ खच गन अि तयारी 5दान गन ढाँचा तजमा
ु ग6रएको हो
२ प नं र िमित लेिखएको Dथानमा अि तयारी प को जारी िमित ले नपु छ ।
३ ी...... मा अि तयारी प पठाउन लािगएको िनकायको 5मुखलाई सGबोधन गन Dथान हो ।
४ कायालयको नाम र कायालय संकेत नं. मा अि तयारी प पठाइने कायालयको नाम र संकेत नं. ले नपु छ ।
५ कायालय/कायKम/आयोजनाको नाम मा उL कायालयको नाम ले नपु छ । जDतैः पनु िनमाण 5ािधकरण ।
६ बजेट उपशीषक नं. मा आिथक संकेत वगOकरण अनस
ु ारको िनकायको बजेट उपशीषक नं. ले नपु छ ।
७ महल नं १ र २मा खच संकेतको शीषक र िववरण ले नपु दछ ।
८ महल ३ मा बािषक बजेट रकम ले नपु दछ । ।
९ बोधाथ हरफभ!दा मुिन यस सोधभना, फुकुवा, रोTका प कुन कुन अ!य िनकायमा पठाइने हो सोको बदुँ ागत #पमा नामह# ले नपु छ ।
१० यस प तयार गन तथा Dवीकृ त गन अिधकारीले नाम, पद र िमित लेखेर हDता=र गनपछ
ु ।
११ उL प आवDयक कायालयह#लाइ बोधाथ िदनपु न नामह# Kमश ले दै जानपु दछ ।
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संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
अि तयारी अिभलेख खाता
िमित…देिख… स,म
आिथक बष
बजेट उपशीषक नं
बजेट उपशीषकको नाम

7.स
१

िनकायको नाम
२

म.ले.प.फारम नं: ३०२
सािबकको फारम नं: १९५

शु बजेट
थप बजेट
घट बजेट
अि तम बजेट
अि तयारी प5
सं या/संकेत नं िमित
३
४

अि तयारी
अि तयारी
घट
िज9ला
रकम थप
५
६
७
८

ज,म अि तयारी
९=६+७-८

कै िफयत
१०

ज,मा
उ-े.य
यो खाता बजेट संचालन तथा िनय1>ण गन. के ि1Fय कायालयह4ले रा नपु दछ, जGतै म1>ालय, िवभाग । बजेट NयवGथापन सूचना णाली (LMBIS) लागु
भए पMात उ# णालीमा भएका काय9म नै अि तयारी मािनएको भएता पिन िनयमनस
।
ु ार अि तयारी र सो को अिभलेख तयार गनपदछ
ु
फाराम भन2 त3रकाः
१
यो खाता बजेट संचालन तथा िनय1>ण गन. के ि1Fय कायालयह4ले रा नपु दछ जGतै म1>ालय, िवभाग । LMBIS णाली लागु भए पMात उ#
णालीमा भएका काय9म नै अि तयारी मािनको भएता पिन, िनयमानस
।
ु ार अि तयारी र सो को अिभलेख तयार गनपदछ
ु
२ यो फारम उपशीषक गत िववरण रा ने अवधारणामा तयार ग रएकोले येक उपशीषकको नाम र संकेत ले ने
३ उ# बजेट उपशीषक कुन आिथक बषमा संचािलत हो सो आिथक बष उ,लेख गन.
४ बजेट स0बि1ध सि23 िववरण श4
ु बजेटमा भएको थप धट लगायत समायोजन भइ कायम भएको अि1तम बजेटको िववरण ले ने ।
५ महल नं १ मा 9मसं या ले नपु दछ ।
६ महल नं २मा उ# बजेट उपशीषक संचालन गन कायालयह4को नाम ले नपु दछ ।
७ महल नं ३ र ४ मा अि तयारी प>को संकेत नं र िमित ले नपु दछ ।
८ महल नं ६ मा काय9म संचालन ह@ने िज,ला ले ने , यसले िज,लागत िहसाब िमलानका लािग आधार तयार गदछ ।
९ महल नं ६मा अि तयारी दान ग रएको रकम ले नपु दछ ।
१० महल नं ७ र ८ मा अि तयारीमा भएको थप घट उ,लेख गन. ।
११ महल नं ९ मा ६ ७ र ८ बाट कायम ग रएको ज0मा रकम ले ने ।
१२ महल नं १० मा कै िफयत भए सो िववरण ले नपु दछ ।
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संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
खचको मािसक बांडफांड तथा नगद योजना
आिथक बष......

नेपाल सरकारको
छाप

देश/Gथािनय
सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: ३०३
सािबकको फारम नं: २०

कायालयको नाम
बजेट उपशीषक नं
मिहनाः
रकम 4 मा
खच
खच उपशीषकको
उपशीषक
िववरण
१
२

काय7मको
िववरण
३

ख3रद योजना
>ितबOता नं
नं
४
५

बािषक बजेट
६

Eावन
७

>थम चौमािसक
भाF आिGन काितक ज,मा
८
९
१०
११

माग
१२

िMतीय चौमािसक
पौष
माघ फागुन
१३
१४
१५

ज,मा
१६

पेश गन2
हGता2र
नाम
दजा
िमित

चै5
१७

तृतीय चौमािसक
बैशाख जेJ आषाढ ज,मा
१८
१९
२०
२१

कु ल ज,मा
२२

?वीकृ त गन2
हGता2र
नाम
दजा
िमित

उ-े.य
काय9मगत (activities wise)िनयिमत 4पमा संचालन ह@ने आयोजना वा कामह4को लािग सभ.2ण िडजाइन तथा लगत इिbमेट गरी यसैको आधारमा नगद योजना (cash planning) तयार गन सहज बनाउन ।
फारम भन2 त3रकाः
१ यसलाइ आविधक जGतै बािषक, मािसक, >ैमािसक 4पमा पिन तयार गन पन.छ ।
२ काय तािलका बमोिजम बािषक बजेटमा भएका रकमह4 कु न मिहनामा के कित खच ह@ने यसको बांडफांड गनु पछ । चौमािसक रकम माग गदा पिन यही खचको बांडफांडको आधारमा माग गनु पछ ।
येक चौमािसकमा यथाथ खचको र बाँकX अविधको अनुमािनत खचको आधारमा संसोिधत िववरण तयार गनुपन.छ ।
३ आिथक वष... लेिखएको ठाउँमा चालु आिथक वष ले नुपछ ।
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४ कायालयको नाम मा िविनयोजनको मािसक बाँडफाँड तथा नगद योजना तयार गन. कायालयको नाम ले नुपछ ।
५ बजेट उपशीषक नं. मा आिथक संकेत र वगiकरण तथा Nया या अनुसारको कायालयको बजेट उपशीषक नं. रा नुपछ ।
६ खच उपशीषक महलमा खचका संकेत नं. रा नुपछ ।
७ खच उपशीषकको िववरण महलमा खच शीषकको नाम ले नुपछ ।
८ काय9मको िववरण महलमा खचको योजन उ,लेख गनुपछ ।
९ बािषक बजेट महलमा खच शीषकमा यस फाराम तयार गदा स0मको अि1तम बजेट रकम उ,लेख गनुपछ ।
१० साउन देिख असारस0मको येक महलमा मािसक बाँडफाँड अनुसारको खच योजना ग रएको रकम उ,लेख गनुपछ ।
११ कु ल ज0मा महलमा येक मिहनाको जोड ज0मा रकम ले नुपछ ।
१२ पेश गन. तथा Gवीकृ त गन.को नाम, पद र िमित लेखेर हGता2र गनुपछ ।
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देश/ थानीय
सरकारको छाप

नेपाल
सरकारको
छाप

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बजेट रकमा तर / Qोता तर/शीषका तर/ काय7म संशोधन िववरण

िनणय नः
रकमा1तरः
कारः बजेट रकमा1तर / kोता1तर/शीषका1तर/ काय9म संशोधन
घटाउनेः
कायालयको
कोड नं.

म.ले.प.फारम नं: ३०४
सािबकको फारम नं: NA

िमितः
कारोवार संकेत नं :

कायालयको काय7म संकेत काय7मको िववरण
बजेट
खच उप-शीषक
नाम
उपशPषक नं
नं

Qोत

Qोतको >कार

रकम

Qोत

Qोतको >कार

रकम

रकम 4...............................
बढाउनेः
कायालयको
कोड नं.

कायालयको काय7म संकेत काय7मको िववरण
बजेट
खच उप-शीषक
नाम
उपशPषक नं
नं

रकम 4...............................
नोटः
पेश गन. : ………………………
िमित : ………………………
दजा : ………………………

मािणत गन. सिह : ………………………
िमित : ………………………
दजा : ………………………
LMBIS / णालीमा अmयाविधक गन.को सिह
िमित : ………………………
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उ-े.य
बजेट रकमा1तर तथा kोता1तरमा एक4पता ,याउनु र अनावtयक बजेट रकमा1तरको चलनलाइ िनय1>ण गनु यस फारमको उuेtय रहेको छ ।
रकमा1तर/vोता1तर िववरण अmयाविधक गन. । रकमा1तरको लागी प> तयार गदा समेत यसै खाकामा तयार गनुपदछ ।
फाराम भन2 त3रकाः
यो फाराम रकमा1तर, kोता1तर र शीषका1तर गदा अलग अलग भनु पदछ । म1>ालयगत बजेट सचु ना णाली LMBISमा रकम रहे
१ नरहेको यिकन गन., सो को पोिbङ गनुपछ ।
२ तीन ित फाराम भ र म.ले.प. कायालय, तालुक कायालयमा पठाइ एक ित आफै ले कायालयमा रा नु पदछ ।
३ बजेट रकमा1तर गन. िनकायले यस िववरण भनुपछ ।
४ िनणय नं. भएको ठाउँमा बजेट रकमा1तर भएको िनणयको कित औ ँ िनणय नं. हो सो उ,लेख गनुपछ ।
५ रकमा1तर मा रकमा1तरको ज0मा रकम ले नुपछ ।
६ िमित
मा रकमा1तर
भएको
कारोबार
संकेत नं. मा
यस िमित
िववरणले सनचु ुपनाछ । णाली माफत राखेर ि 1ट ग रने भएमा सो को णालीबाट Gवतः ा3 ह@ने NयवGथा गनुपछ
७।
८ कार मा बजेट रकमा1तर वा kोता1तर वा शीषका1तर वा काय9म संशोधन के हो सो उपय#
ु शीषकमा ठीक िच1ह लगाउनुपछ ।
९ पिहलो हरफमा कुन िमित मा कGतो िनणयबाट रकमा1तर, kोता1तर, शीषका1तर वा काय9म संशोधन ग रएको हो सो ल नुपछ ।
१० तपसील भ1दा मिु न रकमा1तर, kोता1तर, शीषका1तर वा काय9म संशोधनका िववरण रा नुपछ ।
रकमा1तर वा अ1य कृ ितबाट रकम घट् ने भएमा घटाउने भ1ने हरफभ1दा मिु न िववरण रा नुपछ तथा रकम बढ् ने भएमा बढाउने भ1ने
११ हरफभ1दा मिु न रहेर िववरण रा नुपछ ।
१२ कायालय कोड भ1ने महलमा रकम घटाउने भएमा जनु कायालयको रकम घटाउने हो सो कायालयको कोड नं. रा नुपछ ।
१३ कायालयको नाम भ1ने महलमा कायालय कोड जनु िनकायको रािख1छ सोही िनकायको नाम ले नुपछ ।
१४ काय9म संकेत नं. भ1ने महलमा कुन काय9मको रकम घटाउन खोिजएको हो सोही काय9मको कोड नं. ले नुपछ ।
१५ काय9मको िववरणमा जनु काय9मको कोड लेिखएको ह@1छ सोही काय9मको नाम ले नुपछ ।
१६ बजेट उपशीषक नं. महलमा आिथक संकेत तथा वगiकरण र Nया यामा लेिखए अनुसारको बजेट उपशीषक नं. ले नुपछ ।
१७ खच उपशीषक नं. महलमा जनु खच शीषकको रकम घटाइएको हो सोही खच शीषकलाइ ले नुपछ ।
१८ kोत महलमा खच रकमको kोतको िववरण वा नाम ले नपु छ ।
१९ रकम महलमा रकमा1तर वा अ1य कृ ितमा कित रकम घटाउन लािगएको हो सो रकम ले नुपछ ।
२० बढाउने हरफभ1दा मिु न अ1य िववरण मािथ झै ँ राखेर रकम बढाउन लािगएको िनकाय, खच शीषकह4 ले नुपछ ।
२१ रकम 4.मा घटाउन वा बढाउन लािगएको ज0मा रकम अ2ेरपे ीमा ले नुपछ ।
२२ रकमा1तर, kोता1तर, शीषका1तर वा काय9म संशोधनमा के ही कै िफयत वा िटxपणी भए नोटः लेिखएको ठाउँभ1दा मिु न ले नुपछ ।
२३ पेश गन. तथा Gवीकृ त गन. कमचारीको नाम, पद र िमित लेखेर हGता2र गनुपछ ।
२४ रकमा1तरको लागी प> तयार गदा समेत यसै खाकामा तयार गनुपदछ ।
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संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
फुकुवा/सोधभना /रोWका प5

नेपाल सरकारको
छाप

देश
सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: ३०५
सािबकको फारम नं: NA

प> नं
िमितः

vी ...........
कायालय संकेत नं
देहाय बमोिजमको रकम फुकुवा/सोधभना /रोyका ग रएको छ ।
कायालय/काय7म/ आयोजनाको नामः
बजेट उपशीषक नं
स,झौताको िववरण
दातृ िनकाय
संकेत

दातृ िनकायको
Eोत >योग हSने
तह

१

२

फुकुवा रकम
बािषक
ज,मा फुकुवा रकम ने
Qोतको >कार
िनकासा बजेट रकम
िMतीय
तृतीय
दातृ िनकायको नाम
>थम चौमािसक
ने
(नगद/ऋण /अनुदान) िविध
चौमािसक चौमािसक
३

४

५

६

७

८

९

१०

ज,मा रकम
बोधाथः
१
२
३

..................
हGता2र
नाम
पद

..................
हGता2र
नाम
पद

उ-े.य
कुनै पिन काय9म वा आयोजनामा दातृ िनकायबाट ा3 ह@ने रकम सोधभना ा3 गन र रोyका गनको लािग यो फाराम योग गनु पदछ । यो प> मलेिनका र लेिनका ले रा ने फाराम हो
। यो प> फाराम नराखी दातृ िनकायबाट ा3 रकम फुकुवा गरी खच गन पाइदैन ।
फाराम भन2 त3रकाः
१ िमित लेिखएको Gथानमा यस फुकुवा, सोधभना वा रोyका प>को जारी िमित ले नपु छ ।
२ vी...... मा रोyका प> पठाउन लािगएको िनकायको मुखलाई स0बोधन गन. Gथान हो ।
३ कायालय संकेत नं. मा फुकुवा, सोधभना वा रोyका प> पठाइने कायालयको संकेत नं. ले नपु छ ।
४ कायालय/काय9म/आयोजनाको नाम मा उ# कायालयको नाम ले नपु छ । जGतैः पनु िनमाण ािधकरण ।
५ बजेट उपशीषक नं. मा आिथक संकेत वगiकरण अनस
ु ारको िनकायको बजेट उपशीषक नं. ले नपु छ ।
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६ महल १ मा स0झौता अनस
ु ारको रकम दान गन. दातृ िनकायको संकेत नं. ले नपु छ ।
७ महल २ मा रकम दान गन. दातृ िनकायको तह ले नपु छ । यसमा तह भ1नाले संघीय, देश र Gथानीय तह तथा बैदेिशक स0झनपु छ ।
८ महल ३ मा दातृ िनकायको नाम ले नपु छ । यसमा संघीय सरकार भएमा नेपाल सरकार ले नपु छ र अ1य भएमा सोही स0बि1धत नाम ले नपु छ ।
९ महल ४ मा kोतको कार (नगद/ऋण/अनदान) के हो सो ले नपु छ ।
१० महल ५ मा भ#
ु ानी िविध के ह@1छ सो कुरा ले ने ।
११ महल ६ मा हाल स0म भएको फुकुवा रकम नेपाली 4पैयाँमा ले नपु छ ।
१२ महल ७, ८, ९ मा 9मशः थम चौमािसक, ि|तीय चौमािसक र तृतीय चौमािसकको फुकुवा रकम ले नपु छ ।
१३ महल १० मा ज0मा फुकुवा रकम कित भयो सो ले नपु छ । यसमा अिघ,लो वषस0मको ज0मा फुकुवा रकममा येक चौमािसकको जोड ज0मा गरेर ले नपु छ ।
१४ ज0मा रकम हरफमा रकम ह@ने महलह4को जोड ज0मा गनपछ
ु ।
१५ बोधाथ हरफभ1दा मुिन यस सोधभना, फुकुवा, रोyका प> कुन कुन अ1य िनकायमा पठाइने हो सोको बदुँ ागत 4पमा नामह4 ले नपु छ ।
१६ यस प> तयार गन. तथा Gवीकृ त गन. अिधकारीले नाम, पद र िमित लेखेर हGता2र गनपछ
ु ।
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म.ले.प.फारम नं: ३०६
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बजेट रोWका/फु कु वा गोGारा अिभलेख खाता

स,झौताको िववरण
फु कु वा रोWका प5
नY
१

कायालय/काय7म/ ऋण
आयोजनाको
/अनुदान
नामः
स,झौता नं
२

३

दातृ
िनकाय
संकेत

भुZानी िविध
दातृ
Qोतको >कार
िनकायको
(नगद/ऋण /अनुदान)
तह

दातृ िनकायको
नाम
४

स,झौता रकम

५

६

७

भुZानी
िविध

मुFा
८

फु कु वा रकम

बैदेिशक मुFा नेपाली मुFा
९

१०

११

बािषक बजेट
रकम ने
१२

>थम
चौमािसक
१३

िMतीय
तृतीय
चौमािसक चौमािसक
१४

ज,मा फु कु वा रकम ने

१५ १६=१३+१४+१५

उ-े.य
बजेट फु कु वा वा रोyकाको अिभलेख रा ने, कायालयगत बजेट फु कवा तथा रोyकाको अिभलेख रा न र िनय1>ण प रपाटी बिलयो बनाइ बजेट काय1वयन गन यो फाराम योग ग र1छ । यसले स0झौताबाट संचािलत आयोजना प रयोजनालाइ रकम ा3 गन सहजता दान गदछ ।
फारम भन2 त3रकाः
१ यो गो•ारा अिभलेख खाता हो । यसमा येक बजेट शीषकको अिभलेखको आधारमा तयार गनुपदछ ।
२ यो फारमलाइ बैदेशीक kोत योग ह@ने अवGथामा रोyका फु कु वाका लागी समेत योग गनुपदछ ।
महल १ मा रोyका फु कु वा प> नं उ,लेख गन., सो प>का आधारमा यस फारमका िववरणह4 अmयाविधक गनुपदछ ।
३ महल २ मा बजेट योग गन. कायालयको, आयोजनाको नाम ले नुपछ ।
४ महल ३ मा अनुदान/ऋण स0झौता न0बर ले नुपछ ।
५ महल ४ र ५ मा दातृ िनकायको संकेत तथा दातृ िनकायको नाम दे नुपदछ ।
६ महल ६, ७ र ८ मा दातृ िनकायको तह (जGतै सरकारको तह ) ले ने, उ# kोतको कार जGतै नगद, ऋण वा अनुदान ले ने र भु#ानी िविधमा सोझै, सोधभना बा अ1य सो उ,लेख गन. ।
७ महल ९,१० र ११ मा ाि3 भएको रकम बैदेिशक मुFामा कित, सोको िविनमय दर कित र सो को नेपाली मुFा कित हो 9मैसगं ले नुपछ ।
८ महल १२ मा बािषक बजेट रकम िविनयोजन भएको ले ने ।
९ महल १३, १४ र १५ मा 9मैसगं थम चौमािसक, ि|तीय चौमािसक र तृतीय चौमािसकमा कित कित रकम फु कु वा भयो सो िववरण (रकम) रा नुपछ ।
१० महल १६ मा येक चौमािसक रकमको जोड गरी ज0मा रकम ले ने । यस पटकको िनणयबाट हाल माग भएको रकम ले नुपछ ।
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रोWका रकम
(कारण सिहत)
१७

म.ले.प.फारम नं: ३०७
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बजेट रकमा तर Qोता तर गोGारा अिभलेख खाता

स,झौताको िववरण
कायालय/काय7म/ ऋण
आयोजनाको
/अनुदान
नामः
स,झौता नं

कारोबार संकेत
नं/ प5 नY
१

२

३

दातृ
िनकाय
संकेत

भुZानी िविध
दातृ
Qोतको >कार
िनकायको
(नगद/ऋण /अनुदान)
तह

दातृ िनकायको
नाम
४

स,झौता रकम

५

६

७

भुZानी
िविध

मुFा
८

फु कु वा रकम

बािषक बजेट
बैदिे शक मुFा नेपाली मुFा रकम ने
९

१०

११

१२

उ-े.य
रकमा1तर/kोता1तरको गो•ारा अिभलेख रा नको लागी तजुमा ग रएको हो ।
फारम भन2 त3रकाः
१ यो गो•ारा अिभलेख खाता हो । यसमा येक बजेट शीषकको अिभलेखको आधारमा तयार गनुपदछ ।
२ यो फारमलाइ बैदशे ीक kोत योग ह@ने अवGथामा रोyका फु कु वाका लागी समेत योग गनुपदछ ।
महल १ मा रोyका फु कु वा प> नं उ,लेख गन., सो प>का आधारमा यस फारमका िववरणह4 अmयाविधक गनुपदछ ।
३ महल २ मा बजेट योग गन. कायालयको, आयोजनाको नाम ले नुपछ ।
४ महल ३ मा अनुदान/ऋण स0झौता न0बर ले नुपछ ।
५ महल ४ र ५ मा दातृ िनकायको संकेत तथा दातृ िनकायको नाम दे नुपदछ ।
६ महल ६, ७ र ८ मा दातृ िनकायको तह (जGतै सरकारको तह ) ले ने, उ# kोतको कार जGतै नगद, ऋण वा अनुदान ले ने र भु#ानी िविधमा सोझै, सोधभना बा अ1य सो उ,लेख गन. ।
७ महल ९,१० र ११ मा ाि3 भएको रकम बैदिे शक मुFामा कित, सोको िविनमय दर कित र सो को नेपाली मुFा कित हो 9मैसगं ले नुपछ ।
८ महल १२ मा बािषक बजेट रकम िविनयोजन भएको ले ने ।
९ महल १३, १४ र १५ मा 9मैसगं थम चौमािसक, ि|तीय चौमािसक र तृतीय चौमािसकमा कित कित रकम फु कु वा भयो सो िववरण (रकम) रा नुपछ ।
१० महल १६ मा येक चौमािसक रकमको जोड गरी ज0मा रकम ले ने । यस पटकको िनणयबाट हाल माग भएको रकम ले नुपछ ।
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>थम
चौमािसक
१३

िMतीय
तृतीय
चौमािसक चौमािसक
१४

ज,मा फु कु वा रकम ने

१५ १६=१३+१४+१५

रोWका रकम
(कारण सिहत)
१७

म.ले.प.फारम नं: ३०८
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
सोधभना अिभलेख खाता
आयोजना/काय7मको िववरण
स,झौताको िववरण

खाता पाना नं
स,झौता रकम

Qोतको
दातृ
दातृ
ऋण /
>कार भुZानी
िनकाय
िनकायको दातृ िनकायको नाम
अनुदान नं
(नगद/ऋण िविध
संकेत
Eोत तह
/अनुदान)

सोधभना अिभलेख िववरण
िमित
आ.व
भौचर
(अविध) नं/रिसद नं

१

२

३

मुFा

बजेट
ब`क
िववरण (>ाि[/
उपशीषक नं खाता गत िवगत आ.ब
फु कु वा/
िफता/संिचतकोष
स,मको सोधभना
]ा सफर)
अ9या/बाँक_
४

५

६

७

बैदेिशक
नेपाली मुFा
मुFा

सोधभनाहSनु पन2 रकम
चालु आ.वको खच रकम
>थम
िMतीय
तृतीय
चालु अ.वको
चौमािसक चौमािसक चौमािसक
ज,मा
८

९

१०

कु ल गत िवगत आ.ब
ज,मा स,ममा सोधभना
>ा[

११=८+९+१० १२=७+
११

१३

कु ल सोधभना >ा[ रकम
समायोजन िहसाब िमलान
सोधभना बाँक_ रकम
कै िफयत
कु ल ज,मा
चालु आ.वमा सोधभना >ा[ रकम
चालु
गत िबगत
चालु
ज,मा
गत िबगत
चालु
कु ल ज,मा
>थम
िMतीय
तृतीय
चालु आ.वको गत आ.व.को
आ.वमा
आ.बको आ.वको
आ.ब स,मको आ.वको
चौमािसक चौमािसक चौमािसक
ज,मा >ाि[ ज,मा >ाि[
ज,मा >ाि[
१७ क
१७ ख
१८=(१३+१७)
१४
१५
१६ १७=१४+१
१९
२० २१=(१९+२०) २२=(७-१३-१९) २३=(११-१७- २४=(२२+२३) २५
२०)
५+१६ =१४+१५+१६ =१४+१५+१६
(म\ये)

€

€
€

..................
हGता2र
नाम
पद

..................
हGता2र
नाम
पद

उ-े.य
सोधभना अिभलेख NयविGथत गन कु नै पिन काय9म वा आयोजनामा दातृ िनकायबाट ा3 ह@ने kोतको सोधभना रकम सोको स0झौता अनु4प काय1वयनको अवGथाको िववरण तयार गन यो फाराम तजुमा ग रएको हो ।
फाराम भन2 त3रकाः
१ यो एउटा आयोजना वा एउटा काय9मको एउटा अिभलेख खाता रािख1छ । यसका लागी खाता पाना नं उ,लेख गनुपदछ।
२ सोधभना पाउने मु य िनकायले यस िववरण तयार गनुपछ ।
३ आयोजना/काय9म मा आयोजना वा काय9मको नाम ले नुपछ ।
४ शु4मा स0झौताको िववरण रा नुपछ ।
५ स0झौताको िववरण ख•ड दातृ िनकायको संकेत महलमा दातृ िनकायको लािग िदइएको आिथक संकेत तथा वगiकरण अनुसारको संकेत नं. ले नुपछ ।
६ दातृ िनकायको तह महलमा दातृ िनकाय संघीय सरकार, देश सरकार वा Gथानीय सरकार वा बैदेिशक के हो ले नुपछ ।
७ दातृ िनकायको नाम महलमा बैदेिशक दातृ िनकाय भएमा बैदेिशक संGथा वा देशको नाम, र नेपालको संघीय, देश वा Gथानीय सरकार भएमा सो को नाम ले नुपछ । संघीय सरकारलाई नाम ले दा नेपाल सरकार ले नुपछ ।
८ kोतको कार महलमा ा3 ह@ने रकमको कार ले नुपछ । जGतैः नगद, ऋण, वा अनुदान ।
९ भु#ानी िविध महलमा सोधभना ह@ने रकम कसरी ा3 ह@ने हो सो को िविध ले नुपछ । जGतैः नगद, सोधभना, सोझै भु#ानी ।
१० मुFा महलमा स0झौतामा उ,लेख भएको बैदेिशक मुFाको नाम ले नुपछ ।
११ बैदेिशक मुFामा स0झौता अनुसारको बैदेिशक मुFा कित हो सो ले नुपछ ।
१२ नेपाली मुFा महलमा स0झौता भएको नेपाली मुFा वा नेपाली मुFामा नभएमा िविनमय दर अनुसार ह@ने नेपाली रकम खुलाउनुपछ ।
१३ तोिकएको आयोजना वा काय9ममा सबै स0झौता अनुसारको रकम रािखसके पिछ फु कु वाको िववरण रा नुपछ ।
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(म\ये)

१४ महल १ मा फु कु वा भएको िमित ले नुपछ । यसमा भौचर उठाइएको िमित ले नुपछ ।
१५ महल २ मा उ# कारोवार कु न अिथक बष सँग स0बिNधत हो सो ले नुपछ ।
१६ महल ३ मा फु कु वाको भौचर उठाएको वा रिसदबाट ा3 भएको भए सोको भौचर वा रिसद नं. ले नुपछ ।
१७ महल ४ मा रकम ाि3, फु कु वा, िफता वा संिचतकोष ‚ा1सफर के भएको हो सो उ,लेख गनुपछ ।
१८ महल ५ मा मु य बजेट िनकायको बजेट उपशीषक नं. ले नुपछ ।
१९ महल ६ मा बƒक खाता नं. ले नुपछ । बै ँक खातामा सोधभना वा िनकासा खाता नं. ले ने जGतै क ७ खाता (क.७.१५.१००१) ।
२० महल ७ मा गत िवगत आ.ब. स0मको सोधभना बाँकX रकम एकमुb ले नुपछ ।
२१ महल ८,९,१० र ११ मा सोधभना ह@नपु न. गरी खच भएको रकम चौमािसक 4पमा ले ने र सबै चौमािसक रकमको जोड ११ नं महलमा कायम गनुपदछ ।
२२ महल १२ मा गत आ.ब स0मको सोधभना बाँकX र यस आ.व.को ज0म रकम जोड गरी ले ने ।
२३ महल १३ मा गत िवगत आ.ब. स0मको सोधभना बाँकX ा3 रकम एकमुb ले नुपछ ।
२४ महल १४, र १६ मा सोधभना ह@नपु न. गरी खच भएको रकम चौमािसक 4पमा सोध ा3 खच ले ने र सबै चौमािसक रकमको जोड १७ नं महलमा कायम गनुपदछ । गतआ.वको सोधभना ा3 ह@नपु न. रकम मmये ा3।
२५ महल १७ क र १७ ख मा सोही आिथक बषमा ा3 सोधभना रकमलाइ चालु आ.व र गत आ.वको रकम िवभाजन ग रएको छ ।
२६ महल नं १८ मा सोधभना ह@नपु न. गरी खच भएको चौमािसक रकम र गत आ.ब को सोधभना ा3 रकम जोड गरी १८ नं महलमा कायम गनुपदछ ।
२७ महल १९ मा गत आय वषस0मको ज0मा समायोजन िहसाब िमलान रकम ले नुपछ ।
२८ महल २० मा चालु आय वषको ज0मा समायोजन िहसाब िमलान रकम ले नुपछ ।
२९ महल २१ मा महल १९ र महल २० को समायोजन िहसाबको जोड ज0मा रकम ले नुपछ ।
३० महल २२ मा अिघ,लो आिथक वषस0मको सोधभना बाँकX रकम ले नुपछ । यसमा महल ७ बा महल १३ र महल १९ घटाएर ले नुपछ ।
३१ महल २३ मा चालु आिथक वषको सोधभना बाँकX रकम ले नुपछ । यसमा महल ११ बाट महल १७ र महल २० को रकम घटाएर ले नुपछ ।
३२ महल २४ मा ज0मा सोधभना बाँकX रकमको लािग महल २२ र महल २३ को रकम जोडेर ले नुपछ ।
३३ महल १५ मा कु नै कै िफयत भएमा उ,लेख गनुपछ ।
३४ तयार गन. तथा Gवीकृ त गन.को नाम, पद र िमित लेखेर हGता2र गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं: ३०९
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
काय7म/आयोजनाको >ितबOता/काया वयन oयZ_गत अिभलेख खाता
बजेट उपशीषक नं
काय9म/आयोजना/ि9याकलाप संकेतः
काय9म/आयोजना/ि9याकलापको नामः
आयोजना
काया1वयन ह@ने
Gथान
आयोजना

िज9ला

?थानीय तह
देखी

काया1वयनको
अवधीः
आयोजनाको ल‹यः

>ितवOता नं.

बडा नं
स0म

प3रमाण

इकाइ

बष मिहना
>ित इकाइ दर

स,झौताको िववरण
स0झौता नं
स0झौताको प2को नाम

ठेगाना

िववरण

काया वयन िमित

शु4/संशोिधत(भे रए
सन समेत)
सेवाको कार
शु4
संशोिधत
भे रएसन
भे रएसन

सेवाको उप कार

ब?ती/टोल

कु ल लागत

दता नं

कायादेश िमित

PAN नं

ितब„ताको िववरण
शु…
संशोिधत १
संशोिधत २
संशोिधत ....
संशोिधत ....

रकम

फोन नं

इमेल

िमित

स,झौता रकम
काय स0प1न
काय शु… िमित ह@ने िमित
करयो‡य रकम

मू.अ.कर

ज0मा

जमानतको
अविध

जमानत शु4 जमानत समा3 ह@ने
ह@ने िमित
िमित

जमानत िदने बƒकको नाम

ठेगाना

भु#ानी िविध

रकम

भु#ानीको कार
मोिवलाइजेसन बा अ1य

कै िफयत

जमानतको िववरण
जमानतको पटक

जमानतको कार रिसद /बƒक भौचर नं / जमानत संकेत रकम

भुZानी तािलका (Payment Schedule)
आिथक बष

भु#ानी ह@ने मिहना वजेट उपशीषक

खच उपशीषक

vोतको तह

कार (नगद/ऋण
दातृ िनकाय /अनुदान)

िवल नं

कर कˆी

पेtकX /
फ‰यŠट

अ1य कˆी

भुZानीको िववरण
िमित

कु ल भु#ानी रकम

पेश गन.ः
दजाः
िमितः

खुद भु#ानी

Gवीकृ त गन.ः
दजाः
िमितः
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उ-े.य
यो फारम ितब„ता अिभलेख( Commitment Recording) को लागी तजुमा ग रएको हो । यो फारमले येक काय9म/आयोजनाको िनकायगत अिभलेख कायम गदछ ।
फाराम भन2 त3रका
१ आयोजनाको ितब„ता वा काया1वयनको अिभलेखको लािग यस फाराम योग गनुपछ ।
२ आयोजना संकेत मा आयोजनाको संकेत नं. ले नुपछ ।
३ आयोजना नाम मा आयोजनाको नाम ले नुपछ ।
४ आयोजना काया1वयन ह@ने ठेगाना ले नुपछ । यसमा कु न िज,ला, कु न Gथानीय तह, कु न वडा नं. र कु न बGती वा टोल हो सो ले नुपछ ।
५ आयोजना काया1वयन कु न िमित देिख कु न िमित स0म भयो सो ले नुपछ । यसमा आयोजनाको उमेर ले ने जसमा उ# आयोजना कित वष र कित मिहना भयो उ,लेख गन. ।
६ आयोजनाको ल‹य हरफमा आयोजनाको प रमाण, इकाइ, ित इकाइ दर र कु ल लागत रकम ले नुपछ । जGतै: आयोजनाको ल‹य ५ िक.िम. सडक िनमाण ह@न सyछ ।
७ ितब„ता नं. मा आयोजनाको ितब„ता नं. ले नुपछ ।
८ ितब„ता नं. पिछ ितब„ताको शु4 रकम र िमित ले नुपछ ।
९ ितब„ता संशोधन भए पMात येक संशोधनको संशोिधत रकम र िमित ले नुपछ । संशोधन जित पटक ह@1छ यित नै पटक हरफमा संशोधनको रकम र िमित ले दै जानुपछ ।
१० स0झौताको िववरणमाः
१०.१ स0झौता नं. महलमा स0झौता भएको नं. ले नुपछ ।
१०.२ स0झौताको प2को नाम महलमा आयोजना वा कायालयले जोसंग स0झौता गरेको हो उ# प2को नाम ले नुपछ । यसमा स0झौता ग रने िनकाय वा संGथाको नाम रा ने ।
१०.३ ठेगाना महलमा स0झौता गन. प2 रहेको ठेगाना ले नुपछ ।
१०.४ दता नं. महलमा स0झौता गन. िनकायको दता नं. ले नुपछ ।
१०.५ PAN नं. महलमा स0झौता गन. िनकायको पान नं. (PAN) ले नुपछ ।
१०.६ फोन नं. र इमेल महलमा स0झौता गन. प2को फोन नं. र इमेल ठेगाना ले नुपछ ।
११ आयोजना स0झौताको िववरणः
११.१ शु4 स0झौता तथा सो पिछका संशोधन र भे रएसन हरफमा थxदै जानुपछ ।
११.२ सेवाको कार र सेवाको उप कार महलमा स0झौताको सेवाको कार तथा उप कार 9मैसगं ले नुपछ ।
११.३ कायादेश िमित महलमा काय गन. कायादेश ा3 भएको िमित ले नुपछ ।
११.४ काय शु4 िमित महलमा कायादेश ा3 गरेपिछ कु न िमितमा काय ार0भ भयो सो उ,लेख गनुपछ ।
११.५ काय स0प1न ह@ने िमित महलमा स0झौता अनुसार कु न िमितमा काय स0प1न ह@ने हो सो िमित ले नुपछ ।
११.६ करयो‡य रकम महलमा स0झौताको करयो‡य रकम रा नुपछ । यसमा करयो‡य रकम भ1नाले मू,य अिधबृि„ कर लगाउनुभ1दा अगािडको मू,य यस महलमा खुलाउनु पछ ।
११.७ म.अ.कर महलमा करयो‡य मू,यमा ला‡ने मू,य अिभबृि„कर रकम उ,लेख गनुपछ ।
११.८ ज0मा महलमा करयो‡य रकम र मू,य अिभबृि„कर रकम जोडेर आउने रकम ले नुपछ ।
१२ जमानतको िववरणः
१२.१ जमानतको पटक महलमा कित पटक जमानत िदएको हो सो उ,लेख गनुपछ । जGतैः पिहलो पटक, दोkो पटक ।
१२.२ जमानतको कार महलमा जमानत नगद, बैक र बैक दािखला कु न िकिसम हो सो ले नुपछ ।
१२.३ रिसद/बƒक भौचर नं./जमानत संकेत महलमा सोझै नगद जमानत आएमा रिसद वा बƒक भौचर नं. ले नुपछ अ1यथा बƒक जमानत भएमा उ# जमानतको संकेत नं. ले नुपछ ।
१२.४ रकम महलमा जमानत िदएको रकम कित हो सो ले नुपछ ।
१२.५ जमानतको अविध महलमा जमानत कित समयको हो सो अविध ले नुपछ ।
१२.६ जमानत शु4 ह@ने महलमा जमानत कु न िमितमा शु4 भएको हो सो िमित ले नुपछ ।
१२.७ जमानत समा3 ह@ने िमित महलमा जमानत कु न िमितमा अ1 य ह@ने हो सो िमित ले नुपछ ।
१२.८ जमानत िदने बƒकको नाम महलमा जमानत जारी गन. बƒकको नाम ले नुपछ ।
१२.९ ठेगाना महलमा जमानत जारी गन. बƒकको शाखा रहेको ठाउँको नाम ले नुपछ ।
१३ भु#ानी तािलकाः
१३.१ आिथक वष महलमा जुन आिथक वषमा भु#ानी ह@नपु न. हो सो आिथक वष ले नुपछ ।
१३.२ भु#ानी ह@ने मिहना महलमा कु न मिहनामा भु#ानी गनुपन. हो भु#ानी ह@नपु न. मिहनाको नाम ले नुपछ ।
१३.३ बजेट उपशीषक महलमा आिथक संकेत वगiकरण र Nया या अनुसारको बजेट उपशीषक नं. ले नुपछ ।
१३.४ खच उपशीषक महलमा तोिकएको बजेट उपशीषक िभ> कु न कु न खच शीषक योग भए ती खच शीषक रकमलाई ले नुपछ ।
१३.५ kोतको तह महलमा खच रकम दान गन. kोतको तह ले नुपछ । यसमा बैदेिशक, संघीय सरकार, देश सरकार र Gथानीय सरकार पदछन् ।
१३.६ दातृ िनकाय महलमा आ1त रक kोतको तह भए नेपाल सरकार र बैदेिशक भए िबदेशी संGथा वा देशको नाम ले नुपछ ।
१३.७ कार महलमा खच गन. रकम ा3 ह@ने कार नगद, ऋण वा अनुदान के हो सो ले नुपछ ।
१३.८ भु#ानी िविध महलमा रकम भु#ानीको िविध ले नुपछ । यसमा नगद, सोधभना, सोझै भु#ानी, आिद ह@1छन् ।
१३.९ रकम महलमा भु#ानी गनुपन. रकम उ,लेख गनुपछ ।
१४ भु#ानी िववरणः
१४.१ यस िववरण येक एक आयोजनाको लािग तयार ग र1छ ।
१४.२ िमित महलमा भु#ानी भएको िमित ले नुपछ ।
१४.३ िवल नं. महलमा भु#ानी ग रएको रकम कित िवल नं. मा लेिखएको छ सो िवल नं. ले नुपछ ।
१४.४ कु ल भु#ानी रकम महलमा भु#ानी भएको ज0मा रकम ले नुपछ । यसमा िवल अनुसारको ज0मा रकम ले नुपछ ।
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१४.५ कर कˆी महलमा आयकर ऐन बमोिजम kोतमा कˆी गनुपन. कर रकम उ,लेख गनुपछ ।
१४.६ पेGकX/फ‰यŠट महलमा पेिtक भएमा पेtकX रकम ले नुपछ र फ‰यŠट भएको पेtकX भएमा ऋणा मक रकम (negative figure) ले नुपछ ।
१४.७ अ1य कˆी महलमा भु#ानी िदँदा कटाउनु पन. के ही बाँकX रकमह4 भए सो उ,लेख गनुपछ ।
१४.८ खुद भु#ानी महलमा कु ल भु#ानी रकमबाट कर कˆी, पेGकX फ‰यŠट र अ1य कˆी रकम घटाएर बाँकX भु#ानी गनुपन. रकम ले नुपछ ।
१४.९ भु#ानीको कार महलमा मोिबलाइजेसन वा पेtकX वा अ1य के हो ले नुपछ ।
१४.१० कै िफयत महलमा भ#ानी स0ब1धी के ही कै िफयत भएमा ले नुपछ ।
१५ पेश गन. र Gवीकृ त गन.को नाम, पद र िमित लेखेर हGता2र गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं: ३१०
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
काय7म/आयोजनाको >ितबOता/काया वयन अिभलेख खाता

बजेट
>ितबOता बाँक_ रकम
>ितवOता उपशीषक काय7म/आयोजना/ि7याकलाप स,झौता स,झौताको >ितबOता ग3रएका आ.व >ितबOताको हाल स,मको
संकेत नाम
स,म
नं.
नं
नं
रकम देिख
कुल रकम भुZानी रकम कुल बाँक_ रकम चालु आ.वको आगामी आ.वको
१

२

३

४

५

६

७

८

९

१० ११ = ९ € १०

१२

१३

ज0मा

उ-े.य
यो फारम ितब„ता अिभलेख (Commitment Recording) को लािग तजुमा ग रएको हो । यो फारममा गो•ारा अिभलेख रािख1छ ।

फाराम भन2 त3रका
१ आयोजनाको ितब„ता वा काया1वयनको गो•ारा अिभलेखको लािग यस फाराम योग गनपछ
। यसले सम• अवGथाको िच>ण गदछ ।
ु । यो फारम ितब„ताको Nयि#गत खाताका आधारमा तयार गनपदछ
ु
२ महल नं १मा ितब„ता नं उ,लेख गन. ।
३ महल नं २मा काय9मको बजेट उपशीषक नं उ,लेख गन. ।
४ महल नं ३मा आयोजना संकेत मा आयोजनाको संकेत नं. ले नपु छ ।
५ महल न ४मा आयोजना नाम मा आयोजनाको नाम ले नपु छ ।
६ महल नं ५मा स0झौता नं. महलमा स0झौता भएको नं. ले नपु छ ।
७ महल नं ६मा स0झौता रकमको अि1तम कायम भएको रकम ले नपु छ ।
८ महल नं ७ र ८ मा ितब„ता ग रएको आिथक बष देिख स0म ले नपु दछ ।
९ महल नं ९ मा ितब„ता ग रएको कुल रकम ले नपु दछ ।
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१० महल नं १० हाल स0म भएको भ#
ु ानी रकम ले नपु दछ ।
११ महल नं ११ मा ितब„ता ग रएको रकम बाट हाल स0म भएको भ#
ु ानी घटाइ कायम भएको रकम ले नपु दछ ।
१२ महल नं १२ र १३मा बाँकX ितब„ता मmये यस आ.व को बाँकX कित रकम र आगामी आ.व ह4को बाँकX रकम कित ले नपु दछ ।
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नेपाल
सरकारको
छाप

7.स.

१

कायको िववरण

२

क
ख
ग
...

ख3रद योजनामा
उ9लेिखत िमित

३
अनुमािनत
बाGतिवक
अनुमािनत
बाGतिवक
अनुमािनत
बाGतिवक
...
...

लागत अनुमान अनुमािनत
ख3रद
uयाके ज
?वीकृ त िमित
लागत िविध/>ि7या सं या

४

५

६

७

स,झौताको
िकिसम

८

बोलप5 वा दरभाउप5 स,व धी
कागजात
तयारी िमित

?वीकृ ती िमित

९

१०

बोलप5 >?ताव
बजेट उपलsध गराउने
िनकाय (दातृ िनकाय)बाट
मू9याङकन
सहमती >ा[ गन2 िमित आoहान िमित खोिलने
िमित स,पादन गन2 िमित
११

१२

१३

१४

दातृ िनकायबाट
मू9याङकनमा
सहमित >ा[ गन2
िमित
१५

ठे केदार आपुितकता

बोलप5 ?वीकृ ितको

करार
काय आर,भ काय पुरा गन2
स,झौता गन2
आशय प5
िमित
गन2 िमित
ि?वकृ त
िमित
जारी गन2
िमित
िमित
१६

१७

१८

१९

उ-े .य
ख रद कायलाइ योजनाब„4पमा स0प1न गन । Gतुत योजना बGतु वा िनमाण काय सबैका लािग ख रदगु4 योजनाको आधारमा योजना तयार गरी सही ढंगबाट काय1वयन गन यो फाराम तजुमा ग रएको हो ।
फाराम भन2 त3रका
१ 9मसं या उ,लेख गदा एउटा ख रद काय जGतै वGतु वा िनमाण कायको एक आिथक बष िभ>मा ख रद गन. कायह…का िसलिसलेवार न0बर उ,लेख गन. ।
२ महल २ मा कु न ख रद काय गन. हो जGतै बGतु वा िनमाण कायको येक xयाके ज समेत छु ˆने गरी उ,लेख गनुपदछ । यो महल भदा एउटा ख रद कायको िववरण सिकएपिछ मा> अक– शु… गनुपछ । जGतै बGत ख रदका कायह… जित छ सो का xयाके ज समेतकोउ,लेख भई सके पिछ िनमाण काय र सो का िववरण सिकएपिछ मा> वGतुको िववरण xयाके ज सिहत उ,लेख गनुपदछ ।
३ महल ३ मा योजनामा उ,लेिखत िमित तथा समयलाई अनुमािनत र वाGतिवकमा दईु हरफ िवभाजन गरे अनुसार अनुमािनतमा योजना Gवीकृ त गदा अनुमान गरेका समय उ,लेख गनुपदछ भने वाGतिवकमा लि2त कायह… कु न कु न िमितमा स0प1न भए सोही अनुसार उ,लेख गनुपदछ ।
४ महल ४ मा लागत अनुमान िGवकृ त िमित उ,लेख गनुपदछ ।
५ महल ५ मा अनुमािनत लागत रकम, महल ६मा ख रद िविध र कृ या र महल ७मा xयाके ज सं या उ,लेख गनुपदछ ।
८ महल ७ मा येक ख रद कायह… येक ख रद कायह… (महल २ अनुसार) का xयाके ज सं या उ,लेख ह@नुपदछ । एउटै कारको काय पिन फरक फरक xयाके जमा ह@न भए सा समेत उ,लेख गनुपदछ ।
९ महल ८ मा येक ख रद काय कृ ित अनुसार जGतै िनमाण काय भए इकाई दर, लागत सोधभना आिद तथा वGतुतफ एकमु— इकाई दर आिद मmय के कGता कारको स0झौता योग गन. हो सो उ,लेख गनुपदछ ।
१० महल ९ र १० मा बोलप> स0ब1धी कागजात तयार ह@न िमित र महल १० मा सो कागजात अिधकार ा3 अिधकारी (कायालय मुख, िवभागीय मुख आिद) बाट Gवीकृ त भइसyने िमित उ,लेख गनुपदछ ।
११ महल ११ मा बैदिे शक सहायता समावेश भएका काय9म/आयोजनाह…मा दातृ िनकायबाट बोलप> तथा Gताव स0ब1धी कागजात काया1वयन एकाईले Gवीकृ त ग रसके पिछ दातृ िनकायह…बाट समेत सहमित िलनुपन. भए सो सहमित ा3 भइसyने िमित उ,लेख ह@नुपछ । नेपाल सरकारका मा> vोत भए यो महल भनु पद˜न ।
१२ महल १२, १३ र १४ मा 9मशः बोलप>को सूचना प>पि>कामा कािशत भई संभाNय बोलप>दाता वा Gतावदाताह… सम2 आNहान ह@ने िमित, सो आNहानको सूचना अनुसार ा3 बोलप> खोिलने िमित र उ# बोलप>ह… मू,यांकन स0प1न गन. िमित उ,लेख गनुपदछ ।
१३ महल १५ मा बैदिे शक सहायता समावेश भएका काय9म/आयोजनाह…को स1दभमा बोलप>ह…को मू,यांकन ितवेदन ा3 भई सो आधारमा कायालयबाट बोलप>ह… Gवीकृ त भई सके पिछ दातृ िनकायह…बाट सहमित िलनुपन. भए सो सहमित ा3 भइसyने िमित उ,लेख ह@नुपछ । नेपाल सरकारको मा> vोत भए या महल भनुपद˜न ।
१४ महल १६र १७ मा बोलप> Gवीकृ ितको आशय र िGवकृ त िमितको िमित उ,लेख गनुपदछ ।
१५ महल १८, १९ र २० मा 9मश 4पले करार स0झौता गन. िमित, काय आर0भ गन. िमित र काय पुरा गन. िमित उ,लेख गनुपदछ ।
१६ महल २१, २२ र २३ मा 9मश 4पले ठे केदार आपुितकताको नाम, स0झौता नं. र स0झौता रकम उ,लेख गनुपदछ ।
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म.ले.प.फारम नं: ३११
सािबकको फारम नं: NA

देश/
थानीय
सरकारको

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
ब?तु तथा िनमाणको ख3रद योजना

२०

नाम

स,झौता नं.

२१

२२

स,झौता
रकम
२३

म.ले.प.फारम नं: ३१२
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
परामश सेवाको ख3रद योजना

7.स.
१
क
ख
ग
...

कायvे5गत शत
कायको ख3रद योजनामा
(TOR) ि?वकृ त हSने
िववरण उ9लेिखत िमित
िमित
२

३
अनुमािनत
बाGतिवक
अनुमािनत
बाGतिवक
अनुमािनत
बाGतिवक
...
...

४

लागत अनुमान अनुमािनत
ख3रद
?वीकृ ती िमित लागत रकम िविध/>ि7या सूचना >काशन
गन2 िमित
५
६
७
८

संिv[ सूचीको
मू9यांकन गरी
>ितवेदन िदने िमित
९

>?ताव स,ब धी कागजात
?वीकृ त गन2
िमित
१०

?वीकृ त गन2
िमित
११

पठाउने िमित
१२

>ािविधक >?तावको
>?ताव >ा[
आिथक >?तावको
गन2 अि तम
मू9यांकन गन2 िमित
मू9यांकन स,प न गन2
िमित
?वीकृ त गन2 िमित
िमित
१३
१४
१५
१६

उ-े.य
िनकायको योजना वा काय9मका लािग आवtयक परामश काय ख रद गु… योजनाको आधारमा योजना तयार गरी सही ढंगबाट काय1वयन गन यो फाराम तजुमा ग रएको हो ।
फाराम भन2 त3रका
१ महल नं १ मा 9मसं या उ,लेख गन. ।
२ महल २ मा कु न परामश आवtयक हो सो उ,लेख गनुपदछ । यो महल भदा एउटाको परामश कायको िववरण सिकएपिछ मा> अक– शु… गनुपछ ।
३ महल ३ मा योजनामा उ,लेिखत िमित तथा समयलाई अनुमािनत र वाGतिवकमा दुई हरफ िवभाजन गरे अनुसार अनुमािनतमा योजना Gवीकृ त गदा अनुमान गरेका समय उ,लेख गनुपदछ भने वाGतिवकमा लि2त कायह… कु न कु न िमितमा स0प1न भए सोही अनुसार उ,लेख गनुपदछ ।
४ महल ४ मा लागत अनुमान/ कायशत (TOR) िGवकृ त िमित उ,लेख गनुपदछ ।
५ महल ५ मा अनुमान तयार भइसके पिछ उ,लेिखत पदािधकारीबाट Gवीकृ त भइसyने िमित उ,लेख गनुपदछ ।
६ महल २ मा उ,लेिखत येक कायको लािग Gवीकृ त भएको लागत अनुमानको रकम महल ६ मा उ,लेख गनुपदछ ।
७ महल नं. ७ मा छनौट िविध उ,लेख गदा गुणGतर िविध वा 1यूनतम लागत िविधमmये कु न हो उ,लेख गनु पदछ ।
८ महल ८, ९ र १० मा परामश दाताह4को संि23 सूचीको सूचना काशन गन. िमित, मू,यांकन गरी ितवेदन िदने िमित र Gवीकृ ित िमित 9मश 4पले उ,लेख गनु पन.छ ।
९ महल ११ र १२ मा 9मश 4पले Gताव स0ब1धी कागजात Gवीकृ त गन. िमित र पठाउने िमित उ,लेख गनु पदछ ।
१० महल १३ मा Gताव ा3 गन. अि1तम िमित उ,लेख गनु पन.छ ।
११ महल १४ मा ािविधक Gतावको मू,यांकन र महल नं १५मा Gवीकृ त गन. िमित उ,लेख गनु पदछ ।
१२ महल १६ मा आिथक Gतावको मू,यांकन गन. िमित उ,लेख गनु पदछ ।
१३ महल १७ मा Gताव Gवीकृ ितको जानकारी िदने िमित उ,लेख गनु पदछ ।
१४ महल १८ मा परामश दातासँग ह@ने करार स0झौता िकिसम उ,लेख गनु पदछ ।
१५ महल १९ मा परामश दातासँग ह@ने करार स0झौता िमित उ,लेख गनु पदछ ।
१६ महल २० मा स0झौता अनुसारको काय आर0भ गन. िमित उ,लेख गनु पदछ ।
१७ महल २१ मा स0झौता अनुसार काय पुरा गन. िमित उ,लेख गनु पदछ ।
१८ महल २२, २३ र २४ मा 9मश 4पले परामश दाताको नाम, स0झौता नं. र स0झौता रकम उ,लेख गनु पन.छ ।
१९ दातृ संGथाबाट कु नै सहमित िलनुपन. भए यGता सहमित िलनुपन. िमितको लािग आवtयकता अनुसार महल थप गन सिकन ।
२० या फाराम सावजिनक ख रद अनुगमन कायालयबाट प रमाजन संशोधन भएमा सोही बमोिजम प रवतन ह@नेछ ।
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>?ताव
?वीकृ ितको
जानकारी िदने
िमित

स,झौता
िकिसम

करार स,झौता
गन2 िमित

काय आर,भ
गन2 िमित

काय पुरा
गन2 िमित

१७

१८

१९

२०

२१

परामशदाताको
नाम

स,झौता नं.

२२

२३

स,झौता
रकम
२४

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
कायालयगत बजेट िववरण खाता
िमित…देिख… स,म

म.ले.प.फारम नं: ३१३
सािबकको फारम नं: NA

बजेट उपशीषक
कायालय संकेत
िज9ला
खच oयहोन2 Qोतको
>कार
खच संकेत
१

िववरण
२

तह
३

(नगद/ऋण
दातृ िनकाय /अनुदान)
४
५

बिषक बजेट
भुZानी
िविध
६

शु बजेट
७

थप
८

ज,मा
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घट
९

अि तयारी (थप/घट)
पटक १
पटक २ पटक ....
कु ल
अि तम बजेट िमित....... िमित....... िमित....... अि तयारी बजेट बाँक_ कै िफयत
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

उ-े.य
येक कायालयको बजेट तथा अि तयारीको यथाथ सुचना दान गन. यो फाराम तजुमा ग रएको हो ।
फाराम भन2 त3रकाः
१ स0बि1धत कायालय तथा लेखा रा ने मु य बजेट िनकायले यस के ि1Fय बजेट िनय1>ण खाता तयार गनुपछ ।
२ िमित ....देिख ...िमित स0ममा कु न िमित देिख कु न िमित स0मको लािग यस बजेट िनय1>ण खाता तयार ग रएको हो सो ले नुपछ । यसमा ाय एक आिथक वषको लािग ह@1छ ।
३ बजेट उपशीषक मा िनकायको आिथक संकेत तथा वगiकरण र Nया या अनुसारको बजेट उपशीषक नं. रा नुपछ ।
४ कायालय संकेत मा के 1Fीय िनकायको (कायालयको) संकेत नं. रा नुपछ ।
५ महल १ मा खचका संकेत नं. ह4 आवtयकता अनुसार रा नुपछ ।
६ महल २ मा खचका संकेत नं. लेिखएकाको नाम ले नुपछ ।
७ महल ३,४,५,६ खच Nयहोन. kोतको िववरण रा ने महलह4 ह@न् ।
८ महल ३ मा खचको kोतको तह ले नुपछ । तह भ1नाले संघीय सरकार, देश सरकार, Gथानीय सरकार वा िबदेशी kोत भए बैदेिशक ह@1छन् ।
९ महल ४ मा kोतको दातृ िनकायको नाम ले नुपछ । यसमा संघीय सरकार भएमा नेपाल सरकार ह@1छ, र देश र Gथानीय सरकार भएमा सोको नाम ह@1छन् र बैदेिशक भएमा िवदेशी संGथा वा देशको नाम ह@1छ ।
१० महल ५ मा kोत रकमको कार के हो ले नुपछ । यसमा ऋण वा अनुदान (समािनकरण तथा समपूरक समेत) मmये के हो सो ले नुपछ ।
११ महल ६ मा खच रकमको भु#ानी िविध उ,लेख गनुपछ । यसमा भु#ानी िविध भ1नाले नगद, सोधभना, सोझै भु#ानी, आिद ह@1छन् ।
१२ महल ७ मा शु4 िविनयोिजत बजेट रकम रा नुपछ ।
१३ महल ८ र ९ मा रकमा1तर, kोता1तर वा अ1य यGतै कारणबाट थप वा घट भएमा 9मशः थप रकम र घट रकम रा नुपछ ।
१४ महल १० मा वषको अि1तम बजेट रा नुपछ । यसमा महल ७ को शु4 बजेट र महल ८ को थप रकम जोडेर र महल ९ को घट रकम घटाएर आउने ज0मा रकम ले नुपछ ।
१५

महल ११,१२,१३ मा अि तयारीको िमित अनुसार बजेट खच गन. अि तयारी रकम रा नुपछ । यसमा जित पटक अि तयारी ह@1छ यित नै पटकको िवववरण महलह4मा ले नुपछ । यसरी अि तयारीको पटक (जGतैः
पटक १, पटक २, पटक ३, ....) र सोको िमित ले नुपछ ।

१६ महल १४ मा सबै अि तयारी रकमको जोड ज0मा रकम ले नुपछ ।
१७ महल १५ मा कु ल बजेटबाट कु ल अि तयारी रकम घटाउँदा बाँकX रहने रकम ले नुपछ ।
१८ महल १६ मा कु नै कै िफयत भएमा सो ले नुपछ ।
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संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बजेट उपशीषकगत बजेट िनय 5ण खाता (के Fीय)
िमित…देिख… स,म

म.ले.प.फारम नं: ३१४
सािबकको फारम नं: NA

बजेट उपशीषक नं
बजेट उपशीषक नाम
खच oयहोन2 Qोतको
कायालय
संकेत*
१

कायालयको /
िनकाय नाम*
२

िज9ला
३

Qोतको
तह दातृ िनकाय
४
५

>कार (ऋण
/अनुदान)
६

बिषक बजेट
भZ
ु ानी
िविध
७

शु बजेट
८

ज,मा
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थप
९

अि तयारी (थप/घट)
पटक १
पटक २ पटक ....
कुल
घट अि तम बजेट िमित....... िमित....... िमित....... अि तयारी बजेट बाँक_ कैिफयत
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

उ-े.य
येक बजेट उपशiकगत के ि1Fय 4पमा बजेट तथा अि तयारीको यथाथ सूचना ा3 गन. । बजेट िनय1>णलाइ NयविGथत गन ।
फाराम भन2 त3रकाः
१ लेखा रा ने मु य बजेट िनकायले यस के ि1Fय बजेट िनय1>ण खाता तयार गनपछ
ु ।
२ िमित ....देिख ...िमित स0ममा कुन िमित देिख कुन िमित स0मको लािग यस बजेट िनय1>ण खाता तयार ग रएको हो सो ले नपु छ । यसमा ाय एक आिथक वषको लािग ह@1छ ।
३ यस फारममा बजेट उपशीषक योग गन. कायालयगत अनस
ु ारको बजेट उपशीषक नं. रा नपु छ ।
४ बजेट उपशीषकमा कायम ग रएको बजेट उपशीषकको नाम रसंकेत रा नपु छ ।
५ महल १ मा बजेट योग गन कायालयको संकेत नं. ह4 रा नपु छ ।
६ महल २ मा कायालयको नामनाम ले नपु छ ।
महल नं ३ मा उ# काय9म संचालन ह@ने िज,ला रा नपु दछ ।
७ महल ४,५,६ र ७ खच Nयहोन. kोतको िववरण रा ने महलह4 ह@न् ।
८ महल ४ मा खचको kोतको तह ले नपु छ । तह भ1नाले संघीय सरकार, देश सरकार, Gथानीय सरकार वा िबदेशी kोत भए बैदिे शक ह@1छन् ।
९ महल ५ मा kोतको दातृ िनकायको नाम ले नपु छ । यसमा संघीय सरकार भएमा नेपाल सरकार ह@1छ, र देश र Gथानीय सरकार भएमा सोको नाम ह@1छन् र बैदिे शक भएमा िवदेशी संGथा वा देशको नाम ह@1छ ।
१० महल ६ मा kोत रकमको कार के हो ले नपु छ । यसमा नगद, ऋण वा अनदु ान (समािनकरण तथा समपूरक समेत) मmये के हो सो ले नपु छ ।
११ महल ७ मा खच रकमको भ#
ु ानी िविध उ,लेख गनपछ
ु । यसमा भ#
ु ानी िविध भ1नाले नगद, सोधभना, सोझै भ#
ु ानी, आिद ह@1छन् ।
१२ महल ८ मा श4
ु िविनयोिजत बजेट रकम रा नपु छ ।
१३ महल ९ र १० मा रकमा1तर, kोता1तर वा अ1य यGतै कारणबाट थप वा घट भएमा 9मशः थप रकम र घट रकम रा नपु छ ।
१४ महल ११ मा वषको अि1तम बजेट रा नपु छ । यसमा महल ७ को श4
ु बजेट र महल ८ को थप रकम जोडेर र महल ९ को घट रकम घटाएर आउने ज0मा रकम ले नपु छ ।
१५

महल १२,१३, १४ मा अि तयारीको िमित अनस
ु ार बजेट खच गन. अि तयारी रकम रा नपु छ । यसमा जित पटक अि तयारी ह@1छ यित नै पटकको िवववरण महलह4मा ले नपु छ । यसरी अि तयारीको
पटक (जGतैः पटक १, पटक २, पटक ३, ....) र सोको िमित ले नपु छ ।

१६ महल १५ मा सबै अि तयारी रकमको जोड ज0मा रकम ले नपु छ ।
१७ महल १६ मा कुल बजेटबाट कुल अि तयारी रकम घटाउँदा बाँकX रहने रकम ले नपु छ ।
१८ महल १७ मा कुनै कै िफयत भएमा सो ले नपु छ ।
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म.ले.प.फारम नं: ३१५
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ >देश / ?थानीय तह
............... म 5ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
के Fीय बजेट िनय 5ण खाता
िमित…देिख… स,म
खच oयहोन2 Qोतको
बजेट
उपशीषक नं
१

बजेट उपशीषक नाम
२

िज9ला
३

तह
४

दातृ िनकाय
५

>कार (ऋण
/अनुदान)
६

अि तयारी (थप/घट)
पटक १
पटक २ पटक ....
कु ल
घट अि तम बजेट िमित....... िमित....... िमित....... अि तयारी बजेट बाँक_ कै िफयत
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

बिषक बजेट
भुZानी
िविध
७

शु बजेट
८

ज,मा
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थप
९

उ-े.य
बजेट िनय1>णको के 1Fीय अिभलेख रा ने, सरकारी िनकायह4को वािषक बजेट स0ब1धी स0पूण जानकारीह4लाइ खचको kोत, बजेट, अि तयारी र अ1य जानकारीह4 सिहतको िववरण तयार गन यो फाराम तजुमा ग रएको हो ।
फाराम भन2 त3रकाः
१ लेखा रा ने मु य बजेट िनकायले यस के ि1Fय बजेट िनय1>ण खाता तयार गनुपछ ।
२ िमित ....देिख ...िमित स0ममा कु न िमित देिख कु न िमित स0मको लािग यस बजेट िनय1>ण खाता तयार ग रएको हो सो ले नुपछ । यसमा ाय एक आिथक वषको लािग ह@1छ ।
३ यस फारममा के ि1Fय कायालय अ1तगत सबै बजेट उपशीषक नं. रा नुपछ ।
४ बजेट उपशीषकमा कायम ग रएको बजेट उपशीषकको नाम रसंकेत रा नुपछ ।
५ महल १ मा कायालय मातहतका बजेट उपशीषक संकेत नं. ह4 रा नुपछ ।
६ महल २ मा बजेट उपशीषकह4को नाम ले नुपछ ।
महल नं ३ मा उ# काय9म संचालन ह@ने िज,ला रा नुपदछ ।
७ महल ४,५,६ र ७ खच Nयहोन. kोतको िववरण रा ने महलह4 ह@न् ।
८ महल ४ मा खचको kोतको तह ले नुपछ । तह भ1नाले संघीय सरकार, देश सरकार, Gथानीय सरकार वा िबदेशी kोत भए बैदेिशक ह@1छन् ।
९ महल ५ मा kोतको दातृ िनकायको नाम ले नुपछ । यसमा संघीय सरकार भएमा नेपाल सरकार ह@1छ, र देश र Gथानीय सरकार भएमा सोको नाम ह@1छन् र बैदेिशक भएमा िवदेशी संGथा वा देशको नाम ह@1छ ।
१० महल ६ मा kोत रकमको कार के हो ले नुपछ । यसमा नगद, ऋण वा अनुदान (समािनकरण तथा समपूरक समेत) मmये के हो सो ले नुपछ ।
११ महल ७ मा खच रकमको भु#ानी िविध उ,लेख गनुपछ । यसमा भु#ानी िविध भ1नाले नगद, सोधभना, सोझै भु#ानी, आिद ह@1छन् ।
१२ महल ८ मा शु4 िविनयोिजत बजेट रकम रा नुपछ ।
१३ महल ९ र १० मा रकमा1तर, kोता1तर वा अ1य यGतै कारणबाट थप वा घट भएमा 9मशः थप रकम र घट रकम रा नुपछ ।
१४ महल ११ मा वषको अि1तम बजेट रा नुपछ । यसमा महल ७ को शु4 बजेट र महल ८ को थप रकम जोडेर र महल ९ को घट रकम घटाएर आउने ज0मा रकम ले नुपछ ।
१५

महल १२,१३, १४ मा अि तयारीको िमित अनुसार बजेट खच गन. अि तयारी रकम रा नुपछ । यसमा जित पटक अि तयारी ह@1छ यित नै पटकको िवववरण महलह4मा ले नुपछ । यसरी अि तयारीको पटक (जGतैः पटक
१, पटक २, पटक ३, ....) र सोको िमित ले नुपछ ।

१६ महल १५ मा सबै अि तयारी रकमको जोड ज0मा रकम ले नुपछ ।
१७ महल १६ मा कु ल बजेटबाट कु ल अि तयारी रकम घटाउँदा बाँकX रहने रकम ले नुपछ ।
१८ महल १७ मा कु नै कै िफयत भएमा सो ले नुपछ ।
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४०० िज सी तथा स पि स बि ध फारमह
फारम नं (४०१-४१८)
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संघ/ &देश / )थानीय तह
............... म-.ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
माग फारम

2.सं.
१

सामानको नाम

)पेिशिफके सन

२

३

माग गनको द तखतः
नामः
िमितः
योजनः

िसफा रस गनको द तखतः
नामः
िमितः

म.ले.प.फारम नं: ४०१
सािबकको फारम नं: ५१

आ.व.
माग नं:
िमितः
माग ग रएको
इकाइ
प रमाण
४
५

कै िफयत
६

क) बजारबाट ख रद ग र िदनु ।
ख) मौ दातबाट िदनु ।
आदेश िदनेको द तखतः
िमितः

मालसामान बिु झिलनेको द तखतः
िमितः

िज"सी खातामा चढाउनेको द तखतः
िमितः

उ ेय
काया, लयमा अिधकार ा9 अिधकारीले आदेश िदए बमोिजम टोरमा िज"सी तथा स3पि4को माग र जारी गन पिहचान गन, सो स3ब"धी िनय"<ण
र वैधािनकयता सिु नि?त गन, मौ दात नभएको िज"सी तथा स3पि4 ख रद गन, ।
फारम भन" त रकाः
१ काया, लयलाइ, आव2यक पन िज"सी सामान तथा स3पि4 बमोिजम मौ दात भएमा िनकासाको लािग र मौ दात नभएमा बजारबाट
ख रदको माग गन, यो फारम भन, ु पद, छ ।
२ आ.व.मा चालु आिथ, क वष, ले.नपु छ, ।
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३

माग/िनकासा नं.: माग फाराम िसलिसलेबार राखी Qयेक आ.व.को लािग माग नं. १ बाट शR
ु गरी Hमशः ले.ने, साथै िनकासा नं. को
लािग िनकासा फाराम िसलेिसलेबार राखी Qयेक आ.व.को लािग िनकासा नं. १ बाट शR
ु गरी Hमशः ले.ने ।
४ िमित मा माग फाराम उठाइएको िदनको िमित ले.नपु छ, ।
५ महल १ मा िसलिसलेबार हGने गरी Hम सं.या नं. ले.नपु छ, ।
६ महल २ मा माग ग रएको वा िनकासा ग रएको सामानको नाम ले.नपु छ, ।
७ महल ३ मा सामानको िववरण ( पेिशिफके सन) ले.नपु छ, । ज तैः Lयापटप भए क3पनीको नाम, ोसेसर, Mमता, आिद ।
८ महल ४ र ५ मा माग ग रएको सामानको Hमशः इकाइ, र प रमाण ले.नपु छ, । इकाइ, भ"नाले िकलो, वटा, बोरा, दज, न, आिद ।
१० महल ६ मा कुनै कै िफयत भए सो कै िफयत ले.नपु छ, ।
११ माग गनको नाम, िमित र माग गन, क
ु ो योजन खल
ु ाएर ह ताMर गन, पु छ, ।
१२ िसफा रस गनको नाम, िमित र माग गन, क
ु ो योजन खल
ु ाएर ह ताMर गन, पु छ, ।
१३ सामान माग भईसके पिछ वीकृत गन अिधकारीले बजारबाट ख रद गरी वा मौ दातबाट िदने मTये आव2यकता अनस
ु ार कुनै एकमा
ठीक िच"ह लगाई कसरी माग स3बोधन गन हो सो एकUन गन, पु छ, ।
१४ वीकृत तथा आदेश िदने अिधकारीले िमित उLलेख गरी ह ताMर गन, पु छ, ।
१५ माग बमोिजम मालसामान ा9 भएमा मालसामान बिु झिलनेले बझ
ु ेको िमित लेखेर ह ताMर गन, पु छ, ।
१६
ा9 मालसामान अिभलेखको लािग िज"सी खातामा चढाउनपु छ, । यसरी िज"सी खातामा चढाउनेले िज"सी खातामा चढाएको िमित
लेखेर ह ताMर गन, पु छ, ।
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म.ले.प.फारम नं: ४०२
सािबकको फारम नं: ४५

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
ख रद आदेश

ी ...............................
आदेश ग रएको यि /िनकायको नाम:
ठेगाना :
सं$था दता# नं:

ख रद आदेश नं :
ख रद आदेश िमित :
ख रद स वि ध िनण# य नं :
िनण# य िमित :

फोन नं:
पान नं :
सामानको

;.सं. िज सी बिगकरण
नाम
संकेत नं
१
२

मू<य

पेिसिफके शन इकाइ
३

४

प रमाण

५

६

दर

ज मा

७

८

ज मा रकम
मु.अ.कर (१३%)
कूल ज मा रकमः
मािथ उि(लिखत सामान िमित .........िभ+ ....................काया# लय .........$थानमा दािखला गरी िबल । इ भाइस /$ततु गन# ु होला
उपरो अनस
ु ार ख रद आदेश तयार गन3, िसफा रस गन3 र $वीकृ त गन3ः

फाँटवालाको द$तखतः
नामः
िमितः

शाखा /मख
ु को द$तखतः
नामः
िमितः

काला# यल /मख
ु ाको द$तखतः
नामः
िमितः

मािथ उि(लिखत सामानह9 िमित ............िभ+............काया# लयमा बझ
ु ाउने छु भनी सिहछाप गन3 ।
फम# को नाम

द$तखत र छाप
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िमित

कै िफयत
९

उ?े@य
काया# लयमा आवAयक िज सी सामान माग अनस
ु ार ख रदाको लािग आदेश िदन र ख रदलाइ# Zयवि$थत गन3 ।
फारम भनA त रकाः
१ काया# लयमा आवAयकता अनस
ु ारका सामान ख रद गन3 आदेश वा $वीकृ तीको लािग यस फारामको /योग ग र छ ।
२ ख रद आदेश नं. मा /Bयेक आिथ# क वष# को लािग १ नं. बाट श9
ु गरी िसलिसलेबार हDने गरी राEनपु छ# ।
३ ख रद आदेश िमित मा ख रद आदेश जारी ग रएको िमित लेEनपु छ# ।
४ ख रद स ब धी िनण# य नं. मा ख रदको लािग ग रएको िनण# यको नं. लेEनपु छ# ।
५ िनण# य िमित मा ख रद काय# को लािग ग रएको िनण# यको िमित लेEनपु छ# ।
६ ी..... मा ख रद आदेश ग रएको िनकायलाई ग रएको स बोधन लेEनपु छ# ।
७ आदेश ग रएको यि /िनकायको नाम मा ख रद आदेश ग रएको सं$था वा यि को नाम लेEनपु छ# ।
८ ठेगाना मा ख रद आदेशको यि वा िनकायको ठेगाना लेEनपु छ#
९ सं$था दता# नं. मा ख रद आदेश पाएको सं$थाको सं$था दता# नं. लेEनपु छ# ।
१० फोन नं. मा ख रद आदेश पाएको यि वा िनकायको फोन नं. लेEनपु छ# ।
११ पान नं. मा आ त रक राज$व काया# लयमा दता# कायम भएको $थायी लेखा नं. (PAN) लेEनपु छ# ।
१२ महल १ मा िसलिसलेबार Rम संEया नं. लेEनपु छ# ।
१३ महल २ मा सामानको संकेत लेEनपु छ# ।
१४ महल ३ मा सामान नाम लेEनपु छ# ।
१५ महल ४ मा ख रद ग रने सामानको बनोट र संरचना बारेको $पेिशिफके सन लेEनपु छ# ।
१६ महल ५ मा सामानको मापन इकाइ लेEनपु छ# । इकाइ भ नाले सामानको मापन ज$तै िकलो, वटा, बोरा, दज# न, आिद ।
महल ६ मा सामानको प रमाण कित हो सो लेEनपु छ# । ज$तै महल ५ मा इकाइ लेिखएको हD छ र सो इकाइको प रमाण कित हो सो यस महल
१७ ६ मा लेEनपु छ# ।
१८ महल ७ मा /ित इकाइ दर कित हो सो उ(लेख गन# पु छ# ।
महल ८ मा सामानको ज मा मू(य कित पछ# सो लेEनपु छ# । यसमा महल ५ को सामानको प रमाण र महल ६ को दरको गणु ान गरी लेEनपु छ# ।
१९
२० महल ९ मा कुनै कै िफयत भए सो लेEनपु छ# ।
२१ ज मा रकम हरफमा मू(य रािखएको महल ७ को ज मा जोड रकम लेEनपु छ# ।
म.ु अ.कर हरफमा सामानमा मू(य अिभबृिW कर लाXने भएमा ज मा रकममा /चिलत मू(य अिभबृिW कर रकम लेEनपु छ# र मू(य अिभबृिW कर
२२ नलाXने भएमा वा शु य दर लाXने भएमा रकम लेEने ठाउँमा शु ना लेEनपु छ# ।
२३ कुल ज मा हरफमा सामानको ज मा रकम र मू(य अिभबृिW करको जोड ज मा रकम लेEनपु छ# ।
२४ काया# लयमा सामान दािखला गन3 िमित र काया# लयको नाम लेखेर िवल िवजक जारी गन# ु पन3 सचु ना िदनपु छ# ।
२५ ख रद आदेश तयार गन3 फाँटवाला, िसफा रस गन3 शाखा /मख
ु र $वीकृ त गन3 काया# लय /मख
ु ले नाम र िमित लेEनपु छ# ।
ख रद आदेश पाएको काया# लयले ख रद आदेशमा भएको सामानह9 तोिकएको िमित र काया# लयमा बझ
ु ाउने छु भनेर फम# को नाम, ह$ताYर,
२६ छाप र ह$ताYर िमित लेEनपु छ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४०३
सािबकको फारम नं: ४६

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
दािखला /ितवेदन फाराम

दािखला िमितः
दािखला /ितवेदन न बरः

ख रद आदेश
;.सं. /ह ता तरण
फारम नं
१

मू<य (िवल िवजक अनुसार )

िज सी
बिगकरण
संकेत न.

िज सी
खाता
पाना.नं.

सामानको नाम

३

४

५

२

पेिसिफके शन

सामानको
पिहचान नं

मोडल नं

६

७

८

इकाइ

प रमाण

९

१०

ज मा मु.अ.कर
दर
बाहेक
११

१२

मु.अ.कर

सामानको
ज मा मू<य

अ य खच

अ य खच
समेत ज मा
रकम

कै िफयत

१३

१४=१२+१३

१५

१६=१४+१५

१७

उपरो अनुसार दािखला /ितवेदन तयार गन3, जाँच गन3 र $वीकृ त गन3ः
फाँटवालाको द$तखतः
नामः
पदः
िमितः

भ]डार /मुखको द$तखतः
नामः
पदः
िमितः

उ?े@य
ख रद आदेश अनुसारको सामान/ स पि`को गुण$तर, प रमाण र लागतको जाँच गरी ख रद आदेशसँगको िभ नता समेत यिकन गन3 उदेAयले यो फारम तजु#मा ग रएको छ ।
फाराम भनA त रकाः
१ ख रद आदेश अनुसार प रमाण, नाप, तौल र $पेिशिफके शन अनुसार सामान /ा_ भएको छ छै न भिन हे र /िबिध सामान भए स बि धत /ािबिधकबाट चेक गराइ# जाँची सामान दािखला गनु# पद# छ ।
२ दािखला िमित मा सामान दािखला गरेको िदनको िमित लेEनुपछ# ।
३ दािखला /ितवेदन न बर मा दािखला /ितवेदनको िसलिसलेबार न बर लेEनुपछ# ।
४ महल १ मा आिथ# क वष# अनुसार १ नं. बाट शु9 गरी िसलिसलेबार 9पमा लेEनुपछ# ।
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/मािणत गन3को द$तखतः
नामः
पदः
िमितः

५ महल २ मा ख रद आदेश भए ख रद आदेश नं. र ह$ता तरण भए ह$ता तरण नं. उ(लेख गन3 ।
६ महल ३ मा िज सी वगaकरणको संकेत नं. लेEनुपछ# ।
७ महल ४ मा सामानको bे$ता रहेको िज सी खाता पाना नं. लेEनुपछ# ।
८ महल ५ मा दािखला ग रएको सामानको नाम लेEनुपछ# ।
९ महल ६ मा दािखला ग रएको सामानको $पेिशिफके सन लेEनुपछ# । ज$तैः (यापटप भए सोको क पनी, Yमता (RAM, harddisk), आिद ।
१० महल ७ मा सामानको पिहचान नं. लेEनुपछ# । ज$तैः गाडी भए इि जन नं., lयािसस नं. आिद ।
११ महल ८ मा सामानको मोडल नं. लेEनुपछ# ।
१२ महल ९ मा सामानको मापन के मा गन3 हो सो को मापन इकाइ लेEनुपछ# ।
१३ महल १० मा सामानको प रमाण कित छ सो लेEनुपछ# ।
१४ महल ११ मा सामानको मू(य अिभबृिWकर बाहेकको /ित इकाइ दर कित हो लेEनुपछ# ।
१५ महल १२ मा ज मा मु.अ.कर बाहेकको मू(य लेEनुपछ# ।
१६ महल १३ मा ऐन अनुसार तोिकएको मू(य अिभबृिWकर रकम लेEनुपछ# ।
१७ महल १४ मा महल १२ र महल १३ मा रहेको ज मा रकम र मू(य अिभबृिWकर रकमको जोड गरेर लेEनुपछ# ।
१८ महल १५ मा सामान ख रदमा लागेको अ य खच# रकम लेEनुपछ# । यसमा सामान ढु वानी तथा लोडअनलोड खच# रकम लेEनुपछ# ।
१९ महल १६ मा महल १४ को मु.अ.करसमेत रहेको ज मा रकम र महल १५ को अ य खच# रकम समेत जोडेर लेEनुपछ# ।
२० महल १७ मा कु नै कै िफयत भए सो कै िफयत लेEनुपछ# ।
२१ दािखला /ितवेदन तयार गन3 फाँटवाला, जाँच गन3 भ]डार /मुख र $वीकृ त गन3 /मुखको नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गनु#पछ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४०४
सािबकको फारम नं: ५१

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
खच/िनकासा फारम

;.सं.

सामानको
नाम

कोड नं

पेिशिफके सन

१

२

३

४

िनकासा ग रएको
इकाइ
प रमाण दर
५

$टोर शाखाको द$तखतः
नामः
िमितः

६

७

आ.व.
िनकासा नं:
िमितः
िज सी खाता
ज मा रकम पाना न बर
८=६*७
९

कै िफयत
१०

$वीकृ त गन3को द$तखतः
नामः
िमितः

उ?े@य
माग भइ# आएको सामानको खच# तथा िनकासाका लागी यो फारम भन# ु पद# छ ।
फारम भनA त रकाः
१ माग भइ# आएको सामानको खच# तथा िनकासाका लागी यो फारम भन# ु पद# छ ।
२ आ.व.मा चालु आिथ# क वष# लेEनपु छ# ।
३
माग/िनकासा नं.: माग फाराम िसलिसलेबार राखी /Bयेक आ.व.को लािग माग नं. १ बाट श9
ु गरी Rमशः लेEने, साथै िनकासा नं.
को लािग िनकासा फाराम िसलेिसलेबार राखी /Bयेक आ.व.को लािग िनकासा नं. १ बाट श9
ु गरी Rमशः लेEने ।
४ िमित मा माग फाराम उठाइएको िदनको िमित लेEनपु छ# ।
५ महल १ मा िसलिसलेबार हDने गरी Rम संEया नं. लेEनपु छ# ।
६ महल २ मा माग ग रएको वा िनकासा ग रएको सामानको नाम लेEनपु छ# ।
७ महल ३ मा सामानको संकेत नं लेEनपु छ# ।
८ महल ४ मा सामानको िववरण ($पेिशिफके सन) लेEनपु छ# । ज$तैः (यापटप भए क पनीको नाम, /ोसेसर, Yमता, आिद ।
९ महल ५, ६ र ७ मा िनकासा ग रएको सामानको Rमशः इकाइ# , प रमाण र दर लेEनपु छ# । इकाइ# भ नाले िकलो, वटा, बोरा, दज# न, आिद ।
१० महल ८ मा प रमाण र दरले गणु ान गदा# आउने रकम लेEनपु छ# ।
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११ महल ९ मा सामानको bे$ता कुन िज सी खाता पाना नं.मा लेिखएको छ सो िज सी खाता नं. लेEनपु छ# ।
१२ महल १० मा कुनै कै िफयत भए सो कै िफयत लेEनपु छ# ।
१३ माल सामान िनकासी िदने $टोर शाखाको द$तखत तथा सो िववरण /माणीत गन3को द$तखत गन3 ।
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म.ले.प.फारम नं: ४०५
सािबकको फारम नं: ७८

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
िज सी टोर िफता फारम
िमित
१. िज सी खाता पाना न. ३. रािखएको ठाउ
५. सामानको नाम
२.एकाई
४. समानको अव था
९. िमित
१०. भौचर ११. िववरण
१२. आ दानी
साबदु
बेसाबदु

६. पेिशिफके सन
७. मू<य
१३. खच
बेक मा
साबदु
बेसाबदु

८. िज सी संकेत नं

बेक मा

साबदु

१४. बाँकK
बेसाबदु

बेक मा

१५.
द तखत

उ?े@य
सामानको खच# तथा िनकासा पqात िफता# अिभलेख गन# का लागी यो फारम भन# ु पद# छ ।
फारम भनA त रकाः
१ यो फा.न. ११००४ बमोिजम खच# भैसके का मालसामानहo साबूद वा वेसाबदु पनु ः िफता# /ा_ भएका मालसामानहoको आ दानी खच# र बाँकp लेEने िज सी खाता हो ।
२ फारम नं ११००४ बमोिजम िफता# भएको समानको सबै िववरणह9 महल नं १ देखी ८ स म उ(लेख गन# पु द# छ ।
३ महल नं ९, १०, र ११ मा िफता# भएको समानको भौचरको िववरणह9 राEनपु द# छ ।
४ महल नं १२, १३, र १४ लाइ# खाताको9पमा डेिवट, Rे िडट र बाँकpका 9पमा /योग गन# पु द# छ ।
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म.ले.प.फारम नं: ४०६
सािबकको फारम नं: ४८

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
ह ता तरण फाराम
यस काया# लयको तपिसल अनस
ु ारको मालसामान ह$ता तरण ग रएको छ ।
सामान ह$ता तरण गन3 िनण# य नं:
सामान ह$ता तरण गन3 िनण# य िमितः
सामान ह$ता तरण ग रएको काया# लयको नामः

R.सं.
१

िज सी बगaकरण िज सी खाता
संकेत न.
पाना न.
२

३

सामानको नाम
४

िमित:r
ह$ता तरण फारम नं:r

$पेिसिफके शन सामानको पिहचान नं मोडल नं
५

सामान ह ता तरण गनA कायालयले भनAः
सामान बझ
सामान ह$ता तरण गन3 काया# लय /मुखकोः
ु ाउनेकोः
नामः
नामः
पदः
पदः
द$तखतः
द$तखतः
िमितः
िमितः
काया# लयको छाप:

६

७

इकाई

प रमाण

ज मा परल मू(य

शoु /ा_ िमित

सामानको भौितक अव$था

८

९

१०

११

१२

सामान बुिझिलनेले कायालयले भनAः
सामान बिु झिलनेकोः
नामः
पदः
द$तखतः
िमितः
काया# लयको छाप:r
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बिु झिलने काया# लय /मुखकोः
नामः
पदः
द$तखतः
िमितः

उ?े@य
एक सरकारी काया# लयले िनण# य अनस
ु ार अकt सरकारी काया# लयलाइ# सामान िदनु वा ह$ता तरण गन# ु परेमा सामान िनय +ण र यव$थापन गन# को लािग ।

फाराम भनA त रकाः
१ यो फारम चार /ित भरी एक /ित लेखा शाखा, एक /ित भ]डार शाखा र दईु /ित बिु झिलने काया# लयमा पठाउनपु द# छ । बिु झिलने काया# लयले सामान बिु झिलएपिछ एक /ित आsनो काया# लयमा राखी अकt /ित
सामान पठाउँने काया# लयमा दािखला /ितवेदन सिहत िफता# पठाउनपु द# छ ।
२ फारामको शू9 भागमा सामान बिु झिलने काया# लयको नाम, ह$ता तरण स ब धी िनण# य िमित र ह$ता तरण िनण# य नं. उ(लेख गन# ु पद# छ ।
३ िमितमा ह$ता तरण भएको िदनको िमित लेEनपु छ# ।
४ ह$ता तरण फाराम नं. १ बाट श9
ु गरी िसलिसलेबार हDने गरी फाराम नं. लेEनपु छ# ।
५ महल १ मा िसलिसलेबार हDने गरी Rम संEया नं. लेEनपु छ# ।
६ महल २ मा िज सी वगaकरण संकेत नं. लेEनपु छ# । यसमा सामान वा स प`ीको कोड नं. लेEनपु छ# ।
७ महल ३ मा सामानको िज सी खाता पाना नं. लेEनपु छ# ।
८ महल ४ मा सामानको नाम लेEनपु छ# ।
९ महल ५ मा दािखला ग रएको सामानको $पेिशिफके सन लेEनपु छ# । ज$तैः (यापटप भए /ोसेशर /कार, Yमता (RAM, harddisk), आिद ।
१० महल ६ मा सामानको पिहचान नं. लेEनपु छ# । ज$तैः गाडी भए इि जन नं., lयािसस नं. आिद ।
११ महल ७ मा सामानको मोडल नं. लेEनपु छ# ।
१२ महल ८ मा ह$ता तरण हDने सामानको इकाइ लेEनपु छ# । यसमा सामानको मापनको इकाइ# लेिख छ । ज$तैः वटा, िकलो, दज# न, आिद ।
१३ महल ९ मा ह$ता तरण ग रएको सामानको प रमाण लेEनपु छ# ।
१४ महल १० मा ज मा परल मू(य लेEनपु छ# । यसमा अ य खच# समेतको रकम लेEनपु छ# ।
१५ महल ११ मा ह$ता त रत सामान श9
ु मा किहले /ा_ भएको सो को श9
ु /ाि_ िमित लेEनपु छ# ।
१६ महल १२ मा ह$ता त रत सामानको भौितक अव$था के क$तो छ सो को बारे ह$ता त रत िदनको अव$था लेEनपु छ# ।
१७ ह$ता तरण स ब धी बझ
ु ाउने काया# लय र बिु झिलने काया# लय दबु ै काया# लयका बझ
ु ाउने र बिु झिलने यि र काया# लयका /मुखह9ले आsनो नाम, पद, िमित लेखेर ह$ताYर गन# पु छ# ।
१८ ह$ता तरण गन3 र बिु झिलने काया# लय दबु ैले काया# लयको छाप लगाउनपु द# छ ।
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म.ले.प.फारम नं: ४०७
सािबकको फारम नं: ५२

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
खच भएर जाने िज सी खाता

िज सी सामानको नामः
इकाइ# :
$पेशीिफके सनः

आिथ# क बष# ः
िज सी संकेत नं:
िज सी खाता पाना.नं:

िमितः

दािखला / िनकासा नं

१

२

$टोर /मुखको द$तखतः
नामः
दजा# ः
िमितः

टोर दािखला (आ दानी)

िनकासा (खच)

बाँकK

प रमाण

दर

रकम

प रमाण

दर

रकम

प रमाण

दर

रकम

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

शाखा /मुखको द$तखतः
नामः
दजा# ः
िमितः

काया# लय /मुखको द$तखतः
नामः
दजा# ः
िमितः

उ?े@य
काया# लय संचालनको लािग दैिनक 9पमा /योगमा आइ# खच# भएर जाने सामानह9को उिचत ढंगले अिभलेख राखी Zयव$थापन गन# र Bयसको /योग िनय +णको लािग यो फारम तजु#मा ग रएको छ ।
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कै िफयत
१२

फारम भनA त रकाः
१ /Bयेक िज सी मालसामानहoको लािग अलग– अलग पाना /योग ग रने हDदँ ा िज सी मालसामानको नाम, सामानको इकाई र $पेिशिफके सन शु9मा लेEनुपद# छ ।
२ आिथ# क वष# मा चालु आिथ# क वष# लेEनुपछ# ।
३ िज सी संकेत नं. मा िज सी सामानको संकेत वा कोड नं. लेEनुपछ#
४ िज सी खाता पाना नं. मा िज सी सामानको bे$ता कु न पाना नं.मा रािखएको छ सो खाता पाना नं. लेEनुपछ# ।
५ महल १ मा िज सी सामानको खच# लेिखएको िदनको िमित लेEनुपछ# । िज सी सामान िनकासा भएमा खच# लेिख छ र िज सी सामान दािखला भएमा आ दानी बाँिध छ ।
६ महल २ मा सामान दािखला भएमा दािखला नं. लेEनुपछ# र सामान िनकासा भएमा िनकासा नं. लेEनुपछ# ।
७ महल ३,४ र ५ मा सामान $टोर दािखला भएमा सो को Rमशः प रमाण, दर र रकम लेEनुपछ# ।
८ महल ६, ७ र ८ मा िज सी सामान िनकासा भएमा यी महलमा Rमशः प रमाण, दर र रकम लेEनुपछ# ।
९ महल ९, १० र ११ मा /Bयेक मिहना मसा तमा अिघ(लो मिहनाको बाँकp मौwदात र Bयस मिहनामा ज मा $टोर दािखला जोडेर उ मिहनामा खच# /िनकासा भएको घटाउनु पद# छ र /Bयेक महलमा Rमशः
प रमाण, दर र रकम लेEनुपछ# ।
१० महल १२ मा कु नै कै िफयत भए सो उ(लेख गनु#पछ# ।
११ साल तमामी भएमा यस खातालाई $टोर /मुख, शाखा /मुख र काया# लय /मुखको नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गनु#पछ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४०८
सािबकको फारम नं: ४७

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
खच भएर नजाने (खNने मालसामानको) िज सी खाता
िज सी सामानको नामः
इकाइ# :

आिथ# क बष# ः
िज सी संकेत नं:
िज सी खाता पाना नं:
िववरण

िमित

दािखला
नं/ह$ता तरण नं

$पेशीिफके शन

१

२

३

फाँटवालाको द$तखतः
नामः
पदः
िमितः

सामानको पिहचान
मोडल नं उBपादन गन3 देश वा
नं
क पनीको नाम
४

५

६

साइज

७

आ दानी

अनुमािनत
सामान /ाि_को bोत
आयु
८

९

प रमाण

१०

शाखा /मुखको द$तखतः
नामः
पदः
िमितः

/ित इ# काइ# को दर
ज मा परल
(अ य खच# को
मू(य
समेतका आधारमा)
११

बाँकK

ह ता तरण/िम हा/िनःसग

१२

प रमाण ज मा परल मू(य प रमाण ज मा परल मू(य

१३

१४

१५

काया# लय /मुखको द$तखतः
नामः
पदः
िमितः

उ?े@य
काया# लयमा िनर तर 9पमा /योग हDने िज सी तथा स पि`को उिचत तवरले अिभलेखन तथा अxयाविधक गरी संरYण र िनय +ण गन3 उदेAय रहेको छ ।
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१६

कै िफयत

१७

फारम भनA त रकाः
१ /Bयेक खyने िज सी मालसामानहoको लािग अलग– अलग पाना /योग ग रने हDदँ ा िज सी सामानको नाम र सामानको इकाई शु9मा लेEनुपद# छ ।
२ आिथ# क वष# मा चालु आिथ# क वष# लेEनुपछ# । यस खाता /Bयेक आिथ# क वष# को लािग तयार गनु#पद# छ ।
३ िज सी संकेत नं. मा िज सी सामानको संकेत वा कोड नं. लेEनुपछ# ।
४ िज सी खाता पाना नं. मा िज सीको यस खाताको पाना नं. कित हो सो उ(लेख गनु#पछ# । /Bयेक एक िज सीको एउटा पानामा खाता राEनुपछ# ।
५ महल १ मा िज सी सामान दािखला भएको वा ह$ता तरण भएको िदनको िमित लेEनुपछ# ।
६ महल २ मा मालसामान दािखला भएको भएमा दािखला नं. र ह$ता तरण भएको भएमा ह$ता तरण नं. लेEनुपछ# ।
७ महल ३ मा दािखला वा ह$ता तरण भएको मालसामानको $पेिशिफके सन लेEनुपछ# । ज$तैः (यापटप भए सोको क पनी, Yमता (RAM, harddisk), आिद ।
८ महल ४ मा सामानको पिहचान नं. लेEनुपछ# । ज$तैः गाडी भए इि जन नं., lयािसस नं. आिद ।
९ महल ५ मा सामानको मोडल नं. लेEनुपछ# ।
१० महल ६ मा मालसामान उBपादन गन3 देश वा क पनीको नाम लेEनुपछ# ।
११ महल ७ मा सामानको साइज उ(लेख गनु#पछ# ।
१२ महल ८ मा मालसामानको अनुमािनत आयु लेEनुपछ# ।
१३ महल ९ मा मालसामानको /ाि_को bोत ख रद, ह$ता तरणबाट /ा_ भएको हो सो लेEनुपछ# ।
१४ महल १० मा दािखला भएको स पितको प रमाण उ(लेख गनु#पछ# ।
१५ महल ११ मा दािखला फारामबाट अ य खच# समेत जोडेर भएको /ित इकाइको दर लेEनुपछ# ।
१६ महल १२ मा प रमाण र /ित इकाइको र दरको गुणान गरी आउने ज मा रकम यस महलमा लेEनुपछ# ।
१७ महल १३ मा ह$ता तरण/िम हा/िनःसग# ग रएको सामानको प रमाण उ(लेख गनु#पछ# ।
१८ महल १४ मा ह$ता त रत सामानको ज मा मू(य लेEनुपछ# ।
१९ महल १५ र १६ मा ह$ता त रत स पि`को bे$ता रािखसके पिछ बाँकp सामानको प रमाण र मू(य लेEनुपछ# ।
२० महल १७ मा कु नै कै िफयत भए सो कै िफयत लेEनुपछ# ।
२१ सालतमाम भएको ख]डमा फाँटवालाको, शाखा /मुखको र काया# लय /मुखको नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गनु#पछ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४०९
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
िबन काड
आ.ब...........
काया# लय कोड नं:
सामानको िववरणः
सामानको संकेत नं:
सामानको एकाइ# :
सामानको भ]डारण $थान:

यून मौwदात तहः
अिधक मौwदात तहः
ख रद आदेश तहः
ख रद आदेश संEयाः

िबन काड# नं.:.........
खच# भएर जानेः
भच# भएर नजानेः

िनकासा िविध:

दािखला नं
१

सामानको िबवरण
दािखला िमित उBपादन िमित अि तम उपभोXय िमित
२

३

४

प रमाण
५

सामान िनकासाको िववरण
िमित िनकासा नं प रमाण
६

७

बाँकp
प रमाण

िज मेवा र िलने
/उपयोग गन3 Zयि

९

१०

८

फाँटवालाको द$तखतः
नामः
पदः
िमितः
उ?े@य
िबन काड# मा उपभोXय याद तोिकएको र याद अनुसारको /योग िनय +णको लािग तयार ग रएको हो ।
फारम भनA त रकाः
१ यसले िज सीको यव$थापन तथा िनय +ण गद# छ ।
२ एउटा खालको सामानको लािग एउटा िबन काड# रािख छ ।
३ आ.व....मा चालु आय वष# कु न हो लेEनुपछ# ।
४ काया# लयको कोड नं. मा िवन काड# राEने काया# लयको कोड नं. राEनुपछ# ।
५ िवन काड# नं.मा िवन काड# िसलिसलेवार राखी /Bयेक आ.व.को लािग िवन काड# नं. १ बाट शु9 गरी Rमशः लेEनुपछ# ।
६ खच# भएर जाने वा नजाने कु न /कृ ितको सामान हो सो एकpन गरेर ठीक िच ह लगाउनु पछ# ।
७ सामानको िववरण मा सामानको नाम लेEनुपछ# ।
८ सामानको संकेत नं. मा सामानको कोिडङ् ग वा अ य संकेत नं. लेEनुपछ# ।
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९ सामानको इकाइ# मा सामानको मापन कसरी ग र छ सो लेEनुपछ# । ज$तैः िकलो, वटा, yयाके ट, ब|स, दज# न, आिद ।
१० सामानको भ]डारण $थानमा सामान कु न ठाउँमा रािखएको छ सो $थानको नाम लेEनुपछ# ।
११ िनकासा िविधमा यस सामान कसरी िन$कासन ग र छ सोको त रकालाई लेEनुपछ# । ज$तैः FIFO, LIFO, Weighted Average, आिद ।
१२ भ]डारण सामानको यून मौwदात तह, अिधक मौwदात तह, ख रद आदेश तह र सो सामानको ख रद आदेश संEया नं. लेEनुपछ# ।
१३ महल १ मा सामानको िज सी दािखला नं. लेEनुपछ# ।
१४ महल २ मा सामान िज सी खाता ($टोर)मा दािखला भएको िमित लेEनुपछ# ।
१५ महल ३ मा सामानको उBपादन िमित लेEनुपछ# ।
१६ महल ४ मा सामानको अि तम उपभोXय िमित लेEनुपछ# ।
१७ महल ५ मा सामानको प रमाण र इकाइ# संगै लेEनुपछ# ।
१८ महल ६ मा $टोरबाट सामान िनकासाको िमित लेEनुपछ# ।
१९ महल ७ मा सामान िनकासाको िनकासा नं. लेEनुपछ# ।
२० महल ८ मा िनकासा भएको सामानको प रमाण र इकाइ# सँगै लेEनुपछ# ।
२१ महल ९ मा मौwदातबाट सामान िनकासा पिछ बाँकp रहेको प रमाण लेEनुपछ# ।
२२ महल १० मा सामान /योग गन3 वा उपयोग गन3 यि को नाम लेEनुपछ# ।
२३ फाँटवालाको नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गनु#पछ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४१०
सािबकको फारम नं: ५०

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
िज सी िनसग / िम हा फाराम
िनणयको िववरण
िम हा/िनसग# को िनण# य िमितः
िनण# य गन3 पदािधकारीको नाम र पदः

;.सं.
१

िज सी संकेत िज सी खाता
नं.
पाना नं.
२

३

$टोर /मुखको द$तखतः
नामः
दजा# ः
िमितः

आिथ# क बष#
िमितः

मालसामानको नाम

पेिसिफके शन

शुQ /ाR िमित

/योग भएको
बष

प रमाण

परल मू<य

४

५

६

७

८

९

शाखा /मुखको द$तखतः
नामः
दजा# ः
िमितः

Page 229

हालको मू<याङिकत िज सी िनसग / िम हा गनुपनA
मू<य
कारण
१०

११

आदेश िदनेको द$तखत:
नामः
दजा# ः
िमितः

कै िफयत
१२

उ?े@य
िज सी स पि` र मालसामान टु ट फु ट, िघिbएर वा अ य कारणले काम नलाXने भएको भनी िज सी िनरीYण फारममा उ(लेख भै काय# लय /मुखले िनशग# / िम हा गन3 आदेश िदएमा यो फारम भरी $वीकृ ती िलने /योजनको लािग यो फारम तय भएको हो ।
अनावAयक त रकाले स पि` िम हा हDन बाट िनय +ण गनु# पिन यसको उदेAय हो ।
फारम भनA त रकाः
१ िज सी सामानको िम हा वा िनसग# को िनण# यको िमित लेEनुपछ# ।
२ िज सी सामानको िनसग# वा िम हा गन3 िनण# य गन3 पदािधकारीको नाम र पद लेEनुपछ# ।
३ आिथ# क वष# मा चालु आिथ# क वष# लेEनुपछ# ।
४ िमित मा िम हा वा िनसग# ग रएको िमित लेEनुपछ# ।
५ महल १ मा िसलिसलेवार Rम संEया लेEनुपछ# ।
६ महल २ मा िज सी सामानको संकेत नं. लेEनुपछ# ।
७ महल ३ मा िज सी सामानको खाता पाना नं. लेEनुपछ# ।
८ महल ४ मा मालसामानको नाम लेEनुपछ# ।
९ महल ५ मा सामानको $पेिशिफके सन उ(लेख गनु#पछ# ।
१० महल ६ मा मालसामान /योग भएको वष# कित हो उ(लेख गनु#पछ# ।
११ महल ७ मा मालसामान /योग भएको वष# लेEनुपछ# ।
१२ महल ८ मा िनसग# वा िम हा भएको सामानको प रमाण लेEनुपछ# ।
१३ महल ९ मा सामानको परल मू(य लेEनुपछ# । यसमा खyने सामानको फारामबाट िनसग# वा िम हा ग रने सामानको ज मा मू(य लेEनुपछ# ।
१४ महल १० मा िनसग# वा िम हा ग रने सामानको हालको अनुमािनत मू(य उ(लेख गनु#पछ# ।
१५ महल ११ मा िज सी िनसग# वा िम हा गनु#पन3 कारण उ(लेख गनु#पछ# ।
१६ महल १२ मा कु नै कै िफयत लेEनुपन3 भएमा सो कै िफयत लेEनुपछ# ।
१७ $टोर /मुख, शाखा /मुख तथा िनसग# वा िम हा आदेश िदने कम# चारीको नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गनु#पछ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४११
सािबकको फारम नं: ४९

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
िज सी िनरीVण फाराम
काया# लय संकेत नं:
आिथ# क बष# ः......................

;.स.

१

िज सी खाता पाना
संकेत नं.
नं.
२

िबवरण

३

४

इकाइ

५

िज सी खाता
बमोिजमको मौWदात
प रमाण

मू<य

६

७

पेिसिफके शन
अनुसार

भौितक परीVण गदा

घट
घट । बढको
िभडेको निभडेको
बढ संSया
संSया
मू<य
८

९

१०

११

िज सी िन रYण सिमित गठन िमितः
िज सी िन रYण /ितवेदन पेश िमितः
िज सी िन रYण सिमितका पदािधकारीको िववरणः
नाम
पद

ह ताVर

उ?े@य
काया# लयमा स पि`/ िज सी सामानको द9
ु पयोग हDन निदइ# समय समयमा मम# त संभार, संरYण िललाम, िबRp र िम हा गन# सुझाव िदने ।
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१२

चालू हालतमा
रहेको
१३

सामानको अव था

ममत गनु िललाम / िबि; िम हा
नरहेको
पनA
गनु पनA
गनु पनA
१४
१५
१६
१७

संरVण
गनु पनA
१८

कु ल
प रमाण
१९

कै िफयत
२०

फारम भनA त रकाः
१ िज सी िनरीYण फाराम /Bयेक वष# को लािग तयार ग र छ ।

२ /Bयेक काया# लयले आsनो िज सी िनरीYण गरी सो को िनरीYण फाराम राEनुपछ# । Bयसैले शु9मा काया# लयको संकेत नं. राEनुपछ# ।
३ आिथ# क वष# मा चालु आिथ# क वष# लेEनुपछ# ।
४ महल १ मा िसलिसलेबार Rम संEया लेEनुपछ# ।
५ महल २ मा िज सी सामानको संकेत नं. लेEनुपछ# ।
६ महल ३ मा िनरीYण ग रएको िज सी सामानको bे$ता रहेको खाता पाना नं. लेEनुपछ# ।
७ महल ४ मा िज सी सामानको नाम लेEनुपछ# ।
८ महल ५ मा सामान मापन ग रने इकाइ के हो सो लेEनुपछ# । ज$तैः वटा, गोटा, दज# न, िकलो, टन, िमटर, आिद ।
९ महल ६ र ७ मा Rमशः िज सी खातामा बमोिजमको प रमाण र मू(य लेEनुपछ# ।
१० महल ८ र ९ मा Rमशः िमलान भएको र िमलान नभएको $पेिशिफके सन लेEनुपछ# ।
११ महल १०, ११ र १२ मा भौितक परीYण गदा# पाइने वा$तिवक अव$था राEने $थान हDन् । परीYण गदा# सामान घटेको पाइएमा महल १० मा सो घटेको संEया कित हो लेEनुपछ# र यिद सामान बढेको पाइएमा सो को संEया लेEनुपछ# । सामानको सो घट वा बढको मू(य कित हD छ सो मह
१२ महल १३ र १४ मा Rमशः स पि` चालु हालतमा भएको वा नभएको लेEनुपछ# ।
१३ महल १५, १६, १७ र १८ मा सामानको अव$थाको बारेमा लेEनुपछ# । मम# त गनु#पन3 भएमा महल १५ मा, िललाम वा िवRp गनु#पन3 भएमा महल १६, िम हा गनु#पन3 भएमा महल १७ र संरYण गनु#पन3 भएमा महल १८ मा लेEनुपछ# ।
१४ महल १९ मा कु ल िज सी समानको ज मा प रमाण लेEनुपछ# ।
१५ महल २० मा कु नै कै िफयत भएमा सो लेEनुपछ# ।
१६ िज सी िनरीYण ग रसके पिछ सो िज सी िनरीYण सिमितको गठन िमित र िनरीYण /ितवेदन पेश गरेको िमित लेEनुपछ# ।
१७ िज सी िनरीYणमा सहभागी हDने िनरीYण सिमितका पदािधकारीले आsनो नाम, पद र ह$ताYर गनु#पछ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४१२
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
िज सी सहायक खाता
िज सी सामान उपयोग गनAको नाम
इकाइ# :

िमित

माग/िनकासा
फारम नं

१

२

खाता पाना.नं.

िज सी
खाता
पाना.नं. मालसमानको नाम
३

४

मालसमानको िववरण
सामानको
मोडल नं
पेिशिफके शन
पिहचान नं
५
६
७

प रमाण
८

ज मा परल
मू<य
९

बुिझिलएको
िमित
१०

फाँटवालाको द$तखत
नाम
पद
िमित

समान बुXने र बुझाउनेको िववरण (भाडामा िलएको िदएको समेत)
िफता गनुपनA िफता गरेको िफता गरेको
नाम र द तखत
िमित
प रमाण
िमित
११
१२
१३
१४

काया# लय /मुखको द$तखत
नाम
पद
िमित

उ?े@य
िज सी माल सामानको खाताको उिचत यव$थापन गन# का लािग यो फाराम तजु#मा ग रएको हो ।
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फाँटबालाको
द तखत
१५

फारम भनA त रकाः
१ यस खातामा िज सी सामान कसले कसले /योग गन3 गरेको छ सोको जानकारी िद छ । िज सी सामान कसले /योग् गन3 र कसले बुिझिलएको बारे लेिख छ ।
२ िज सी सामान उपयोग गन3को नाम
३ इकाइ मा िज सी सामानको मापन इकाइ वटा, गोटा, िमटर, िकलो, टन, आिद मxये के हो लेEनुपछ# ।
४ खाता पाना नं. मा यस सहायक खाताको पाना नं. लेEनुपछ# ।
५ महल १ मा िज सी सामान माग वा िनकासा भएको िमित लेEनुपछ# ।
६ महल २ मा सामान माग भएमा माग नं. वा िनकासा भएमा िनकासा फाराम नं. लेEनुपछ# ।
७ महल ३ मा िनकासा हDने िज सी सामान कित नं. पानामा रािखएको छ सो को िज सी सामानको खाता पाना नं. लेEनुपछ# ।
८ महल ४ मा िनकासा वा माग ग रएको सामानको नाम लेEनुपछ# ।
९ महल ५ मा िनकासा वा माग ग रएको सामानको $पेिशिफके सन लेEनुपछ# । ज$तैः (यापटप भए सोको क पनी, Yमता (RAM, harddisk), आिद ।
१० महल ६ मा सामानको पिहचान नं. लेEनुपछ# । ज$तैः गाडी भए इि जन नं., lयािसस नं. आिद ।
११ महल ७ मा सामानको मोडल नं. लेEनुपछ# ।
१२ महल ८ मा मालसामानको प रमाण कित हो सो लेEनुपछ# ।
१३ महल ९ मा सामानको ज मा मू(य लेEनुपछ# ।
१४ महल १० मा सामान उपयोग गन3 यि ले सामान बुिझिलएको िमित लेEनुपछ# ।
१५ महल ११ मा बुिझिलएको सामान िफता# गनु#पन3 िमित लेEनुपछ# ।
१६ महल १२ मा वा$तिवक िफता# भएको प रमाण लेEनुपछ# ।
१७ महल १३ मा वा$तिवक िफता# गरेको िदनको िमित लेEनुपछ# ।
१८ महल १४ मा िफता# गन3 यि को नाम र ह$ताYर राEनुपछ# ।
१९ महल १५ मा सामान िनकासा वा िफता# भएको जाँचबुझ गन3 फाँटवालाको ह$ताYर गनु#पछ# ।
२० सालतमाम भएको िदनमा फाँटवाला तथा काया# लय /मुखको नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गनु#पछ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४१३
सािबकको फारम नं: ५७

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
िज सी मौWदातको बािषक िववरण
आिथक वष ................

;.स.
१

मौWदात बाँकK

िज सी नं

िज सी वगZकरण
संकेत न.

िज सी सामानको नाम

२

३

४

फाँटवालाको द$तखत
िमित

इकाई प रमाण
५

दर

ज मा म<ू य
Y.

७

८=६*७

६

शाखा /मुखको द$तखत
िमित

िज सी सामानको
भौितक अव था
९

कै िफयत
१०

काया# लय /मुखको द$तखत
िमित

उ?े@य
वष# भरी वा एक आिथ# क वष# िभ+ काया# लयमा /ा_ एवं खच# भई बाँकp रहेको खyने मालसामानहo खच# भएर जाने िज सी माल– सामानहo िनरीYण गरी ितनीहoको
अव$था समेत ख(ु ने गरी वष# मा कि तमा एक पटक िज सी मौwदातको िववरण तयार गन3 उ‡ेAयले यो फाराम तज# मु ा ग रएको हो ।
फारम भनA त रकाः
वष# भरी वा एक आिथ# क वष# िभ+ काया# लयमा /ा_ एवं खच# भई बाँकp रहेको खyने मालसामानहo वा खच# भएर जाने िज सी माल– सामानहo िनरीYण गरी
१ ितनीहoको अव$था समेत ख(ु ने गरी वष# को एक पटक िज सी मौwदातको िववरण तयार गन3 उ†ेAयले यो फाराम तज# मु ा ग रएको हो ।
२ यो /ितवेदन /Bयेक ६/६ मिहनामा को.ले.िन.का. र तालक
ु काया# लय, म +ालय/िवभाग/Yे+ मा पिन पठाउनपु द# छ .
३ महल न बर १ मा Rम संEया लेEनपु छ# ।
४ महल न बर २ मा िज सी सामानको न बर र खाता पाना न बर लेEनपु छ# ।
५ महल न बर ३ मा िज सी सामानको िज सी र स पि` वगaकरण संकेत न बर लेEनपु छ# ।
६ महल न बर ४ मा िज सी सामानको नाम लेEनपु छ# ।
८ महल न बर ५ मा मौwदात बाँकp िज सी सामानको इकाई लेEनपु छ# ।
७ महल न बर ६ मा मौwदात बाँकp िज सी सामानको प रमाण लेEनपु छ# ।
९ महल न बर ७ मा /ित इकाई दर लेEनपु द# छ ।
१० महल न बर ८ मा मौwदात बाँकp रहेको िज सी सामानको ज मा मू(य लेEनपु छ# ।
११ महल न बर ९ मा िज सी सामानको भौितक अव$था िज सी िन रYण फारमका आधारमा लेEनपु द# छ ।
महल न बर १० मा कै िफयतमा िज सी खातामा भ दा मौwदात बाँकp भए वािष# क िववरण तयार गदा# घटी भए घटी र बढी भए अ य कुनै िवशेष अव$था र
१२ यव$थाहo उ(लेख गन# पु न3 भए सो समेत उ(लेख गन# पु छ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४१४
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
ममत, सं भार तथा संरVण आवेदन फाराम
आिथ# क बष# ः २०.......साल ............मिहना
मम# त आवेदन फारम नं
िमितः
मम# त आवेदनकता# ले भन3
R.सं
. सामानको िबवरण
१
२

समान पिहचान नं
३

अनमु ािनत मम# त
लागत
४

मम# त गन# ु पन3 कारण
५

मम# त आवेदनकता# को नाम र
सही
६

बारे टी अवधीः भए /
नभएको

अगाडी मम# त
ग रएको पटकः

यस अिघ मम# त
ग रएको िमितः

अगाडी मम# त ग रएको रकमः

कै िफयत
७

कूल ज मा रकमः

टोरिकपर/फाँटवालाले भनA
िज सी संकेत नं

ी ...............................
मम# त आदेश िदइ# एको यि /िनकायको नाम:
ठेगाना :
फोन नं:
सं$था दता# नं:
yयान नं :
मािथ उि(लिखत सामानको मम# त ग र िमित .........िभ+ ....................काया# लय .........$थानमा िबल /इ भाइस सिहत बझ
ु ाउनु होला ।
िसफा रस गन3 शाखा /मुखको सहीः
नामः
दजा# ः
िमितः

िसफा रस गन3 /ािविधकको सहीः
नामः
दजा# ः
िमितः

$वीकृ त गन3 काया# लय /मुखको सहीः
नामः
दजा# ः
िमितः

उ?े@य
स पि`को समयमै मम# त, संभार गरी /भावकारी /योगमा (याउने, उ मम# त, संभार तथा संरYण खच# लाइ# तुलनाBमक िबˆेषणका आधारमा
िनय +ण गन3
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फारम भनA त रकाः
१ िज सी सामानको मम# त, स भार र संरYणको िववरण राEनलाई यस फाराम /योग ग र छ ।
२ श9
ु मा आिथ# क वष# , साल र मिहना लेEनपु छ# ।
३ मम# त आवेदन फाराम नं. /Bयेक आिथ# क वष# को लािग नं. १ बाट श9
ु हDने गरी िसलिसलेबार 9पमा लेEनपु छ# ।
४ िमित मा मम# त आवेदन ग रएको िदनको िमित लेEनपु छ# ।
५ महल १ मा िसलिसलेबार Rम संEया नं. लेEनपु छ# ।
६ महल २ मा मम# त ग रने सामानको िववरण वा नाम लेEनपु छ# ।
७ महल ३ मा सामानको पिहचान नं. लेEनपु छ# । ज$तैः गाडी भए इि जन नं., lयािसस नं., गाडी नं., आिद ।
८ महल ४ मा मम# तको अनमु ािनत लागत रकम लेEनपु छ# ।
९ महल ५ मा सामान मम# त गन# पु न3 कारण लेEनपु छ# ।
१० महल ६ मा मम# त आवेदनकता# को नाम र सही राEनपु छ# ।
११ महल ७ मा कुनै कै िफयत भएमा सो कै िफयत लेEनपु छ# ।
१२ कुल ज मा हरफमा मम# तको ज मा रकमको जोड ज मा रकम लेEनपु छ# ।
$टोर िकपर वा फाँटवालाले मम# त ग रने सामानको िज सी संकेत/कोड नं., सो स पि`को वारे टी भए वा नभएको, अगाडी कित औ ँ पटक
१३ सो स पती मम# त ग रएको हो र अिघ(लो मम# त ग रएको िमित र अिघ(लो मम# त रकम उ(लेख गन# पु द# छ ।
ी.... मा मम# त आदेश िदइने यि लाई स बोधन गन# पु छ# र सो पिछ मम# त आदेश िदइएको यि वा िनकायको नाम, ठेगाना, फोन, दता# नं.
१४ र पान नं. लेखी सो सामान मम# त पिछ कुन िमित िभ+ कुन काया# लयमा सामान बझ
ु ाउने हो लेEनपु छ# ।
१५ िसफा रस गन3 शाखा /मुख, िसफा रस गन3 /ािविधक तथा $वीकृ त गन3 काया# लय /मुखको नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गन# पु छ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४१५
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
ममत स भार तथा संरVण अिभलेख खाता
आ.ब. .............साल .........मिहना
पाना नं
िज सी समानको नाम
$पेिसिफके शन
सामानको पिहचान नं
मोडल नं

िमितः
१

िज सी संकेत नं:
िज सी खाता पाना.नं.
समानको परल मू(य

मम# त गदा# फे रएको नँया सामान
मम# त
आवेदन
आवेदन
कता# को नाम िबवरण
मू(य
फारम नं
२

३

४

५

मम# त गदा# को अ य खच#
िबवरण

मू(य

६

७

भ]डार शाखा /मख
ु को सहीः
नामः
दजा# ः
िमितः

ज मा लागत

मम# त संभार गन3
यि वा फम# को
िववरण

मम# त संभारको
िन रYण//मािणत गन3को
नाम र सही

कै िफयत

८=५+७

९

१०

११

काया# लय /मख
ु को सहीः
नामः
दजा# ः
िमितः
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उ?े@य
पूिँ जगत /साव# जिनक स पि`को गणु $तरयू /भावकारी मम# त संभार तथा संरYण काय# यवि$थत गरी स पि`को संचालन तथा संरYण गन3 गराउने ।
फारम भनA त रकाः
१ कुनै एक िज सी सामानको मम# त तथा स भार खच# बापत रािखने अिभलेख खाता हो । यसले कुनै एक सामानमा Bयस सामानको आयु भरी कित मम# त हD छ भ ने रेकड# राEदछ ।
२ श9
ु मा कुन साल तथा कुन मिहनाको लािग यस खाता रािखएको हो सो को बारे उ(लेख गन# पु छ# ।
३ अिभलेख रािखने िज सी सामानको नाम, $पेिशिफके सन, पिहचान नं. र मोडल नं. लेEनपु छ# ।
४ पाना नं. मा अिभलेख खाताको पाना नं. लेEनपु छ# ।
५ अिभलेख रािखने िज सी सामानको संकेत नं., िज सी खाता पाना नं. र सो स पित वा सामानको ज मा परल मू(य (श9
ु मू(य) लेEनपु छ# ।
६ महल १ मा मम# त हDदँ ाको िदनको िमित लेEनपु छ# ।
७ महल २ मा मम# त आवेदन फाराम नं. लेEनपु छ# ।
८ महल ३ मा मम# त आवेदन कता# को नाम लेEनपु छ# ।
९ महल ४ र ५ मा मम# त गदा# फे रएको नयाँ सामानको नाम र सो को मू(य उ(लेख गन# पु छ# ।
१० महल ६ र ७ मा मम# त गदा# को अ य खच# को Rमशः िववरण र रकम उ(लेख गन# पु छ# । अ य खच# मा wयाला खच# तथा सामान बाहेकका मोिबल र अ य खच# रकमह9 पद# छन् ।
११ महल ८ मा महल ५ र महल ७ को जोड ज मा गरेर आउने रकम लेEनपु छ# ।
१२ महल ९ मा मम# त संभार गन3 यि वा फम# को नाम लेEनपु छ# ।
१३ महल १० मा मम# त संभारको िनरीYण गन3 वा /मािणत गन3 कम# चारीले आsनो नाम र ह$ताYर राEनपु छ# ।
१४ महल ११ मा कुनै कै िफयत भएमा सो कै िफयत उ(लेख गन# पु छ# ।
१५ आिथ# क वष# मसा तमा भ]डार शाखा /मख
ु र काया# लय /मख
ु ले नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गन# पु छ# ।
ु काया# लय छोडी अ य+ स9वा भई जाँदा वा आवAयकता अनस
ु ार वषा# तमा वा अ य समयमा सही गन3 गन# पु छ# ।
१६ यसमा खाता पाना नं. प रवत# न गदा# वा काया# लय /मख
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म.ले.प.फारम नं: ४१६
सािबकको फारम नं: ५५, ५६

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
भाडामा िदएको/िलएको स प]ी अिभलेख िकताब
भाडामा िदएको/िलएको िज सी समानको नाम
भाडामाः िदएको
िलएकोः
$पेिसिफके शन
सामानको पिहचान नं
मोडल नं

िज सी संकेत नं:
िज सी खाता पाना.नं.
समानको परल मू(य

भाडामा िलने /िदने ^यि_ वा
कायालयको
;.स.

िमित

१

२

नाम

ठे गाना

३

४

संSया

भाडा िदने
/िलने आदेश
वीकृ त िमित

देिख

५

६

७

ज मा भाडा /ाRी
भाडा अविध
/ित
िफता
/भु_ानीकायालयले
रकम
ज मा भाडा रिसद/भौचर
/ाR/गरेको
कायालयमा
ज मा इकाइ/अविध इकाइ/अविध रकम
नं
सम
भु_ानी
को दर
िमित
/ाR रकम
इकाइ
अविध
रकम
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

भ]डार/शाखा /मुखको सहीः
नामः
दजा# ः
िमितः

काया# लय /मुखको सहीः
नामः
दजा# ः
िमितः
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कै िफयत
१७

उ?े@य
भाडामा /योग भएका सामानह9को आय ययको िनय +ण र अिभलेख राEन ।

फाराम भनA त रकाः
१ भाडामा स पि` िदएमा वा भाडामा स पि` िलएमा सो को अिभलेख यस अिभलेख िकताबमा राEनुपछ# । /Bयेक स प`ीको छुŠा छुŠै फारम राEनुपद# छ ।
२ भाडामा िदएको वा िलएको िज सी सामानको नाम, $पेिशिफके सन, पिहचान नं. र मोडल नं. लेEनुपछ# । साथै स पि` भाडामा िदएको हो वा िलएको हो सो मा ठीक िच ह लगाउनुपछ# ।
३ भाडामा िदएको वा िलएको िज सी सामानको िज सी संकेत नं., सो को bे$ता रहेको खाता पाना नं. र सामानको कु ल परल मू(य स बि धत $थानह9मा खुलाउनुपछ# ।
४ महल १ मा िसलिसलेबार Rम संEया नं. लेEनुपछ# ।
५ महल २ मा भाडामा िलने वा िदने काय# भएको िदनको िमित लेEनुपछ# ।
६ महल ३ र ४ मा भाडामा िलएको भए उ स पित भाडामा िदने यि वा काया# लयको Rमशः नाम र ठे गाना लेEनुपछ# र भाडामा िदएको भए िलने यि वा काया# लयको Rमशः नाम र ठे गाना लेEनुपछ#
७ महल ५ मा भाडामा िलएको वा िदएको स पि`को प रमाण (संEया) लेEनुपछ# ।
८ महल ६ मा भाडामा स पित िदने वा िलने आदेश वा $वीकृ ती िमित लेEनुपछ# ।
महल ७, ८, ९ र १० मा भाडाको अविध उ(लेख गनु#पछ# । यसमा महल ७ र ८ मा कु न िमित देिख कु न िमित स मको अविध हो सो लेEनुपछ# । महल ९ मा अविधको इकाइ लेEनुपछ# (ज$तैः िदन, मिहना, वष# ) र महल १० मा
९ अविध कित हD छ सो लेEनुपछ# ।
१० महल ११ मा /ित इकाइ भाडा रकम उ(लेख गनु#पछ# ।
११ महल १२ मा पूरै अविधको लािग ज मा भाडा रकम कित हो सो उ(लेख गनु#पछ# ।
१२ महल १३ मा /ा_ भएको वा ितरेको भाडाको रिसद वा भौचर नं. लेEनुपछ# ।
१३ महल १४ मा काया# लयमा भाडा रकम /ा_ भएमा कित भाडा रकम /ा_ भएको सो लेEनुपछ# ।
१४ महल १५ मा काया# लयले भु ानी िदएको भाडा रकम उ(लेख गनु#पछ# ।
१५ महल १६ मा स पित काया# लयमा िफता# भएको िमित वा काया# लयले स पित िफता# गरेको िमित लेEनुपछ# ।
१६ महल १७ मा कु नै कै िफयत भए सो कै िफयत लेEनुपछ# ।
१७ यस अिभलेख िकताबको अ Bयमा भ]डार वा शाखा /मुख तथा काया# लय /मुखको नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर हDनपु छ# ।
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नेपाल सरकार
संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
घर जbगाको लगत िकताब

जbगा रहेको थान

जbगाको िववरण

;.सं
१

िज<ला

थानीय तह

२

३

बडा नं नaसा िसट नं
४

५

जbगा धनीको िववरण

जbगा /ाRहeदँ ाको

िक]ा नं

Vे3फल

िकिस
म

नाम

/माण प3 नं

िमित

मू<य

६

७

८

९

१०

११

१२

म.ले.प.फारम नं: ४१७
सािबकको फारम नं: ५३

घर तथा संरचनाको िववरण
संरचनाले चचAको
संरचनाको
जbगाको Vे3फल
Vे3फल
१३

फाँटवालाको द$तखतः
नाम
पद
िमित

१४

जbगा र संरचानाको
पुनमू<याङ् िकत िववरण
जbगा तथा
िनमाण भएको संरचना लागत संरचनाको ज मा पुनमू<याङ् िक पुनमू<याङ् िकत
संरचनाको /कार
िमित
मू<य
त िमित
मू<य
परल मू<य
१५
१६
१७
१८=१२+१७
१९
२०

काया# लय /मुखको द$तखतः
नाम
पद
िमित

उ?े@य
घर तथा संरचनाह9को उिचत यव$थापन गरी अिभलेख राEन र िनय +ण /णाली िवकास गन# ।
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कै िफयत
२१

फाराम भनA त रकाः
१ काया# लयको नाममा वा िनय +णमा भएको घर तथा जXगाको लगत राEनको लािग यस लगत िकताब तयार गनु#पछ# ।
२ महल १ मा िसलिसलेबार Rम संEया नं. लेEनुपछ# ।
३ महल २, ३ र ४ मा जXगा रहेको $थानको ठेगाना राEनुपछ# । यसमा Rमशः िज(ला, $थानीय तह र वडा नं. लेEनुपछ# ।
४ महल ५ , ६, ७ र ८ मा जXगाको िववरण रािख छ । यसमा Rमशः जXगाको न|साको िसट नं., िक`ा नं., जXगाको Yे+फल र जXगाको िकिसम उ(लेख गनु#पछ# । जXगाको िकिसममा यवसाियक, औ†ोिगक, आवािसय, खेतीयोXय आिद उ(लेख ग र छ ।
५ महल ९ र १० मा Rमशः जXगा धनीको नाम र जXगा धनी /माणप+ नं. लेEनुपछ# ।
६ महल ११ र १२ मा Rमशः जXगा /ा_ हDदँ ाको िमित र सो को मू(य खुलाउनुपछ# ।
७ महल १३ र १४ मा Rमशः संरचनाले चच3को जXगाको Yे+फल र सो संरचनाको Yे+फल लेEनुपछ# । यसमा संरचनाले चच3को जXगाको Yे+फलमा घरले ओगटेको जXगाको Yे+फल लेEनुपछ# र संरचनाको Yे+फलमा घर कित $|वायर िफट को हो सो लेEनुपछ# ।
८ महल १५ मा संरचनाको /कार लेEनुपछ# । यसमा घर RCC वा कlची वा अ य क$तो /कार हो सो लेEनुपछ# ।
९ महल १६ मा संरचनाको िनमा# ण स प न भएको िमित लेEनुपछ# ।
१० महल १७ मा िनमा# ण भएको संरचनाको िनमा# ण लागत मू(य लेEनुपछ# ।
११ महल १८ मा जXगा तथा संरचनाको ज मा जोड लागत मू(य लेEनुपछ# । यसमा महल १२ को जXगाको मू(य र महल १७ को संरचनाको मू(य जोडेर लेEनुपछ# ।
१२ महल १९ र २० मा Rमशः जXगा तथा संरचनाको पुनमू#(याङ् कन ग रएको िदनको िमित र सो पुनमू#(याङ् िकत रकम लेEनुपछ# । जXगा र संरचनाको $वािमBव प रवत# न हDने समयमा पुनमू#(याङ् कन गनु#पछ# ।
१३ महल २१ मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत लेEनुपछ# ।
१४ यसमा खाता पाना नं. प रवत# न गदा# वा काया# लय /मुख काया# लय छोडी अ य+ स9वा भई जाँदा वा आवAयकता अनुसार वषा# तमा वा अ य समयमा फाँटवाला तथा काया# लय /मुखले नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गनु#पछ# ।
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म.ले.प.फारम नं: ४१८
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ /देश / थानीय तह
............... म 3ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
ि थर स पि]को मू<याङकन फारम
............साल ......................मिहना

कायम मू(य (पुनम# ू(याङकन समेत)
िज सी
खाता नं
१

सामानको
पिहचान नं मोडल नं
२

३

स प`ीको
नाम
४

$पेशीिफके शन
५

ज मा शु9 गत बष#
स मको खुद
मू(य
मू(य
६
७

यस बष#
थप

यस बष#
घट

८

९

•ास खच#

यस बष# स म •ास कŠीको अिघ(लो अविधको यस बष# को यस बष# को
ज मा •ास खच# यस बष# स मको
कायम मू(य दर
ज मा •ास
थप
घट
खुद कायम मू(य
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

मू(याङकनकता# को सही:
नामः
दजा# ः
िमितः

कै िफयत

काया# लय /मुखको सही:
नामः
दजा# ः
िमितः

उ?े@य
बष# िदनभ दा बढी खyने वा पिछ िललाम गदा# के ही मू(य आउन स|ने सामानह9 समेत अिभलेख राEने उदेAयले यो फारामको तजु#मा ग रएको हो । स पितको सिह र समय सापेY मू(यांकन गन# , भिव‘यमा /ोदभावी आधार लेखांकनमा 9पा तरण गन# सहज हDने ।
फाराम भनA त रकाः
१ यस मू(याङ् कन /ितवेदन /Bयेक स पि`को िववरणको लािग रािख छ र यस /ितवेदन /Bयेक आिथ# क वष# को लािग तयार ग र छ ।
२ शु9मा यस /ितवेदनमा साल र तयार ग रने समयको मिहना लेEनुपछ# ।
३ महल १ मा $थीर स पितको िज सी खाता पाना नं. लेEनुपछ# ।
४ महल २ मा सामानको पिहचान नं. (Asset code no.) लेEनुपछ# । सामानको पिहचान नं. मा गाडी भए इि जन नं., lयािसस नं. आिद समेत पद# छ ।
५ महल ३ मा सामानको मोडल नं. लेEनुपछ# ।
६ महल ४ मा स पितको नाम लेEनुपछ# ।
७ महल ५ मा दािखला ग रएको सामानको $पेिशिफके सन लेEनुपछ# । ज$तैः (यापटप भए सोको क पनी, Yमता (RAM, harddisk), आिद ।
८ महल ६ मा स पितको कु ल ज मा शु9 मू(य उ(लेख गनु#पछ# ।
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१७

९ महल ७ मा पुनम# ू(याङ् कनबाट समेत कायम भएको अिघ(लो वष# स मको मू(य उ(लेख गनु#पछ# ।
१० महल ८ मा यस वष# पुनम# ू(याङ् कनबाट थप भएको मू(य लेEनुपछ# ।
११ महल ९ मा यस वष# पुनम# ू(याङ् कनबाट घट भएको मू(य लेEनुपछ# ।
१२ महल १० मा यस वष# मा महल ७ र महल ८ जोडेर र महल ९ मा घटाएर ज मा रकम लेEनुपछ# ।
१३ महल ११ मा स पितको •ास कŠीको दर उ(लेख गनु#पछ# ।
१४ महल १२ मा अिघ(लो अविधस मको ज मा •ास खच# लेEनुपछ# ।
१५ महल १३ मा यस अविधको •ास खच# लेEनुपछ# ।
१६ महल १४ मा स पित िनसग# वा अ य कारणले •ास घिट हDने भएमा उ घट रकम लेEनुपछ# ।
१७ महल १५ मा ज मा •ास खच# रकम लेEनुपछ# ।
१८ महल १६ मा ज मा स पितको मू(यमा ज मा •ास रकम घटाएर आउने खुद कायम भएको मू(य उ(लेख गनु#पछ# ।
१९ महल १७ मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत खुलाउनु पछ# ।
२० /Bयेक आिथ# क वष# मसा तमा मू(याङ् कन कता# र काया# लय /मुखले नाम, पद र िमित लेखेर ह$ताYर गनु#पछ# ।
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५०० सावजिनक िनमाण लेखा फारमह
फारम नं (५०१-५१४)
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संघ/ Cदे श /

ानीय तह

म.ले.प.फारम नं: ५०१
सािबकको फारम नं: NA

............... मKालय / %वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
%नमाण कायको लागत अनुमान
कायालय वा प रयोजनाको नामः
काय म / योजनाको नाम र काया यन ने

आ थक बषः
लः

बजेट उप शीषक नः

स!" ने अनुमा%नत अव धः...............................
काम/
काम/सेवाको %ववरण

.सं.

आइटम

१

२

इकाइ

दर

३

४

मापनको आयाम*
आयाम*
ल+ाइ

चौडाइ

उचाइ

.....

५

६

७

८

प रमाण

ज;ा लगत

अनुमा%नत दरको oोत

९

१०=४*९

११

क. ज;ा लगत
ख. वक चाट >ाफ खच – (क) को २.५ C%तशतले . ०.०२५ * (क)
ग. साना%तना अD खच – (क) को २.५ C%तशतले . ०.०२५ * (क)
घ. ज;ा लागत अनुमान
F मकहHको खच ...........................................................(क)
%नमाण सामIीको खच .............................................. (ख)
याJKक उपकरणको भाडा (तैN पदाथ सPहत) ................. (ग)
वाQ%वक दररेट .(घ) = (क + ख + ग)
बोलपS दाताको ओभरहेड (ङ) = (घ को १५ %) W ०.१५* (च)
ज;ा दर रे ट (च) = १.१५ *(ङ)

नोटः उपरो_ अनुसार लागत अनुमान तयार ग रसकेप छ बजेट aव

ापनको ला%ग आव^कतानुसार ज;ा लागत अनुमानमा मूN समायोजन कcdeजेfg वापत १० C%तशतले, iफjजकल कcdeजेfg वापत

१० C%तशतले र मूN अ भवृik कर रकम समेत थप गरी लागत अनुमान कायम गनु पनXछ ।

तयार गनXः

जाँच गनXः

Zीकृत गनXः

हQा\रः

हQा\रः

हQा\रः

नामः

नामः

नामः

पदः

पदः

पदः

म%तः

म%तः

म%तः

उ]े^
Cpेक %नकायले गनुपनX %नमाण कायको %वqेशणाrक लागत अनुमान तयार गनु र कायलाइ Zीकृत नमसमा संचालन गनX उ]े^ले लागत अनुमान फारम तयार ग रएको छ । सावज%नक ख रद काय%ब धको पालना
गनX
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फारम भनX त रकाः
१ %नमाण काय तथा परामश सेवाको लागत अनुमान गनुपरेमा तथा पुनः लागत अनुमान संसोधन, समायोजन तथा भे रएसन गनुपरेमा समेत यही फाराम Cयोग गनुपदछ ।
२ %नमाण काय तथा परामश सेवाको लागत अनुमान गनX कायालय वा प रयोजनाको नाम तथा सो काया यन ने

ल लेtuपछ।

३ चालु आ थक वष लेखेर कायालयको आ थक संकेत तथा वगvकरण र aाwा अनुसारको बजेट उपशीषक नं. लेtuपछ ।
४ महल १ मा jसलjसलेबार
५ महल २ मा काम वा सेवाको

म संwा नं. लेtuपछ ।
मशः मुw i याकलाप र सहायक i याकलाप लेtuपछ ।

६ महल ३ मा मापनको इकाइ के हो सो उxेख गनुपछ । यसमा इकाइ भ"ाले घन मटर, घन iफट, yायर मटर, yायर iफट, आPद पदछन् ।
७ महल ४ मा मापन C%त इकाइ मुN क%त पछ सो उxेख गनुपछ ।
८

महल ५, ६ ७र ८ मा कामको आयाम (Volume/मापन) राcख„ । महल ५ मा ल+ाइ, महल ६ मा चौडाइ र महल ७ मा उचाइ राcख„ । साथै महल ८ मा अD मापन भए सो मापन उxेख गनुपछ । फरक
आयाम उxेख गन सiकने भएमा महल ८ मा सो कुरा खुलाई मापन राt सiक„ ।

९ महल ९ मा महल ४, ५, ६ र ७ मा खुलाइएको मापनको Pहसाबबाट आउने \ेSफल तथा प रमाण उxेख गनुपछ ।
१० महल १० मा महल ४ र महल ९ को गुणान गरी कुल ज;ा लागत %नका{नुपछ ।
११ महल ११ मा खच रकमको अनुमा%नत oोतको नाम लेtuपछ ।
१२ लागत अनुमान तयार गनX, जाँच गन तथा Zीकृत गनXले आ|ो नाम, पद र म%त लेखेर हQा\र गनुपछ ।
१३ सावjजनक ख रद ऐन र %नयमावलीको संसोधन बमोjजम यो फारम प रवतन नेछ ।
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संघ/ Fदे श /

म.ले.प.फारम नं: ५०२
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
परामश सेवाको लागत अनुमान
कायालय वा प रयोजनाको नामः

आ थक बषः

काय ममा योजनाको नाम र काया यन ने

लः

काम/
काम/सेवाको !ववरण

.सं.

सेवा खच शीषक

१

बजेट उप शीषक नः

इकाइ

दर

प रमाण

जBा लगत

अनुमा!नत दरको gोत

३

४

५

६=४*५

७

२

क.

शीषक (१) जनश!1को पा र2 मक
शीषक (२) 3मण, बसोबास, मालसामान वा उपकरण

ख.

वा सेवा लगायतका सोधभना ने खच
शीषक (३) तालीम, गो9ी, कागजात छपाई वा अनुवाद

ग.

लगायतका अ? फुटकर खच

घ

जBा लागत (क+ख+ग)

ङ

कायालयको Eव

च

कूल लागत अनुमान अIक (घ+ङ)

ापन खच ५F!तशत = घ*५%

तयार गनJः

Kीकृत गनJः

हNाOरः

हNाOरः

नामः

नामः

पदः

पदः

म!तः

म!तः

नोट

१. बोलपP तुलनाको ला!ग कुल लागत अनुमान अIक (च) नेछ ।
२. पा र2 मक खच (क), सोधभना ने खच (ख) र अ? फुटकर खच (ग) को !वNृत !ववरण तयार गरी यस लागत अनुमान फारामको
साथमा राखी FNुत गनु पनJछ ।
३. उपरो1 अनुसार लागत अनुमान तयार ग रसकेप छ बजेट Eव

ापनको ला!ग आवSकता अनुसार जBा लागत अनुमानमा मू^

समायोजन क_`aजेbी वापत १० F!तशतले, !व भd कर वापत १० F!तशतले र मू^ अ भवृef कर रकम समेत थप गरी कूल लागत अनुमान
अIक कायम गनु पनJछ ।
उRेS
FYेक !नकायले Zलने परामश सेवाको !व[ेशणा\क लगत अनुमान तयार गनु र कायलाइ Kीकृत नमसमा संचालन उRेSले लागत अनुमान फारम
तयार ग रएको छ । सावज!नक खरीद काय!ब धको पालना गनJ ।
फारम भनJ त रकाः
१ !नमाण काय तथा परामश सेवाको लागत अनुमान गनुपरेमा तथा पुनः लागत अनुमान संसोधन, समायोजन तथा भे रएसन गनुपरेमा समेत यही फाराम Fयोग गनुपदछ ।
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२ !नमाण काय तथा परामश सेवाको लागत अनुमान गनJ कायालय वा प रयोजनाको नाम तथा सो काया यन ने

ल लेhiपछ।

३ चालु आ थक वष लेखेर कायालयको आ थक संकेत तथा वगjकरण र Eाkा अनुसारको बजेट उपशीषक नं. लेhiपछ ।
४ महल १ मा ZसलZसलेबार

म संkा नं. लेhiपछ ।

५ महल २ मा काम वा सेवाको

मशः मुk e याकलाप र सहायक e याकलाप लेhiपछ ।

६ महल ३ मा मापनको इकाइ के हो सो उlेख गनुपछ ।
७ महल ४ मा मापन F!त इकाइ मु^ क!त पछ सो उlेख गनुपछ ।
८ महल ५ मा कायको प रमाण उlेख गनुपछ ।
९ महल ६ मा महल ४ र महल ५ को गुणान गरी कुल जBा लागत !नकाoनुपछ ।
१० महल ७ मा खच रकमको अनुमा!नत gोतको नाम लेhiपछ ।
११ जBा हरफमा कुल जBा रकमको जोड जBा रकम लेhiपछ ।
१२ लागत अनुमान तयार गनJ, जाँच गन तथा Kीकृत गनJले आqो नाम, पद र म!त लेखेर हNाOर गनुपछ ।
१३ सावZजनक ख रद ऐन र !नयमावलीको संसोधन बमोZजम यो फारम प रवतन नेछ ।
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संघ/ Fदेश /

ानीय तह

म.ले.प.फारम नं: ५०३
सािबकको फारम नं:१७१

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
नापी eकताब

पाना नं:
नापी नं:

सsझौता !ववरणः
!नमाण Eवसायीको नामः
सsझौता भएको म!तः

ठे wा नं:

काय सxd गनुपनJ म!तः

!नमाण कायको नामः

काय आदेश म!तः

काय

नापी Zलइएको म!त

लः

काय सxd म!तः

.सं.

काम/
काम/सेवाको !ववरण

अ घlो नापी eकताबमा

यस नापीको मापनको आयाम

चढे को

e याकलाप

प रमाण

ल{ाइ

चौडाइ

उचाइ

.....

२

४

५

६

७

८

१

यस नापीबाट

हालसB अzाव धक

कायम भएको

काम भएको

प रमाण
९

प रमाण सुची (BoQ)
BoQ)

जBा रकम

मा उlे_खत दर

प रमाण
१०

११

१२=
१२=१०*
१०*११

क. जBा रकम
ख. …% मु.अ.कर
ग. कुल जBा (क+ख)
!नमाण Eवसायीको सही:

नापी Zलनेको सही:

जाँच गनJको सहीः

Fमा_णत गनJको सहीः

नाम:

नाम:

नाम:

नाम:

पदः

पदः

पदः

पदः

म!तः

म!तः

म!तः

म!तः

नोटः कs}ुटरबाट ना!प eकताब तयार ग रएमा !F` गरी बाइ~•€ गनु र नापी eकताब !नयVण खातामा चढाउनु पदछ।
उRे S

!नमाण कायको नापीको प रमाण अ भलेख गन ।FYेक !नमाण काम ढांचामा नापी eकतावमा अ!नवाय eकZसमले राh लागउने, नापी eकताबमा चढे बमोZजमको कामको माP ठे केदारलाइ भु1ानी खच वा अमानतबाट भएको कामको भु1ा!न
गन यो फारमको मुk उदेS रकेको छ ।
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फारम भनJ त रकाः
१ !नमाण कायको नापी गनको ला!ग यस फाराम (eकताब) को Fयोग नुपछ । यो फारम भु1ानीका लागी Fार„…क फारम हो ।
२ शु†मा नापी नं. FYेक आ थक वषको ला!ग

म संkा नं. १ बाट शु† गरी ZसलZसलेबार †पमा राhiपछ ।

३ नापी eकतावको एउटा ठे wाको !ववरण एउटा पानामा राhiपछ । Yसैले FYेक नापी eकताबको पाना नं. उlेख गनुपछ ।
४ सsझौताको संZO” !ववरण राhiपछ । यसमा !नमाण Eवसायीको नाम, सsझौता भएको म!त, काय सxd गनुपनJ म!त, काय आदेश म!त, काय सxd म!त, करार नं., !नमाण कायको नाम र काय
राhiपछ ।
५ महल १ मा ZसलZसलेबार
६ महल २ मा

लको !ववरण

म संkा राhiपछ ।

मशः मुk e याकलाप र सहायक e याकलाप के के न सो उlेख गनुपछ ।

७ महल ३ मा अ घlो नापी eकताबमा चढे को प रमाण लेhiपदछ ।
८ महल ५,६,७, ८ र ९ मा नापी Zलइएको कामको मापन ले_ख‘ । यसमा महल ५ मा ल{ाई, महल ६ मा चौडाई र महल ७ मा उचाई राhiपछ । महल ८ मा अ? मापन !व ध भए वा सेवा स{’“ कामको मापन लेh सeकने
अव ा भए सो फरक मापन लेhiपछ ।
९ महल ९ मा नापीबाट कायम ने OेPफल वा प रमाण लेhiपछ ।
१० महल १०मा हाल सB कायम भएको जBा कामको प रमाण लेhiपदछ ।
११ महल ११मा प रमाण सुची Bill of Quanity (BOQ) मा एलले_खत दर लेhiपदछ ।
१२ महल १२मा हाल सB कायम भएको जBा कामको प रमाण र दरका आधारमा कायम भएको जBा रकम लेhiपदछ ।
१३ !नमाण कायको नापी Zलइसकेप छ सो नापी Zलने, जाँच गनJ र Fमा_णत गनJ कमचारीले नाम, पद र म!त लेखेर हNाOर गनुपछ ।
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संघ/ Fदे श /

म.ले.प.फारम नं: ५०४
सािबकको फारम नं: १६८

ानीय तह

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
ठे wा स{“ी !बल
योजनाको नामः

!बलको

योजना काया यन ने

ानः

म संkाः

काय आदेश म!तः

ठे कदारको नामः

काम सxd गनु पनJ म!तः

ठे wा प•ाको संकेतः

–ाद थप/भे रएसन म!तः

नापी eकताब नं

काम सxd भएको म!तः

कामको !ववरण
नापी eकताबको

प रमाण सुची (BOQ)
BOQ) बमोZजमको

पाना नं

e याकलाप
२

१

भे रएसन भएकोमा सो बमोZजमको

हालसB अzाव धक काम भएको

अ घlो !बलमा चढे क ो

हाल भएको काम

ठे wामा Kीकृ त

मुk र सहायक
एकाइ प रमाण
३

दर

४

जBा रकम प रमाण
५

कै eफयत
बाँक ™

६

Kीकृ त दर

६

८

जBा रकम

प रमाण

जBा रकम

प रमाण

जBा रकम

प रमाण

जBा रकम

प रमाण

९

१०

११=
११=५x१०

१२

१३=
१३=५x१२

१४=
१४=१०˜
१०˜१२

१५=
१५=८˜१०

१६

१७

यो !बल बमोZजम काम भएको जBा †ः

हाल काम भएको बाँक™ šदनुपनJ †ः

यस !वल बमोZजम ग रएको भु1ानी

अ घlो !बलसB भु1ानी भएको †ः

क•ा गनु पनJ †

भौचर नं:

अ घlो भु1ानी !बलको

क. मो!वलाइजेसन पे›™ †ः

भु1ानी म!त:

ख. मालसामानको पे›™ †ः

भु1ानी रकम †

म संkाः

अ घlो भु1ानी !बलको भौ.नं.

ग. मेशीनरी औजारको बहाल †ः
घ. अ•ीम आय कर रकम †ः
ङ. धरौटी रकम †ः
च. अ? क•ी गनJ पनJ रकम †ः
खुद šदनु पनJ रकम †ः
!नमाण Eवसायीको सही:

तयार गनJको सहीः

जाँच गनJको सहीः

Kीकृत गनJको सहीः

नाम:

नाम

नाम

नाम

पदः

दजाः

दजाः

दजाः

म!तः

म!तः

म!तः

म!तः

यो !बल बमोZजम जBा † .....................अOरमा ....................................................................................को चेक नं: ........................बु_झZलए ।
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उRेS
सावज!नक !नमाण काय सxd भैसकेप छ FYेक ठे कदारबाट यही ढांचामा !बल FNुत गराउनुपदछ । ठे केदारले गरेका काममा र सो बापत ठे कदारलाइ भएको šहसाब समेत गरी अ भलेख राh यो फाराम तजुमा ग रएको हो । !नमाण कायको ठे wाको !वल तयार गनु ।

फारम भनJ त रकाः
१ यस ठे wा स{“ी !वलमा एउटा ठे केदारको एउटा ठे wाको अ भलेख राhको ला!ग Fयोग गनुपछ ।
२ शु†मा योजनाको नाम, योजना काया यन ने
३ ठे wा !वलको

ान, ठे केदारको नाम, ठे wाप•ाको संकेत नं. लेhiपछ।

म संkा १ बाट शु† गरी ZसलZसलेबार

म संkा राhiपछ ।

४ ठे wा स{“ी !व भd म!तह† जNै काय आदेश पाएको म!त, काम सxd गनुपनJ म!त, –ाद थप वा भे रएसन भएको म!त तथा काम सxd भएको म!तह† तोeकएको

ानमा लेhiपछ ।

५ महल १ मा नापी eकताबको पाना नं. लेhiपछ ।
७ महल २ मा कामको !ववरण

मशः मुk e याकलाप र सहायक e याकलाप लेhiपछ ।

८ महल ३ मा ठे wाको कामको एकाई लेhiपछ ।
९ महल ४, ५ र ६ मा ठे wामा Kीकृत भएको प रमाण, F!त एकाइ दरका आधारमा जBा रकम लेhiपछ ।
महल ७, ८ र ९ मा Kीकृत भे रएसन बमोZजम प रमाण, F!त एकाइ दरका आधारमा जBा रकम लेhiपछ ।
१० महल १० मा हालसB अžाव धक भएको कामको प रमाण उlेख गनुपछ ।
११ महल ११ मा ठे wा सsझौतामा Kीकृत दर (महल ५) र हालसBको कामको प रमाण (महल १०)को गुणान गरी आउने जBा रकम लेhiपछ ।
१२ महल १२ र १३ मा अ घlो !वलमा चढे को

मशः कामको प रमाण र जBा रकम लेhiपछ ।

१३
महल १४ मा यस अव ध (हाल) सB कायम वा काम भएको प रमाण उlेख गनुपछ । यसको ला!ग महल १० को हाल सBको कामको प रमाणबाट अ घlो !वलह†मा चšढसकेको प रमाण (महल १२) घटाउँ दा बाँक™ न आउने खुद प रमाण लेhiपछ ।
महल नं १५ मा हाल सB भएको कामको Kीकृत दर अनुसार ने रकम लेhiपदछ ।
१४
महल १६ मा यस अव ध (हाल)को प रमाणको रकम क!त हो सो लेhiपछ । यसको ला!ग महल ६ को हालसBको संचयी (cumulative) जBा रकमबाट अ घlो !वलह†मा चढे को जBा रकम (महल १४)को रकम घटाउँ दा बाँक™ रहने खुद जBा रकम लेhiपछ ।
१५ महल १७ मा कुनै कैeफयत भएमा सो खुलाउनुपछ ।
१६ यस ठे wा स{“ी !वल तयार गनJ E!1ले यो !वल बमोZजम काम भएको जBा रकम, अ घlो !वलसB भु1ानी भएको रकम, अ घlो भु1ानी !वलको

म संkा र अ घlो भु1ानी !वलको भौचर नं. लेhiपछ ।

१७ लेखा शाखामा उ1 ठे केदारको नाममा सोही ठे wाको स{“मा !व भd !तन तथा असुल न बाँक™ रकमह† ‘न् । यसको !नयVणको ला!ग हाल काम भएको बाँक™ šदनुपनJ रकम लेखेर आवSक !व भd शीषकमा रकम क•ा गनुपनJ भए सो रकमह† क•ा गनुपछ । रकम क•ा ने शीषकह† पे›™ रकम,
मालसामानको मोल, मेशीनरी औजारको बहाल रकम, अ•ीम आय कर रकम, धरौटी रकम र अ? क•ी ने रकम पदछन् ।
१८ हाल काम भएको बाँक™ šदनुपनJ रकमबाट क•ा ने रकम घटाउँ दा बाँक™ ने खुद रकमलाई "खुद šदनुपनJ रकम †" मा राhiपछ ।
१९ भु1ानी !नयVण तथा पया” gेNा (अ भलेख)को ला!ग यस !वल बमोZजम ग रएको भु1ानी !ववरण जNैः भु1ानीको भौचर नं., भु1ानी म!त र भु1ानी रकम उlेख गनुपछ ।
२० सबै !ववरण F!व

ग रसकेप छ तयार गनJ, जाँच गनJ र Kीकृत गनJको नाम, पद र म!त लेखेर हNाOर गनुपछ ।

२१ भु1ानी भपाई !नयVण प!न यसै ठे wा !वलबाट गनको ला!ग भु1ानी Fा” गनJ E!1 वा !नकायले भु1ानी भएको रकम र सो को चेक नं. उlेख गरी सšहछाप गनुपछ ।

Page 254

म.ले.प.फारम नं: ५०५
सािबकको फारम नं: १६७

संघ/ देश / !थानीय तह
............... म()ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
आइटमवाइज काय अिभलेख खाता
िववरण
शु$ लागत अनुमान अनुसार
भे*रएसन नं............अनुसार
भे*रएसन नं............अनुसार
भे*रएसन नं............अनुसार

योजनाको नामः
मु!य ि"याकलापको नामः
सहायक ि"याकलाप सं!याः
स,झौता संकेत न,बरः
लागत अनुमान संकेत नं
नापी िकताब बाट
चढाइएको िमित
१

नापी िकताब न8बर
तथा पृ: सं;या
२

इकाइ
३

स8झौता बमोिजम कायम भएको
दर
प रमाण
४
५

रकम
६

ज8मा काम भएको
प रमाण
रकम
७
८

प रमाण

दर

रकम

बाँकD
प रमाण
९

रकम
१०

चढाउनेको
द!तखत
१२

कैिफयत
१३

उ ेय

/0येक अइ2 टमको काय2 अिभलेख रा!न इि5मेट अनुसार कु न काम के कित भयो र कित ह6न बाँक8 छ , नापी िकताबमा उ=लेख ग*रए अनुसार यसमा अ>याबिधक चढाउदै जाने र रकम देखाउनु यो फारमको उदेDय रहेको छ ।
फारम भनJ त रकाः
१ आइटमवाइज काय अ भलेखको ला!ग यस खाताको Fयोग गनुपछ ।
२ यसमा आइटमको अ भलेख रा_खने योजनाको नाम, मुk e याकलापको नाम, सहायक e याकलाप संkा, सsझौता संकेत नं. र लागत अनुमान संकेत नं. लेhiपछ ।
३

आइटमवाइज अ भलेखमा लागत अनुमानमा भे रएसन तथा प रवतन भईरहने भएकोले शु† लागत अनुमान र सो प छको FYेक भे रएसनह†को अ भलेख राhiपछ । यसको ला!ग शु† लागत अनुमान र सो प छको FYेक भे रएसनह†को प रमाण, दर र
रकम लेhiपछ ।

४ महल १ मा नापी eकताबबाट चढाइएको म!त लेhiपछ ।
५ महल २ मा नापी eकताब नं. तथा सोको पाना नं. लेhiपछ ।
६ महल ३, ४, ५ र ६ करार बमोZजम कायम भएको

मशः एकाइ, दर, प रमाण र रकम लेhiपछ ।

७ महल ७ र ८ मा जBा काम भएको

मशः प रमाण र रकम लेhiपछ ।

८ महल ९ र १० मा काम न बाँक™को

मशः प रमाण र रकम लेhiपछ ।

९ महल ११ मा खातामा अ भलेख चढाउने (अ भलेख राhे)को हNाOर राhiपछ ।
१० महल १२ मा कुनै कैeफयत भएमा सो खुलाउनुपछ ।
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संघ/ Fदे श /

म.ले.प.फारम नं: ५०६
सािबकको फारम नं: १६९

ानीय तह

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
ठे wागत अ भलेख/खाता
खाता नं
!नमाण Eवसायीको !ववरण

आयोजनाको !ववरण

!नमाण Eवसायीको नामः

योजनाको नामः

!नमाण Eवसायीको ठे गानाः

योजना काया यन ने

पान नं

ठे wा प•ाको संकेतः

रZसद /ब§क भौचर नं / जमानत संकेत

सं

सsझौता भएको म!तः

रकम

इजाजत नं

सsझौता रकम

जमानतको अव ध

इजाजतको बग

काय सxd गनुपनJ म!तः

जमानत शु† ने म!त

सxक फोन नं

काय आदेश म!तः

जमानत समा” ने म!त

इमेल

–ाद थप म!तः

जमानत šदने ब§कको नाम

कारोबार ने ब§क खाता नं

भे रएसन म!तः

ठे गाना

ब§कको नाम र ठे गाना

काय सxd म!तः

मुk सxक E1™

लागत अनुमान Kीकृत गनJ अ धका रको नाम र पद

संयु1 उप म (Joint Venture) भएको हकमा नाम

ठे wा Kीकृ!त गनJ अ धका रको नाम र पद

ा दता नं

जमानतको !ववरण
ानः

भे रएसन !ववरण

जमानतको पटक

भे रएसन रकम

जमानतको Fकार

मु^बृ ¦ भु1ानी

भु1ानीको !ववरण
भु1ानीमा क•ी
म!त

!बल नं / IPC

कर !बजक नं

गो³ारा भौचर नं

१

२

३

४

!बल रकम कर क•ी
५

६

धरौटी क•ी

!नमाण Eवसायी कोष क«टीपे› ™ / फ¬-ट

७

८

९

पे› ™को !ववरण
अ? क•ी
१०

.....

जBा क«टी
११

१२ =६ दे_ख ११

उRेS
ठे कदारसंग कारोबार ग रएको अ भलेख गनको ला!ग अ!नवाय †पमा यस खातामा चढाउनु पदछ ।
फारम भनJ त रकाः
१ !नमाण Eवसायीको योजनागत खातामा एउटा !नमाण Eवसायीको एउटा योजनाको ठे wाको बारेमा अ भलेख रा_ख‘ । यस फारम बाट सxुण भु1ानी स{“ी अव®क !ववरण कायम गनJ फारम तजुमा ग रएको छ ।
२ यसमा शु†मा तोeकए बमोZजमको !नमाण Eवसायीको !ववरण, आयोजनाको !ववरण र जमानतको !ववरण राhiपछ ।
३ यस प छ भु1ानी !ववरण भनुपछ ।
४ महल १ मा उ¯l_खत आयोजनाको भु1ानी भएको šदनको म!त लेhiपछ ।
५ महल २ मा भु1ानी कुन !वल नं.को ला!ग भएको हो सो !वल नं. (!वजक नं. र IPC नं) लेhiपछ ।
६ महल ३ मा भु1ानीका लागी जारी ग रएको कर !बजक नं लेhiपछ ।
७ महल ४ मा गो³ारा भौचर नं लेhiपछ ।
८ महल ५ मा !वलमा उlेख भएको !वल रकम उlेख गनुपछ ।
९ महल ६, ७, ८ मा !वल रकममा कानुनले तोके अनुसारको gोतमा क•ी ग रने कर रकम लेhiपछ । (जNैः आयकर ऐन अनुसार gोतमा १.५% वा १५% कर क•ी गनुपछ ।)
१० महल ९ मा आयोजनाको ला!ग šदइएको फ¬-ट गन बाँक™ पे›™ रकम लेhiपछ ।
११ महल १०, ११ मा भु1ानी गदा अ? कुनै रकम क•ी गनुपनJ भएमा (जNैः Eारे`ी अव ध रकम) सो रकम लेhiपछ ।
१२ महल १२ मा जBा क•ी महल नं ६ दे_ख ११ सBको जोड रकम लेhiपछ ।
१३ महल १३ मा भु1ानी ग रने खुद रकम लेhiपछ । यसमा महल ५ को कुल !वल रकममा महल १२को जBा क•ी रकम घटाएर बाँक™ आउने रकम लेhiपछ ।
१४ महल नं १४ मा पे›™ šदइएको, महल नं १५ मा फ छएको र महल नं १६ मा महल नं १४ बाट १५ धटाइ बाँक™ रकम लेhे ।
१५ महल नं १७ मा रा_खएको घरौटी, महल नं १८ मा eफता ग रएको र महल नं १९ मा महल नं १७ बाट १८ घटाइ बाँक™ रकम लेhे ।
१६ महल २० मा कुनै कैeफयत भएमा सो लेhiपछ ।
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खुद भु1ानी
१३

šदइएको
१४

फ छएको
१५

धरौटी
बाँक™
१६=१४˜१५

जBा

eफता
१७

बाँक™
१८

कैeफयत
१९

२०

संघ/ Fदेश / ानीय तह
............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:

म.ले.प.फारम नं: ५०७
सािबकको फारम नं: १९०

ठे wा स{“ी गो³ारा लगत

जमानतको Fकार
ठे wा
अ भलेख
खाता नं ठे wा नं
१

काय सxादन जमानत

!नमाण

२

–ाद स{’“ !ववरण

सsझौता र भु1 ानी स{“ी !ववरण

पे›™ जमानत (APG )

–ाद थप गनJ

पे›™ जमानत

कामको

Eवसायीको

ठे wाको

ठे wाको

ठे wा Kीकृत गनJ

!ववरण

नाम र ठे गाना

Fकार

Fकृ!त

अ धकारी

रकम

–ाद सeकने म!त

(APG )

–ाद सeकने म!त

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

कुल

काम शु¸ गनुपनJ

काम समा”

–ाद थप भएकोमा

अ धकारी र

काय सxd

सsझौता म!त

म!त

गनुपनJ म!त

कायम भएको म!त

!नजको नाम

भएको म!त अनुमान रकम

१२

१३

१४

१५

१६

उRेS
चालु तथा सsझौता ग रएका ठे wाह†को गो³ारा लगत राh । ठे wाको सम गत अ भलेख राh ।

फारम भनJ त रकाः
यो फारम कायालयमा क!त ठे wा भएको र FYेक ठे wाको गो³ारा लगत खाता हो ।
१ महल १ मा मानुसार ठे केदारको अ भलेख न{र रा¶दै जाने
२ महल २ मा ठे wा नं राhे
३ महल ३ मा जुन कामको ला!ग ठे wा ब·ोबN ग रएको हो सो कामको !ववरण उlेख गनJ
४ महल ४ मा ठे कदारको नाम, थर उlेख गनु पदछ । कुनै फमको नाममा ठे wा Zलएको फमका मुk E!1को नाम , थर र साझोदारीमा ठे wा Zलएकोमा साझेदारह¸को नाम , थर र संग ठत सं

ालाई ठे wा šदएकोमा सो सं

ाको Fधान कायालय रहेको

ानसमेत खुलाउनु पदछ ।

५ महल ५ मा ¹ोबल टे•र, बोलपP दरभाउपP वाता आšद मzे कुन माzम¦ारा ठे wा ब·ोवN ग रएको भdे खुलाउनु पदछ
६ महल ६ मा ठे wा šदँदा आईटम रेट , F!तशत , लxसभ , !पसवक आšद मzे कुन Fकृ!तको खुलाउनु पदछ ।
७ महल ७ मा ठे wा Kीकृत गनJ अ धकारीको दजा, नाम, थर उlेख गनुपदछ
८ महल ८, ९,१० र ११ मा ठे केदारले कबूZलयत गदा राhi पनJ जमानतको रकम वा ब§क ºारे»ीको रकम र उ1 जमानत सeकने म!त उlेख गनु पदछ ।
९ महल १२ मा ठे wाको सsझौता म!त र महल नं १३ काम शु¸ गनJ म!त उlेख गरी लेhi पछ ।
१० महल १४ मा ठे wाको शत कबूZलयत बमोZजम काम समा” गनु पनJ म!त उlेख गनु पदछ ।
११ महल १५ मा सsझौताको शत बमोZजम काम समा” गनु पनJ –ाद थप भएकोमा क!त अव धको ला!ग थप भएको हो Yसको म!त उlेख गनु पदछ
१२ महल १६ मा –ाद थप Kीकृत गनJ अ धकार Fा” अ धकारीको दजा , नाम थर , उlेख गनु पदछ ।
१३ महल १७ मा ठे केदारले कुन म!त काम सxd गरेको हो सो म!त उlेख गनु पदछ
१४ महल १८ मा ठे wा Kीकृत नु भ·ा पšहले तयार ग रएको Kीकृत लगत इ मेटको रकम उlेख गनु पदछ
१५ महल १९ मा ठे wाब·ोवN ँदा ठे कदारले कबुल गरेको रकम खुलाउनु पदछ
१६ महल २० मा Escaltaiton price बमोZजम थप भएको रकम खुलाउनु पदछ । !वदेशी ऋण वा सहायता¦ारा सÀाZलत योजनामा मू^ बृ ¦ बापतको रकम समेत भु1ानी šदने नेपाल सरकारबाट !नणय भएको मा माP सो अनुसार भु1ानी šदइएको भए सो रकम उlेख गनJ ।
१७ महल २१ मा भे रएसन बमोZजम थप घट भएको रकम खुलाउनु पदछ
१८ महल २२ मा यथाथ खच कायम ग रएको जBा रकम उlेख गनु पदछ
१९ महल २३, २४, २५, २६ र २७ मा E!1गत अ भलेख खाताबाट

मश स{’“त कहल ह†को रकमह† लेhiपदछ ।

२० महल २८ मा कुनै कैeफयत भए सो लेhiपदछ ।
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१७

लागत
१८

हाल सB

भु1 ानी

हाल सB

पे›™

धरौटी

रकम

मू^ समायोजन

थप घट

खच

भु1 ानी रकम

बाँक™

क•ी रकम

बाँक™

रकम

कैeफयत

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

सsझौता

भे रएसन रकम

यथाथ

संघ / Fदे श /

म.ले.प.फारम नं: ५०८
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
भे रएसन आदे श फारम
प रयोजनाको नाम
काया यन ने

सsझौता/करार भएको म!तः
ान

करार सxd म!त

gोत

पु
ग रएको सxd म!त
शुन†कायम
लागतको

सsझौता नं

आधारमा भएको

ठे wा लागाउने कायालय (Client)

यस लागत अनुमानमा भएको थप घटको %

!नमाण Eवसायीह†को नाम

यस भे रएसन प छ कायम भएको लागत अनुमान

शु† लागत अनुमान

शु† लागतको आधारमा भएको थप घटको %

शु† सsझौता रकम

थप लागत अनुमानका ला!ग बजेटको Eव

ा

प रमाजjत सsझौता रकम
हाल सBको खच रकम

शु† लागतको

शु† लागतको
e याकलाप
.स

शु† लागत रकम

संकेत

१

एकाइ प रमाण

e याकलाप !ववरण
२

३

४

दर
५

जBा
६

आधारमा भएको थप

प रमाZजत लागत रकम.. (VO 1)
प रमाण
७

दर
८

जBा
९

प रमाण

घटको %
१०

११

आधारमा भएको थप

*प रमाZजत लागत रकम.. (VO 2)
दर
१२

जBा
१३

दर

घटको %
१४

शु† सsझौता

१५

जBा रकम
१६

जBा
उRेS
कामको आइटम वा प रमाण थपघट भएमा सो को !ववरण तयार पानJ ।यस फारमको उदेS काममा भएको मे रयसन अ भलेख राhi हो । मेरीयसनको कायलाइ EवÂ

त गन !नयVण गन सूचना šदन यो फारमको उपयोग ‘ ।

फारम भनJ त रकाः
१ यस फारमले शु† लागत सsझौताको अ धनमा रšह लागत अनुमान प रमाजन गनुपन भएमा सो !ववरणको प रमाजन गनJ आदेश फारम हो ।
२ प रयोजना स{’“ जानकारी मश ले¶दै जानु पदछ साथै सsझौता बमोZजम कायम ग रएको लागतह†को संZO” !ववरण लेhiपदछ ।
३ महल नं १ मा म संkा मश लेhे
४ महल २ मा e याकलाप तथा सहायक e याकलापको संकेत लेhे ।
५ महल ३ मा e याकलाप तथा सहायक e याकलापको !ववरण लेhे ।
६ महल ४ मा e याकलापको एकाइ लेhiपदछ ।
७ महल ५,६, र ७ मा शु† लागतको प रमाण, र दरका आधारमा कायम ने जBा लागत रकम लेhiपदछ ।
८ महल ८,९, र १० मा प रमाZजत लागतको प रमाण, र दरका आधारमा कायम ने जBा लागत रकम लेhiपदछ । यसरी प रमाजन ग रएको पटक बमोZजम महलह† थप गदÁ जानुपदछ *जNै महल नं १२, १३ १४ १५ दोgो पटक भे रएसन भएकोले थप ग रएको हो ।
९ महल ११ मा शु† लागतको आधारमा भएको थप घटको F!तशत महल नं १० र महल नं ७ ९शु† लागतको आधारमा कायम गनुपदछ ।
१० महल नं १६ र १७मा शु† सsझौतामा कायम भएको जBा रकम लेhे ।
११

मश महल नं १८ र १९मा भे रएशन प छ कायम भएको जBा रकम लेhे, FYेक भे रएसन बमोZजम (जNै महल नं २०र २१ ) नँया सsझौता रकम कायम गदÁ लेhiपदछ ।

१२ महल २२ मा शु† लागतको आधारमा भएको थप घटको F!तशत FYेक भे रएसन बमोZजम (जNै महल नं २०र २१ ) नँया सsझौता रकम कायम गनुपदछ ।
१३ महल २३ मा प रमाजनको कारण (प रमाण,आइटम, šडजाइन आदी) लेhiपदछ ।
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कायम सsझौता रकम...१
दर
१७

जBा रकम
१८

१९

*कायम सsझौता रकम...२
दर

जBा रकम
२०

२१

शु† लागतको

प रमाजनको कारण

आधारमा भएको थप

(प रमाण,आइटम,

घटको %

šडजाइन आदी)
२२

२३

संघ/ Fदेश /

म.ले.प.फारम नं: ५०९
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
भे रएसन अ भलेख खाता
योजनाको नामः
ठे wा कायम ने अÅÆम म!तः
योजना काया यन ने

ानः

ठे wा प•ाको संकेतः
सsझौता भएको म!तः
सsझौता रकमः
काम/
काम/सेवाको !ववरण
. सं. e याकलाप
संकेत
१

शु† लागत अनुमान
इकाइ

e याकलाप
!ववरण

प रमाण
३

२

प रमाजन भइ कायम भएको अनुमान १

शु† अनुमान म!तः
दर
५

४

प रमाजन म!तः.........
म!तः.........र
.........र

जBा लागत प रमाण
६

७

पटकः....
पटकः....

दर

८

नँया सsझौता
रकम

जBा लागत
९

प रमाजन भइ कायम भएको अनुमान २

१०

प रमाजन म!तः.........
म!तः.........र
.........र

पटकः....
पटकः....

प रमाण

जBा लागत

दर
१२

११

१३

प रमाजन भइ कायम भएको अनुमान ...

नँया सsझौता

१४

रकम

प रमाजन म!तः.........
म!तः.........र
.........र

पटकः....
पटकः....

प रमाण

जBा लागत

दर
१६

१५

जBा
शु† लागत अनुमान Kीकृत म!तः

भे रएसन Kीकृत म!तः

भे रएसन Kीकृत म!तः

भे रएसन Kीकृत म!तः

तयार गनJको नामः

तयार गनJको नामः

तयार गनJको नामः

तयार गनJको नामः

सहीः

सहीः

सहीः

सहीः

पदः

पदः

पदः

पदः

Kीकृत गनJको नामः

Kीकृत गनJको नामः

Kीकृत गनJको नामः

Kीकृत गनJको नामः

पदः

पदः

पदः

पदः

उRेS
भे रएसन भएका ठे wाह†को ठे wागत अ भलेख खाता र भे रएसन आदेशका आधारमा गो³ारा अ भलेख राh ।
फारम भनJ त रकाः
१ आयोजनाको कामको भे रएसन तथा मु^ समायोजनको ला!ग यस खाताको Fयोग गनुपछ ।
२ यसमा योजनाको नाम, योजना काया यन ने
३ महल १ मा ZसलZसलेबार

ान, ठे wा प•ाको संकेत, सsझौता भएको म!त र सsझौता रकम लेhiपछ ।

म संkा नं. लेhiपछ ।

४ महल २ र ३ मा काम वा सेवाको

मशः e याकलाप संकेत र e याकलापको !ववरण लेhiपछ ।

५ महल ४ मा कामको मापनको एकाइ लेhiपछ ।
६ महल ५, ६ र ७ मा शु† लागत अनुमानको

मशः OेPफल, दर र जBा लागत लेhiपछ ।

७ शु† लागत अनुमान प छ ज!त पटक प रमाजन वा भे रएसन ‘ Y!त नै पटक सो प रवतनको म!त र पटक लेखेर सो प रमाजन प छको OेPफल वा प रमाण, दर र जBा लागत लेhiपछ ।
८ महल ८, ९ १०र ११ तथा महल १२, १३, १४ र १५ तथा महल १६, १७, १८ र १९ र आवSकता अनुसारका अ? थप महलह† राखेर प रमाजनको म!त र पटक लेखेर सो प रमाजन प छको प रमाण, दर र जBा रकम (लागत) लेhiपछ ।
९ जBा हरफमा रकमह†को कुल जोड जBा लेhiपछ ।
१० यस फारामको शु† लागत अनुमान महलको Zसधा पनJ गरी सो लागत अनुमान तयार गनJ तथा Kीकृत गनJको नाम र पद लेखेर सही गनुपछ ।
११ FYेक भे रएसन महलको Zसधा मु!न ती FYेक भे रएसन तथा मु^समायोजन तयार गनJको तथा Kीकृत गनJको नाम र पद लेखेर हNाOर गनुपछ ।
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१७

नँया सsझौता

१८

रकम
१९

संघ/ Fदेश /

म.ले.प.फारम नं: ५१०
सािबकको फारम नं: १७६

ानीय तह

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
काय Kीकार / सxd F!तवेदन
आयोजनाको नामः

F!तवेदनको म!तः

कामको नामः
लागत अनुमानको कुल रकमः

काम शु† भएको म!तः

खच भएको कुल् रकमः

काम सxd गनु पनJ म!तः

शु† लागत अनुमान भ·ा घटी बढीको F!तशतः

सxd भएको म!तः

भे रएसन प छको कुल लागत अनुमान भ·ा घटी बढीको F!तशतः
कामको !ववरण
१

शु† लागत अनुमान बमोZजमको

भे रएसन भएकोमा सो बमोZजमको कुल लागत अनुमान

खुद भएको कामको

फरक (शु† लागत अनुमानको आधारमा)
आधारमा)

फरक (भे रएसन प छको लागत अनुमानको आधारमा)
आधारमा)

प रमाण

दर

जBा

प रमाण

दर

जBा

प रमाण

दर

जBा

प रमाण

दर

जBा

प रमाण

दर

जBा

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११=
११=२ ˜८

१२=
१२ =३˜९

१३=
१३=११*
११*१२

१४=
१४=५˜८

१५=
१५=६˜९

१६=
१६=१४*
१४*१५

कैeफयत
१७

जBा
क) Kीकृत लागत अनुमान (इ मेट) भ·ा घ ट बढी खच †...........F!तशत (%)......

उपरो1 बमोZजम भएको काय शु† सsझौताको Kीकृत šडजाइन र ÈेZशeफकेशन बमोZजम भएको छ/छै न । भे रएशन आदेश र शतह† बमोज म भए/नभएको ँदा उ1 काय सxd

घटी/बढीको पुÇाइ..................................................................

भएको Kीकार/ अ„Kकार ग रएको छ ।

Kीकृत लागत अनुमान, šडजाइन र Èेशीeफकेशन अनुसार काम भएको छ भनी Zसफा रस गनJ
तयार गनJः

जाँच गनJः

Kीकृत गनJ

सहीः

सहीः

सहीः

नामः

नामः

कायलय Fमुखको नामः

दजाः

दजाः

दजाः

म!तः

म!तः

म!तः
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उRेS

काय Kीकार गदा र सxd भएको अव

ामा कामको यथाथ !ववरण तयार गनु ।!नमाण कामको सxादन भएप छ शु¸ इ मेटको प रमाणमा खूद भएको काम घटी बढी के क!त भएको छ र Kीकृत इ मेट तथा šडजाइन बमोZजम काम भएको छ क™ छै न भ!न Fमा_णत गनका ला!ग यो फारमको तजुमा भएको हो ।

फारम भनJ त रकाः
१ आयोजना ठे wाको काम सxd प छ Kीकार गदा अनुमा!नत काम तथा खुद भएको कामको चेक जाँचको ला!ग यस फाराम (F!तवेदन) Fयोग गनुपछ ।
२ यसमा शु†मा आयोजनाको नाम, कामको नाम, लागत अनुमानको कुल रकम, खच भएको कुल रकम र लागत अनुमान भ·ा घटी वा बढीको F!तशत खुलाउनुपछ ।
३

यस F!तवेदन तयार गदा यस F!तवेदनको म!त, काय सxd तयार ग रन थालेको काम शु† भएको म!त, ठे wा अनुसार काम सxd गनुपनJ म!त र वाN!वक काम सxd भएको म!त लेhiपछ ।

४ महल १ मा कामको !ववरण वा नाम लेhiपछ ।
५ महल २, ३ र ४ मा लागत अनुमान बमोZजमको मशः प रमाण, दर र जBा रकम लेhiपछ ।
महल ५, ६ र ७ मा भो रएसन बमोZजम कायम लागत अनुमान बमोZजमको मशः प रमाण, दर र जBा रकम लेhiपछ । उlे_खत प रमाण र दर भे रएसन भएको अवसथामा सो प छ कायम भएको दर र प रमाण सsझनुपदछ ।
६ महल ८, ९ र १० मा खुद (वाN!वक) काम भएको !ववरण

मशः प रमाण, दर र जBा रकम लेhiपछ ।

७ महल ११, १२ र १३ मा लागत अनुमान (महल २, ३ र ४) बाट खुद काम भएको (महल ८, ९ र १०) घटाउँ दा आउने बाँक™ फरक रकम
महल १४, १५ र १६ मा भे रएसन प छको फरक रकम

मशः प रमाण, दर र जBा रकम लेhiपछ ।

मशः प रमाण, दर र जBा रकम लेhiपछ ।

८ महल १७ मा कुनै कैeफयत भएमा सो कैeफयत लेhiपछ ।
९ जBा हरफमा रकमको कुल जोड जBा लेhiपछ ।
१० अनुमान भ·ा घटी वा बढी भएको फरक रकम र सो को F!तशत तथा सो को पुÇाई समेत राhiपछ ।
११ यस काय सxd F!तवेदन तयार गनJ तथा आयोजना ठे wाको काम इ मेट अनुसार भएको छ वा छै न सो को जाँच गनJ कमचारीले आqो नाम, पद र म!त लेखेर हNाOर गनुपछ ।
१२ लागत अनुमान अनुसार काम भएको वा नभएको बारे È तोक™ Kीकृत गनJ कायालय Fमुखको नाम, पद र म!त लेखेर हNाOर राhiपछ ।
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संघ/ Fदेश /

म.ले.प.फारम नं: ५११
सािबकको फारम नं: १७३

ानीय तह

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
डोर हाZजर फाराम
आयोजनाको नामः

डोर हाZजरी फारम नं:

कामको नामः

नापी eकताब नं ....र पाना नं:.......

योजना काया यन ने

ानः

काम गरे को .........मšहना
.........मšहना र गते
.सं. कामदारको eकZसम
१

नाम,
नाम,थर

२

ठे गाना
३

बाबुको नाम
४

१

२

३

४

५

जBा काम
६

....

....

६

५

गरे को šदन
७

दर
८

जBा पाउने

.......बापत
.......बापत

रकम

क•ी

९=६*७

रकम बु_झZलनेको

ब§क खाता नं

सहीछाप

र नाम

खुद पाउने रकम
१०

११=९˜१०

१२

कैeफयत
१३

१४

दै!नक जBाः
दै!नक हाZजर राhेको सही
जांÉे अeफसरको सहीः

यो हाZजर फाराम अनुस ारको जBा šदनुपनJ रकमः

भु1ानी šदनेको दNखतः

Zसफा रस गनJको दNखतः

Kीकृत गनJको दNखत

भु1ानी šदन बांक™ रकमः

सहीः

सहीः

सहीः

भु1ानी रकमः

नामः

नामः

नामः

म!तः

दजाः

दजाः

दजाः

म!तः

म!तः

म!तः

उRेS
बकचाट लेबरको Êाला भु1ानीको !ववरण तयार पान । !नमाण कायमा डोर हाजीरी फाराम एक Fमुख कागजात हो । !नमाण कायमा कायालयले लगाएको Êामी, कालीगढ सुपरभाइजर आšद (Work Chart Labor) आšदको यही कागजातको आधारमा खच लेhi पनJ
खच न गएको !नमाण सामा•ी आšद È †पले दे_खने गरी अ भलेख राh यो फाराम तजुमा भएको हो ।
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दा काममा लागाएका Êामीह† गरेका काम तथा कायामा

फाराम भनJ त रकाः
१ डोर हाZजर फाराम नं. मा फाराम नं. ZसलZसलेबार ने गरी राhiपछ ।
२ नापी eकताब नं. ... र पाना नं... मा आयोजनाको कुन नापी eकताब र पाना नं.मा अ भलेख रहे को छ सो eकताब नं. र पाना नं. लेhiपछ ।
३ आयोजनाको नाम मा डोर हाZजर तयार ग रने आयोजनाको नाम लेhiपछ ।
४ कामको नाम मा आयोजनाको कुन काम हो सो कामको नाम (!ववरण) लेhiपछ ।
५ आयोजना काया यन ने

ान मा आयोजनाको ठे गाना लेhiपछ ।

६ महल १ मा ZसलZसलेबार ने गरी म संkा नं. लेhiपछ ।
७ महल २ मा कामदारको eकZसम (जNैः Êामी, सुपरभाइजर, इिaज!नयर, सहायक, Fा!व धक, आšद) लेhiपछ ।
८ महल ३ मा कामदारको नाम, र थर लेhiपछ ।
९ महल ४ मा कामदारको वतन ठे गाना लेhiपछ ।
१० महल ५ मा काम गनJ कामदार (महल ३ मा नाम ले_खएका)को बुवा (!पता)को नाम लेhiपछ ।
११ महल ६ मा काम गरेको मšहनाको नाम लेखेर सो मšहनामा काम गरेको šदन आवSकता अनुसार लेhiपछ ।
१२ महल ७ मा सो मšहनामा जBा काम गरेको šदन लेhiपछ ।
१३ महल ८ मा F!त šदन कामको दर क!त हो सो लेhiपछ ।
१४ महल ९ मा जBा पाउने रकम महल ७ र महल ८ को गुणान गरी आउने रकम लेhiपछ ।
१५ महल १० मा कर क•ी रकम र अ? क•ी रकम छ भने सो लेhiपछ ।
१६ महल ११ मा महल ९ को जBा पाउने तलबबाट महल १० को क•ी ग रने रकम घटाई बाँक™ (खुद) रकम लेhiपछ ।
१७ महल १२ मा भु1ानी पाउने वा रकम बु_झZलने E!1को हNाOर (सहीछाप) राhiपछ ।
१८ महल १३मा कामदारको ब§कमा रकम जB ने भए ब§क खाता नं र ब§कको नाम लेhiपदछ ।
१९ महल १४ मा कुनै कैeफयत भएमा सो कैeफयत लेhiपछ ।
२० दै!नक जBा हरफमा दै!नक उपÂ

!तको जोड जBा लेhiपछ ।

२१ दै!नक हाZजर राhेको सही मा दै!नक हाZजर अ भलेख राhे E!1ले उ1 FYेक šदन हNाOर (सही) गनुपछ ।
२२ जाँÉे अeफसरको सही मा दै!नक हाZजरी gेNा (अ भलेख) जाँच गरी हNाOर (सही) गनुपछ ।
२३ मšहना मसाÆमा यस हाZजर फाराम अनुसारको जBा šदनुपनJ रकम, भु1ानी šदन बाँक™ रकम, भु1ानी ग रएको रकम र भु1ानी भएको म!त लेhiपछ ।
२४ रकम भु1ानी भएप छ सो भु1ानी šदने, भु1ानी šदएको Fमा_णत गनJ (साOी) र Kीकृत गनJ कमचारीले नाम, पद र म!त लेखेर हNाOर गनुपछ ।
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संघ/ Fदे श /

ानीय तह

म.ले.प.फारम नं: ५१२
सािबकको फारम नं: १७२

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
नापी eकताब !नयVण खाता
आयोजनाको नामः
कामको नामः

पाना नं:

योजना काया यन ने

ानः

बष::
आ थक बष

आÑानी
.स .
१

eकताब नं

२

!नकासा
पृ9 संkा

दे _ख

सB

३

४

उपयोगको Â

म!त

eकताबको Fयोजन

बु_झZलनेको नाम

बु_झZलनेको सही

५

६

७

८

उपयोग ग रएको पृ9
संkा

९

खाली पृ9 संkा

१०

ती

फकाएको म!त

फकाउनेको सšह

फाँटबालाको सही

११

१२

१३

कैeफयत

१४

नोटः कxुटर !F`ी भएमा क!त पृ9 छ सो !ववरण यो महलमा उlेख गनुपदछ । डोर हाZजर !नयVण खाता यसै ढाँचामा तयार गनुपदछ ।
उRेS
नापी eकताब जारी भएको अ भलेख राखी !नयVण सवल बनाउने नापी eकताब !नमाण काय स{“ी एक Fमुख कागजात भएकोले यसको !नयVण ग रनुपदछ । नापी eकताब मुš×त नासाथ Øोर दा_खला ग रनुपनJ तथा बु_झZलनेले बुझेको तथा फकाएको अ भलेख अ!नवाय †पले
राhiपदछ । यही उदेS पू!तको !न मत यो फाराम तजुमा भएको हो ।
फारम भनJ त रकाः
१ नापी eकताबको आधारमा माP भु1ानी šदन अ!नवाय भएकोले नापी गनJ पदा धकारी मा थ पूण ZजBेवारी ने ँदा कुनै प!न कामका ला!ग नापी eकताब ZलÕ दा अगाšड सो काम स{“ी भएको नापीको पाना नं. समेत जनाई ZजBेवारी अÖक खुलाईसकेप छ माP नापी
२ यस !नयVण eकताबमा नापी eकताब दता गदा !बचमा पृ9 छु टाई दता ग रनु तथा पृ9 ÒाÓi ंदैन , कुनै कारण वश पृ9 छु Ô गएमा वा दता ग रसकेको नापी काÔi परेमा उ चत कारणा जनाई Fमा_णत गनुपदछ ।
३ पाना नं. मा यस !नयVण खाताको पाना नं. लेhiपछ ।
४ आ थक वष मा चालु आ थक वष लेhiपछ । (यसमा जुन आ थक वषको ला!ग !नयVण खाता तयार ग रने हो सोही आ थक वष खुलाउनुपछ ।)
५ नापी eकताब Fयोग ग रने आयोजनाको नाम, कामको नाम र योजना काया यन ने
६ महल १ मा ZसलZसलेबार

ान (ठे गाना) लेhiपछ ।

म संkा नं. लेhiपछ ।

७ महल २, ३ र ४ मा आÑानी बाँ धने !ववरण लेhiपछ । यसमा

मशः eकताब नं., पृ9 संkा क!त दे_ख क!त सB हो सो लेhiपछ ।

८ महल ५ मा नापी eकताब !नकासा भएको šदनको म!त लेhiपछ ।
९ महल ६ मा !नकासा ने eकताबको Fयोजन उlेख गनुपछ ।
१० महल ७ र ८ मा !नकासा भएको eकताब बु_झZलने E!1को नाम र हNाOर

मशः राhiपछ ।

११ महल ९ मा नापी eकताबको उपयोग ग रएको पृ9 संkा उlेख गनुपछ ।
१२ महल १० मा नापी eकताबको उपयोग नग रएको खाली पृ9 संkा लेhiपछ ।
१३ महल ११, १२ र १३ मा नापी eकताब फकाएको म!त, फकाउनेको सही र फाँटवालाको सही राhiपछ ।
१४ महल १४ मा कैeफयत भएमा सो कैeफयत लेhiपछ ।
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संघ/ Fदेश /

ानीय तह

म.ले.प.फारम नं: ५१३
सािबकको फारम नं: NA

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
FतीतपP अ भलेख खाता

खाता पाना नं
F!ततपP खोZलने
.सं. फम/आयोजनाको
नाम
१

२

FतीतपP

FतीतपP

न{र

म!त

३

४

रकम
५

Fयोजन अब ध
६

७

FतीतपP खोलेको

F!ततपP ब·

–ाद थप

ब· भएको

पे›™ खाता

समान उÙÚी भएको

बैकको नाम र ठे गाना

ने म!त

गरेको म!त

म!त

पाना न{र

देश

८

९

१०

११

१२

१३

उRेS
वNु , यV र उपकरण आयात गदा F!ततपP खोली ख रद गनुपनJ ‘ । यसको अ भलेख तथा !नयVण गनJ उदेSले यो फारम तजुमा ग रएको छ ।
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उÙादन भएको म!त र
मोडल
१४

जाँच गनJको
सही र म!त
१५

Kीकृत
गनJको सही

कैeफयत

र म!त
१६

१७

फारम भनJ त रकाः
१ यस खाताआयोजनाको F!ततपPको अ भलेख राhको ला!ग Fयोग गनुपछ ।
२ महल १ मा ZसलZसलेबार

म संkा नं. लेhiपछ ।

३ महल २ मा F!ततपP जुन फम, आयोजनाको खोZलएको हो सो आयोजनाको नाम लेhiपछ ।
४ महल ३ मा F!ततपP न{र उlेख गनुपछ ।
५ महल ४ मा F!ततपP खोZलएको म!त लेhiपछ ।
६ महल ५ मा F!ततपPको रकम उlेख गनुपछ ।
७ महल ६ मा F!ततपPको Fयोजन उlेख गनुपछ ।
८ महल ७ मा F!ततपPको अव ध क!त मšहना वा क!त वष हो सो लेhiपछ ।
९ महल ८ मा F!ततपP खोलेको ब§कको नाम र ठे गाना लेhiपछ । ठे गानामा ब§कको शाखा रहेको

ानको नाम लेhiपछ ।

१० महल ९ मा F!ततपP ब· ने म!त लेhiपछ ।
११ महल १० मा F!ततपPको –ाद थप गरेको म!त भए सो म!त लेhiपछ ।
१२ महल ११ मा F!ततपP ब· भएको म!त लेhiपछ ।
१३ महल १२ ठे केदारको पे›™ šदएको पे›™को अ भलेख भएको खाता पाना नं. लेhiपछ ।
१४ महल १३ मा सामान उÙÚी भएको देशको नाम लेhे
१५ महल १४ मा सामान उÙÚी भएको म!त र मोडल नं लेhे
१६ महल १५ मा पे›™ !ववरण जाँच गनJको हNाOर र म!त लेhiपछ ।
१७ महल १६ मा यस F!ततपP !ववरण Kीकृत गनJको हNाOर र म!त लेhiपछ ।
१८ महल १७ मा कुनै कैeफयत भएमा सो कैeफयत उlेख गनुपछ ।
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संघ/ Fदेश /

ानीय तह

म.ले.प.sफारम नं: ५१४
सािबकको फारम नं: NA

............... मVालय / !वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
जनसहभा!गतामा सxाšदत कायको F!तवेदन
काया म/ आयोजनाको नामः
उपभो1ा स म!त/ सामुदा यक सं

काया म/ आयोजनाको लागत रकम †ः

F!तवेदन नं:

ा/ गै.स.स.को नामःअनुदान Fा” रकम †ः

F!तवेदन म!तः

स म!त गठन म!त

जनसहभा!गता रकम †ः

F!व धक मु^ाङकन बमोZजमको रकम

सं

अ? लागत सहभा!गता †ः

यो F!तवेदनको रकमः †

ब§क खाता नÛर

कायार… आदेश म!त

अ घlो अव ध सBको भु1ानी रकम

ब§कको नाम

कायसxd गनुपनJ म!त

भु1ानी šदन बाँक™ रकम

काय सxd भएको म!त

भु1ानी म!त

ा / स म!त दता म!तः

Zस

जनसहभागीता

.नं

सÛ’“त कामको

१

लागत अनुमान बमोZजमको
एकाइ
२

प रमाण
३

दर
४

Fा!व धक मु^ाङकन बमोZजमको

जBा
५

प रमाण
६

दर
७

जनसहभागीताबाट भएको कामको

जBा
८

प रमाण
९

दर
१०

जBा
११

तयार गनJको दNखतः

†जुगनJ Fा!व धकको दNखतः

Fमा_णत गनJको दNखतः

नामः

नामः

नामः

ठगानाः

ठगानाः

ठगानाः

म!तः

म!तः

म!तः
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खुद भु1ानी गनुपनJ
प रमाण

१२ १३=७˜१०

दर

जBा
१४ १५=१३*१४

कैeफयत
१६

उRेS
जनसहभा!गताबाट संचालन भएको आयोजना/ योजनामा खच भएका !बवरणका आधारमा सोधभना/ भु1ानी Fदान गन Fयोग ने F!तवेदन हो ।कूल लागत अनुमानको आधारमा भएको यथाथ काम र Yसमा जन
सहभा!गताको अंश एeकन गरी उपभो1ा माफत भएको कामको अ भलेखन राhi यस फारमको मूल उदेS हो ।
फाराम भनJ त रकाः
१ जनसहभा!गताबाट संचालन भएको आयोजना, योजनामा खच भएका !बवरणका आधारमा सोधभना/ भु1ानी Fा” गन Fयोग ने !बल हो ।
!नमाण सामा•ी जNै Zसमे`, छड, काठ , ढु €ा आदी Êाला दO अदO जBा मसल· सामान जNैः क!प, कलम, मZस, कागज आदी जनासहभा!गताबाट खच 2म सामा•ी Fा!ब धक मू^ाकंन खच स मOा
२ खच अ? !ब!बध शीषकमा राhे ।
३ महल नं ४ दे_ख ९सBको !ववरण उlे_खत प रमाण, दर, बमोZजम भनुपदछ
महल नं १० मा जनसहभागीता बाट भएको कामको प रमाण लेhiपदछ ।
महल नं ११ मा उ1 कामको दर लेhiपदछ ।
महल नं १२ मा जनसहभागीता बाट भएको कामको प रमाण र दरमा आधारमा जBा रकम लेhiपदछ ।
महल नं १३ मा जनसहभागीता बाट भएको कामको खुद भूकतानी ने प रमाण लेhiपदछ ।
महल नं १४ मा उ1 कामको दर लेhiपदछ ।
महल नं १५ मा जनसहभागीता बाट भएको कामको प रमाण र दरमा आधारमा जBा रकम लेhiपदछ ।
महल नं १६ मा केही कैeफयत भए लेhiपदछ ।
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६०० धरौटी स बि ध फारमह
फारम नं (६०१-६०८)
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संघ/ देश / थानीय तह
............... म%&ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
-यि.गत धरौटी खाता

म.ले.प.फारम नं: ६०१
सािबकको फारम नं: १७०

खाता पाना नं
धरौटी रा ने य /सं थाको नाम
मु य स पक य (सं थाको हकमा)
ठेगाना
पान नं
स पक फोन नं
इमेल

ब9क भौचर नं /
िमित गो7ारा भौचर नं रसीद नं
१
२
३

धरौटीको कार
धरौटीको युनतम अविध
कारोबार ह'ने ब(क खाता नं
ब(कको नाम र ठेगाना
रो+काको रकम
रो+काको कारण / योजन
रो+का अविध

योजन / िववरण
४

धरौटी ा2
संकेत न
3
५
६

कै िफयत

िफता

फ;य<ट रकम 3
सरद याहा

ज मा

७

८

९

बाँक6
१०

११

ज मा
तयार गन:को द तखतः
नामः
पदः
िमितः

मािणत गन:को द तखतः
नामः
पदः
िमितः

उ ेय
धरौटी स ब धी दािय=य कारोवारको अिभलेख गन: यो फारम तजुमा गNरएको हो ।
फारम भन त रकाः
१ धरौटी स ब धी दािय=य कारोवारको अिभलेख गन:
२ ठेकेदार तथा अ य यि वा िनकायको यि गत धरौटीको अिभलेखको लािग यस धरौटी खाताको योग गनुपछ ।
शुCमा धरौटी कु न यि वा िनकायले राखेको (कायालयमा बुझाएको) हो सो यि वा िनकायको नाम, उ धरौटी रा ने सं थाको स पक यि , ठेगाना, पान नं., स पक फोन नं. र
३ स पक इमेल ठेगाना ले नुपछ ।
४ =येक यि वा िनकायको धरौटीको यि गत खातालाई खाता पाना नं. १ बाट िसलिसलेबार Cपमा रा नुपछ ।
५ धरौटी कार मा धरौटीको योजन खुDने, जफत ह'ने वा नह'ने, काय स पादनको लािग वा अ य योजनको लािग के हो सो धरौटीको कार खुलाउनुपछ ।
६ धरौटीको युनतम अविधमा रािखएको धरौटी युनतम कित अविधस म रहने हो सो अविध उDलेख गनुपछ ।
७ कारोबार ह'ने ब(क खाता नं. मा धरौटी रािखएको कायालयको ब(क खाता नं. ले नुपछ ।
८ ब(कको नाम र ठेगाना मा धरौटी रािखएको ब(कको नाम र सो ब(कको शाखा रहेको ठेगाना उDलेख गनुपछ ।
९ महल १ मा धरौटी रािखएको िदनको िमित ले नुपछ ।
१० महल २ मा धरौटीको गोIारा भौचर नं. ले नुपछ ।
११ महल ३ मा धरौटी ािKको माLयम ब(क भौचर वा नगदी रसीद के हो सोको नं. ले नुपछ ।
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१२ महल ४ मा धरौटीको योजन उDलेख गनुपछ ।
१३ महल ५ मा धरौटीको संकेत नं. उDलेख गनुपछ । ज तैः ब(क Qयारे टीको ब(क Qयारे टी नं. भएको ज तै गरी कायालयले धरौटीको संकेत नं. रा न सिक छ ।
१४ महल ६ मा धरौटी ाK रकम ले नुपछ ।
१५ महल ७, ८ र ९ मा रािखएको धरौटी फRयSट भएमा सो िफता वा सदर याहा मLये कसरी फRयSट भयो सो Zमशः िफता रकम, सदर याहा रकम र ज मा जोड रकम ले नुपछ ।
१६ महल १० मा ाK धरौटी रकमबाट फRयSट भएको धरौटी घटाएर बाँक रहने रकम ले नुपछ ।
१७ महल ११ मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत ले नुपछ ।
१८ ज मा हरफमा रकमहCको जोड ज मा ले नुपछ ।
१९ यि गत धरौटी खाता तयार गन: तथा मािणत गन:ले आXनो नाम, पद र िमित लेखेर ह ताYर गनुपछ ।
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संघ/ देश / थानीय तह
............... म%&ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
गो7ारा धरौटी खाता

म.ले.प.फारम नं. ६०२
सािबकको फारम नं:११०

आिथक बषः

E. सं.
१

धरौटी राDने -य.6
/सं थाको नाम

फ;यौट
खाता पाना नं धरौटी ा2 3 िफता 3 सरद याहा 3 ज मा 3
२
३
४
५
६
७

कै िफयत
बाँक6
८

ज मा
तयार गन:को द तखतः
नामः
ठगानाः
िमितः

मािणत गन:को द तखतः

नामः
ठगानाः
िमितः

उ ेय
धरौटी स ब धी दािय=य कारोवारको एिककृ त अिभलेख गन: यो फारम तजमा
ु गNरएको हो ।
फारम भन त रकाः
१ धरौटी स ब धी दािय=य कारोवारको अिभलेख गन:
२ िविभ न धरौटीहCको अिभलेखको लािग यस धरौटी खाता योग गनुपछ ।
३ आिथक वषमा चालु आिथक वष ले नपु छ ।
४ महल १ मा िसलिसलेबार Zम सं या नं. ले नुपछ ।
५ महल २ मा धरौटी रा ने यि वा िनकाय(सं था)को नाम ले नुपछ ।
६ महल ३ मा धरौटी रा ने यि वा िनकायको यि गत धरौटी खाताको पाना नं. ले नुपछ ।
७ महल ४ मा ाK धरौटी रकम उDलेख गनुपछ ।
८ महल ५,६ र ७ मा Zमशः िफता रकम, सदर याहा रकम र ज मा रकम ले नुपछ ।
९ महल ८ मा फRय\ट ह'न बाँक रकम ले नुपछ ।
१० महल ९ मा कुनै कै िफयत भए सो कै िफयत ले नपु छ ।
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९

म.ले.प.फारम नं. ६०३
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ देश / थानीय तह
............... म%&ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:

धरौटीको ब9क नगदी िकताब /िहसाब खाता
..... साल ..... मिहना
नगद मौHदात
िमित भौचर नं.
१

२

िववरण
३

डेिबट

Eे िडट

४

५

ब9क मौHदात
चेक न बर/िवFुतीय
डेिबट Eे िडट
कारोवार संकेत
६

७

८

िविवध
कै िफयत
बाँक6

डेिबट

Eे िडट

९

१०

११

यो मिहनाको ज मा
गत मिहनास मको ज मा
हालस मको ज मा
उ ेय
धरौटीको ब(क वा नगद कारोवारको अव था िनय `ण गन यो फारम तजमा
ु गNरएको हो । धरौटी ब(क वा नगद कारोवारको अव था िनय `ण गन ।
फाराम भन त रकाः
१ धरौटीको ब(क वा नगद कारोवारको अव था िनय `ण गन यो फारम तजमा
ु गNरएको हो ।
२ धरौटीको ािK नगद वा ब(क कुन अव थामा ाK भएको हो र सो कायालयमा ािK भएको अव थाको िहसाब खाता हो ।
३ धरौटीको नगद तथा ब(क िहसाब खाता कुन साल र कुन मिहनाको लािग तयार गNरएको हो सो उDलेख गनपछ
ु ।
४ बजेट उपशीषक नं. मा आिथक संकेत तथा वग^करण अनस
ु ारको बजेट उपशीषक नं. ले नपु छ ।
५ महल १ मा धरौटीको भौचर राखेको िदनको िमित ले नपु छ ।
६ महल २ मा भौचर नं. उDलेख गनपछ
ु ।
७ महल ३ मा भौचरमा भएको कारोबारको संिYK िववरण ले नपु छ ।
८ महल ४ मा नगद ाK भएमा यस डेिवट महलमा ले नपु छ ।
९ महल ५ मा महल ४ को नगद रकम ब(क दािखला ह'दँ ा वा अ य कारणले तहबील नगद घट् ने भएमा यस महलमा Zे िडट गनपछ
ु ।
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१२

१०
११
१२
१३

महल ६ मा ब(कमा रकम ज मा ह'न आएमा यस डेिवट महलमा ले नपु छ ।
महल ७ मा ब(कमा ज मा भएको रकम घट् ने िZयाकलाप वा कारोबार गरेमा यस Zे िडट महलमा चढाउनपु छ ।
महल ८ मा ब(कमा नगद ज मा भएमा वा ब(क माफत कुनै भु ानी भएमा उ कारोबारको चेक नं. वा ब(क िवdतु ीय eा सफर नं. ले नपु छ ।
महल ९ मा ब(क मौfदातको डेिवट र Zे िडट महलको खदु ज मा रकम ले नपु छ ।

ु । यसमा नगद वा ब(क मौfदात महलमा डेिवट भएमा
१४ महल १० र महल ११ मा िविवध शीषकमा Zमशः डेिवट र Zे िडट गनको लािग योग गनपछ
यस िविवध महलमा Zे िडट गनपछ
ु र नगद वा ब(क महलमा Zे िडट भएमा यस िविवध महलमा डेिवट गनपछ
ु ।
१५ महल १२ मा िववरणहC अdाविधक गन: Zममा कुनै िमितको िववरणमा के ही कै िफयत ले नपु रेमा यस महललाई योग गनपछ
ु ।
१६ यो मिहनाको ज मा हरफमा यस मिहनाको स बि धत महलहCमा रहेको ज मा जोड रकम ले नपु छ ।
१७ गत मिहनास मको ज मा हरफमा गत मिहनास मको स बि धत महलहCको ज मा जोड रकम यहाँ सानपछ
ु / ले नपु छ ।
१८ हालस मको ज मा हरफमा यस मिहनाको ज मा रकम र गत मिहनास मको ज मा रकम जोडेर ले नपु छ ।
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संघ/ देश / थानीय तह
............... म%&ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बैक Xयाभूती (Bank Guarantee) अिभलेख खाता

म.ले.प.फारम नं: ६०४
सािबकको फारम नं: NA

कायालय कोड नं:

िमितः

ब9क
ब9क Kयारे%टी जारी
ठे केदार,
ठे Lका
बैक Kयारे%टीको
जमानत Kयारे%टी
E.सं. आ.व. -य.6 वा
स झौता
गन ब9कको नाम
कार
(Kयारे%टी) रकम
ठे गाना
सं थाको नाम
/पे क6 रकम*
न बर
१

२

३

४

५

६

७

८

याद थप पिछ
Kयारे%टी Kयारे%टी समा2 याद थप
याद समा2 हQने
जारी िमित
हQने िमित गरेको िमित
िमित
९

१०

११

१२

याद समा2 नहQदँ ै
फाँटबालाको
बैक Kयारे%टीको
सही
फुकुवा िमित
१३

कैिफयत

१४

१५

नोटः यी खाता performance gurantee, advance payment guranteeका लागी यसै ढाँचामा फरक फरक खाता तयार गन&पछ) ।
तयार गन:ः
दजाः
िमितः

वीकृ त गन:ः
दजाः
िमितः

उ ेय
ब(क जमानतको अिभलेख रा ने स झौता तथा कृ याकलापको काया वयन गदा ाK भएका =याभूितहC (Guarantee) को अिभलेख रा ने िनय `ण सिु नि|त गन। सं झैता शतको पालना परीYण र काय समापनको आIासन गन ।
Performance gurantee, advance payment guranteeका लागी यसै ढाँचामा फरक फरक खाता तयार गनपछ
ु ।
फारम भन त रकाः
१ स झैता तथा कृ याकलापको काय वयन गदा ाK भएका मोिवलाइजेशन गणु तर िनय `ण सिु नि|त गन। स झैता शतको पालना परीYण र काय समापनको आIासन गन
* ठे+का काय स पादन जमानत performance gurantee, पेxक रकम Advance payment का लागी उDलेख गनपन:
ु छ ।साथै यी खाता performance gurantee, advance payment guranteeका लागी यसै ढाँचामा
२ फरक फरक खाता तयार गनपछ
ु ।
३ कायालयले सावजिनक खNरद ऐन तथा िनयमावलीको hयव था अनC
ु प खNरद तथा िनमाण काय गराउँदा ठेकेदारबाट काय स झौता अवधी स मको लागी ब(क =यभूती िलनु पन: ह' छ ।
४ ठे+का पjा खNरद काय शC
ु भएपिछ वा नभइ ब(क जमानत प` (ब(क Qयारे टी) ाK भएमा =यसमा भएका हरेक बदु ा िसलिसलेवार भनु पदछ ।
५ ब(क =याभिु त जनु कायालयको लािग जारी गNरएको हो सो कायालयको संकेत नं. ले नपु छ ।
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६ महल १ मा िसलिसलेबार Zम सं या नं. ले नपु छ ।
७ महल २ मा कुन आिथक बष हो सो ले नपु छ ।
८ महल ३ मा ब(क =याभिु त िदने ठेकेदार वा फमको नाम ले नपु छ ।
९ महल ४ मा ब(क Qयारे टी (ब(क =याभिु त) को कार के हो सो खुलाउनपु छ । यसमा कारमा मोिवलाइजेसन, परफरमे स, िबड, आिद पदछन् ।
१० महल ५ मा ठे+का स झौता वा पेxक रकम कित हो सो उDलेख गनपछ
ु ।
११ महल ६ मा ब(क Qयारे टीको न बर ले नपु छ ।
१२ महल ७ मा ब(क Qयारे टीको रकम ले नपु छ ।
१३ महल ८ मा ब(क Qयारे टी जारी गन: बैकको नाम र ठेगाना उDलेख गनपछ
ु ।
१४ महल ९ मा Qयारे टी जारी भएको िमित ले नपु छ ।
१५ महल १० मा Qयारेि ट समाK ह'ने िमित ले नपु छ ।
१६ महल ११ मा याद थप गरेको भए सो याद थप भएको िमित ले नपु छ ।
१७ महल १२ मा याद थप पिछ उ Qयारे टीको याद समाK ह'ने अि तम िमित ले नपु छ ।
१८ महल १३ मा याद समाK नह'दँ ै ब(क Qयारे टी फुकुवा भएको भए सो िमित ले नपु छ ।
१९ महल १४ मा ब(क Qयारे टीको अिभलेख तथा ब(क Qयारे टी जाँच गन: फांटवालाको ह ताYर रा नपु छ ।
२० महल १५ मा कुनै कै िफयत भए सो ले नपु छ ।
२१ यस ब(क Qयारे टीको अिभलेख खाता तयार गन: र वीकृ त गन: कमचारीको नाम, पद र िमित लेखेर ह ताYर गनपछ
ु ।
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म.ले.प.फारम नं: ६०५
सािबकको फारम नं: N/A

संघ/ देश / थानीय तह
............... म%&ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
सरकारी िनकायले अ%य िनकायमा राखेको धरौटी खाता

खाता पाना नं
धरौटीको कार
धरौटीको युनतम अविध
कारोबार ह'ने ब(क खाता नं
ब(कको नाम र ठेगाना

धरौटी रािखने य /सं थाको नाम
मु य स पक य (सं थाको हकमा)
ठेगाना
पान नं
स पक फोन नं
इमेल

ब9क भौचर नं /
िमित गो7ारा भौचर नं रसीद नं
१
२
३

योजन / िववरण
४

संकेत न धरौटी रािखएको 3 िफता ा2 3
५
६
७

कै िफयत

फ;य<ट
खच 3

ज मा 3

८

९

ज मा
तयार गन:को द तखतः
नामः
पदः
िमितः

मािणत गन:को द तखतः
नामः
पदः
िमितः

उ ेय
सरकारी िनकायले अ य िनकायमा राखेको धरौटी ज तै धारा, टेिलफोन,सरकारी मु•ा आिदमा रािखने धरौटीको अिभलेख रा ने ।
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बाँक6
१०

११

फारम भन: तNरकाः
१ सरकारी िनकायले अ य िनकायमा रखोको धरौटी ज तै धारा, टेिलफोन,सरकारी मु•ा लगातमा रािखने धरौटीको अिभलेख रा ने ।
२
शुCमा धरौटी कु न यि वा िनकायमा राखेको (कायालयमा बुझाएको) हो सो िनकायको नाम, उ धरौटी रा ने सं थाको स पक ठेगाना, पान नं., स पक फोन नं. र स पक इमेल ठेगाना
ले नुपछ ।
३ =येक िनकायको धरौटीको यि गत खातालाई खाता पाना नं. १ बाट िसलिसलेबार Cपमा रा नुपछ ।
४ धरौटी कार मा धरौटीको योजन खुDने, जफत ह'ने वा नह'ने, काय स पादनको लािग वा अ य योजनको लािग के हो सो धरौटीको कार खुलाउनुपछ ।
५ धरौटीको युनतम अविधमा रािखएको धरौटी युनतम कित अविधस म रहने हो सो अविध उDलेख गनुपछ ।
६ कारोबार ह'ने ब(क खाता नं. मा धरौटी रािखएको कायालयको ब(क खाता नं. ले नुपछ ।
७ ब(कको नाम र ठेगाना मा धरौटी रािखएको ब(कको नाम र सो ब(कको शाखा रहेको ठेगाना उDलेख गनुपछ ।
८ महल १ मा धरौटी रािखएको िदनको िमित ले नुपछ ।
९ महल २ मा धरौटीको गोIारा भौचर नं. ले नुपछ ।
१० महल ३ मा धरौटी ािKको माLयम ब(क भौचर वा नगदी रसीद के हो सोको नं. ले नुपछ ।
११ महल ४ मा धरौटीको योजन उDलेख गनुपछ ।
१२ महल ५ मा धरौटीको संकेत नं. उDलेख गनुपछ । ज तैः ब(क Qयारे टीको ब(क Qयारे टी नं. भएको ज तै गरी कायालयले धरौटीको संकेत नं. रा न सिक छ ।
१३ महल ६ मा धरौटी रािखएको रकम ले नुपछ ।
१४ महल ७, ८ र ९ मा रािखएको धरौटी फRयSट भएमा सो िफता वा सदर याहा मLये कसरी फRयSट भयो सो Zमशः िफता रकम, सदर याहा रकम र ज मा जोड रकम ले नुपछ ।
१५ महल १० मा ाK धरौटी रकमबाट फRयSट भएको धरौटी घटाएर बाँक रहने रकम ले नुपछ ।
१६ महल ११ मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत ले नुपछ ।
१७ ज मा हरफमा रकमहCको जोड ज मा ले नुपछ ।
१८ यि गत धरौटी खाता तयार गन: तथा मािणत गन:ले आXनो नाम, पद र िमित लेखेर ह ताYर गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं. ६०६
सािबकको फारम नं:N/A

संघ/ देश / थानीय तह
............... म%&ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
सरकारी िनकायले अ%य िनकायमा राखेको धरौटीको गो7ारा खाता
आिथक बषः
धरौटी रािखएको
E. सं. सं थाको नाम
१

फ;य<ट
धरौटीको
िफता
ा2
3
खच 3
खाता पाना नं धरौटी रािखएको 3
योजन
२
३
४
५
६
७

कै िफयत
ज मा 3

बाँक6
८

९

१०

ज मा
तयार गन:को द तखतः
नामः
ठगानाः
िमितः

मािणत गन:को द तखतः
नामः
ठगानाः
िमितः

उ ेय
सरकारी िनकायले अ य िनकायमा रखेको धरौटी ज तै धारा, टेिलफोन,सरकारी मु•ा लगायतमा रािखने धरौटीको गोIारा अिभलेख रा ने । साथै यसै फारमको ढाँचा नेपाल
सरकारले राखेको धरौटीको ितवेन समेत तयार गन ।
फारम भन त रकाः
१ सरकारले िविभ न धरौटीहC रखेको अिभलेखको लािग यस धरौटी खाता योग गनुपछ ।
२ आिथक वषमा चालु आिथक वष ले नुपछ ।
३ महल १ मा िसलिसलेबार Zम सं या नं. ले नुपछ ।
४ महल २ मा धरौटी रा ने यि वा िनकाय(सं था)को नाम ले नुपछ ।
५ महल ३ मा धरौटी रा ने यि वा िनकायको यि गत धरौटी खाताको पाना नं. ले नुपछ ।
६ महल ४ मा ाK धरौटी रकम उDलेख गनुपछ ।
महल ५ मा ाK धरौटीको योजन उDलेख गनुपछ ।
७ महल ६,७ र ८ मा Zमशः िफता रकम, सदर याहा रकम र ज मा रकम ले नुपछ ।
८ महल ९ मा फRय\ट ह'न बाँक रकम ले नुपछ ।
९ महल १० मा कु नै कै िफयत भए सो कै िफयत ले नुपछ ।
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संघ/ देश / थानीय तह
............... म%&ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
धरौटीको िवgीय िबवरण
२०........ साल .......... महीना (मािसक / बािषक)
१. आ दानी
क. गत मिहना/ आ.ब.को धरौटी मौfदात
ख. चालु मिहना/ आ.ब.को ाK भएको धरौटी
ज मा

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

ज मा

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

२. खच
क. चालु मिहना/ आ.ब.को िफता भएको धरौटी
ख. चालु मिहना/ आ.ब.को सदर याहा भएको धरौटी
३. eे ता अनुसारको बाँक6 (१-२)
क. नगद
ख. ब(क
ज मा
४. ब9क अनुसारको धरौटी मौHदात
५. फरक (३-४)
६. फरक पनाको कारण

तयार गन:को द तखतः
नामः
पदः
िमितः
नोटः सरकारले रा ने धरौटीका लागी यही ढाँचामा ितबेदन गनुपदछ ।

म.ले.प.फारम नं: ६०७
सािबकको फारम नं:१९, १९४

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

मािणत गन:को द तखतः
नामः
पदः
िमितः

उ ेय
कायालयमा ाK भइ रहेको धरौटी रकमको आ दानी तथा सदर याहा भइ बाँक धरौटीको ि थित देखाउने यो मा के वारी तथा िव€ीय
िबवरणको फारम हो ।
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फारम भन त रकाः
१ धरौटीको िव€ीय िववरण =येक मिहनाको लािग तयार गनपछ
ु । िव€ीय िववरणको अविध ाय एक वषको ह' छ ।
२ गत मिहना/ आ.ब.को धरौटी मौfदात मा अिघDलो मिहना वा अिघDलो आय वषस मको धरौटी रकम (अDया रकम) ले नपु छ ।
३ चालु मिहना/ आ.ब.को ज मा भएको धरौटी मा यस मिहना वा यस वषमा ाK भएको ( ािK धरौटी) रकम उDलेख गनपछ
ु ।
४ चालु मिहना/ आ.ब.को िफता भएको धरौटी मा यस मिहना वा यस वषमा िफता भएका ज मा धरौटी रकम उDलेख गनपछ
ु ।
५ चालु मिहना/ आ.ब.को सदर याहा भएको धरौटी मा यस मिहना वा यस वषमा जफत भई सदर याहा भएको ज मा रकम
ले नपु छ ।
६ ‚े ता अनस
ु ारको बाँक हरफ िभ` नगद र ब(क दईु हरफ ह' छन् । यस मिहना वा यस वषको ज मा ािK भएको रकमबाट यस
मिहना वा यस वषको ज मा खच धरौटी रकम घटाएर बाँक रहने नगद तथा ब(क बाँक रकम स बि धत थानमा ले नपु छ ।
७ ब(क अनस
ु ारको धरौटी मौfदात मा धरौटी रकम ‚े तामा जे भएपिन ब(क मौfदात फरक ह'न स+ने भएकोले धरौटीको ज मा ब(क
उDलेख गनपछ
ु ।
८ फरक हरफमा ‚े ताको ज मा बाँक रकमबाट ब(क मौfदात ज मा रकम घटाउँदा आउने रकम ले नपु छ । यस फरक हरफमा
शू य रकम आउनपु छ, यिद कुनै रकम भएमा सो को कारण ६ नं महलमा खल
ु ासा गनपछ
ु ।
९ यस धरौटीको िव€ीय िववरण तयार गन: तथा मािणत गन: कमचारीले आXनो नाम, पद र िमित लेखेर ह ताYर गनपछ
ु ।
१० सरकारhारा रािखएको धरौटीको आिथक िववरण तयार गदा आ दनी ख•डमा धरौटी िफता िववरण रा ने तथा खच ख•डमा
धरौटी रािखएको िववरण रा ने । र आव यक भएमा ब(क सँगको िववरण सँग िभडान गन: ।

Page 281

म.ले.प.फारम नं: ६०८
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ देश / थानीय तह
............... म%&ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
सरकारhारा िदइएको Xयाभूतीको अिभलेख खाता
कायालय कोड नं:

आ.व.

E.सं.

आ.व.

सं थाको नाम

Kयारे%टीको िदनुको
कारण

Kयारे%टी िदने
सरकारको तह

१

२

३

४

५

Kयारे%टीको Kयारे%टी
कार
न बर
६

७

Kयारे%टी
रकम
८

Kयारे%टी जारी
Kयारे%टी जारी Kयारे%टी समा2
गन ब9क वा
िमित
हQने िमित
सं था
९
१०
११

याद थप
गरेको िमित

याद थप पिछ याद फाँटबालाको
समा2 हQने िमित
सही

१२

१३

तयार गन:ः
दजाः

वीकृ त गन:ः
दजाः

िमितः

िमितः
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१४

कैिफयत
१५

उ ेय
सरकारƒारा िदइएको =याभिु त लगायतका िवषयको गोIारा अिभलेख रा ने ।
फारम भन त रकाः
सरकारƒारा रािखएको =याभिु त लगायतका िवषयको गोIारा अिभलेख खाता हो । (ज तैः बायस
ु ेवा िनयमलाइ हवाइ जहाज िक न सरकार जमानत ब दछ )
१ सरकारले आव यकता अनC
ु प कुनै िनि|त कायका वा स झौता अवधी स मको लागी ब(क लगायत अ य =यभूती िदनु पन: ह' छ ।
२ महल १ मा िसलिसलेबार Zम सं या नं. ले नपु छ ।
३ महल २ मा लागू ह'ने आिथक बष ले नपु छ ।
४ महल ३ मा ब(क =याभिु त ाK गन: सं था, िनकाय वा कायालयको नाम ले नपु छ ।
५ महल ४ मा Qयारे टी ( =याभिु त) िदनक
ु ो कारण ले नु पदछ ।
६ महल ५ मा Qयारे टी िदने िनणय गरेको सरकारको कुन िनकायको कुन तहको िनणयबाट भएको हो सो ले नपु छ ।
७ महल ६ मा Qयारे टी ( =याभिु त) को कार के हो सो खल
ु ाउनपु छ ।
८ महल ७ मा ब(क Qयारे टीको न बर ले नपु छ ।
९ महल ८ मा Qयारे टी रकम कित हो सो उDलेख गनपछ
ु ।
१० महल ९ मा ब(क Qयारे टी जारी गन: हकमा बैकको नाम र ठेगाना उDलेख गनपछ
ु ।
११ महल १० मा Qयारे टी जारी भएको िमित ले नपु छ ।
१२ महल ११ मा Qयारेि ट समाK ह'ने िमित ले नपु छ ।Qयारे टीको अविध ले नपु छ । यसमा कित मिहना वा कित वष समेत ले नपु छ ।
१३ महल १२ मा याद थप गरेको भए सो याद थप भएको िमित ले नपु छ ।
१४ महल १३ मा याद थप पिछ उ Qयारे टीको याद समाK ह'ने अि तम िमित ले नपु छ ।
१५ महल १४ मा ब(क Qयारे टीको अिभलेख तथा ब(क Qयारे टी जाँच गन: फांटवालाको ह ताYर रा नपु छ ।
१६ महल १५ मा कुनै कै िफयत भए सो ले नपु छ ।
१७ यस ब(क Qयारे टीको अिभलेख खाता तयार गन: र वीकृ त गन: कमचारीको नाम, पद र िमित लेखेर ह ताYर गनपछ
ु ।
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७०१ देिख ऋण फारमह
फारम नं (७०१-७०९)
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म.ले.प.फारम नं: ७०१
सािबकको फारम नं:५८, ५९, ७५, ७६

नेपाल सरकार
संघ/ देश / थानीय तह
............... म23ालय / िवभाग / काया8लय
काया8लय कोड नं.:
आ2तरीक/वैदेिशक ऋण ा<ी खाता
ऋण संकेत नं ............. (ऋण दायक सं थाको)
ऋण संकेत नं. ................(आ त रक योजन)
ऋण दायक सं थाको नाम
ऋण दायक सं थाको िकिसमः ि प ीय /बह$प ीय /अ य
स&झौता रकमः ................. (स&झौता म*ु ामा)
स&झौता म*ु ाः
ा< िमित
(Disbursement
date)

ा< संकेत नं
/ भौचर नं

आयोजना

१

२

३

खाता पाना नं

िववरण
४
अ*या

ा< रकम
(स झौता मु ा)

कारोवार
मु ाको नाम

ा< रकम
(कारोवार मु ा)

५

६

७

ज मा ……………..

……………..
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ा< िमितको िविनमय
हाल स म ा< रकम
ा< रकम
दर (नेपाली
(नेपाली पैया) स झौता मु ामा नेपाली पैयामा
मु ा/कारोवार मु ा)
८

९

१०
…………..

…………….. ……………..

११
…………..

……………..

कै िफयत
१२

उMेNय
आ त रक तथा बैदेिशक ऋणलाइ: ऋण स&झौता अनस
ु ार खातामा चढाउने, अवधी यिकन गनQ, िबिनमय दरको योग गरी नेपाली Hपैयामा दाियJव गणना गनQ र सो को बाँकRलाइ: अEया गरी िनय Sण गनQ उदेTयले यो फारामको तज: मु ा
ग रएको हो । आ त रक ऋण खाताका लािग यसै ढाँचा योग गन: पु द: छ ।
फारम भनO तPरकाः
१ ऋणको 6यि7गत ऋण नं. अनस
ु ारको अिभलेख खाताको लािग यस अिभलेख खाताको योग गन: पु छ: । यो फारम आ त रक तथा बैदेशीक दवु ैमा लागी योग गन: सिकनेछ ।
२ यसमा शH
ु मा ऋण नं., ऋण दायक सं थाको नाम, ऋण दायक सं थाको ऋण नं., ऋणको कार (आ त रक/बैदेिशक), ऋण दािखला भएको बLकको नाम र बLकको खाता नं. खल
ु ाउनपु छ: ।
३ महल १ मा ऋण ाB भएको िमित उEलेख गन: पु छ: ।
४ महल २, ३, ४, ५, ६ र ७ मा Gमशः ाB/िनकासाको संकेत नं., िववरण, ऋण िनकासा भएको म*ु ाको नाम, िनकासा भएको बैदेिशक म*ु ामा रकम, ऋण बLक ज&मा भएको िमितको िविनमय दर र ऋण िनकासा
भएको िनकासा रकम नेपाली म*ु ामा उEलेख गन: पु छ: ।
५ महल ८ र ९ मा हाल स&म ाB ऋण रकम Gमशः स&झौता म*ु ामा र नेपाली Hपैयाँमा उEलेख गन: पु छ: । यसमा Jयेक करोबारको जोड ज&मा ग र छ ।
६ महल १० मा कुनै कै िफयत भएमा सो कै िफयत उEलेख गन: पछ: ।
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नेपाल सरकार
संघ/ देश / थानीय तह
............... म23ालय / िवभाग / काया8लय
काया8लय कोड नं.:
आ2तरीक/बैदेिशक ऋण भुSानी खाता

म.ले.प.फारम नं: ७०२
सािबकको फारम नं:५८, ५९, ७५, ७६

ऋण संकेत नं ............. (ऋण दायक सं थाको)
ऋण संकेत नं. ................(आ त रक योजन)
ऋण दायक सं थाको नाम
ऋण दायक सं थाको िकिसमः ि प ीय /बह$प ीय /अ य
स&झौता मु*ाः
भुSानी रकम (स झौता मु ा)
भुSानी िमित
(Payment
date)

संकेत नं /
भौचर नं

िववरण

१

२

३

भुSानी रकम (कारोवार मु ा)

साँवा

Uयाज

ितवVता
शु*क

अ2य

कारोवार
मु ाको नाम

४

५

६

७

८

साँवा

Uयाज

९

१०

भुSानी िमितको
िविनमय दर
अ2य
ितवVता
(कारोवार
(जPरवाना
शु*क
आदी..) मु ा/नेपाली मु ा)
११

१२

१३

भुSानी रकम (नेपाली मु ा)

हालस मको भुSानी रकम (स झौता मु ा)

हालस मको भुSानी रकम (नेपाली मु ा)

साँवा

Uयाज

ितवVता
शु*क

अ2य

साँवा

Uयाज

ितवVता
शु*क

अ2य

साँवा

Uयाज

ितवVता
शु*क

अ2य

१४

१५

१६

१७

१८
…..

१९
…..

२०
…..

२१
…..

२२
…..

२३
…..

२४
…..

२५
…..

अ*या

ज मा
उMेNय
ऋण भु7ानीको अिभलेख राUनु । आ त रक / बैदेिशक ऋणलाइ: ऋण स&झैता अनुसार खातामा चढाउने, अवधी एिकन गनQ, िबिनमय दरको योगले नेपाली Hपैयामा दाियJव गणना गनQ र सो को बाँकRलाइ: अEया गरी िनय Sण गनQ उदेTयले यो फारामको तजु:मा ग रएको हो ।
फारम भनO तPरकाः
१ ऋणको 6यि7गत ऋण नं. अनुसारको अिभलेख खाताको लािग यस अिभलेख खाताको योग गनु:पछ: ।
२ यसमा शुHमा ऋण नं., ऋण दायक सं थाको नाम, ऋण दायक सं थाको ऋण नं., ऋणको कार (आ त रक/बैदिशक), ऋण दािखला भएको बLकको नाम र बLकको खाता नं.
े
खुलाउनुपछ: ।
३ महल १ मा ऋण भु7ानी भएको िमित उEलेख गनु:पछ: ।
४ महल २ र ३ मा संकेत नं वा भौचर नं लेUनु पद: छ र िववरण लेUनुपद: छ ।
५ महल ४, ५, ६ र ७ मा Gमशः स&झौता मु*ामा साँवा, 6याज, शुEक तथा अ य िववरण उEलेख गनु:पछ: । अ य िववरणमा ज रवाना लगायत अ यS नपरेको कु राहHको भु7ानी रकम लेUनुपनQछ । अ य महलमा लेिखएको भु7ानी योजन एवं सोको पुV्याइ: लाइ: कै िफयत महलमा उEलेख गनु:पनQछ ।
६ महल नं ८ मा कारोवार मु*ाको नाम लेUनु पद: छ ज तै SDR, USD आदी
७ महल ९, १०, ११ र १२ मा Gमशः स&झौता मु*ामा साँवा, 6याज, शुEक तथा अ य िववरण उEलेख गनु:पछ: ।
८ महल नं १३ मा भु7ानी िमितको कारोवार मु*ाको िविनमय दर लेUनु पद: छ । भु7ानीका समयमा ख रद िविनमय दर लेUनुपद: छ ।
९ महल १४, १५, १६ र १७ मा Gमशः नेपाली मु*ामा साँवा, 6याज, शुEक तथा अ य िववरण उEलेख गनु:पछ: ।
१० महल १८,१९, २०, र २१ मा Gमशः स&झौता मु*ामा साँवा, 6याज, शुEक तथा अ यको हालस&मको भु7ानी रकम उEलेख गनु:पछ: ।
११ महल २२,२३, २४, र २५ मा Gमशः नेपाली मु*ामा साँवा, 6याज, शुEक तथा अ यको हालस&मको भु7ानी रकम उEलेख गनु:पछ: ।
१२ महल २६ मा के ही कै िफयत भए लेUनुपद: छ ।
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कै िफयत

२६

नेपाल सरकार
संघ/ देश / थानीय तह
............... म23ालय / िवभाग / काया8लय
काया8लय कोड नं.:
ऋण अिभलेख खाता
ऋण संकेत नं ............. (ऋण दायक सं थाको)
ऋण संकेत नं. ................(आ त रक योजन)
ऋण दायक सं थाको नामः

शु^

थप

खाता पाना नं
किमटमे ट शुEकः ला]ने/नला]ने
किमटमे ट शुEकको दरः
किमटमे ट शुEक ला]न शु^ ह$ने िमितः
ऋणको योजनः
ऋण योग गनQ सं थाः
स&झौता िमितको िविनमय दरः

ऋण भावकारी ह$ने िमितः
ऋण ाB ह$न व द ह$ने िमितः
साँवा भु7ानी िमितः क) पिहलो िक ता ..........
ख) अि तम िक ता .........
साँवा भु7ानी ह$ने िदनह^ः ..........
6याज भु7ानी ह$ने िदनह^ः ..........

ऋण दायक सं थाको िकिसमः ि प ीय /बह$प ीय /अ य
स&झौता मु*ाः
कारोवार मु*ाः
स&झौता रकमः

म.ले.प.फारम नं: ७०३
सािबकको फारम नं: ७५

घट

स&झौता मु*ामा
ज&मा

`ेस अविधः
6याजदरः

क) `ेस अविध ..........
ख) `ेस अविधपिछ .........
ज&मा िक ता संUयाः

स&झौता िमितः

(स&झौता मु*ामा)
िमित

भौचर नं

िववरण

१

२

३

ऋण िलएको
आयोजना / काय8Zम
४

रकम
५

िक ता नं
६

भुSानी गPरएको रकम
साँवा Uयाज ितवVता शु*क अ2य
७
८
९
१०

ज&मा
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समायोजन
११

ितन8 बाँक[ ऋण चढाउनेको सही
१२=५b७

१३

मािणत
कै िफयत
गनOको सही
१४

१५

ऋण भुSानी तािलका (स झौता मु ा)
भु7ानी गनु:पनQ
िमित
१

ऋण रकम

िक ता नं

२

३

िक ता रकम
साँवा
४

6याज रकम
6याज
५

उMेNय
यस फारमले Jयेक ऋण नं. अनुसारको ऋणको भु7ानी िक ता, साँवा र gयाज रकमको कु न कु न िमितमा भु7ानी गनु: पनQहो सो िबवरण उपलgध गराउने उhेTयले तयार ग रएको छ ।
फाराम भनO तPरकाः
१ यस फारममा मािथEलो खcडले ऋणको िववरण िदने, िबचको खcडले खाताको िववरण िदने र अ तमा ऋणको भु7ानी तािलका रािखएको छ ।
२ नेपाल सरकारको Jयेक एउटा आ तरीक/वैदेशीक ऋणको लािग एउटा खाता राUनुपछ: ।
३ िसलिसलेबार ह$ने गरी ऋणको अिभलेख खाता पाना नं. राUनुपछ: । खाता पाना नं. १ बाट शुH गरी िसलिसलेबार राUनुपछ: ।
४ यसमा ऋणको तोिकएका िव तृत िववरणहH उEलेख गनु:पछ: ।
५ महल १ मा ऋण िलएको िमित लेUनुपछ: ।
६ महल २, ३ मा भौचर नं लेUनुपछ: र सो भौचरको िववरण लेUने ।
७ महल ४ मा ऋण योग ह$ने काय: Gम, अयोजनाको िववरण लेUनुपद: छ । महल नं ५ मा ज&मा ऋण रकम लेUनुपद: छ ।
८ महल ६ मा ऋणको कित िक तामा उ7 ऋण बुझाउने हो सो लेUनुपछ: । ज तैः ऋण ५० िक तामा बुझाउने भए सबै ५० िक ताको िववरण र कित औ ँ िक ताको िववरण हो सो सबै लेUनुपछ: ।
९ महल ७, ८ ९ र १० मा िक ता रकममा ह$ने साँवा, 6याज रकम, ितबfता शुEक तथा अ य रकम हH तथा सो को ज&मा रकम लेUनुपछ: ।
१० महल ११ मा सामायोजन ह$ने ज&मा रकम लेUनुपछ: ।
११ महल १२ मा ऋण िलएको बाट साँवा भु7ान ग र बाँकR रहेको बाँकR ऋण लेUनुपद: छ ।
१२ महल १३ मा चढाउनेको सही र महल १४ मा मािणत गनQको सिह गनु:पद: छ ।
१३ महल १५ मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत खुलाउनुपछ: ।
१४ भु7ानी तािलकामा तोिकए बमोिजमको तािलक गणना ग र िववरण भनु:पद: छ ।
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नेपाल सरकार
संघ/ देश / थानीय तह
............... म23ालय / िवभाग / काया8लय
काया8लय कोड नं.:
ऋण वाहको अिभलेख
……. स मको
ऋण संकेत नं.

१

ऋणदाता

ऋण योग गनO
काया8लयको नाम

स झौता मु ा

शु मौcदात

२

३

४

५

म.ले.प.फारम नं: ७०४
सािबकको फारम नं: NA

ऋण रकम (स झौता मु ा)
समायोजन
यस अविधको
ाि<
भुSानी
६
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७

८

अि2तम
मौcदात

िविनमय दर
(नेपाली मु ा/स झौता मु ा)

९=६+७-/+८

१०

ऋण रकम
(b)

कै िफयत

११=९*१०

१२

उMेNय
ऋण स&झैता अनुसार ाB ग रएको रकम कु न काया: लय तथा आयोजनाको लािग योग ग रएको हो सो को िबवरण उपलgध गराउने फारम हो । आ तरीक/बैदेशीक ऋण ाB भए पkात उ7 ऋण अ य िनकायहHलाइ: ऋण वाह (Loan
disbursement)को अिभलेख राUन यस ऋण वाह िववरण फाराममा राUनुपछ: ।
फाराम भनO तPरकाः
१ आ तरीक/बैदेशीक ऋण ाB भए पkात उ7 ऋण अ य िनकायहHलाइ: ऋण वाह (Loan disbursement)को अिभलेख राUन यस ऋण वाह िववरण फाराममा राUनुपछ: ।
२ महल १ मा ऋणको स&झौता नं. लेUनुपछ: ।
३ महल २ मा ऋण दान गनQ सं थाको नाम लेUनुपछ: ।
४ महल ३ मा ऋण योग गनQ काया: लयको नाम लेUनुपछ: । यसमा ऋण के *ीय िनकायले िलएको ह$ छ तर ऋणको योग खच: गनQ अ य िनकायले गद: छन् ।
५ महल ४ मा ऋण ाB गरेको मु*ा कु न हो सो लेUनुपछ: ।
६
महल ५ देिख ९ स&म Gमशः शुH ऋण रकम, यस अविधको थप रकम (ऋण ािB), यस अविधको घट रकम (ऋण भु7ानी), अि तम मौyदात ऋण (महल ६+७b/+८), ऋणमा समायोजन र समायोजन पिछको अि तम मौyदात
रकम उEलेख गनु:पछ: ।
७ महल १० मा िवदेशी मु*ाको िविनमय दर उEलेख गनु:पछ: ।
८ महल ११ मा वाह भएको ऋण रकम नेपाली मु*ामा लेUनुपछ: ।
९ महल १२ मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत उEलेख गनु:पछ: ।
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नेपाल सरकार
संघ/ देश / थानीय तह
............... म23ालय / िवभाग / काया8लय
काया8लय कोड नं.:
आ2तरीक/बैदेिशक ऋण गोeारा ितवेदन

ऋण
ऋण संकेत
अिभलेख
नं.
खाता नं
१

२

ऋणदाता

३

स झौता
मु ा कल वीकत ऋण
ु
ृ
िसमा
४

५

स झौता मु ामा
हाल स म ा< हाल स म
ऋण रकम
भS
ु ानी रकम
६

७

म.ले.प.फारम नं: ७०५
सािबकको फारम नं: NA

ितन8 वाँक[ ऋण रकम
िविनमय दर
(नेपाली
म
ा/स
झौता मु ा) स झौता म ा
ु
समायोजन
ने b
ु
८

ज माः
नोटः यसै ढाँचामा अ त रक ऋणको गो ारा ितवेदन गन#ुपद# छ ।
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९

१०=६-७+-८

११=१०*९

ऋण सीमा अनुसार िलन वाँक[
ऋण रकम
स झौता मु ा

ने b

१२=५-६

१३=९*१२

उMेNय
नेपाल सरकारको आ त रक तथा बैदेिशक ऋणको एकRकृ त ितवेदनको लािग यस फाराम तयार ग रएको हो ।
फाराम भनO तPरकाः
१ सरकारको ऋणको एकRकृ त ऋणको अव थाको लािग यस ितवेदन फाराम योग गन: पु छ: ।
२ यसमा चालु आिथ: क वष: तथा तयार ग रएको मिहना लेUनपु छ: ।
३ महल १ र २ मा Gमशः नेपाल सरकारको ऋण नं. र ऋण अिभलेख खाता नं. लेUनपु छ: ।
४ महल ३ मा ऋण दायक सं थाको नाम लेUनपु छ: ।
५ महल ४ मा ऋणको स&झौता मु*ाको नाम लेUनपु छ: ।
६ महल ५, ६, ७ मा स&झौता मु*ामा कुल वीकृ त ऋणको िसमा, हाल स&म ाB रकमर हाल स&म भ7
ु ानीको िववरण लेUने
७ महल ८ मा कुनै समायोजन भए सो लैखनपु द: छ ।
८ महल ९ मा ितवेदन िमितको िविनमय दर उEलेख गनQ ।
९ महल १०, ११ मा ितन: बाँकR ऋण उEलेिखत महलहH जोड घटाउ गरी लेUनपु द: छ ।
१० महल १२, १३ मा सीमा अनस
ु ारको ऋण सीमा उEलेख गन: पु द: छ, यसले नेपाल साव: जिनक ेS लेखामानले तोके को तुतीलाइ: अनपु ालन गद: छ ।
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नेपाल सरकार
संघ/ देश / थानीय तह
............... म23ालय / िवभाग / काया8लय
काया8लय कोड नं.:
iेजरी िबल स ब2धी ऋण खाता

अविध/िक iेजरी
िसम िबल न.
१

२

िववरण
३

िनkकाशन
भुSानी
िमित िदनुपनO िमित
४

५

शुb मौcदात
ऋण रकम
६

सो मfये
साँवा
७

यस आिथ8क वष8मा नयाँ िनkकासन
िड काउgट ऋण रकम
रकम
८
९

सो मfये
साँवा
१०

िड काउgट
रकम
११

म.ले.प.फारम नं: ७०६
सािबकको फारम नं: ३७

यस आिथ8क वष8मा भुSानी
ऋण रकम
१२

सो मfये
साँवा
१३

िड काउgट
रकम
१४

आिथ: क बष: ः..........................
ऋणको अि2तम मौcदात

समायोजन
ऋण रकम
१५

सो मfये साँवा
१६

िड काउgट
रकम
१७

उMेNय
|ेजरी िबEसको माˆयमबाट ाB ऋण रकमको िव तृत अिभलेख राUने उhेTयले यस फाराम तयार ग रएको हो ।
फाराम भनO तPरकाः
१ यस खातामा |ेजरी िवEस तथा ऋण खातामा सरकारले जारी गरेका |ेजरी िवEसहHको अिभलेख राUनुपछ: । यसले Rollover को Track गन: सिक छ ।यसलाइ: आिथ: क बष: अनुसार आविधक गद‚ जानुपछ: ।
२ महल १, २, ३, ४ र ५ मा जारी गरेको |ेजरी िवल नं वा अविध ज तै Tb30, Tb90 आदी., |ेजरी िवलको 6यहोरा (िववरण), |ेजरी िवल िन†काशन ग रएको िमित, |ेजरी िवलको अविध र भु7ानी िदनुपनQ अि तम िमित लेUनुपछ: ।
३ महल ६, ७ र ८ मा |ेजरी िवEसको शुH मौyदात (ऋण,6याज र िड काउ ट) रकम उEलेख गनु:पछ: । Intrest based T bills मा ऋण रकम नै साँवा ह$ छ, र िड काउनट शु य ह$ छ ।
४ महल ९, १० र ११ मा यस आ.वमा नँया िन कासन भएको रकम ऋण , 6याज रकम र िड काउ ट उEलेख गनु:पछ: ।
५ महल १२, १३ र १४ मा यस आ.व.मा भु7ानी भएको रकम (ऋण रकम), 6याज रकम र िड काउ ट रकम उEलेख गनु:पछ: ।
६ महल १५, १६ र १७ मा कु नै समायोजन भएमा |ेजरी िवलको समायोजन रकम (ऋण रकम), 6याज रकम र िड काउ ट रकम उEलेख गनु:पछ: ।
७ महल १८, १९ र २० मा |ेजरी िवलको अि तम मौyदात रकम Gमश ऋण, 6याज र िड काउ ट रकम लेUने।
८ महल २१ मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत खुलाउनुपछ: ।

Page 294

ऋण
रकम
१८

सो मfये साँवा
१९

िड काउgट
रकम
२०

कै िफयत

२१

म.ले.प.फारम नं: ७०७
सािबकको फारम नं: NA

नेपाल सरकार
संघ/ देश / थानीय तह
............... म23ालय / िवभाग / काया8लय
काया8लय कोड नं.:
सरकारी ऋणप3को खाता
िस नं
१

ऋणप3को
िकिसम

ऋण संकेत नं

िन काशन िमित ऋण भुSानी
गनO िमित

२
३
४
िवकास ऋणपS (Development Bond)
Sub total

५

lयाजदर

ऋणको शुb
मौcदात

६

७

यस आिथ8क वष8को
नयाँ िनkकासन साँवा भुSानी Uयाज भुSानी
८

राि†|य ऋणपS (National Bond)
Subtotal

ज&मा
उMेNय
सरकारको ऋणपSको िव तृत अिभलेख राUने उhेTयले यस फाराम तयार ग रएको हो ।
फाराम भनO तPरकाः
१ यसमा सरकारी ऋणपSहHको अिभलेख राUनुपछ: । यस खातालाइ: Jयेक आिथ: क बष: अनुसार अˆयाविधक गद‚ लैजानुपछ: ।
२ सरकारी ऋणपSको अविधको आधारमा ऋणपSहHको अिभलेख राUनुपछ: ।
३ महल १ मा Gम संUया लेUनुपछ: ।
४ महल २ मा जारी ग रएको ऋणपSको िकिसम लेUनुपद: छ ज तै िवकास ऋणपS, राषि|य ऋण पS आदी. लेUनुपछ: ।
५ महल ३ मा जारी ग रएको सरकारी ऋणपSको नं. लेUनुपछ: ।
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९

१०

आिथ: क वष: ः ………..
समायोजन ऋणको अि2तम मौcदात कै िफयत
११

१२=७+८b९+b११

१३

६ महल ४ र ५ मा ऋणपS िन कासन िमित र चु7ा ह$ने िमित लेUनुपछ: ।
७ महल ६ मा ऋणपSको 6याजदर र प रवत: न भएको 6याजदर लेUनुपछ: ।
८ महल ७ मा ऋणपSको शुH जारी ग रएको मौyदात लेUनुपछ: ।
९ महल ८, ९ र १० मा यस अिथ: क बष: नँया िन†कासन, साँवा भु7ानी र 6याज भु7ानीको िववरण लेUनुपद: छ ।
१० महल ११ मा कु नै समायोजन भए सो लेUनुपद: छ ।
११ महल १२ मा कायम भएको अि तक मौyदात लेUनुपद: छ ।
१२ महल ९ मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत खुलाउनुपछ: ।
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नेपाल सरकार
संघ/ देश / थानीय तह
............... म23ालय / िवभाग / काया8लय
काया8लय कोड नं.:
अ2तर सरकारी ऋण खाता

म.ले.प.फारम नं: ७०८
सािबकको फारम नं: NA

ऋण िलए/िदएको सरकारको संकेत
ऋण िलए/िदएको सरकारको नाम

िमित
१

भौचर नं
२

खाता पाना नं
आिथ: क बष: ः.............

ऋणको िववरण
३

ऋण संकेत नं
४

Uयाज दर
५

अविध
देिख स म
कार
६
७

ऋण कायम
िलएको
िदएको
८
९

िफता8
िदएको

िलएको
१०

११

बाँक[
िदएको

िलएको
१२

१३

१४

ज मा
उMेNय
एक सरकारले अकŒ तहको सरकारलाइ: ऋण िदँदा रािखने खाता हो । अ तर सरकार बीचको सापटी स&ब धी रकम काया: लयगत/िनकायगत चढाउने र यस िकिसमको सापटी काया: लयको आŽनै र ह ता नत रत सापटी भए सो समेतको िबवरण
ितबेदन गनQ उदेTयले यो फारामको तजु:मा ग रएको हो ।
फारम भनO तPरकाः
१
नेपाल सरकारको संघीय सरकारले अ य देश सरकार वा एक देश सरकारले अकŒ देश सरकारलाई वा थानीय सरकार (नेपाल िभSका सबै कारका संघीय, देश र थानीय सरकार)को अ तर सरकारी ऋणको ह ता तरणलाई
यसै फाराममा रहेर अिभलेख राUनुपछ: । यस खातालाइ: Jयेक आिथ: क बष: अनुसार अˆयाविधक गद‚ लैजानुपछ: ।
२ यस खाताको अिभलेख राUदा िसलिसलेबार खाता पाना नं. राUनुपछ: ।
३ यसमा खाता रािखएको चालु आिथ: क वष: लेUनुपछ: र ऋण िलए /िदएको सरकारको नाम र संकेत नं. लेUनुपछ: ।
४ महल १ र २ मा ऋणको कारोबार भएको िमित र सोको भौचर नं. उEलेख गनु:पछ: ।
५ महल ३ र ४ मा Gमशः ऋणको 6यहोरा (िववरण) र ऋणको संकेत नं. लेUनुपछ: ।
६ महल ५ र ६ मा ऋणको 6याज दर र सोको कार उEलेख गनु:पछ: ।
७
महल ७ देिख १४ स&ममा ऋणको अविध (कु न िमित देिख कु न िमित स&म), कायम भएको ऋण (ऋण Page
िलएको वा297
िदएको), ऋण िफता: भु7ानी भएको (ऋण िलएको वा िदएको) र बाँकR ऋण (ऋण िलएको वा िदएको लेUनुपछ: ।
८ ज&मा हरफमा रकमहHको जोड ज&मा रकम लेUनुपछ: ।

संघ/ देश / थानीय तह
............... म23ालय / िवभाग / काया8लय
काया8लय कोड नं.:
दीघ8कालीन दाियmवको िववरण
२०........ साल .......... महीनाको
कारोबार
संकेत नं
१

िमित
२

दाियmवको
कार
३

िबवरण
४

दाियmव कायम दाियmव भुSान oे तामा कायम रकम
बत8मान मू*य
संकेत नं भएको िमित
हnने िमित
िड काउ2ट रेट % (Present Value)
५
६
७
८
९
१०

म.ले.प.फारम नं: ७०९
सािबकको फारम नं: NA

कै िफयत
११

उMेNय
भिव†यमा िसज: ना ह$न स˜ने सरकारी दाियJवलाइ: ितवेदन गन: ज तै, सामािजक सरु ा भ™ा, पे सन आिदका लागी यो फारम तज: मु ा ग रएको हो ।
फारम भनO तPरकाः
१ िदघ: कािलन दाियJवको अिभलेख गन: को लािग यस फाराम तयार गन: पु छ: । यस खातालाइ: Jयेक आिथ: क बष: अनस
ु ार अˆयाविधक गद‚ लैजानपु छ: ।
२ यो फारम िवषयगत भएकाले Financial theory अनH
ु प गणना भएका रकम िहसाब गरी Present Value महलमा राUनु पद: छ ।
३ Discount rate नेपाल रा†| बLक, त”याङ् क िबभागबाट तय गरे बमोिजम रहनेछ ।
४ महल १, २, ३ र ४ मा दाियJवको कारोबारको संकेत नं., कारोबारको िमित, कार र िववरण लेUनपु छ: ।
५ महल ५, ६ र ७ मा कायम भएको दाियJवको संकेत नं., दाियJवको रकम र दाियJव भ7
ु ान ह$ने िमित लेUनपु छ: ।
६ महल ८, ९ र १० मा –े तामा कायम भएको र भिव†यमा ितन: पु नQ दाियJव रकम, Financial theory अनस
ु ार सो भिव†यमा ितनQ रकमलाई आजको िदनमा Eयाउन ग रने Discount rate र
वत: मान समयमा –े तामा रािखने आजको (Present value) मूEय लेUनपु छ: ।
७ महल ११ मा कुनै कै िफयत भएमा सो कै िफयत लेUनपु छ: ।
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७५१ देिख लगानी फारमह
फारम नं (७५०-७५९)
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संघ/ (दे श /

म.ले.प.फारम नं: ७५०
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?लय
काया?लय कोड नं.:
.:
ऋण लगानीको नकायगत खाता

खाता पाना नं
ऋण लगानी ग रएको नकाय स345 ववरण

ऋण लगानी स345 ववरण

ऋण भू=ानी स35ी ववरण

लगानी ग रएको नकाय/सं

ा कोड नं.

ऋण नं

लगानी ग रएको नकाय/सं

ा

लगानी प रयोजना

'ेस अव ध

दातृ नकायको नाम (बैदे-शक /ोत भएमा)

2ाज दर

दातृ नकायको ऋण नं./ अनुदान नं.

7क8ा सं9ा

ऋण लगानी गन< अव ध

( त7क8ा रकम

कुल लगानी ग रने रकम

भु=ानीको अ>राल

नमा?ण अव धको @ाज दर (IDC)

भु=ानी शुD Eने म त

सं

ाको (कार
ापना स345 ऐन

स:45त म;ालय

k.सं.

१

सहायक
स झौता नं

ऋण लगानी

सहायक
स झौता

२

मुल स झौता म त

भौचर म त

मत
३

४

गोlारा
भौचर नं.

ब.उ.-श.
-श.नं.

५

६

कारोवारको
@होरा

आ> रक nोत

बैदे-शक nोत

D.

D.

८

९

७

अव ध

..............
दे$ख ..............................
स%

भु=ानी
ज%ा D.
D.

साँवा 7फता? (ाp D.
D.

१०=
१०=८+९

११

भाका नाघेको ववरण

2ाज

समायोजन

v

D.

१२

१३

अव धस%
ज%ा D.
D.

कायम ऋण D.
D.

१४

१५=
१५=१०T
१०T११

उVेW
ऋण लगानीको 2 =गत खाता रा[े (योजनले तजु?मा ग रएको हो । ऋण लगानीको एकमुZ अ भलेख दै नक Dपमा यस खातामा रा[\पछ? । यो खाता सालवसाली Dपमा छु _ा_ै नरा$ख बEवष?काला ग एउटै खाता रा[\पछ? ।
(योजन/
(योजन/फाराम भन< त रकाः
१ ऋण लगानीको एकमुZ अ भलेख दै नक Dपमा यस खातामा रा[\पछ? । यो खाता सालवसाली Dपमा छु _ा_ै नरा$ख बEवष?काला ग एउटै खाता रा[\पछ? ।
मा थcो खdमा ऋण लगानी ग रएको नकाय स3नधी ववरण, लगानी स35ी ववरण र भु=ानी स35ी ववरण ले[\पद?छ ।
२ आ थg क वष?को शुDमा अ घcो आ थg क वष?को अ>मा कायम रहे को ऋण रकमलाइ? -ज%ेवारी सानु?पछ? ।
३ महल १ मा -सल-सलेबार kम सं9ा नं. ले[\पछ? ।
४ महल २ मा सहायक स झौता न3र ले[\पछ? ।
५ महल ३ मा सहायक स झौता म त ले[\पछ? ।
६ महल ४ मा कारोवार भएको गोlारा भौचरको म त ले[\पछ? ।
७ महल ५ कारोवार भएको गोlारा भौचरको न3र ले[\पछ? ।
८ महल ६ मा ऋण लगानीको ला ग खच? लेखेको ब.उ.-श.नं. ले[\पछ? ।
९ महल ७ मा ऋण लगानी स35ी कारोवारको @होरा ले[\पछ? ।
१० महल ८ मा ऋण लगानीको nोत आ> रक र महल ९ मा दातृ नकायको /ोतको लगानी रकम छु oाइ? ले[\पछ? । महल १० मा महल ८ र ९ को जोड ले[\पछ? ।
११ महल ११ मा साँवा 7फता? रकम ले[\पछ? , महल १२ मा 2ाज (ाp रकम ले[\पछ? र महल १३ मा ऋण लगानी, साँवा 7फता? (ाpी बाहे क अq कारणले ऋण रकममा भएको थप घट रकम ले[\पछ? ।
१२ महल १४ मा ऋण लगानी भु=ानी स35ी कारोवार भएको महल नं ११, १२ र १३ को जोड रकम ले[\पछ? ।
१३ महल १५ मा ऋण लगानी स35ी कारोवार भएको अव धस% कायम भएको ऋण लगानी रकम ले[\पछ? ।
१४ महल नं १६, १७ र १८ मा भाका नाघेको अव ध ववरण र महल नं १९ र २०मा रकम ले[\पछ? ।
१५ महल २१, २२, २३ मा यस खातामा चढाउने, पेश गन< तथा (मा$णत गन< कम?चारीको म त लेखेर ह8ाsर गनु?पछ? ।
१६ महल २४ मा कुनै कै7फयत भएमा ले[े ।
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अव घ
दे $ख

स%

१६

१७

ज%ा Fदन
१८=
१८=१६+
१६+१७

द8खत
कै7फय

रकम
2ाज रकम साँवा रकम
१९

२०

चढाउने

पेश गन<

सदर गन<

त

२१

२२

२३

२४

संघ / (दे श /

म.ले.प.फारम नं: ७५१
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?ल य
काया?ल य कोड नं.:
.:
शेयर लगानी नकायगत खाता
लगानी ग रएको नकाय/
नकाय/सं

खाता पाना नं

ा

लगानी प रयोजना

FडTwाट खाता नं

स:45त म;ालय

शेयर xा मy ( तशत

सं

ाको (कार

शेयर (कार

सं

ाको काय?s ेz

( त 7क{ा अं7कत मू| ः
कुल लगानी ग रने रकम

ऐन
सा वक

संशो धत

% ( तशत

अ धकृत पुँज ी

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

...........

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

...........

चु=ा पूँज ी

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

...........

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

...........
शेयर 7क{ा सं9ा

(कार
नण?य म त लगानी म त

१

२

वजेट उपशीष?क

गोlारा

nोत

नं.
३

भौचर नं.

४

ववरण

५

६

साधारण,
साधारण,

शेयर

हक(द,
हक(द, वk~

(माण पz

...

नं

७

८

दे $ख

स%

९

१०

लाभांश

लगानी रकम ने.v मा
ज%ा
सं9ा
११

लगानी

समायोजन

ज%ा

आ थg क वष?

१२

१३

१४

१५

उVे W
नकायको शेयर लगानी तथा सो संग स345त लगानी, लाभांश लगायतका जानकारी तथा लगानी स35ी उ चत नण?य गन< ।
फाराम भन< त रकाः
१ शेयर लगानी ग रएको नकायगत अ भलेखको ला ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।
२ यसमा लगानी ग रएको नकाय/सं

ाको नाम, सं

ाको (कार (पूण? xा मy, अध? xा मy), सं

ाको काय?sेz, सं

ा

ापना स35ी ऐन ( वकास ऐन, सं

ान ऐन) र सं

ाको अ धकृत पूँजी उcेख गनु?पछ? ।

३ महल १ र २ मा kमशः लगानीको नण?य भएको म त र वा8 वक लगानी ग रएको म त ले[\पछ? ।
४ महल ३ र ४ मा शेयर लगानी ग रएको kमशः लगानीको बजेट उपशीष?क र लगानीको /ोत ले[\पछ? ।
५ महल ५ मा लगानी ग रएको गोlारा भौचर नं ले[\पछ? ।
६ महल ६ गोlारा भौचरको ववरण ले[\पछ? ।
७ महल ७ मा शेयरको (कार ज8ै साधारण शेयर, हक (द शेयर के हो सो ले[\पछ? ।
८ महल ८,९, १० र ११ मा महल ८मा शेयर (माणपz नं ले[े र महल ८ र ९ मा लगानी ग रएको शेयर 7क{ा क त दे$ख क त नं. स% हो र ज%ा 7क{ा सं9ा नं. ले[\पछ? । महल ११मा ज%ा शेयर सं9ा क त हो सो ले[\पछ? ।
९ महल १२ मा ज%ा लगानी ग रएको रकम ले[े ।
१० महल १३ मा कुनै समायोजन भएकमा भौचरमा ववरण ले$ख यस महलमा ले[\पछ? ।
११ महल १४ मा लगानी रकम र समायोजन प छ कायम भएको रकम ले[\पछ? ।
१२ महल १५, १६, १७ मा kमशः लगानी बाट ( तफल लाभांश धोषणा ग रएको आ थg क बष?, लाभांश धो षत ( तशत र रकम ले[\पछ? ।
१३ महल १८, १९मा kमशः लगानी बाट ( तफल लाभांश धोषणा ग रएको रकम (ाp ग रएको र (ाp Eन बाँक~ ले[\पछ? ।
१४ महल २०, २१ र २२ मा चढाउने, पेश गन< र सदर गन< kमशः सFह गनु?पद?छ ।
१५ महल २३मा कुनै कै7फयत भए ले[\पद?छ ।
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घो षत
( तशत
१६

द8खत

रकम

(ाp रकम

१७

१८

(ाp Eन
वाँक~ रकम
१९

चढाउने

पेश गन<

सदर गन<

२०

२१

२२

कै7फयत

२३

संघ/ (दे श /

म.ले.प.फारम नं: ७५२
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?लय
काया?लय कोड नं.:
.:
व{ीय उपकरणमा लगानीको अ भलेख खाता
खाता पाना नं
लगानी ग रएको नकाय/
नकाय/सं
सं

ा

लगानी प रयोजना

ाको (कार

व{ीय उपकरणको नाम

लगानी स345 अq ववरण

उपकरणको अव ध

सं

( तफल/
तफल/ 2ाज दर

ाको काय? sेz

'ेस अव ध

नण?य म त
१

लगानी

लगानीको व ध

मत
२

(सोझै भु=ानी
समेत)
३

व{ीय उपकरणको सं9ा

आ थg क

( तफल

लगानी रकम ने.v मा

संकेत

दे $ख

स%

ज%ा सं9ा

४

५

६

७

डे बट (लगानी

kेFडट ( वk~/
वk~/

( त 7क{ा दर

/समायोजन )

समायोजन )

८

९

१०

पून?मू|ाङकनको

ज%ा

गणना अव ध

रकम

मत

११

१२

१३

१४

तयार गन< : T …………….
…………….

xीकृत गन<ःT …………………

ह8ाsरः T …………..
…………..

ह8ाsरःT
ह8ाsरःT ……………………

दजा?ःT ………………

दजा?ःT …………………………

म त:T
त:T …………….
…………….

म त:T
त:T …………………….
…………………….

उVेW
नकायले लगानी गरेको व {य उपकरण तथा सो संग स345त जानकारी तथा लगानी स35ी उ चत अ भलेख तथा 2व

ापन गन< ।
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आधार
१५

कै7फयत
१६

फाराम भन< त रकाः
१ काया?लयले व{ीय उपकरण (Financial Instruments) मा लगानी गरेको खdमा यस अ भलेख खाता रा[\पछ? ।
२ यसमा -सल-सलेबार अ भलेख खाता पाना नं. ले[\पछ? ।
३ शुvमा लगानी ग रएको नकाय/सं

ाको नाम, सं

ाको (कार र लगानी स35ी अq ववरण रा[\पछ? ।

४ लगानी स35ी उपकरणको नाम, म त तथा अव धको प न ववरण रा[\पछ? । यसमा लगानी प रयोजनाको नाम, व{ीय उपकरणको नाम, उपकरणको अव ध, ( तफल वा 2ाज दर र 'ेस अव ध रा[\पछ? ।
५ महल १ र २ मा kमशः लगानीको नण?य भएको म त र वा8 वक लगानी ग रएको म त ले[\पछ? ।
६ महल ३ र ४ मा व{ीय उपकरणमा लगानी ग रएको kमशः लगानीको व ध र लगानीको आ थg क संकेत नं. ले[\पछ? ।
७ महल ५, ६ र ७ मा लगानी ग रएको व{ीय उपकरणको 7क{ा क त दे$ख क त नं. स% हो र ज%ा 7क{ा सं9ा नं. ले[\पछ? ।
८ महल ८ मा ( त व{ीय उपकरणको ( त 7क{ाको दर क त हो सो ले[\पछ? ।
९ महल ९, १० र ११ kमशः लगानी रकम (समायोजन समेत), लगानीको वk~ रकम (समायोजन समेत) र ज%ा रकम नेपाली मु•ामा खुलाउनुपछ? ।
१० महल १२ र १३ व{ीय उपकरणको अव ध र सो अव धमा (ाp भएको लाभ वा ( तफल रकम उcेख गनु?पछ? ।
११ महल १४ र १५ मा लगानीमा पूनमू?|ाŽकन ग रएको भए सोको म त र पुनमू?|ाŽकनको आधार उcेख गनु?पछ? ।
१२ महल १६ मा कुनै कै7फयत भए सो कै7फयत उcेख गनु?पछ? ।
१३ तयार गन< तथा xीकृतको नाम, पद र म त लेखेर ह8ाsर गन?पछ? ।
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संघ/ (देश /

म.ले.प.फारम नं: ७५३
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?लय
नकायगत शेयर लगानी सहायक अ भलेख खाता
काया?लय कोड नं.:
लगानी ग रएको सं

स:45त म;ालय
ा/ नकाय

शेयरको 7क-सम अ'ा धकार/साधारण

ापना स35ी ऐन

नेपाल सरकारको xा मy ( तशत

सं

ाको (कार

( त 7क{ा अं7कत मू|ः

सं

ाको काय?sेz

पFहलो खdः पूंजी संरचना स35ी ववरण

पFहलो खdः पुँजीको ववरण
पुँजी ववरण

(ार••क

...... को संशो धत

...... को
संशो धत

...... को संशो धत

...... को

...... को

...... को

संशो धत

संशो धत

संशो धत

अ धकृत पुँजी
जारी पुँजी
चु=ा पूँजी
सरकारको xा मy
दोnो खdः शेयरधनी स35ी ववरण (नेप ाल सरकारका नकायहvको ववरण माz)
माz)
-स.न.

शेयरधनीको नाम

FडT
FडTwाट
खाता नं

शेयरको 7क{ा
xा मy ( तशत

आ.व.....................को.................. आ.व.....................को..................
(माण पz नं.

7क{ा

हालस%को

(माण पz नं.

सं9ा

आ.व.....................को.................. आ.व.....................को.................. आ.व.....................को..................
आ.व.....................को..................

हालस%को

(माण पz नं.

सं9ा

हालस%को (माण पz नं.

सं9ा

हालस%को

(माण पz नं.

(ाp Eन

नण?यको

वाँक ~ रकम

2होरा

१९

२०

सं9ा

हालस%को (माण पz नं.

सं9ा

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
ज%ा
तेnो खdः लगानी स35ी ववरण
(कार
नण?य म त

लगानी म त वजेट उपशीष?क नं.

nोत

गोlारा भौचर नं.

ववरण

साधारण,
साधारण,
हक(द,
हक(द,
वk~ ...

१

२

३

४

५

६

७

शेयर 7क{ा सं9 ा
शेयर (माण पz
नं
८

लगानी रकम ने. v मा

लाभांश

दे$ ख

स%

ज%ा सं9 ा

लगानी

समायोजन

ज%ा

आ थg क वष?

९

१०

११

१२

१३

१४

१५
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घो षत
( तशत
१६

द8खत

रकम

(ाp रकम

१७

१८

चढाउने

जाँच गन<

सदर गन<

२१

२२

२३

कै 7फयत

२४

हालस%को

उVेW
एकै नकायमा नेपाल सरकारका एक भ‘ा बढी नकायहvको लगानी भएको अव

ामा यो फारम (योग ग र’ । ज8ै नेपाल टे-लकममा अथ? म;ालय, संचार म;ालय, लगायतका लागानी रहेको। शेयर लगानी ग रएको नकायगत अ भलेखको ला ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।

फाराम भन< त रकाः
१

एकै नकायमा नेपाल सरकारका एक भ‘ा बढी नकायहvको लगानी भएको अव

२

यसमा शेयर लगानी ग रएको नकाय/सं

३

यसमा पFहलो, दोnो ,र तेnो गरी चार खd रा$खएको छ ।

ाको नाम, सं

ामा यो फारम (योग ग र’ । ज8ै नेपाल टे-लकममा अथ? म;ालय, संचार म;ालय, लगायतका लागानी रहेको। शेयर लगानी ग रएको नकायगत अ भलेखको ला ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।

ाको (कार (पूण? xा मy, अध? xा मy), सं

४

पFहलो खdमा सं

५

दोnो खdमा नेपाल सरकारको व भ“ नकायहDको Fडwाट खाना नं. सं

ाको काय?sेz, सं

ा

ापना स35ी ऐन ( वकास ऐन, सं

ान ऐन) र सं

ाको अ धकृत पूँजी उcेख गनु?पछ? ।

ानको पूँजी संरचना स35ी ववरण चढाउनुपछ? । यसमा अ धकृत, जारी र चु=ा पूँजी संरचनामा संशोधनप छ कायम भएको पूंजी संरचना चढाउदै जानुपछ? । र पूँजी संरचनाप छ कायम भएको सरमारको xा मy रकम प न चढाउनुपछ? ।
ानमा रहेको शेयर xा मy ( तशत, शेयर (माण पz नं., शेयर 7कता सं9ा ले[\पछ? ।

६

ते/ो खdमा तप-सल वमो-जम सं

७

महल १ मा शेयर लगानीको -लग भएको नण?य म त ले[\ पछ? ।

ानमा शेयर लगानी स35ी ववरण भनु?पछ? ।

८

महल २ मा शेयर लगानी गरेको म त ले[\पछ? ।

९

महल ३ मा लगानी गन< बजेट उपशीष?क नं. ले[\पछ? ।

१०

महल ४ मा शेयर लगानीको /ोत ले[\पछ? ।

११

महल ५ मा शेयर लगानी गरेको गोlारा भौचर नं. ले[\पछ? ।

१२

महल ६ मा शेयर लगानीको 2होरा ले[\पछ? ।

१३

महल ७ मा शेयरको (कार ज8ै साधारण शेयर, हक (द शेयर के हो सो ले[\पछ? ।

१४

महल ८,९, १० र ११ मा महल ८मा शेयर (माणपz नं ले[े र महल ८ र ९ मा लगानी ग रएको शेयर 7क{ा क त दे$ख क त नं. स% हो र ज%ा 7क{ा सं9ा नं. ले[\पछ? । महल ११मा ज%ा शेयर सं9ा क त हो सो ले[\पछ? ।

१५

महल १२ मा ज%ा लगानी ग रएको रकम ले[े ।

१६

महल १३ मा कुनै समायोजन भएकमा भौचरमा ववरण ले$ख यस महलमा ले[\पछ? ।

१७

महल १४ मा लगानी रकम र समायोजन प छ कायम भएको रकम ले[\पछ? ।

१८

महल १५, १६, १७ मा kमशः लगानी बाट ( तफल लाभांश धोषणा ग रएको आ थg क बष?, लाभांश धो षत ( तशत र रकम ले[\पछ? ।

१९

महल १८, १९मा kमशः लगानी बाट ( तफल लाभांश धोषणा ग रएको रकम (ाp ग रएको र (ाp Eन बाँक~ ले[\पछ? ।

२०

महल २०मा सो भौचरबाट ग रएको लगानी वा (ाpी नण?यसँग स345त 2होरा उcेख गनु?पन<छ । यसमा खास गरी लगानी वा (ा pसँग स345त नण?य म त,अ>?गत नकाय एंव आयोजना र य8ा अq महyपुण? कुरा नोट ग रFदनुपन<छ ।

२१

महल २१, २२ र २३ मा चढाउने, जाँच गन< र सदर गन< kमशः सFह गनु?पद?छ ।

२२

महल २४मा कुनै थप (”ाउनुपन< कुराहv भएमा सो सFहत उcेख गनु?पन<छ ।
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संघ/ (देश /

म.ले.प.फारम नं: ७५४
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?लय
काया?लय कोड नं.:
.:
शेयर लगानीको गोlारा खाता
आ थg क वष?ः
शेयर लगानी
k.सं.

लगानी
संकेत

सं

ाको नाम

खाता पाना

लगानीको

नं.

(कार

कारोवारको @होरा

nोत

सं9ा

अव धस% कायम शेयर D.
D.

शेयर (ाpी/
(ाpी/ बk~/
बk~/समायेजन

आ> रक

बैदे- शक

nोत D.
D.

nोत D.
D.

९

१०

बोनश शेयर (ाp
ज%ा D.
D.

शेयर बk~

रकम (ाpी
बैक भौचरको

शेयर स9ा

रकम

शेयर स9ा

रकम

१२

१३

१४

१५

समायोजन

सं9ा

१६

१७=
१७ =८ +१२T
१२T १४

ज%ा v

मत

बैक भौचर नं.

नगद लाभांश D.
D . शेयर बk~वाट D.
D.

१८=
१८ =११+
११+१३T
१३ T
१

२

३

४

५

६

७

८

११=
११=९+१०

१५+T
१५+T१६
+T १६

२०

२१

(मा$णत गन<ःT …………………

ह8ाsरः T …………..
…………..

ह8ाsरःT
ह8ाsरःT ……………………

दजा?ःT ………………

दजा?ःT …………………………
म त:T
त:T …………………….
…………………….

उVे W
नकायहvमा ग रएको लगानीको 2=~गत अ भलेख तथा खाताका आधारमा गोlारा अ भलेख तयार गन? ।
(योजन/
(योजन /फाराम भन< त रकाः
१ नकायहvमा ग रएको लगानीको 2=~गत अ भलेख तथा खाताका आधारमा गोlारा अ भलेख तयार गन? ।
२ यसले लगानीमा भएको कारोबारको लगानी तथा वk~को समेत गोlारा ववरण रा•दछ ।
३ महल १ मा kम सं9ा ले[\ पछ? ।
४ महल २ मा लगानीको संकेत नं. ले[\पछ? ।
५ महल ३ मा शेयर लगानी भएको सं

ाको नाम ले[\पछ? ।

६ महल ४ मा शेयर लगानीको 2=~गत अ भलेख/खाताको खाता न. ले[\पछ? ।
७ महल ५ मा शेयर लगानीको (कार ज8ै साधारण शेयर, अ'ा धकार आदीको ववरण ले[\पछ? ।
८ महल ६ मा कारोबारको ववरण ले[\पछ? ।
९ महल ७ मा लगानीको /ोतको ववरण ले[\पछ? ।
१० महल ८,९, १० र ११ मा लगानीको ज%ा सं9ा उ= लागनीको आ> रक /ोत क त र बैदेशीक /ोत क त छु _याइ? ज%ा रकम ले[\पछ? ।
११ महल १२, १३ मा बोनस शेयर बाट (ाp शेयर सं9ा र रकम kमश ले[े ।
१२ महल १४, १५ मा शेयर बk~ सं9ा र रकम kमश ले[\पछ? ।
१३ महल १६ मा समायोजन भएमा समायोजन रकम ले[\पछ? ।
१४ महल १७ र १८मा हाल स% कायम रहे को शेयर सं9 र रकम ले[\पछ? ।
१५ महल १९, २०, २१, २२ र २३मा ज%ा रकम (ाp भएको ववरण ब–क भौचर सFहतको ववरण ले[े ।
१६ महल २४मा कुनै कै7फयत ले[े ।
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कै7फयत

२३=
२३ =२१+
२१+२
१९

तयार गन< : T …………….
…………….

म त:T
त:T …………….
…………….

ज%ा

२२

२

२४

संघ/ (दे श /

म.ले.प.फारम नं: ७५५
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?लय
काया?लय कोड नं.:
.:
ऋण लगानीको गोlारा खाता

k .सं.

१

ऋण लागनी
संके त नं
२

सं

ाको नाम

३

खाता पाना
नं.
४

ऋण लगानी
nोत

५

आ> रक nोत D.
D.

बैदे-शक nोत D.
D.

ज%ा D.
D.

६

७

८ = ६+ ७

साँव ा 7फता? (ाp
D.
९

रकम (ाpी

अव धस% कायम

भाका नाघेक ो ववरण

समायोजन D.
D.

ऋण D.
D.

साँव ा 7फता? D.
D.

@ाज (ाp D.
D.

ज%ा

अवधी

साँव ा

2ाज

१०

११=
११=८T९+T१०
+T१०

१२

१३

१४=
१४=१२+
१२+ १३

१५

१६

१७

तयार गन< : T …………….
…………….

(मा$णत गन< : T …………….
…………….

ह8ाsरः T …………..
…………..

ह8ाsरः T …………..
…………..

दजा?ःT ………………

दजा?ःT ………………

म त:T
त :T …………….
…………….

म त:T
त :T …………….
…………….
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कै 7फयत

१८

उVेW
ऋण लगानीको एकमुZ अ भलेख दै नक Dपमा यस गोlाराखातामा रा[\पछ? । यो खाता सालवसाली Dपमा छु _ा_ै नरा$ख बEवष?काला ग एउटै खाता रा[\पछ? ।
(योजन/
(योजन/फाराम भन< त रकाः
१ ऋण लगानीको एकमुZ अ भलेख दै नक Dपमा यस गोlाराखातामा रा[\पछ? । यो खाता सालवसाली Dपमा छु _ा_ै नरा$ख बEवष?काला ग एउटै खाता रा[\पछ? ।
२ आ थg क वष?को शुDमा अ घcो आ थg क वष?को अ>मा कायम रहेको ऋण रकमलाइ? -ज%ेवारी सानु?पछ? ।
३ महल १ मा -सल-सलेबार kम सं9ा नं. ले[\पछ? ।
४ महल २ मा ऋण लगानीको संकेत नं ले[\पछ? ।
५ महल ३ मा ऋण लगानी ग रएको सं

ाको नाम ले[\पछ? ।

६ महल ४ मा ऋण लगानीको नकायगत खाता रा$खएको खाता पाना नं. ले[\पछ? ।
७ महल ५ मा ऋण लगानीको /ोत ले[\पछ? ।
८ महल ६ मा नेपाल सरकार nोतको लगानी रकम ले[\पछ? ।
९ महल ७ मा बैदे-शक nोतको लगानी भएको रकम ले[\पछ? ।
१० महल ८ मा महल ६ र ७ को जोड ले[\पछ? ।
११ महल ९ मा साँवा 7फता? रकम ले[\पछ? ।
१२ महल १० मा ऋण लगानी, साँवा 7फता? (ाpी बाहेक अq कारणले ऋण रकममा भएको थप घट रकम ले[\पछ? ।
१३ महल ११ मा ऋण लगानी स35ी कारोवार भएको अव धस% कायम भएको ऋण लगानी रकम ले[\पछ? । (महल१५ मा अ घcो कारोवारस% कायम रहेको रकम महल८ T महल९ + महल१०)
१४ महल १२ मा साँवा 7फता? वापत (ाp रकम ले[\पछ? ।
१५ महल १३ मा @ाज वापत (ाp रकम ले[\पछ? ।
१६ महल १५,१६,१७मा भाका नाघेको साँबा र 2ाजको ववरण अवधी सFहत kमश ले[े
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संघ/ (देश /

म.ले.प.फारम नं: ७५६
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?लय
काया?लय कोड नं.:
.:
वैदे-शक सं

ामा भएको लगानीको गोlारा अ भलेख खाता
लगानी रकम ने.v मा

नण?य म त लगानी म त

१

२

लगानी संकेत नं

३

लगानीको
(कार

४

ववरण

५

लगानी रकम वैदे-शक मु•ामा

2=~गत खाता

xा मy

पाना नं

( तशत

लगानी

7फता?

समायोजन

ज%ा

मु•ा

लगानी

7फता?

समायोजन

कायम शेयर

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

तयार गन< : T …………….
…………….

(मा$णत गन< : T …………….
…………….

ह8ाsरः T …………..
…………..

ह8ाsरः T …………..
…………..

दजा?ःT ………………

दजा?ःT ………………

म त:T
त:T …………….
…………….

म त:T
त:T …………….
…………….
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कै7फयत

१७

उVे W
बैदेशीक नकायमा ग रएको शेयर तथा ऋणको गोlारा अ भलेखको रा[का ला ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।
फाराम भन< त रकाः
१ बैदेशीक नकायमा ग रएको शेयर तथा ऋणको गोlारा अ भलेखको रा[का ला ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।
२ यसमा लगानी ग रएको नकाय/सं

ाको नाम, सं

ाको (कार (पूण? xा मy, अध? xा मy), सं

ाको काय?sेz, सं

ा

ापना स35ी ऐन ( वकास ऐन, सं

३ महल १ र २ मा kमशः लगानीको नण?य भएको म त र वा8 वक लगानी ग रएको म त ले[\पछ? ।
४ महल ३ र ४ मा शेयर लगानी ग रएको kमशः लगानीको संकेत नं र लगानीको (कार ले[\पछ? ।
५ महल ५ मा लगानी स35ी ववरण ले[\पछ? ।
६ महल ६ मा लगानीको 2=~गत खाता पाना नं ले[\पछ? ।
७ महल ७ मा लगानी ग रएको नकायमा xा मy क त ( तशत हो सो ले[\पछ? ।
८ महल ८ ९, १० र ११ kमशः लगानी रकम, 7फता?, समायोजन र ज%ा रकम नेपाली मु•ामा खुलाउनुपछ? ।
९ महल १२ १३, १४, १५ र १६ kमशः बैदेशीक मु•ामा लगानीको मु•ा, रकम, 7फता?, समायोजन र ज%ा रकम बैदेशीक मु•ामा खुलाउनुपछ? ।
१० महल १७ मा कुनै कै7फयत भए उcेख गनु?पछ? ।
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ान ऐन) र सं

ाको अ धकृत पूँजी उcेख गनु?पछ? ।

संघ/ (दे श /

म.ले.प.फारम नं: ७५७
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?लय
काया?लय कोड नं.:
.:
शेयर लगानीको आव धक ( तवेदन
आ थg क वष?ः

अव धः मा-सक/
मा-सक/चौमा-सक/
चौमा-सक/बा षg क
सरकारी

k.सं.

सं

ाको नाम

काय?sेz

शेयरको (कार

अ धकृत पुँजी

शेयरधनी
सं9ा

१

२

३

४

५

६

ज%ा शेयर

xा मy

सं9ा

( तशत

७

८

यस बष?को
गत बष? स%को
९

यस वष?स%

लगानी रकम

बोनस शेयर (ाp

बk~

समायोजन

१०

११

१२

१३

कायम रहे को
शेयर रकम
१४

तयार गन< : T …………….
…………….

(मा$णत गन<ःT …………………

ह8ाsरः T …………..
…………..

ह8ाsरःT
ह8ाsरःT ……………………

दजा?ःT ………………

दजा?ःT …………………………

म त:T
त:T …………….
…………….

म त:T
त:T …………………….
…………………….

उVेW
शेयर लगानीको आव धक ( तवेदन गन? यस फारम (योग गनु?पछ? ।
(योजन/
(योजन/फाराम भन< त रकाः
१ शेयर लगानीको आव धक ( तवेदन गन? यस फारम (योग गनु?पछ? ।
२ महल १ मा -सल-सलेबार kम सं9ा नं. ले[\पछ? ।
३ महल २, ३, ४ र ५ मा सं

ाको नाम, सं

ाको काय? sेz, र लगानी भएको शेयरको (कार ले[\पछ? ।

४ महल ६,७, र ८ मा ज%ा सरकारको ज%ा शेयर सं9ा, सं

ाको ज%ा शेयर सं9ा नं. र सं

ामा xा मतवको ( तशत ले[\पछ? ।

५ महल ९ मा गत बष? स%को ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।
६ महल १०, ११, १२ र १३ मा kमशः गत वष?स%को लगानी रकम, यस वष?को थप लगानी रकम, यस वष?मा लगानी समायोजन ग रएको रकम र यस वष?स%को ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।
७ महल १४ मा यस बष? स%को ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।
८ महल १५ र १६ लगानीमा (ाp भएको लाभांश रकम ले[\पछ? । यसमा kमशः यस वष? (ाp लाभांश रकम र यस वष?स%को लाभांश रकम ले[\पछ? ।
९ महल १५ मा कुनै कै7फयत भएमा सो कै7फयत उcेख गनु?पछ? ।
१० महल १७ मा कुनै कै7फयत भए ले[\पछ? ।
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नगद लाभांश (ाp
यस बष?

यस बष?स%

१५

१६

कै7फयत
१७

संघ/ (दे श /

म.ले.प.फारम नं: ७५८
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?लय
काया?लय कोड नं.:
.:
ऋण लगानीको आव धक ( तवेदन
आ थg क वष?ः
k.सं.
१

ऋण लगानी
संकेत नं
२

अव धः मा-सक/
मा-सक/चौमा-सक/
चौमा-सक/बा षg क
ऋण लगानी
सं

ाको नाम
३

nोत
४

आ> रक nोत D.
D.
५

बैदे-शक
nोत D.
D.
६

ज%ा D.
D.
७

साँवा 7फता?
(ाp D.
D.
८

भाका नाघेको ववरण

रकम (ाpी

अव धस%
समायोजन D.
D.

कायम ऋण D.
D.

साँवा 7फता? D.
D.

@ाज (ाp D.
D.

ज%ा

साँवा

2ाज

ज%ा

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

तयार गन< : T …………….
…………….

xीकृत गन< : T …………….
…………….

ह8ाsरः T …………..
…………..

ह8ाsरः T …………..
…………..

दजा?ःT ………………

दजा?ःT ………………

म त:T
त:T …………….
…………….

म त:T
त:T …………….
…………….
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कै7फयत
१७

उVेW
ऋण लगानीको आव धक ( तवेदन गन? यस फारम (योग गनु?पछ? ।
(योजन/
(योजन/फाराम भन< त रकाः
१ ऋण लगानीको आव धक ( तवेदन यस ढाँचामा रा[\पछ? ।
२ महल १ मा -सल-सलेबार kम सं9ा नं. ले[\पछ? ।
३ महल २ मा ऋण लगानी संकेत ले[\पद?छ ।
४ महल ३ मा लगानी ग रएको सं

ाको नाम ले[\पद?छ ।

५ महल ४मा nोतको ववरण ले[\पछ? ।
६ महल ५, ६ र ७ मा आ> रक वा बैदेशीक nोत हो सो रकम स345त महलमा ले[\पद?छ, र उ= रकमको जोड ज%ा गरी महल ७मा ले[\पद?छ ।
७ महल ८, ९ मा लगानी ग रएको रकमको साँवा 7फता? र कुनै समायोजन भए सो रकम लेखी यस अव ध स% कायम भएको ऋण रकम महल १०मा ले[\पछ? ।
८ महल ११ र १२ मा साँवा 7फता? र 2ाज (ाp रकम kमश ले[\पद?छ यी दुइ? महलको जोड ज%ा महल १३मा ले[\पद?छ ।
९ महल १४, १५ र १६मा भाका नाघेको ववरण kमश साँवा, 2ाज र ज%ा रकम ले[\पद?छ ।
१० महल १७ मा कुनै कै7फयत भएमा सो कै7फयत उcेख गनु?पछ? ।
११ यस ( तवेदन तयार गन< तथा xीकृत गन< कम?चारीको नाम, पद र म त लेखेर ह8ाsर ले[\पछ? ।
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संघ/ (दे श /

म.ले.प.फारम नं: ७५९
सािबकको फारम नं: NA

ानीय तह

............... म;ालय / वभाग / काया?लय
काया?लय कोड नं.:
.:
शेयर तथा ऋण लगानीको ए7ककृत बा षg क ( तवेदन
आ थg क वष?ः
गत वष?स%को
k.सं.
१

सं

ाको नाम
२

यस वष?को

यस वष?स%को बांक~

यस वष? (ाp

शेयर रकम

ऋण रकम

अq

ज%ा रकम

शेयर रकम

ऋण रकम

अq

ज%ा रकम

शेयर रकम

ऋण रकम

अq

ज%ा रकम

लाभांश

@ाज

अq

ज%ा

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

तयार गन< : T …………….
…………….

(मा$णत गन<ःT …………………

ह8ाsरः T …………..
…………..

ह8ाsरःT
ह8ाsरःT ……………………

दजा?ःT ………………

दजा?ःT …………………………

म त:T
त:T …………….
…………….

म त:T
त:T …………………….
…………………….

उVेW
यस फाराममा ऋण तथा शेयर लगानीको एक~कृत वा षg क ( तवेदनको ला ग (योग ग र’ ।
(योजन/
(योजन/फाराम भन< त रकाः
१ यस फाराममा ऋण तथा शेयर लगानीको एक~कृत वा षg क ( तवेदनको ला ग (योग ग र’ ।
२ महल १ मा -सल-सलेबार kम सं9ा नं. ले[\पछ? ।
३ महल २ मा लगानी ग रएको सं

ाको नाम ले[\पछ? ।

४ महल ३, ४, ५, र ६ मा kमशः गत बष? स%को लगानी ग रएको शेयर रकम, आ> रक ऋण लगानी, बैदे-शक ऋण लगानी, अq लगानी र सबै लगानीको जोड ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।
५ महल ७, ८, ९, र १० मा kमशः यस बष?को लगानी ग रएको शेयर रकम, आ> रक ऋण लगानी, बैदे-शक ऋण लगानी, अq लगानी र सबै लगानीको जोड ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।
६ महल ११, १२, १३, र १४ मा kमशः यस बष?स%को लगानी ग रएको शेयर रकम, आ> रक ऋण लगानी, बैदे-शक ऋण लगानी, अq लगानी र सबै लगानीको जोड ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।
७ महल १५, १६, १७, र १८मा लगानीबाट (ा p (लगानी 7फता?) रकम ले[\पछ? । यसमा kमशः साँवा 7फता? रकम, 2ाज रकम, लाभांश रकम, अq लगानी 7फता? रकम र ज%ा लगानी 7फता? रकम ले[\पछ? ।
८ महल १९ मा कुनै कै7फयत भएमा सो कै7फयत खुलाउनुपछ? ।
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कै7फयत
१९

८०० लेखा प र ण स बि ध फारमह
फारम नं (८०१-८०६)
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म.ले.प.फारम नं: ८०१
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ :देश / थानीय तह
............... म =ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
आ त4रक/अि तम लेखापरी5णबाट कायम बे7जुको लगत खाता
२०..........साल ..............मिहना
बजेट उपशीषक / कारोबार नं

िविनयोजन

आ.व.
२

बे7जु दफा
नं.
३

B. सं.
१

राज व

भौचर नं
४

धरौटी

बे7जुको संि5D
Eयहोरा
५

अ य कोष

बे7जुको
उपबगFकरण
६

खाता पाना नं

िनयिमत
गनुपन
७

कायम भएको बे7जु रकम
असुल उपर
पे!क"
गनुपन
८
९

ज%मा
१०

सं.प. िमित
११

संप4र5ण भएको
िनयिमत
असुल उपर
गनुपन
पे!क"
गनुपन
१२
१३
१४

ज%मा
१५

िनयिमत
गनुपन
१६

बांक" बे7जु
असुल उपर
पे!क"
गनुपन
१७
१८

ज%मा
१९

ज%मा
नोटः आ त रक लेखा प र ण र अि तम लेखा प र ण बे जुको लगत छु ा छु ै खातामा रा नु पदछ । साथै कारोबारको $कृ ितअनुसार छु ा छु ै पानामा अिभलेख रा नुपदछ ।

तयार गनको द तखतः
नामः
दजाः
िमितः

मािणत गनको द तखतः
नामः
दजाः
िमितः
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कै िफयत
२०

उGे!य
लेखापरीTणबाट कायम भएको बे+जुको अिभलेख रा0नु ।महालेखा िनय%Wक कायालयX कोष तथा लेखा िनय%Wक समेत (आ%तZरक लेखापरीTणमा) वा महालेखा परीTकको कायालय (अि%तम लेखापरीTणमा) बाट ाU उपशीषकगत र कायालयगत िविनयोजन, राज व र धरौटीको बे+जु िववरण Nयवि थत गन,
अिभलेख रा0न र काय%वयन गन उ\ेGयले तजूमा गZरएको हो ।
फारम भन त4रकाः
१ एक कायालयको एकभ%दा बढी उपशीषकको बे+जू भए एक पिछ अक/ उपशीषकको बे+जू देिखने गरी लगत रा0ने गनुपदछ ।
२ िविनयोजन, राज व र धरौटीको बे+जूको अिभलेख रा0दा फरक फरक पाना नं. उ9लेख गरी अिभलेख रा0नुपछ ।
३ यस खाता ;येक आिथक वषको लािग रािख%छ । ;यसैले यस खाता कु न साल र कु न मिहनाको लािग यस खाता रािखएको हो सो साल र मिहना ले0नुपछ ।
४ बे+जुको िववरण बारAबार योग हBने अव थामा छुCै सहायक खाता यिह ढाँचामा तयार गनु पनछ ज तै मोिवलाइजेसन पेGकH
५ आिथक वषमा चालु आिथक वष ले0नुपछ ।
६ खाता पाना नं. मा ;येक आिथक वषको लािग १ बाट शु+ गरी िसलिसलेबार +पमा खाता पाना नं. ले0नुपछ ।
७ बजेट उपशीषक/कारोबार नं. मा आिथक संकेत तथा वगMकरण र Nया0यामा उ9लेख भए बमोिजमको बजेट उपशीषक नं. ले0नुपछ ।
८ कायम बे+जूको लगत कु न कारको बे+जू हो सो को कृ ित अनुसार िविनयोजन, राज व, धरौटी वा अ%य कोष मPये कु न हो सोको कारमा कु नै एकमा ठीक िच%ह लगाउनुपछ र ठीक िच%ह जुन कारमा लगाइ%छ सोही कारको अिभलेख रा0नुपन हB%छ ।
९ महल १ मा िसलिसलेबार Sम सं0या नं. ले0नुपछ ।
१० महल २ मा लागुहBने आिथक बष ले0नुपछ ।
११ महल ३ मा बे+जू कायम भएको म.ले.प. ितवेदनको दफा नं. ले0नुपछ ।
१२ महल ४ मा बे+जू कु न भौचर नं.बाट कायम हBन पुगक
े ो हो सो भौचर नं. ले0नुपछ ।
१३ महल ५ मा बे+जूको संिTU Nयहोरा वा िववरण ले0नुपछ ।
१४ महल ६ मा बे+जूको बगMकरण िनदिशका बमोिजमको बे+जुको उपबगMकरण ले0नुपछ ।
१५ महल ७, ८ र ९ मा कायम भएको बे+जूको कार अनुसार Sमशः िनयिमत गनुपन बे+जू, पेGकH बे+जू र असुल उपर गनुपन बे+जू रकम ले0नुपछ ।
१६ महल १० मा महल ७ को िनयिमत गनुपन बे+जू, महल ८ को पेGकH बे+जू र महल ९ को असुल उपर गनुपन बे+जूको जोड जAमा ले0नुपछ ।
१७ महल ११, १२, १३ र १४ मा संपरीTण भएको बे+जूको िववरण रा0नुपछ । यसमा Sमशः सAपरीTण िमित, सAपरीTण भएको िनयिमत गनुपन बे+जू, पेGकH बे+जू र असुलउपर गनुपन बे+जू रकम ले0नुपछ ।
१८ महल १५ मा सAपरीTण भएको जोड जAमा बे+जू रकम ले0नुपछ ।
१९ महल १६, १७, १८ र १९ मा सAपरीTण हBन बाँकH बे+जू रकम ले0नुपछ । यसमा Sमशः िनयिमत गनुपन बे+जू, पेGकH बे+जू, असुल उपर गनुपन बे+जू र जोड जAमा बाँकH बे+जू रकम ले0नुपछ ।
२० महल २० मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत उ9लेख गनुपछ ।
२१ जAमा हरफमा रकमह+को जोड जAमा रा0नुपदछ ।
२२ बे+जू अिभलेख तयार गन तथा मािणत गनको नाम, पद र िमित लेखेर ह ताTर गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं: ८०२
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ :देश / थानीय तह
............... म =ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बे7जुको कायालयगत :ितवेदन
२०..........साल ..............मिहना
B. सं.
१

आ.ब.
२

१

२०७४/७५

२
ज%मा

२०७५/७६

बे7जको िकिसम
३
िनयिमत गनुपन
पे!क"
असुल उपर गनुपन
ज%मा
िनयिमत गनुपन
पे!क"
असुल उपर गनुपन
ज%मा

िविनयोजन
४

राज व
५

धरौटी
६

कायसIचालन कोष १ कायसIचालन कोष २ कायसIचालन कोष ... अ य कोष १ अ य कोष २ अ य कोष ....
७
८
९
१०
११
१२

तयार गनको द तखतः
नामः
दजाः
िमितः

मािणत गनको द तखतः
नामः
दजाः
िमितः
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कै िफयत
१८

उGे!य
बे+जुको कायालयगत िववरणको ितवेदन गनु, कायालयगत बे+जूको उिचत Nयव थापन गन र अिभलेख रा0न ।
फारम भन त4रकाः
१ बे+जूको कायालयगत ितवेदन यस आयवषको िववरण र अिघ9लो आय वषसAमको िववरणको बे+जूको कार अनुसार रा0नुपछ ।
२ यसमा कु न साल र कु न मिहनाको लािग यस ितवेदन तयार गZरएको सो को िमित ले0नुपछ ।
३ महल १ मा िसलिसलेबार Sम सं0या नं. ले0नुपछ ।
४ महल २ मा आिथक वष ले0नुपछ । यसमा जुन आ.व.को बे+जू िववरण रािखने हो सो आय वष ले0नुपछ । यसमा आवGयकता अनुसार आ.व. थ^दै जानुपछ ।
५ महल ३ मा ;येक आिथक वषको लािग अिभलेख गZरने बे+जूको िकिसम िनयिमत गन बे+जू, पेGकH बे+जू, असुलउपर गन बे+जू र जAमा बे+जू को रकम ले0न सिकने गरी एउटै भाषा सानुपछ ।
६ महल ४ मा िविनयोजनबाट भएका बे+जू रकम ले0नुपछ ।
७ महल ५ मा राज वमा भएका बे+जू रकम ले0नुपछ ।
८ महल ६ मा धरौटी सAब%धी बे+जू रकम ले0नुपछ ।
९ महल ७,८, ९ मा कायस_चालन कोष सAब%धी बे+जू रकम ले0नुपछ । यसमा कायस_चालन कोषह+ िदइएको महल भ%दा धेरै भएमा आवGयकता अनुसार महलह+ थ^दै जानुपछ ।
१० महल १०, ११ र १२ मा अ%य कोषह+को बे+जू रकम ले0नुपछ । यसमा आवGयकता अनुसार महलह+ थिपदै जान सिकने छ ।
११ महल १३ मा कु नै कै िफयत भएमा सो कै िफयत उ9लेख गनुपछ ।
१२ यस ितवेदन तयार गनको नाम, पद िमित लेखेर ह ताTर गनुपछ ।

Page 319

म.ले.प.फारम नं:८०३
सािबकको फारम नं:२०५

संघ/ :देश / थानीय तह
............... म =ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बे7जुको के Jीय कायालयगत लगत
२०.....साल ..........मिहना
कायालय संकेत न
कायालय
आ.ब.
१

खाता पाना नं

िनयिमत गन
२

लगत
असल
ु गन
३

पे!क" कायम
४

िनयिमत गन
५

फKयौट
असल
ु गन
६

पे!क" कायम
७

िनयिमत गन
८

बाँक"
असल
ु गन
९

पे!क" कायम
१०

माथी लेिखएको `यहोरा ठीक छ भिन
पेश गनको द तखतः
नामः
दजाः
िमितः

मािणत गनको द तखतः
नामः
दजाः
िमितः
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कै िफयत
११

उGे!य
म%Wालय, िवभाग वा के ि%aय िनकायले बे+जक
ु ो कायालयगत लगत रा0ने ।अि%तम लेखापरीTणeारा औ9यइएको बे+जु फbयौट र बाँकH कायलयगत +पमा अिभलेख गदg जाने र बे+जु थप हBन गएमा Sमश थप
गदg जानको लािग उदेGयले यो फारामको तजमा
ु गZरएको हो ।
फारम भन त4रकाः
१ बे+जक
ु ो के %aीय कायालयगत लगत के %aीय िनकाय गत रा0नपु छ । यसको लािग कायालयको संकेत नं. र कायालयको नाम ले0नपु छ ।
२ खाता पाना नं. िसलिसलेबार हBने गरी रा0नुपछ ।
३ महल १ मा आय वष ले0नुपछ । यसमा कुन आय वषमा कित बे+जू थिपयो र कित बे+जू सAपरीTण वा फbयcट भयो र कित बे+जू बाँकH छ सो लेिख%छ ।
४ महल २, ३ र ४ लगत कायम भएको आिथक वष अनुसारको िनयिमत गन, असल
ु गन र पेGकH िदइएको बे+जू ले0नुपछ ।
५ महल ५, ६ र ७ मा उd तोिकएको आयवषको लािग फbयcट भएको िनयिमत गन, असल
ु गन र पेGकH बे+जू रकम ले0नुपछ ।
६ महल ८, ९ र १० मा तोिकएको आय वषको लािग फbयcट हBन बाँकH िनयिमत गन, असल
ु गन र पेGकH कायम बे+जू रकम ले0नुपछ ।
७ महल ११ मा कुनै कै िफयत भए सो कै िफयत उ9लेख गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं: ८०४
सािबकको फारम नं:२०६

संघ/ :देश / थानीय तह
............... म =ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बे7जुको कायालयगत के Jीय :ितवेदन
२०.....साल ..........मिहना

खाता पाना नं
आिथक बष
कायालय संकेत
न

कायालय

आ.ब.

१

२

३

िनयिमत गन
४

लगत
असुल गन
५

पे!क" कायम
६

िनयिमत गन
७

फKयौट
असुल गन
८

पे!क" कायम
९

िनयिमत गन
१०

बाँक"
असुल गन
११

ज%मा
नोटः के 'ीय तहिसल कायालयले िववरण तयार गदा यसै फारममा रा नुपदछ ।
पेश गनको द तखतः
नामः
दजाः
िमितः

मािणत गनको द तखतः
नामः
दजाः
िमितः
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पे!क" कायम
१२

कै िफयत
१३

उGे!य
बे+जुको म%Wालय/िवभागत एिककृ त ितवेदन गनु ।अि%तम लेखापरीTणeारा औ9यइएको बे+जु फbयcट र बे+जु बाँकHको कायलयगत +पमा अिभलेख गदg जाने र बे+जु थप हBन गएमा Sमश थप गदg जाने उदेGयले यो फारामको तजुमा गZरएको हो
। के %दीय तहिसल कायालयले समेत यो फारम योग गनुपदछ ।
फारम भन त4रकाः
१ बे+जूको के %aीय ितवेदन ;येक अविध मिहना वा वषको लािग तयार गZर%छ ।
२ यस अिभलेखलाई िसलिसलेबार पाना नं. मा रा0नुपछ र चालु आिथक वष ले0नुपछ ।
३ महल १ र २ मा बे+जू कायम भएको Sमशः कायालयको संकेत नं. र कायालयको नाम रा0नुपछ ।
४ महल ३ मा बे+जू भएको आिथक वष कु न हो सो आय वष ले0नुपछ ।
५ महल ४, ५ र ६ मा लगत कायम भएको बे+जू ले0नुपछ ।
६ महल ७, ८ र ९ मा फbयcट भएको बे+जू रकम ले0नुपछ ।
७ महल १०, ११ र १२ मा फbयcट गन बाँकH बे+जू रकम ले0नुपछ ।
८ जAमा हरफमा बे+जू रकमह+को जोड जAमा रकम ले0नुपछ ।
९ यस ितवेदन तयार गन गरी पेश गन तथा वीकृ त गन कमचारीको नाम, पद र िमित लेखेर ह ताTर गनुपछ ।
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म.ले.प.फारम नं:८०५
सािबकको फारम नं:२०७

संघ/ :देश / थानीय तह
............... म =ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
बे7जु स%परी5ण गोOारा अिभलेख खाता

आिथक बषः
स%परी5णलाइ अनुरोध गरेको
B.सं.
१

कायालयको नाम
२

बजेट उपशीषक /
कारोबार
३

कायालयगत खाता पाना नं.
४

बे7जु दफा न%वर
५

प=को िमित
६

रकम
७

प= संMया
८

ज%मा
तयार गनः
नामः
पदः
िमितः

मािणत गनः
नामः
पदः
िमितः
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कै िफयत

स%परी5ण भएको
िमित
९

रकम
१०

११

उGे!य
सAपZरTणको एिककृ त अिभलेख रा0ने । कायालयको शीषकगत बे+जु रकम सAपरीTण अनरु ोध पWको अिभलेख गन, उd पWनस
ु ार सAपरीTण गन अनरु ोध रकम र यथाथ सAपरीTण भएको रकम कै िफयत सिहत अिभलेख गन उदेGयले यो फारामको
तजमा
ु गZरएको हो ।
फाराम भन त4रकाः
१ बे+जू सAपरीTणको अिभलेख यस खातामा रािख%छ ।
२ आिथक वषमा चालु आिथक वष कुन हो सो ले0नपु छ ।
३ यो अिभलेख कायालय, म%Wालय र िवभाग तीनै तहमा रा0नपु छ ।
४ महल १ मा िसलिसलेबार Sम सं0या नं. ले0नपु छ ।
५ महल २, ३ र ४ मा बे+जू Sमशः सAपरीTण हBने कायालयको नाम, बजेट उपशीषक नं. र बे+जूको कायालयगत खाता पाना नं. ले0नपु छ ।
६ महल ५ मा म.ले.प.को ितवेदनमा कुन दफा नं. मा बे+जू कायम भएको हB%छ सो दफा नं. ले0नपु छ ।
७ महल ६ र ७ मा सAपरीTणलाई अनरु ोध गZरएको पWको िमित र सAपरीTणको लािग अनरु ोध गरेको रकम ले0नपु छ ।
८ महल ८, ९ र १० मा सAपरीTण भएको पW सं0या नं., सो पWको िमित र रकम ले0नपु छ ।
९ महल ११ मा कुनै कै िफयत भएमा सो कै िफयत ले0नपु छ ।
१० तयार गन र मािणत गनको नाम, पद र िमित लेखेर ह ताTर गनपछ
ु ।
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म.ले.प.फारम नं:८०६
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ :देश / थानीय तह
............... म =ालय / िवभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
आ त4रक लेखाप4र5ण जाँचसूची (Checklist)
........साल .......मिहना
आिथक बष
कायालको नामः

िमित
बगFकरण

B.सं.
१

लेखा प4र5णका 5े=ह7 / िववरण Pोत फारमह7
३
२
√
१ लेखा फारम नं:.............
२ लेखा फारम नं:.............
३ लेखा फारम नं:.............
X
४ लेखा फारम नं:.............

भौचर
४

खाता
५

अिभलेख
६

:ितवेदन
७

जोिखमको तर
मापन (उ]च,
म_यम, युन)
८

कै िफयत
९

√
X
√

जाँच सूची भन अिधकारीको नाम
पद
िमित

जाँच सचु ी मािणकरण गन अिधकारीको नाम
पद
िमित

उGे!य
म.ले.प.फारमको योगको अव था िचWण गन । म.ल.प फारम योग गZर lे ता कायम भए नभएको एकै थानमा हेन सिकने । यस फारममा िटक माक लगाइ जोिखम
पिहचान(Risk Grading )समेत गZर%छ । आ%तZरक लेखापरीTण गदा लेखा जाँचलाइ Nयवि थत गनु ।
फाराम भन त4रकाः
१ कायालयको आवGयकता, संरचना र म.ले.प. फारामको योग अनस
ु ार यस फारामलाई आ%तZरक लेखा परीTणका Sममा भनपछ
ु ।
२ यस फारमको योगले आ%तZरक लेखा परीTणका Sम Pयान िदनपु न TेWह+ यिकन भइ सहजता दान गदछ ।
३ महल १ मा Sम सं0या ले0नपु दछ ।
४ महल २ मा लेखा परीTणका TेW साथै िववरणह+ उललेख गनपदछ
। ;येक फारममा हेनपन
ु
ु िववरणह+ समेत रा0नपु दछ ।
५ महल ३, ४, ५, ६, र ७ ले िववरण कुन TेW सँग सAबि%धत हBन सो छनौट गन महल हBन यी महलले भार तथा मापनको आधार तयार गन मjत गदछ ।
जोिखमलाइ रंगका आधारमा समेत बगMकरण गन सिक%छ ज तै रातोले उkच, पहेलो ले मPयम र हZरयोले %यून ।
६ महल ८ ले उd िववरणह+को जोिखम बगMकरण, उkच, मPयम तथा %यून कुन हो सो ले0नपु दछ ।
७ महल ९ मा कुनै कै िफयत भए सो उ9लेख गन ।
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९०० आ त रक िनय ण णाली स बि ध
फारमह
फारम नं (९०१-९१०)
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नेपाल
सरकारको छाप

संघ/ दे श / Fानीय तह

देश/ थानीय
सरकारको
छाप

............... मHालय / वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:

म.ले.प.फारम नं: ९०१
सािबकको फारम नं:NA

वधुतीय णाली योगकता ववरण,
ववरण, प रवतन र Fगन माग फारम
ववरण

नँया योगकता बनाउने

योगकता कमचारीको नाम

प ँच प रवतन गन

संकेत न.

योगकता ब

गन

पद

अ

योजन

शाखा

माग गनुपन$ कारण

कायालयमा हा'जर (म त
योजन
स)वेर / णालीको नाम
स)वेरको ववरण
प ंच तह Access level माग
स123त कमचारीको

'सफा रस गन$ कमचारी:
कमचारी:

नाम:

नाम:

पद:

पद:

द6खत:

द6खत:

System Admin का लागी मा>
योग कता कोड

प ंच तह(
तह(Access level )

दान ग रएको (म त

णाली शासकको

अव(ध

माDणत गन$ कमचारी:
कमचारी:

नाम:

नाम:

पद:

पद:

द6खत:

द6खत:
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उJेK

वधुतीय णाली संचालनकताहTको अ(भलेख / नयHण णाली ZवFीत गनु ।कमचारीलाइ स)वेयर गन योग प ँच उपलS गराउँ दा, प ँच उपलS ग रएको कमचारीको
नाम, योगकता कोड, कमचारीको पद, योजन, प ँच तह उUेख गरी योगकतालाइ णाली\ारा नयHण गन$ उदेKले यो फारामको तजुमा ग रएको हो ।
फारम भन$ त रकाः
१

फारमको शुT खQमा कायालयको संकेत नRर, कमचारीको नाम, कमचारी संकेत नRर, पद, शाखा, कायालय हा'जर (म त, योजन,
प ंच तह (Access level) माग र मागको कार कारण सYहत उUेख गनु पदछ ।

२ माग गन$ र 'सफा रस गन$ कमचारीहTको आवKक ववरणहT उUेख गरी द6खत गनु पदछ ।
३

System Admin खQमा सR23त अ(धकारीले उपलS ग रएका जानकारीहT योग कता कोड, पासवड, प ंच तह(Access level),
दान ग रएको (म त र अव(ध उUेख गनु पदछ ।

४ णाली शासक(System Admin) र माDणत गन$ कमचारीहTको आवKक ववरणहT उUेख गरी द6खत गनु पदछ ।
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म.ले.प.फारम नं: ९०२
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ दे श / Fानीय तह
............... मHालय / वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
वधुतीय णाली योगकता ववरण,
ववरण, प रवतन र Fगन अ(भलेख
ाणा'लको नामः
].सं.

(म त

१

२

कमचारी
संकेत नं
३

प ँचको तह
कमचारीको नाम

पद

शाखा

योजन

४

५

६

७

(Access

ID नाम

Level)
Level)
८

९

दान ग रएको

ब

ग रएको

णाली शासक

(म त

(म त

(System Admin)
Admin)

१०

११

१२

माDणत गन$
१३

उJे K
कायालयका कमचारीलाइ स)वेयरको योगमा पmँच Yदनका ला ग नजको नाम, संकेत नं, पद, शाखा र योजनलाइ अ(भलेख गन लगाइ योगकतालाइ णाली \ारा नयHण गन$ र णालीलाइ सुर'nत
राjk यस फारमको उदेK हो । डाटा Zाकअप अ(भलेख राj ।
फारम भन$ त रकाः

१ फारमको शूT खQमा कायालय संकेत नRर, कमचारीले मागेको प ँच तह, प ँच दान ग रएको तह, प ँचको अवधी, कायालयमा हा'जर भएको (म त र रमाना (म त उUेख गनु पदछ ।
२ महल १ मा ]म संgा उUेख गन$, महल ३ मा सR23त कमचारीको नाम उUेख गनुपदछ ।
३ महल ३ मा कमचारी संकेत नं उUेख गन$, महल ५ मा पद उUेख गनु पदछ ।
४ कमचारी कायरत शाखा र कुन योजनको ला ग योग ग रने भhे महल ६ र ७ मा उUेख गनु पदछ ।
५ महल ८, ९ मा Access Level, ID नाम र पासवड उUेख गन$ ।
६ योगकता पYहचान खोiने र ब

गन$ सR3ी जानकारी महल १० र ११ मा उUेख गनुपदछ ।

७ System Admin र माDणत गन$को सR3ी जानकारी १२ र १३ महलमा उUेख गनुपदछ ।
८ यो फारम णालीगत Tपमा राjk पदछ ।
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संघ/ देश / Fानीय तह

नेपाल सरकारको
छाप

म.ले.प.फारम नं: ९०३
सािबकको फारम नं:NA

देश/ थानीय
सरकारको छाप

............... मHालय / वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
डाटा Zकअप (Data Back up)
up) माणीकरण फारम

स)वेयरको नामः

लाइसेp नं:

थप अपrेड (म तः

बकास ग रएको (म तः

लाइसेp अवधीः

अपrेड रकमः

नमाणकताः

Platform:

नमाणकताको सxक नं/ एजेyको सxक नः

स)वेयर लागत रकमः

बा ष{ क ममतः

भौगो'लक कोप पुनFापन णाली / (Geographical Disaster Recovery System'
System' GDRS'
GDRS')

चाYहने

छ ।

नचाYहने

छै न ।

]. सं.

ववरण

१

२

GDRS Fानः

Zाकअप

प(छUो

नयाँ

„ाकअप

„ाकअप 'लने

बधुतीय ह6ाnरको

Zाकअप 'लइएको फाइलको

'लइएको मा…म /Fान

„ाकअप (म त

„ाकअप (म त

को नाम.
नाम.

कमचारीको कोड

योग भए नभएको

Hash,
Hash, (SHA 512)
512)

३

४

५

६

७

८

९

माDणत गन$को सहीः

अ ....

†ीकृत गन$ सहीः

नामः

नामः

दजाः

दजाः

(म तः

(म तः

उJे K

कायालयमा योग भएको तŒाङक स)वेयर णाली अˆगत लेखाको कारोवार गदा, फे रने, हराउने जोDखम रहे को दा उŠ जोDखम

ू नकरणका ला ग डाटा Zाक अप(Backup )गन$ उदेKले यो फारामको तजुमा ग रएको हो ।

फारम भन$ त रकाः
फामरको शुT खQमा स)वेयर सR3ी सxूण जानकारी ज6ै, स)वेयरको नाम, नमाणकता, सxक नं, बकास (म त, लागत, लाइसेp नं ज6ा
१ बवरण खुलाउनु पदछ ।
२ स)वेयरको नरˆर सेवा उपभोग र कोप „वFापनका लागी Geographical Disaster Recovery System काय‰यन छ छै न उUेख गन$ ।
३ उŠ स)वेयरलाइ बा ष{ क ममत गनु पन$ हो होइन र ‹सको अपrेड ग रएको भएमा (म त र लागत रकम समेत मा(थUो खQमा उUेख गनुपछ ।
४ महल १मा ]म संgा उललेख गनुपदछ ।
५ महल २ मा कारोवार तŒाङकको बवरण तथा Zाकअपको ववरण उUेख गनु पदछ । महल ३ मा „ायकप 'लएको मा…म र Fान उUेख गनु पदछ ।
६ महल ४ मा प(छUो पटक डाटा सुरnण ग रएको (म त र महल ५ मा नँया सुरnण 'लएको (म त उUेख गनु पदछ ।
७ महल ६ मा डाटा सुरnणको नाम र महल ७मा अŽˆम महलमा Zकअप 'लने कमचारी/ZŠ•को कोड नRर उUेख गनु पदछ ।
८ महल ८ बघु तय ह6ाnर भएको भए सो को ववरण उUेख गनुपछ ।
९ महल ९ मा Zाकअप फाइलको Hash,तथा अ
१० महल १० मा

व(धमा अ

पYहचान ववरण लेjkपन$

प रवतन भए यसमा ववरण थप गद$ ववरण लेjkपन$ ।
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१०

म.ले.प.फारम नं: ९०४
सािबकको फारम नं: ११८

संघ/ देश / Fानीय तह
............... मHालय / वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
रसीद नयHण खाता

पृ— संgाः....
..
ाः....म…े
....म…े..

].सं.
१

(म त

बवरण

२

३

संकेत
४

छा पएको वा ा• र'सद नं.

नžा'सत र'सद नं

देDख

स˜

थान

देDख

स˜

थान

५

६

७

८

९

१०

बुDझ'लनेको
नाम

बुझाउनेको
सही

११

नाम

बांक• र'सद नं
सही

१२

माDणत गन$को

देDख

स˜

थान

नाम र सही

कैšफयत

१३

१४

१५

१६

१७

ज˜ा
उपरोŠ बमो'जम ]मसंgा राDख छा पएका र'सदको अ(भलेख र नकासा ठीक साँचो भएको „होरा अनुरोध छ ।
पेश गन$को सहीः

कायालय मुखको सहीः

नामः

नामः

दजाः

दजाः

(म तः

(म तः

उJे K

नगदी र'सद जारी नेमा सो को अ(भलेख र नयHण गन$ । बषयगत नयHण खाताहT भएमा बाहे क आˆ रक आ›ानी वा राजœ कायालयमा राज† दाDखला वा ा• ँदा Yदइने वा का टने र'सदलाइ समु(चत नयHण ग र अ नय(मतता न नYदने ।
फारम भन$ त रकाः
१ महल १,२ र ३ मा ]मह ]म संgा नRर, (म त र बवरण उUेख गनु पदछ ।
२ छा पएको संकेत नं, छा पएको थान र नकासा ग रएको र'सद थान छा पएको र नकासा ग रएको सR23त महलहTमा उUेख गनु पदछ ।
३ बाँक• र'सदको बवरण संखया र थान महल ११, १२ र १३ महलमा उUेख गन$ ।
४ र'सद नयHण सR3ी अ

बवरण उUेख गनु पन$ भएमा अŽˆम महल १४ मा कैšफयत जनाउने ।

५ महल १६ र १७ मा तयार भएप(छ पेश गन$ र †ीकृत गन$ कमचारीको सही, नाम, दजा र (म त उUेख गनु पदछ ।
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म.ले.प.फारम नं: ९०५
सािबकको फारम नं:१

संघ/ दे श / Fानीय तह
............... मHालय / वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
सवारी साधन र मे'सन योगको लगबुक
सवारी नं.:
.:

सवारी चालक/
चालक/अपरे टरको नाम

सवारी साधन/
साधन/मे'सनरीको नाम:
नाम:…………………..
…………………..
सवारी योग वा संचालन गन$
ठाउँ

(म त
१

šकलो(मटर

बाट

स˜

बाट

स˜

२

३

४

५

ज˜ा

पे¡ो'लयम पदाथ

माग
फारम नं पे¡ोल/
ोल/Yडजेल/अ

६

७

८

लु ¢केy
९

सवारी /मे'सनरी

rज गेयर आयल अ
१०

११

नाम

द6खत

१३

१४

१५

१२

सवारी चालक/
चालक/अपरे टरको नाम
द6खत
(म त
उJेK
सवारीको योग, इ3न तथा अ

उपभो« ब6ुको खपत र सोको नयHण गन$ ।

फारम भन$ त रकाः
१ ‹ेक सवारीको बे©ाबे©ै लगबुक ने भएकोले फारमको शीर बेहोरामा सवारीको नRर, सवारी साधनको नाम ªाइभको नाम प न लेjk पछ ।
२ महल १ मा सवारी चलाएको दै नक (म त भनुपछ ।
३ खQ ठाउँ को महलहTमा ‹ेक (म तमा ‹ेक पटक एक ठाँउबाट अक£ ठाँउमा चलाएको आते जाते दुबैको ¤¥ नेगरी Fान लेjkपछ ।
४ महल ४ र ५ मा ‹ेक पटकको एक ठाँउबाट अक£ ठाँउ स˜ चढाँउदाको शु§को र अˆको (मटरबाट देखाइएको šकलो(मटरको अ¨क भनुपछ ।
५ यो अ¨कदेDख यो अ¨कस˜को šकलो(मटर भhे उUेख भए अनुसार ‹सबाट ज˜ा šकलो(मटर क त योग भएको (थयो सो ज˜ा महल ६ मा लेjkपछ ।
६ महल ७ मा माग फारम नं उUेख गनुपछ ।
७ पे¡ोल, Yडजेल, मो बल, rज महलमा ख रद बल अनुसार उŠ सवारीमा राDखएको पे¡ोल,Yडजेल, मो बल, rज आYदको प रमाण महल ८, ९, १०, ११ र १२ मा उUेख गनुपछ ।
८ यसरी चढाउदा जुन (म तमा सो पे¡ोल , Yडजेल, मो बल, rज सवारी साधनमा राDखएको हो सोको (म त प न (म त महलमा लेjkपछ ।
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कमचारी/
कमचारी/पदा(धकारीको

योगको उJेK

कैšफयत
१६

९ उ¬UDखत Fानमा योग गनु परे को काम र ¤¥ ववरण सवारीको उदेK ववरणमा अ नवाय §पमा महल १३मा लेjkपछ ।
१० सवारी चढे को वा योग गन$ पदा(धकारीको पूरा नाम तथा दजा ¤¥ ने गरी द6खत महल १४ मा गनुपछ । महल नं १५मा द6खत गराउनुपदछ ।
११ दो-ो पटक इ3न माग गदा अ(धUो पटक 'लइएको इ3नको लग बुक पेश गनुपन$छ
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म.ले.प.फारम नं: ९०६
सािबकको फारम नं:१८९

संघ/ दे श / Fानीय तह
............... मHालय / वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
प रवारको दै नक ¯मण भ®ा स13ी अ(भलेख

].स .

कमचारीको नाम र

कमचारीले छाडे को

कमचारी बहाल गन$

दजा

कायालय

कायालय

१

२

३

प रवारको दै नक भ®ा खच

नयुŠ•,
•,सTवा,
सTवा,

प रवार साथ

बढु वा भै रमाना

लगेको संgा,
ा,

भुŠानी गन$

गोœारा नं र

(म त

नाम र नाता

कायालयको नाम

(म त

४

५

६

७

रकम
८

कैšफयत
९

उJेK
कमचारीहTको प रवारको दै नक भ®ाको अ(भलेख Zव±Fत गन । कमचारी स§वा भै जाँदा नयमअनुसार प रवारले पाउने दै नक ¯मण भ®ा 'लएको वा न'लएको अ(भलेख राj यो फाराम तजुमा
ग रएको हो ।
फारम भन$ त रकाः
१ यो फाराम सR23त कमचारीले माDणत गरी Z Šगत फाइलमा राjk पन$छ ।
२ कमचारी स§वा बढु वा भै गएमा स§वा भै गएको कायालयमा पठाउनु पन$छ ।
३ कमचारीको प रवारको दै नक ¯मण भ®ा खच लेDखYदँ दा यो अ(भलेखमा जनाइसकेको छ भhे कमचारीको दै नक भ®ाको बीलमा माDणत गरी Yदनु पन$छ ।
४ सR23त कायालयह§बाट लेखा संक'लत गरी लेखा परीnण गराउने वभाग मHालयह§ले प न य6ो खच लेखेको सR3मा सो खच यो अ(भलेखमा चढाई एकš>त
§पमा फाइल गरी राjk पन$छ ।
५ महल १, २, ३ मा ¯मण गन$ कमचारीको नाम र दजा लेखी नज कमचारीले कुन कायालय बाट स§वा भै गएको हो सो कायालयको नाम कमचारीले छोडेको कायालय
महलमा लेjkपछ ।
६ महल ४मा रमाना (म त लेjkपछ ।
७ महल ५ कमचारी नयु Š,स§वा,बदुवा भै गएको सR23त प> बमो'जमको (म त उUेख ग र प रवार साथमा लगेको भए लगेको प रवारको संgा र नजह§को नाम,
नलगेको भए सोही बेहोरा लेjkपछ ।
८ महल ६,७ र ८ मा प रवारको दै नक भ®ा खचको ववरण लेjे ।
९ महल ९ मा कुनै कैšफयत भए उUेख गन$ ।

Page 335

संघ/ देश / Fानीय तह

नेपाल सरकारको
छाप

............... मHालय / वभाग / कायालय

देश/ थानीय
सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: ९०७
सािबकको फारम नः NA

कायालय कोड नं.:
.:
दै नक काय सxादन ववरण (TIMESHEET )
कायलयको नाम:
नाम: ²

आयोजना:
आयोजना: ²

कामगन$को नाम:
नाम: ²

करार नं.:
.: ²

पद:
पद: ²
साल:: ²
साल

मYहना:
मYहना: ²

गते

बार

कामको समय
....बजे
....बजे देDख

...बजे
...बजे स˜

कायFान

संकेत नं.:
.: ²
कामको ववरण

अव(ध ...घ³ा
...घ³ा

ज˜ा
नय(मत भुŠानी ने Yदन/
Yदन/समय
अ त रŠ भुŠानी ने Yदन/
Yदन/समय
स123त ZŠ•को सही: ²

माDणत गन$को सही: ²

(म त: ²

(म त: ²

उJे K
कमचारीको दै नक काय अ(भलेख गन$, ¯मणको उदेK ा • सR3ी बºेषण गन$, काय परीnण र नयHण गन$ उदेK रहे को छ ।
फारम भन$ त रकाः
१ कमचारी बाहे क अ

काम गन$ स´झौत बमो'जम नµ¶त समयका ला ग खटाइएकोमा यो फारम योग ग रनेछ ।

२ आव·कता अनुTप कमचारीले समेत यो फारम योग गन स¸ेछन् ।
३ ‹ेक कायYदनको काय बवरण दै नक Tपमा तयार गनु पदछ । बदाको Yदनमा बदा उUेख गनु पछ ।
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म.ले.प.फारम नं:९०८
सािबकको फारम नं: NA

संघ/ देश / Fानीय तह
............... मHालय / वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
¯मणमा ख टने पदा(धकारी वा कमचारीको ¯मण अ(भलेख खाता

¯मण गन$ कमचारीको

¯मण
आदेश नRर

नाम

१

¯मणमा ख टएको
पद

Fान

३

४

२

खच लेDखने बजेट उपशीषक
न1र

¯मणमा ख टएको (म त

¿ाद थप

ज˜ा Yदन

देDख

स˜

देDख

स˜

६

७

८

९

५

१०

ज˜ा
आथ¾क शासन शाखा मुखको सहीः

कायालय मुखको सहीः

नाम, थरः

नाम,थरः

(म तः

(म तः

उJेK
‹ेक कायालयका कमचारीको ¯मणको अ(भलेख गरी अ…ाव(धक राjे, ¯मण Fान, ¯मण अवधी, ¯मण Fान, ¯मण आदेश आYद समेत खुलाउने उदेKले यो फाराम तजुमा भएको हो ।
फारम भन$ त रकाः
१ यस फारमले ‹ेक कमचारीको ¯मणको एकमु¥ ववरण दान ग र काय सxादन गन सहयोग गदछ ।
२ महल १ मा ¯मण आदेश नं लेjkपदछ ।
३ महल २, ३, ४ मा ¯मण गन$ कमचारी / पदा(धकारीको नाम, पद र Fान लेjे ।
४ महल ५ मा खच लेDखने बजेट उपशीषक लेjkपछ ।
५ महल ६, ७, ८, र ९ मा ¯मणमा ख टएको (म त, ¿ाद थप भए उŠ (म त, खचको उपशीषक उUेख गनु पदछ ।
६ महल १० मा ज˜ा ¯मण ग रएका Yदन लेjkपदछ ।
७ महल ११ मा ¯मण

तवेदनको सं'n• Zहोरा लेjे ।

८ महल १२ मा कैšफयत लेjे ।
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¯मण

तवेदनको सं'n•
Zहोरा
११

कैšफयत
१२

नेपाल सरकारको छाप

संघ/ देश/Fानीय तह

म.ले.प.फारम नं: ९०९
सािबकको फारम नं:NA

.................. मHालय / वभाग / कायालय
¯मण

तवेदन ढाँचा

देश/ थानीय
सरकारको छाप

¯मण आदेश नं
¯मण टोली मुख
¯मण अव(ध ........देDख........स˜
¯मणको उदेKः

सxाYदत मुg मुg काम

'सकाइ तथा उपलÀधी

सारशं तथा सुझावहT

¯मण पु¥ी गन$ संलÁ कागजातको ववरण

…….……………............................
¯मणमा जाने कमचारी
नाम
पद
उJेK
काय]ममा कमचारी ¯मण गनुको उदेK खुलाउने र ¯मण फलदायी भए/ नभएको उUेख गन$ यो फारामको मुg उदेK रहेको छ । ¯मणको
उपलSीको

तÂदन गनु यस फारमको मूल उदेK हो ।

फारम भन$ त रकाः
यो फारम ढाँचामा> भएकाले काय कृती अनुTप योगकताले योग गन सšकनेछ ।
कमचारीले ¯मण गरेप¶ात यो ढाँचाका

ुनतम ववरणहT उUेख गरी
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तवेदन तयार गनुपदछ ।

म.ले.प.sफारम नं: ९१०
सािबकको फारम नं:NA

संघ/ दे श / Fानीय तह

नेपाल
सरकारको छाप

देश/ थानीय
सरकारको छाप

............... मHालय / वभाग / कायालय
कायालय कोड नं.:
.:
कमचारी द6खत नमुना फारम

कमचारीको नाम:

(म तः

कमचारी संकेत न.:

सा बक कायालयबाट रमाना (म तः

पद:

कायालय हा'जर भएको (म तः
हालको कायालयबाट रमाना भएको (म तः

कायालय योजनको ला ग योग ग रने द6खतको नमुना:

कमचारीको द तखत

पुरा द6खतः

कमचारीको औठाछाप

सं'n• द6खतः

दाँया

बाँया

मेरो रोहोबरमा उपरोŠ द6खत भएको भ न माDणत गदछु

पेश गन$ कमचारीको सहीः

माDणत गन$ कायालय मुखको सहीः

नाम:

नाम:

पद:

पद:

(म त:

(म त:

उJेK

कायलय शास नक काय तथा आˆरीक नयHण योजनका लागी यो नमुना द6खत कुनै प न कमचारी वा पदा(धकारी कायालयमा बहाल भएप(छ
ा• गरी अ(भलेख गनु पदछ । यो फारम कमचारीको द6खत माणीकरण गन भ रÃ ।
फारम भन$ त रकाः
१ उपरोŠ द6खत भ ा फरक द6खत भएमा द6खत प रवतन/अ…ाव(धक गनु पदछ ।
२

फारमको शुT खQमा कायालयको संकेत नRर, कमचारीको नाम, कमचारी संकेत नRर, पद, कायालयमा बहाल भएको (म त,
कायालयमा रमाना (म त आYद उUेख गनु पदछ ।

३ कमचारी वा पदा(धकारीको नमुना द6खत वीच भागमा उUेख गनु पदछ ।
द6खत कमचारीको रोहबरमा भएको भhे हरफमा सR23त कमचा रको नाम उUेख ग र भाDणत गन$ कमचा रको नाम, द6खत,
४ (म त उUेख गनु पदछ ।

Page 339

