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बमूभका 
विद्मारमभा हुने सफ ै क्रिमाकराऩहरु व्मिस्थथत तथा ऩायदर्ी हुन आिश्मक छ । विद्मारमको 

आधथशक क्रिमाकराऩहरुराई व्मिस्थथत गनश शर्ऺा ऐनभा विद्मारम कोषको व्मिथथा गयी सो को सञ्चारन 
प्रक्रिमा सभेत उल्रेख बएको छ। विद्मारमको आधथशक कायोिायराई ननमशभत, शभतव्ममी, प्रबािकायी, 
ऩायदर्ी जिापदेही य औधचत्मऩणूश फनाई रेखाऩारन प्रक्रिमाराई सयरीकृत गयी एकरुऩता कामभ गनश, 
सभमभान ै आधथशक प्रनतिेदन तमाय गनश तथा रेखाऩयीऺण कामशका राधग आिश्मक विियण तथा 
कागजातहरु चुथत दरुुथत याख्न ेकामशभा सहजीकयण गनश शर्ऺा विबागरे मो ददग्दर्शन तमाय गयेको छ। 

मो ददग्दर्शनरे रेखाऩारनको साभान्त्म अिधायणा, रेखाङ्कन प्रणारी, ऩदाधधकायीको आधथशक 
व्मिथथाऩनसम्फन्त्धी बशूभका, विद्मारम कोष सञ्चारन, आम्दानी तथा खचश सॊकेतको िगीकयण य 
व्माख्मा, फजेट तजुशभा प्रक्रिमा, ननकार्ा भाग सम्फन्त्धी व्मिथथा, विद्मारमको आम व्ममको रेखाङ्कन, 
विविम प्रनतिेदन, स्जन्त्सी तथा सम्ऩवि व्मिथथाऩन, आन्त्तयीक ननमन्त्रण तथा रेखा ऩयीऺणका साथ ै
विद्मारमर ेप्रमोग गनुशऩने रेखा पायाभका ढाॉचा तथा विद्मारमभा हुने आधथशक कायोिायहरुको व्मािहारयक 
अभ्मास जथता विषमफथतहुरुराई सभेटेको हुॉदा मो ददग्दर्शनरे विद्मारमभा वििीम व्मिथथाऩनभा देखखएका 
कदठनाइहरुराई सयरीकयण गनश तथा विद्मारमर ेतमाय गने वििीम विियणहरु र्दु्ध विश्िसनीम तथा 
सभम साऺेऩ फनाउन सहमोग गनेछ ।  

मो ददग्दर्शन भरुत प्रचशरत शर्ऺा ऐन तथा ननमभािरी. भहारेखा ननमन्त्रक कामाशरमद्िाया जायी 
रेखा ननददशर्का एिभ आधथशक सॊकेत तथा फगीकयण य व्माख्मा सभेतको आधायभा तमाय गरयएको हुॉदा 
मस फाट सॊनघम, प्रादेशर्क य थथानीम तहको विनतम व्मिथथाऩन सॊग भेर खान ेविश्िास शरइएको छ । 
ऐनतहाशसक रुऩभा प्रथभ ऩटक मो ददग्दर्शन तमाय गरयएकारे ननयन्त्तय सधुाय य ऩरयभाजशनका राधग सफ ै
ऩऺको सझुािको अऩेऺा गरयएको छ । 

मो ददग्दर्शन तमाय गनश सहमोग ऩमुाशउने भन्त्रारमका उऩसधचि(रेखा) श्री भकुुन्त्दकेर्यी ऩोखयेर, 
रेखा अधधकृत श्री बोरानाथ ऩौडरे, शर्ऺा विबागका प्रभखु रेखा ननमन्त्रक श्री बगिानप्रसाद उप्रेती, रेखा 
अधधकृत याजेन्त्र बट्टयाई, भहारेखा ननमन्त्रक कामाशरमका उऩभहारेखा ननमन्त्रक श्री हेभयाज ऩौडरे, कोष 
तथा रेखा ननमन्त्रक कामाशरम शसहॊदयफायका प्रभखु कोष ननमन्त्रक श्री ननभशर न्त्मौऩाने , र्कै्षऺक जनर्स्क्त 
विकास केन्त्रका रेखा अधधकृत श्री डडल्री अधधकायी, विकास साझेदाय  मएुसएआइडी सम्फद्ध सािशजननक 
विविम व्मिथथाऩन सहमोग कामशिभका ऩयाभर्शदाताहरु एिॊ कभशचायीहरु, एशसमारी विकास फैंकका 
ऩयाभर्शदाताहरु एिॊ कभशचायीहरु  य मो ददग्दर्शन तमाय गनश प्रत्मऺ अप्रत्मऺ रुऩभा सॊरग्न बई ऩमुाशउन ु
बएको मोगदान प्रनत शर्ऺा विबाग कृतऻता व्मक्त गदशछ । 
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विद्मारम रेखाङ्कन ददग्दर्शन 

खण्ड-१: ऩरयचम  
१.१ ऩषृ्ठबमूभ् 
विद्मारम एउटा सािशजननक सॊथथा हो । विद्मारमभा हुने सफै क्रिमाकराऩहरु व्मिस्थथत तथा 
ऩायदर्ी हुन आिश्मक छ । विद्मारमको आधथशक क्रिमाकराऩहरुराई व्मिस्थथत गनश शर्ऺा ऐनभा 
विद्मारम कोषको व्मिथथा गयी सो को सञ्चारन प्रक्रिमा सभेत उल्रेख बएको छ। विद्मारमको 
आधथशक कायोिायराई ननमशभत, शभतव्ममी, प्रबािकायी, ऩायदर्ी जिापदेही य औधचत्मऩूणश फनाई 
रेखाऩारन प्रक्रिमाराई सयरीकृत गयी एकरुऩता कामभ गनश, सभमभानै आधथशक प्रनतिेदन तमाय 
गनश तथा रेखाऩयीऺण कामशका राधग आिश्मक विियण तथा कागजातहरु चथुत दरुुथत याख्न े
कामशभा सहजीकयण गनश भन्त्रारमरे मो ददग्दर्शन तमाय गयी रागु गयेको छ । 
मो ददग्दर्शनरे रेखाऩारनको साभान्त्म अिधायणा, रेखाङ्कन प्रणारी, ऩदाधधकायीको आधथशक 
व्मिथथाऩनसम्फन्त्धी बूशभका, विद्मारम कोष सञ्चारन, आम्दानी तथा खचश सॊकेतको िगीकयण य 
व्माख्मा, फजेट तजुशभा प्रक्रिमा, ननकार्ा भाग सम्फन्त्धी व्मिथथा, विद्मारमको आम व्ममको 
रेखाङ्कन, विविम प्रनतिेदन, स्जन्त्सी तथा सम्ऩवि व्मिथथाऩन, आन्त्तयीक ननमन्त्रण तथा रेखा 
ऩयीऺणका साथ ै विद्मारमरे प्रमोग गनुशऩन े रेखा पायभका ढाॉचा तथा विद्मारमभा हुने आधथशक 
कायोिायहरुको व्मािहारयक अभ्मास जथता विषमफथतुहरुराई सभेटेको छ । मो ददग्दर्शन देहाम 
फभोस्जभका उद्देश्म याखी तजुशभा गरयएको छ:- 
 १. विद्मारमभा प्रातत हुने सफ ैप्रकायका आम्दानी य खचशको रेखाङ्कनराई व्मिस्थथत 

गनश, 
 २. रेखा प्रणारीराई सयरीकृत एिभ ् एकरुऩता कामभ गयी आधथशक प्रनतिेदन तमायी 

तथा सम्प्रेषण गनश, 
 ३.  स्जन्त्सी तथा सम्ऩिीको अशबरेख व्मिस्थथत गनश, 
 ४. आन्त्तयीक ननमन्त्रण प्रणारीराइ प्रबािकायी फनाउन, 
 ५. आधथशक कायोिायराई ऩायदर्ी तथा जिापदेही िनाई वििीम सुर्ासन कामभ गनश, 
 ६. रेखाऩयीऺण कामशराई सहजीकयण गनश । 
१.२ रेखा तथा रेखाऩारन 
आधथशक कायोिायको व्महोया थऩष्ट देखखने गयी अशबरेख याखी सो को आधायभा आिधधक प्रनतिेदन 
तमाय गन े ऩद्धनत न ै रेखाऩारन हो। रेखाऩारनभा आधथशक कायोिायराई व्मिस्थथत तयीकारे 
अशबरेख याखी वििीम विियणका उऩमोगकताशराई तोक्रकएका सूचना प्रदान हुने गयी विियण तमाय 
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गनुश ऩदशछ । 
रेखाका भाऩदण्डहरुभा बएका व्मिथथा अनुसाय विद्मारमहरुरे आिधधक रुऩभा वििीम विियण 
तमाय गनुश ऩने य त्मथता वििीम विियणभा सो विियण तमाय हुॉदाको शभनतको सम्ऩनत तथा 
दानमत्िको मथाथश अिथथा य सञ्चारन ननतजा सभेत दर्ाशएको हुनु ऩदशछ । 
१.२.१ रेखाऩारनको अिधायणा तथा मसद्धान्त  
भुरबूत रुऩभा रेखाऩारनका दईु ऩद्धनत प्रचरनभा यहेका छन ्। 
(क) नगदभा आधारयत (Cash Basis) रेखाऩारन ऩद्धनत : मसभा नगद प्रातती हुॉदा भार 

आम्दानी जनाइन्त्छ बन ेनगदको बुक्तानी हुॉदा भार खचश जनाइन्त्छ ।  
(ख) प्रोदबािी (Accrual Basis)  रेखाऩारन ऩद्धनत : मसभा कायोफायको सजृना बएको 

सभमराइ आधाय शरइ रेखा याखखन्त्छ । कायोफायको सजृना हुनासाथ मसरे प्रबाि ऩान े
ऩऺहरुराई सभेटेय प्रातती, बुक्तानी, सम्ऩिी तथा दानमत्िको ऩदहचान गयी रेखाङ्कन 
गरयन्त्छ ।  

 विद्मारमहरुरे विविम विियणहरु तमाय गदाश िासरात सभेत तमाय गनुशऩन े व्मिथथा 
बएकोरे ऩरयभास्जशत-नगदभा आधारयत (Modified Cash Basis) ऩद्धनतभा यही रेखाऩारन 
गनुशऩदशछ । 

रेखाऩारन ऩद्धनतका ननमभहरु् 
डबेफट िेडडटको ननमभभा कायोफायका दफु ै प्रिाहराई रेखाङ्कन गयीन्त्छ । मसक राधग तीन 
क्रकशसभका खाताभा विबाजन गयी ऩयम्ऩयागत रूऩभा ननम्न शरखखत डबेफट य िेडडटको ननमभ 
अऩनाइन्त्छ ।   

क) व्मस्क्तगत खाता (PersonalAccount): प्रातत गनेराई डबेफट य ददनेराई 
िेडडट गने (Debit the Receiver and Credit the Giver) 

ख) िाथतविक खाता (Real Account): आउनरेाई डबेफट य जानेराई िेडडट 
गने (Debit What Comes in and Credit What Goes out) 

ग) अिाथतविक खाता (Nominal Account): सफ ैखचश तथा नोक्सान डबेफट 
य आम, फचत तथा नापा िेडडट गने (Debit all Expenses or Loss and 

Credit all Income Gains or Profit) 

डबेफट िेडडटको नबफनतभ ्शसद्धान्त्त अनसुाय ननम्न अनसुाय डबेफट िेडडट गनुशऩदशछ् 
डबेफट Debit▲(फढ्दा) िेडडट Credit▲(फढ्दा) 
खचश, सम्ऩवि, नोक्सान , बुक्तानी आम्दानी, दानमत्ि, नापा, प्रातती  
डबेफट Debit▼(घट्दा) िेडडट Credit▼ (घट्दा) 
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आम्दानी, दानमत्ि, नापा, प्रातती खचश, सम्ऩवि, नोक्सान , बुक्तानी 
 

विद्मारम रेखाभा डबेफट िेडडटका मी तरयका भध्मे कुन ैएक भार राग ुहुनसक्न ेअिथथा यहदैन। 
कायोफायको प्रकृनतको आधायभा कायोफायरे प्रबाि ऩाने एक खाता डबेफट य अको खाता ननम्न 
अनुसाय िेडडट गनुशऩदशछ् 
 

कायोफायको प्रकृती शीषचकगतघट▼य फढ▲ डबेफट िेडडट फैंक 
खचश ▲ (+)  (-) 
आम्दानी ▲  (+) (+) 
खचश क्रपताश ▼  (+) (+) 
ऩेश्की खचश ▲ (+)  (-) 
ऩेश्की  पछमौट ▼ (-) (+)  
धयौटी प्रातती ▲  (+) (+) 
धयौटी क्रपताश ▼ (+)  (-) 
धयौटी सदयथमाहा(आम्दानी) ▲  (+) (+) 
स्जन्त्सी खरयद ▲ (+)  (-) 
दानमत्ि बकु्तानी ▼ (+)  (-) 
ऋण प्रातती ▲  (+) (+) 
ऋण बकु्तानी ▼ (+)  (-) 
रगानी ▲ (+)  (-) 
रगानी क्रपताश ▼  (+) (+) 
नगद भौज्दात तथा फेरुज ुदाखखरा ▲  (+) (+) 

सभामोजन बौचय प्रविष्टी गदाश भाधथ उल्रेखखत ननमभराई उल्ट्माई रेखाकॊ न गयीन्त्छ । फैंक (-) 
बएभा िेडडट गयीन्त्छ बने (+) बएभा डबेफट गयीन्त्छ । 
१.२.२ रेखाऩारनको उद्देश्म 
रेखाऩारनका भुख्म उद्देश्महरु ननम्नानुसाय छन ्: 
(क)  व्मिथथाऩकीम ननणशमभा सहमोग ऩमुाशउन, 
(ख)  उऩरब्ध स्रोतको अधधकतभ उऩमोगको सुननस्श्चत गनश, 
(ग)  कायोिायराई व्मिस्थथतरुऩरे अशबरेख याखी सिशभान्त्म रेखाऩद्धनतभा आधारयत आधथशक 

कायोिायको अशबरेख य आधथशक प्रनतिेदन तमाय गनश सहमोग ऩुमाशउन। 
१.३ ऩदाधधकायीहरुको आधथचक व्मिस्थाऩनसॉग सम्फजन्धत बूमभका 
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विद्मारम व्मिथथाऩन सशभनतका ऩदाधधकायीहरुको आधथशक व्मिथथाऩनसॉग सम्फस्न्त्धत बूशभका 
देहाम फभोस्जभ हुनेछ । 
१.३.१ विद्मारम व्मिस्थाऩन समभनत 
(क)  विद्मारमको सञ्चारन, येखदेख, ननयीऺण य व्मिथथाऩन गने,  
(ख)  विद्मारमको राधग चादहने आधथशक स्रोत जुटाउने,  
(ग)  विद्मारमको स्रोतफाट व्महोने गयी शर्ऺक तथा कभशचायी ननमुक्त गन ेय त्मसयी ननमुक्त 

शर्ऺक तथा कभशचायीराई नेऩार सयकायरे सभान तहका शर्ऺक तथा कभशचायीराई 
तोक्रकददएको तरफ थकेरभा नघटाई तरफ बिा बुक्तानी गन,े  

(घ) विद्मारमको र्ैक्षऺक थतय िदृ्धध गनश आिश्मक साभान तथा र्ैक्षऺक साभग्रीहरुको व्मिथथा 
गने,  

(ङ)  नेऩार सयकायफाट सञ्चारन हुने विशबन्त्न कामशिभहरुभा विद्मारमराई सरयक गयाउने,  
(च)  प्रत्मेक िषश विद्मारमका चन्त्दादाता य अशबबािकहरुको बेरा गयाई विद्मारमको अनघल्रो 

र्ैक्षऺक िषशको आम, व्मम तथा र्ैक्षऺक उऩरस्ब्ध य आगाभी िषशको र्ैक्षऺक कामशिभको 
सम्फन्त्धभा जानकायी गयाउने । साथ ै आगाभी आधथशक िषशको राधग आिश्मक ऩने 
अनुभाननत िजेट ऩेर् गनश रगाई स्थिकृत गन,े  

(छ) स्थिकृत बएको फजेट शर्षशकशबर एक खचश शर्षशकफाट अको खचश शर्षशकभा यकभान्त्तय गयी 
थऩघट गने, 

(ज) विद्मारमको रेखा ऩयीऺणको राधग प्रचशरत कानून फभोस्जभ दताश बएका रेखा ऩयीऺकहरू 
भध्मेफाट कम्तीभा तीन जना रेखा ऩयीऺकको नाभ ननमुस्क्तको राधग स्जल्रा शर्ऺा 
अधधकायी/थथानीम तह सभऺ शसपारयस गने,  

(झ) अस्न्त्तभ रेखा ऩयीऺणफाट औॊल्माइएका व्महोया उऩय ननमशभत गनुऩने बएभा ननमशभत 
गरयददने, शभन्त्हा गनुशऩन े देखखएभा शभन्त्हा गरयददने य असूरउऩय गनुशऩन ेबएभा असूरउऩय 
गनेफाये य फेरुजु सॊऩयीऺण गनेफाये प्रधानाध्माऩकराई ननदेर्न ददने,   

(ञ)  विद्माथीराई उऩरब्ध गयाईएको छारिवृि फाऩतको यकभ सोधबनाशको राधग सम्फस्न्त्धत 
ननकामभा भाग गने,  

(ट)  ननयीऺकरे विद्मारमको छड्के जाॉच िा ननयीऺण गदाश हास्जयी ऩुस्थतकाभा गमर 
जनाएकोभा त्मथतो गमर िाऩत तरफ कट्टी गने । 

१.३.२ प्रधानाध्माऩक 
(क) विद्मारमको राधग चादहने आधथशक स्रोत जुटाउन भद्दत गने,   

(ख) आगाभी आधथशक िषशकोराधग आिश्मक ऩन े अनुभाननत फजेट सभमभै तमाय गयी 
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व्मिथथाऩन सशभनत सभऺ ऩेर् गन,े 
(ग)  अधधकायप्रातत अधधकायीफाट फजेट फाॉडपाॉड तथा खचश गने अधधकाय प्रातत बएऩनछ थिीकृत 

फजेटको ऩरयधधभा यही ननमभानुसाय खचश गने, 
(घ)  विद्मारमको नाभभा फैंक खाता खोशर प्रधानाध्माऩक य रेखा हेने कभशचायी/शर्ऺकको 

सॊमुक्त दथतखतफाट फैंक खाता सॊचारन गने, 
(ङ)  विद्मारमको आधथशक कायोिायका शे्रथताहरु दरुुथत तथा सुयक्षऺत याख्न,े 
(च) स्थिकृत बएको फजेट शर्षशकशबर एक खचश शर्षशकफाट अको खचश शर्षशकभा यकभान्त्तयफाट 

थऩघट गनश आिथमक बएभा थऩष्ट कायण सदहत व्मिथथाऩन सशभनत सभऺ ऩेर् गने य 
व्मिथथाऩन सशभनतको ननणशमानुसाय गन,े 

(छ) आधथशक कायोिाय बएका शे्रथताहरुको रेखा ऩयीऺण गयाउने, 
(ज) विद्मारमको बौनतक सम्ऩविहरुको उधचत सॊयऺण य व्मिथथाऩन गने,  
(झ) विद्मारमको स्जन्त्सी भारसाभानहरुको तोक्रकए फभोस्जभ रगत याख्ने, येखदेख तथा ननयीऺण 

गने, 
(ञ) अस्न्त्तभ रेखा ऩयीऺणफाट औॊल्माइएका व्महोया उऩय ननमशभत गनुऩने बएभा िा शभन्त्हा 

गनुशऩने देखखएभा शभन्त्हा गरयददन व्मिथथाऩन सशभनत सभऺ ऩेर् गने य असूरउऩय गनुशऩन े
बएभा असूरउऩय गयी सॊऩयीऺण गयाउने ।  

१.३.३ रेखासॉग सम्फजन्धत कभचचायी/मशऺक 
रेखासॉग सम्फस्न्त्धत कभशचायी/शर्ऺक को ननम्नानुसाय आधथशक व्मिथथाऩन सम्फन्त्धी बूशभका 
हुनेछ् 
(क)  विद्मारमको आम्दानी तथा खचशको फजेट तजुशभा गनश प्रधानाध्माऩकराई सहमोग गन,े  
(ख)  आधथशक कायोिायसॉग सम्फस्न्त्धत काभ य स्जम्भेिायी फहन गयी मस ददग्दर्शन फभोस्जभ 

ननकासा भाग गने व्मिथथा शभराउने,  
(ग)  ननकासा बएको यकभको खचशको दहसाफ क्रकताफ यीतऩूिशक याख्न,े खचशका पाॉटफायी तथा 

आधथशक विियण तमाय गने । त्मथता पाॉटफायी एिॊ आधथशक विियण प्रधानाध्माऩकफाट 
थिीकृत गयाई सभमभै सम्फस्न्त्धत ननकामभा ऩठाउने,  

(घ)  विद्मारमको आधथशक कायोिायको रेखाऩयीऺण गयाउने य रेखाऩयीऺणफाट कामभ हुन 
आएको फेरुजुको रगत याख्न ेय फेरुजु पछ्र्मौट गने प्रभाण जुटाई ऩेर् गन े। ननमशभत गनुश 
ऩने विषमहरू ननमशभत गनश ऩेर् गन,े  

(ङ)  प्रधानाध्माऩकरे सुम्ऩेको आधथशक कायोिाय सम्फन्त्धी काभ गने, आधथशक कायोिायभा 
प्रधानाध्माऩकराई याम ददने य आफ्नो याम अनुसाय ननणशम बएको यकभ करभको हकभा 
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स्जम्भेिायी िहन गने,  
(च)  आधथशक कायोिाय गदाश प्रचशरत कानून फभोस्जभ यीत ऩुगे िा नऩुगेको जाॉची यीत ऩुगेकोभा 

बुक्तानीको ननशभि ऩेर् गने, यीत नऩुगेको िा आफ्नो याम नशरई यीत नऩुगेको कुनै करभ 
सदय बै बुक्तानीको ननस्म्त प्रातत हुन आएभा यीत नऩुगेको व्महोया शरखखत रूऩभा थऩष्ट 
खरुाई प्रधानाध्माऩक सभऺ ऩेर् गयी ननजको शरखखत आदेर्ानुसाय गने, 

(छ)  आधथशक प्रर्ासन सम्फन्त्धी अन्त्म कामशहरु प्रधानाध्माऩकफाट तोक्रकए फभोस्जभ गने। 



  

विद्मारम रेखाङ्कन ददग्दर्शन - 7 
  

खण्ड:२ विद्मारम कोष सॊचारन 
२.१ विद्मारम कोष 
शर्ऺा ऐन २०२८ को दपा १३(क) भा बएको व्मिथथा फभोस्जभ एउटा विद्मारम कोष खडा गयी 
याख्नऩुदशछ । विद्मारमभा हुने सफै प्रकायका आम्दानी य खचश यकभ मसै कोषफाट व्मिथथा गयी 
आम्दानी खचश गनुशऩनेछ ।  
२.२ विद्मारम कोषका श्रोतहरु 
शर्ऺा ऐन २०२८ को दपा १३(क)भा बएको व्मिथथा फभोस्जभ विद्मारम कोषभा ननम्नानुसाय 
आम्दानी बएका यकभहरु याख्नऩुनेछ् 
 १. सॊनघम य प्रदेर् सयकायफाट प्रातत अनुदान, 

 २. स्जल्रा शर्ऺा कोष य थथानीम तहफाट प्रातत अनुदान, 

 ३. र्ुल्कफाट आउने यकभ, 

 ४. विद्मारमको आन्त्तयीक श्रोतफाट प्रातत यकभ, 

 ५. चन्त्दा िा दान दातव्मफाट प्रातत यकभ, य 

 ६. अन्त्म श्रोतफाट प्रातत यकभ 

२.३ विद्मारम कोष सॊचारन तरयका 
विद्मारम कोषको सॊचारन ननम्न फभोस्जभ गनुशऩनेछ् 
(१) विद्मारमरे विद्मारम कोषभा जम्भा बएको यकभ व्मिथथाऩन सशभनतको ननणशम फभोस्जभ 

खचश गनुश ऩनेछ । 
(२) विद्मारम कोषको सञ्चारन प्रधानाध्माऩक य रेखासम्फन्त्धी काभ गने शर्ऺक िा 

कभशचायीको सॊमुक्त दथतखतफाट गनुशऩनेछ ।  
(३) विद्मारम कोषको यकभ नस्जकैको फैंकभा खाता खोरी आधथशक कायोिाय गनुश ऩनेछ ।  
(४) विद्मारम कोषको दहसाफ–क्रकताफ याख्न ेकाभ प्रधानाध्माऩक य रेखा सम्फन्त्धी काभ गने 

व्मस्क्तको हुनेछ ।  
(५) विद्मारमको सम्ऩूणश खचश विद्मारम कोषभा जम्भा बएको यकभफाट गनुशऩनेछ । 
(६) विद्मारमकोषको अिथथाको सम्फन्त्धभा सम्फस्न्त्धत फैंकफाट फैंक दहसाफ विियण (Bank 

Statement) शरई भाशसक रुऩभा फैंक दहसाफ शभरान (Bank Reconciliation ) गयी सोको 
प्रनतिेदन सम्फस्न्त्धत ननकामभा ऩठाउनु ऩनेछ । 

 भाधथ जजनसजकै कज या रेखखएको बए ताऩनन आधायबूत तहको विद्मारमहरुको आधथचक 
कायोफाय तथा कोष सॊचारन विद्मारम व्मिस्थाऩन समभनतको अध्मऺ िा ननजरे तोकेको 
सदस्म य प्रधानाध्माऩकको सॊमजक्त दस्तखतफाट हजने गयी व्मिस्था गनच सक्रकनेछ । 
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खण्ड:३ आम्दानी तथा खचच सॊकेतको िगीकयण य व्माख्मा 
३.१ आम्दानी सॊकेतको िगीकयण य व्माख्मा 

विद्मारमभा आम्दानी बएका सफ ै कायोिायराई आम्दानी र्ीषशक शभराएय आम्दानीको 
रेखाङ्कन गनुशऩनेछ । मसयी आम्दानीको रेखाङ्कन गदाश अनुसूची १ भा बएको आम्दानी 
सॊकेतको िगीकयण य व्माख्मा अनुसाय गनुशऩनेछ ।  

३.२ खचच सॊकेतको िगीकयण य व्माख्मा 
विद्मारमफाट खचश गरयएका सफ ै कायोिायराई खचश र्ीषशक शभराएय खचशको रेखाङ्कन 
गनुशऩनेछ । मसयी खचशको रेखाङ्कन गदाश अनुसूची २ भा बएको खचश सॊकेतको िगीकयण 
य व्माख्मा अनुसाय गनुशऩनेछ ।  
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खण्ड-४: विद्मारमको फजेट तजजचभा प्रक्रिमा  
आगाभी आधथशक िषशको राधग विद्मारमभा प्रातत हुनसक्न ेआम्दानी तथा खचशका श्रोतहरु ऩदहचान 
गयी सोको आधायभा अनुभाननत फजेट तमाय गन े दानमत्ि प्रधानाध्माऩकको हुनेछ । आम्दानी 
खचशको अनुभाननत फजेट तमाय गदाश गत आधथशक िषशभा बएको मथाथश आम्दानी खचशको विियण य 
चार ुआधथशक िषशको सॊर्ोधधत आम्दानी य खचशको विियण सभेत तमाय गयेको हुन ु ऩनेछ । 
आम्दानी य खचशको अनुभाननत फजेट तमाय गदाश आम्दानी य खचश सॊकेतको िगीकयण अनुसाय न ै
फजेट यकभ छुट्माउनु ऩनेछ । मसयी तमाय गरयएको आगाभी आधथशक िषशको आम्दानी खचशको 
अनुभाननत फजेट व्मिथथाऩन सशभनत सभऺ ऩेर् गयी चारु आधथशक िषशको असाय २५ गतेशबर 
थिीकृत गयाईसक्न ुऩनेछ । आम व्ममको फजेट तजुशभा गन ेपायभ य सो को प्रमोग बफधध ननम्न 
अनुसाय हुनेछ । 

पायभ नॊ १ 
.........विद्मारम 

 फजेट खाता 
आधथशक िषश........................ 

व्मम आम   

शर्षशक 
नॊ. 

शर्षशक
को 
नाभ 

गत 
आ.ि.को 
मथाथश 
व्मम 

चारु 
आधथशक िषश 
सॊसोधधत 
व्मम 

थिीकृत 
यकभ 

शर्षशक 
नॊ. 

शर्षशकको 
नाभ 

गत 
आ.ि. 

को मथाथश 
आम 

चार ु
आ.ि. 
को 

सॊसोधधत 
आम 

थिीकृत 
यकभ 
 

कैक्रपमत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

          
  

        
                      
                      
                      

 

      जम्भा         

 

      अ.ल्मा.          
 कूर जम्भा       कूर जम्भा         
तमाय गनेको 
सदह  

  

प्रधानाध्माऩकको 
सदह् 

 

व्मिथथाऩन सशभनतका अध्मऺको 
सदह् 

 शभनत 

  
शभनत 

  
शभनत 

 रष्टव्म्  
(१) भहर नॊ १ भा खचश शर्षशकको सॊकेत नम्फय उल्रेख गने । 
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(२) भहर नॊ २ भा खचश र्ीषशकको नाभ उल्रेख गने । 
(३) भहर नॊ ३ भा गत आधथशक िषशको मथाथश खचश उल्रेख गने । 
(४) भहर नॊ ४ भा चार ुआधथशक िषशको सॊसोधधत खचश यकभ उल्रेख गने । 
(५) भहर नॊ ५ भा व्मिथथाऩन सशभनतफाट थिीकृत बएको खचश यकभ उल्रेख गने । 
(६) भहर नॊ ६ भा आम्दानीको सॊकेत नम्फय उल्रेख गने । 
(७) भहर नॊ ७ भा आम्दानी र्ीषशकको नाभ उल्रेख गने । 
(८) भहर नॊ ८ भा गत आधथशक िषशको मथाथश आम उल्रेख गने । 
(९) भहर नॊ ९ भा चार ुआधथशक िषशको सॊसोधधत आम उल्रेख गने । 
(१०) भहर नॊ १० भा व्मिथथाऩन सशभनतफाट थिीकृत बएको अनुभाननत आम्दानी यकभ उल्रेख गने । 
(११) भहर नॊ ११ भा कैक्रपमत भहरभा खुराउनु ऩने कुया बए उल्रेख गने । 
एक ऩटक िावषशक फजेट थिीकृत बईसकेऩनछ कुनै नमाॉ शर्षशकभा खचश गनुश ऩयेभा िा नमाॉ 
कामशिभ प्रातत बएभा िा कुनै र्ीषशकभा थिीकृत बएको यकभ अऩुग बएभा सॊर्ोधधत िावषशक फजेट 
थिीकृत गयाउन ुऩनेछ । सॊर्ोधधत िावषशक फजेट थिीकृत बईसकेऩनछ सोही सॊर्ोधधत फजेटराई नै 
थिीकृत िावषशक फजेट भान्त्नु ऩनेछ ।  
प्रधानाध्माऩकरे आम्दानी तथा खचशको थिीकृत फजेट अनुसाय कामाशन्त्िमन ननतजा मथाथश देखखने 
गयी भाशसक, चौभाशसक य िावषशक विियण विद्मारम व्मिथथाऩन सशभनतभा ऩेर् गनुश ऩनेछ । 
विद्मारम व्मिथथाऩन सशभनतरे त्मथतो विियण अध्ममन गयी कुन ैकभी कभजोयी देखे सुधाय गनश 
प्रधानाध्माऩकराई ननदेर्न ददन ुऩनेछ । त्मसयी ददएको ननदेर्न ऩारना बए नबएको अनुभगन 
गन ेदानमत्ि विद्मारम व्मिथथाऩन सशभनतको हुनेछ ।   
४.१ खचच शीषचकको अनजभान  
आगाभी आधथशक िषशको राधग विद्मारमफाट हुने ननमशभत तथा ऩूॉजीगत खचशहरु ऩदहचान गयी 
सोको आधायभा खचशको अनुभान तमाय गरयएको हुनु ऩनेछ । खचशको अनुभान तमाय गदाश खचश 
सॊकेतको िगीकयण य व्माख्माभा व्मिथथा बए फभोस्जभ र्ीषशकगत रुऩभा गत िषश बएको मथाथश 
खचश, चार ुआधथशक िषशभा बएको सॊर्ोधधत खचश अनुभान सभेतराई आधाय शरन ुऩनेछ । खचश 
अनुभान तमाय गदाश खचश र्ीषशकभा विननमोजन गरयन ेयकभहरुको मथाथशऩयक रुऩभा ऩुष्ट्माई सभेत 
गरयएको हुनु ऩनेछ। 
विद्मारमरे खचश अनुभान तमाय गदाश आम्दानी अनुभानबन्त्दा खचश अनुभान फदढ हुने गयी घाटा 
फजेट तमाय गनुश हुॉदैन । 
४.२ आम्दानी प्राज्तको अनजभान 
आगाभी आधथशक िषशको राधग विद्मारमभा प्रातत हुनसक्न े आन्त्तयीक तथा फाह्म आम्दानीका 
श्रोतहरु ऩदहचान गयी सोको आधायभा आम्दानीको अनुभान तमाय गरयएको हुनु ऩनेछ ।आम्दानीको 
अनुभान तमाय गदाश आम्दानी सॊकेतको िगीकयण य व्माख्माभा व्मिथथा बए फभोस्जभ र्ीषशकगत 
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रुऩभा गत िषश बएको मथाथश आम्दानी, चारु आधथशक िषशको सॊर्ोधधत अनुभान सभेतराई आधाय 
शरन ुऩनेछ ।  
 

खण्ड-५: ननकाशा भाग सम्फन्धी व्मिस्था 
विद्मारमरे सॊघीम/प्रदेर् सयकाय य थथानीम तहफाट विद्मारम सॊचारनको राधग प्रातत हुन े
अनुदान यकभ सम्फस्न्त्धत थथानीम तहरे ददएको भागशदर्शनको अधधनभा यदह चौभाशसक रुऩभा 
ननकार्ा भाग गनुश ऩनेछ । मसयी ननकार्ा भाग गदाश सम्फस्न्त्धत थथानीम ननकामभा ननम्न 
फभोस्जभका कागजात तथा विियणहरु ऩेर् गरयएको हुन ुऩनेछ् 

(क) प्रथभ चौभाशसक यकभ ननकार्ा भाग गदाश विद्मारमको थिीकृत िावषशक फजेटको 
प्रनत य गत आधथशक िषशको आधथशक विियण य खचशको पाॉटिायी, 

(ख) शर्ऺक कभशचायीको नाभनाभेसी य ननजरे खाईऩाई आएको भाशसक तरफ यकभ । 
भाशसक तरफ यकभ भाग गदाश तर ददइएको पायभ बयी ऩेर् गनुश ऩदशछ ।कुनै 
शर्षशक थऩ हुन आएभा कोरभ थऩ गयी ऩेर् गनश सक्रकने छ । 

मशऺक तरि भाग पायाभ 

विद्मारमको नाभ् 
          

            पायभ नॊ २ 

ठेगाना् 
   

िावषशक थिीकृत रु   

अन
नि

ाम
श ब

न ुश 
ऩन

े ।
 

    
यकभ जम्भा हुने फैंक 

 

हारसम्भ ननकासा बएको रु   

    
खाता नॊ. 

   

हार ननकासा भाग गरयएको रु   

    

     

मो भाग पायाभ सम्भको कुर 
ननकासा रु   

    

     

ननकासा हुन फाॉकी रु   

    

                 

शस
नॊ 

ना
भ 

ऩद
 

तह
 

श्रण
ी 

क्रक
शस

भ 
(थ
था
मी
/
अथ

था
मी

/
याह

त/
शर

मन
)

 

तर
ि 

थके
र 

ग्रड
 

भह
ॊगी
 
बि

ा 

प्र 
अ 

बि
ा 

चा
डऩ

िश 
खच

श 

जम्
भा

 

क 
सॊ 

को
ष 

थऩ
 

वि
भा
 
थऩ

 

अन्त्
म 

कुर
 
जम्

भा
 

कैक्र
पम

त 
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७ देखख 
११को 

जोड=१२ 

१३ १४ १५ 
१२ देखख १५ 
को जोड=१६ 

१७ 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

विद्मारमको छाऩ् 
  

तमाय गनेको सदह् 
  

प्र अ को नाभ य सदह 

  



  

विद्मारम रेखाङ्कन ददग्दर्शन - 12 
  

(ग) दोस्रो तथा तेस्रो चौभाशसक यकभ भाग गदाश गत भदहनासम्भ बएको खचशको 
विियण, 

(घ) तेस्रो चौभाशसक यकभ भाग गदाश भाधथ (ग) भा उल्रेखखत विियणको अनतरयक्त 
विद्मारमको गत आधथशक िषशको रेखा ऩयीऺण प्रनतिेदन । 
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खण्ड-६: विद्मारमको आम व्ममको रेखाङ्कन 
विद्मारमको रेखा नगद आधाय (Cash based) का साथ ैउऩाजशन आधाय (Earning Based) भा 
याखखने हुॉदा आम्दानी खचशको रेखाङ्कन सभेत सोही आधायभा याखी आधथशक कायोिाय सॊचारन गनुश 
ऩदशछ । मसयी रेखा याख्दा विद्मारमको िाथतविक कायोिाय, आम्दानी, खचश, सम्ऩवि, दानमत्ि 
तथा कोषको अिथथा सभेत मक्रकन गयी िासरात तमाय गनुश ऩदशछ ।  

६.१ आम्दानी तथा खचच रेखाङ्कन  

नगद आधायभा आम्दानी रेखाङ्कन गदाश सफ ैप्रकायका यकभका प्रास्ततराई आम्दानीका सम्फस्न्त्धत 
र्ीषशकभा देखाई कायोिाय गनुश ऩदशछ । मसैगयी उऩाजशन आधायभा आम्दाननको रेखाङ्कन गदाश सो 
आधथशक िषशशबर आम्दानी मक्रकन बईसकेको तय नगद यकभ प्रातत बईनसकेको अिथथाभा ऩनन 
त्मथतो यकभराई प्रातत हुने आम्दानी जनाई रेखाङ्कन गनुश ऩदशछ । 

खचश यकभको सम्फन्त्धभा ऩनन अधधकायप्रातत अधधकायीफाट खचश थिीकृत बईसकेका यकभहरुको 
खचशराई नगद कायोिायको आधायभा रेखाङ्कन गनुश ऩदशछ बने खचश गने दानमत्ि सजृना बएको 
तय फीर बऩाशई प्रातत बई नसकेको अफथथाभा त्मथता यकभहरुको सभेत बुक्िानी ददनुऩन ेदानमत्ि 
देखाई आधथशक कायोिायको रेखाङ्कन गनुश ऩदशछ ।  

६.१.१ आम्दानी रेखाङ्कन तरयका, प्रमोग गरयन ेपायाभहरु य नतनको प्रमोग विधध 

व्मिथथाऩन सशभनतफाट थिीकृत बएको अनुभाननत आम्दानीका र्ीषशकहरुभा प्रातत बएको नगद 
आम्दानीराई नगदी यशसद कादट आम्दानीको कायोिाय गनुश ऩदशछ बने फैंक भापश त प्रातत बएको 
आम्दानीको हकभा फैंक बौचय िा फैंक थटेटभेन्त्ट अनुसाय आम्दानी फाॉध्नु ऩदशछ । मसयी प्रातत 
बएको आम्दानी यकभको र्ीषशक अनुसाय गोश्िाया बौचय उठाई सम्फस्न्त्धत खाताभा प्रविष्ट गनुश 
ऩदशछ ।  

आम्दानी रेखाङ्कन गदाच प्रमोग गने पायभहरु य नतनको प्रमोग बफधध ननम्न अनजसाय यहेको छ् 
१. नगदी यमसद् विद्मारमभा प्रातत हुने सफै प्रकायको नगद आम्दानीको राधग मो यशसद 

प्रमोग गनुशऩनेछ । मो यशसद तीन प्रनत तमाय गयी ऩदहरो प्रनत यकभ फुझाउनेराई, दोस्रो 
प्रनत सम्फस्न्त्धत पायाभसॉग सम्फन्त्धीत पाॉटभा य तेस्रो प्रनत यशसदको ठेरीभ ैयहनुऩनेछ । 
नगदी यशसदको प्रमोग गदाश यशसदको शसरशसरेिाय नम्फय अनुसाय प्रमोग गनुश ऩदशछ नगदी 
यशसद काट्दा बूरफस विग्रन गएभा त्मथतो यशसदराई सम्फस्न्त्धत यशसद ठेरीभै याखख अको 
यशसद काट्नु ऩनेछ । नगदी यशसद पायभ य मसको प्रमोग बफधध ननम्न अनुसाय हुनेछ । 
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पायभ नॊ ३ 

...........विद्मारम 

नगदी यमसद 

 नाभ् यशसद नॊ. 

ठेगाना् 
 

कऺा              पायाभ नॊ. 

शस नॊ विियण यकभ कैक्रपमत 

१ २ ३ ४ 

        

        

        

        

        

जम्भा     

अऺरुऩी्     

        

 

 यकभ फुखझशरनेको दथतखत:     यकभ फुझाउनेको दथतखत:  

द्रष्टव्म्  
 १. भहर नॊ १ भा शसरशसरेिाय नम्फय रेख्न े। 
 २. भहर नॊ २ भा विियणभा के िाऩत यकभ प्रातत बएको हो र्ीषशक सभेत उल्रेख गने । 
 ३. भहर नॊ ३ भा प्रातत बएको यकभ अङ्कभा उल्रेख गने । 
 ४. भहर नॊ ४ भा कैक्रपमत भहरभा खुराउनु ऩने कुया बए खुराउने । 
 ५. भहर नॊ ५ भा कैक्रपमत भहरभा खुराउनु ऩने कुया बए उल्रेख गने । 
 

२. गोश्िाया बौचय् नगदी यशसद अनुसाय विद्मारमभा प्रातत बएको सफ ै प्रकायको नगद 
आम्दानीको यकभ दैननक रुऩभा गोश्िाया बौचय उठाई डबेफट िेडडटको ननमभानुसाय 
सम्फस्न्त्धत र्ीषशकभा आम्दानी जनाउनु ऩदशछ । गोश्िाया बौचय साथ नगदी यशसदको दोस्रो 
प्रनत/फैंक बौचय सॊरग्न गनुश ऩदशछ । गोश्िाया बौचयको शसरशसरेिाय नम्फय कामभ गदाश 
एक आधथशक िषशभा हुने आम्दानी कायोिायका राधग श्रािण भदहनाको र्ुरु कायोिायराई 
बौचय नॊ १ कामभ गयी िभर्् बौचय नम्फय ददॊदै जानुऩदशछ । गोश्िाया बौचयय मसको 
प्रमोग बफधध ननम्न अनुसाय हुनेछ । 
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पायभ नॊ ४ 
.........विद्मारम 

गोश्िाया बौचय 

 

        गोश्िाया बौचय नॊ.:  

 

        शभनत:  

विियण 
खाता ऩाना 

नॊ. 
खचश/आम्दानी 
शर्षशक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड.े  
   

  

   िे.  
 

    
  

       
   जम्भा 

  

     यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ................................................... 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ...................................................... 

अऺरुऩी रु. 

 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चके नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 

 
द्रष्टव्म् 

१. विियण भहरभा आम्दानी र्ीषशक रेखी डबेफट िेडडटको ननमभ अनुसाय कायोफायको छोटकयी व्महोया उल्रेख 
गने, 

२. खाता ऩाना नॊ. भहरभा कायोफायसॉग सम्फन्त्धीत खाता ऩाना नॊ. उल्रेख गने, 
३. खचश/आम्दानी शर्षशक नॊ. भहरभा आम्दानी सॊकेत फधगशकयणभा उल्रेख बएअनुसाय आम्दानीको सॊकेत 

नम्फय याख्ने, 
४. डबेफट बए डबेफट भहरभा य िेडडट बए िेडडट भहरभा यकभ जनाउने, 
५. जम्भाको भहरभा डबेफट य िेडडटको जम्भा जम्भी देखाउने य मसको यकभ फयाफय हुनुऩनेछ, 
६. आम्दानीको यशसद नॊ. य आम्दानी यकभ अऺयभा सभेत जनाउने, 
७. तमाय गनेभा विद्मारमको आधथशक कायोफाय गनश तोक्रकएको व्मक्तीरे दथतखत गने, थिीकृत गनेभा 

विद्मारमको प्रधानाध्माऩकरे दथतखत गने, 
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३.  आम्दानी खाता् गोश्िाया बौचय अनुसाय विद्मारमरे प्रातत गन ेसफै आम्दानीराई दैननक 
रुऩभा मस आम्दानी खाताभा प्रविस्ष्ट गनुशऩदशछ । आम्दानीका र्ीषशक अनुसाय प्रातत बएको 
यकभ मस खाताभा प्रविष्ट गरयए अनुसाय भाशसक रुऩभा प्रनतिेदन तमाय गनुश ऩदशछ 
।अनघल्रो भदहनासम्भको आम्दानी यकभ मस भदहनाको आम्दानी यकभभा िभर्् जोड्दै 
रगी प्रत्मेक आधथशक िषशको अन्त्तभा मो खाता फन्त्द गनुश ऩदशछ ।आम्दानी खाता य मसको 
प्रमोग बफधध ननम्न अनुसाय हुनेछ । 

पायभ नॊ ५ 

.................. विद्मारम,  ................. 
आम्दानी खाता 

आधथशक िषश: 
   भदहना: 
   

शभनत विियण 
गोश्िाया 

बौचय नॊ. 

४ आम्दानी शर्षशक 

जम्भा रु 

सयकायी अनुदान ऩढाइ रु्ल्क     

१ २ ३ ४.१ ४.२ ४.३ ४.४ ५ 

                

                

                

                

                

मस भदहनाको जम्भा           
गत भदहनासम्भको जम्भा           
मस भदहना सम्भको जम्भा           

        तमाय गनेको: 
 

प्रधानाध्माऩकको: व्मिथथाऩन सशभनतका अध्मऺको: 
सदह: 

  
सदह् 

  
सदह् 

 शभनत: 
  

शभनत: 
  

शभनत: 
 द्रष्टव्म्  

(१) भहर नॊ १ भा गोश्िाया बौचय तमाय गयेको शभनत उल्रेख गने, 

(२)  भहर नॊ २ भा कहाॉफाट िा कसफाट यकभ प्रातत बएको सो उल्रेख गने,  

(३)  भहर नॊ ३ भा गोश्िाया बौचय नॊ. उल्रेख गने, 

(४)  भहर नॊ ४ भा कुनआम्दानी र्ीषशक फाऩत प्रातत बएको हो सोही भहरभा रेख्न ेय आिश्मकता अनुसाय भहर 
फढाउने, 

(५)  भहर नॊ ५ भा प्रातत बएको जम्भा रु. उल्रेख गने,  
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(६)  भहर नॊ ६ भा प्रातत यकभ भध्मे फैंक दाखखरा बएको यकभ उल्रेख गने, 

(७)  भहर नॊ ७ भा कैक्रपमतभा उल्रेख गनुशऩने कुनै कुया बए उल्रेख गने । 
  

४. शजल्क दताच क्रकताफ: मो खाता विद्मारमरे विद्माथीहरुको र्ुल्क उठाउॉदा प्रमोग गनुश ऩदशछ 
। विद्माथीहरुफाट र्ुल्क उठाउॉदा मस क्रकताफभा विद्माथीको नाभ थय य कऺाको साथै 
र्ुल्क शरएको भदहना सभेत उल्रेख बएको हुन ुऩदशछ । र्ुल्क दताश क्रकताफ ननम्न अनुसाय 
हुनेछ । 

पायभ नॊ ६ 

 

गोश्िाया बौचय अनुसाय विद्मारमरे प्रातत गन े सफै आम्दानीराई दैननक रुऩभा मस आम्दानी 
खाताभा प्रविस्ष्ट गनुशऩदशछ । आम्दानीका र्ीषशक अनुसाय प्रातत बएको यकभ मस खाताभा प्रविष्ट 
गरयए अनुसाय भाशसक रुऩभा प्रनतिेदन तमाय गनुश ऩदशछ । अनघल्रो भदहनासम्भको आम्दानी 
यकभ मस भदहनाको आम्दानी यकभभा िभर्् जोड्दै रगी प्रत्मेक आधथशक िषशको अन्त्तभा मो 
खाता फन्त्द गनुश ऩदशछ ।आम्दानी खाता य मसको प्रमोग बफधध ननम्न अनुसाय हुनेछ । 
६.१.२ खचच रेखाङ्कन तरयका, प्रमोग गरयने पायाभहरु य नतनको प्रमोग विधध 
व्मिथथाऩन सशभनतफाट थिीकृत बएको अनुभाननत खचशका र्ीषशकहरुभा व्मिथथा बएको यकभको 
ऩरयधधशबर यही खचशसम्फन्त्धी आधथशक कायोिाय गनुश ऩदशछ । खचश यकभको कायोिाय गदाश खचश 
गयेको प्रभाखणत गने कागजातहरु जथतै बफर बऩाशई, थिीकृत आदेर् रगामत अन्त्म आिश्मक 
प्रभाणहरु जाॉची दरुुथत बएभा त्मथता कागजातराई याम्रोसॊग नत्थी गयी गोश्िाया बौचयसाथ याख्नु 
ऩदशछ । यकभ खचश रेख्दा ननम्न कुयाहरुभा ध्मान ददनु ऩदशछ् 

 फजेट/कामशिभभा बएको यकभ सोही फजटे तथा कामशिभभा खचश गरयनुऩदशछ। 
 फजेट यकभ खचश गदाश खचश गनश अधधकायप्रातत व्मस्क्तको थिीकृनत तथा आदेर् बएको हुनु 

शजल्क दताच  क्रकताफ 

विद्मारमको नाभ् ठेगाना् 
     कऺा 

  

फषश 
 

भदहना 
       

योर नॊ विद्माथीको नाभ थय फैर्
ाख

 

जेष्
ठ 

अस
ाय 

सा
उन

 

बद
ौ 

अस
ोज

 

का
नत

शक 

भस
ीय 

ऩ ुस
 

भा
घ 

पा
ग ुन

 

चैर
 

                            

                            

                            

                            

जम्भा                           



  

विद्मारम रेखाङ्कन ददग्दर्शन - 18 
  

ऩदशछ। 
 खचश र्ीषशकभा व्मिथथा बएको यकभबन्त्दा फढी यकभ खचश गनुश हुॉदैन ।  
 प्रचशरत ननमभानुसाय कट्टा गनुश ऩन ेकयका यकभहरु कट्टा गयेय भार बुक्िानन गनुश ऩदशछ 

। 
 तोक्रकएको यकभबन्त्दा फढी यकभ कायोिाय गदाश फैंक भापश त गने व्मिथथा शभराउन ुऩनेछ ।  
 जुनसुकै प्रकायका खयीद कामश गदाश बफद्मारम खरयद ददग्दर्शन य प्रचशरत ऐन ननमभको 

ऩारना गयी खरयद गनुश ऩनेछ ।  
 भारसाभान खरयद िाऩत यकभ बुिानी गदाश खयीद आदेर्, दाखखरा प्रनतिेदन रगामतका 

कागजातहरु सॊरग्न बएको हुनुऩछश । 
 शर्ऺक कभशचायीहरुको तरफ बुिानी गदाश सम्फस्न्त्धत ननकामफाट तरफ प्रनतिेदन ऩारयत 

बएको प्रभाण सभेत सॊरग्न गनुश ऩनेछ ।  
खचश रेखाङ्कन गदाश प्रमोग गने पायभहरु य नतनको प्रमोग बफधध ननम्न अनुसाय यहेको छ् 

१. गोश्िाया बौचय् विद्मारमको खचश सम्फन्त्धी दैननक कायोिाय गदाश गोश्िाया बौचय उठाई 
डबेफट िेडडटको ननमभानुसाय सम्फस्न्त्धत र्ीषशकभा खचश जनाई कायोिाय गनुश ऩदशछ । 
गोश्िाया बौचयको शसरशसरेिाय नम्फय कामभ गदाश एक आधथशक िषशभा हुने खचश कायोिायका 
राधग श्रािण भदहनाको र्ुरु कायोिायराई बौचय नॊ १ कामभ गयी िभर्् बौचय नम्फय ददॊदै 
जानुऩदशछ । गोश्िाया बौचय य मसको प्रमोग बफधध ननम्न अनुसाय हुनेछ । 

पायभ नॊ ७ 

.........विद्मारम 

गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.:  

 
        शभनत:  

विियण 
खाता ऩाना 

नॊ. 
खचश/आम्दानी 
शर्षशक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड.े  
   

  

   िे.  
 

    
 

 
      

   जम्भा 
  

यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ................................................... 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ...................................................... 
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अऺरुऩी रु. 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश. दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चके नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
द्रष्टव्म् 

१. विियण भहरभा खचश र्ीषशक रेखी डबेफट िेडडटको ननमभ अनुसाय कायोफायको छोटकयी व्महोया उल्रेख गने, 
२. खाता ऩाना नॊ. भहरभा कायोफायसॉग सम्फन्त्धीत खाता ऩाना नॊ. उल्रेख गने, 
३. खचश/आम्दानी शर्षशक नॊ. भहरभा खचश सॊकेत फधगशकयणभा उल्रेख बएअनुसाय खचशको सॊकेत नम्फय याख्ने, 
४. डबेफट बए डबेफट भहरभा य िेडडट बए िेडडट भहरभा यकभ जनाउने, 
५. जम्भाको भहरभा डबेफट य िेडडटको जम्भा जम्भी देखाउने य मसको यकभ फयाफय हुनुऩनेछ, 
६. बऩाशई भहरभा खचश बएको यकभको चके नम्फय उल्रेख गयी फुखझशरने व्मस्क्तको नाभ थय रेखख हथताऺय 

बएको हुनु ऩछश । मदद सॊथथा बए आधधकायीक दथतखत सदहत सॊथथाको छाऩ सभेत रगाएको हुनु ऩनेछ ।  
७. तमाय गनेभा विद्मारमको आधथशक कायोफाय गनश तोक्रकएको व्मक्तीरे दथतखत गने, 
८. थिीकृत गनेभा विद्मारमको प्रधानाध्माऩकरे दथतखत गने, 

२. खचच खाता् गोश्िाया बौचय अनुसाय विद्मारमफाट बएका सफ ैखचशराई दैननक रुऩभा मस 
खचश खाताभा प्रविस्ष्ट गनुशऩदशछ । खचशका र्ीषशक अनुसाय खचश बएको यकभ मस खाताभा 
प्रविष्ट गरयए अनुसाय भाशसक रुऩभा प्रनतिेदन तमाय गनुश ऩदशछ । अनघल्रो भदहनासम्भको 
खचश यकभ मस भदहनाको खचश यकभभा िभर्् जोड्दै रगी प्रत्मेक आधथशक िषशको अन्त्तभा 
मो खाता फन्त्द गनुश ऩदशछ । खचश खाता य मसको प्रमोग बफधध ननम्न अनुसाय हुनेछ । 

पायभ नॊ ८ 
.................. विद्मारम,  ................. 

खचच खाता 
आधथशक िषश 

    भदहना 
     

शभनत विियण 
गोश्िाया  

बौचय नॊ 

४ खचश शर्षशक 

जम्भा कैक्रपमत थिीकृत  

दयिन्त्दीको 
 तरफ बिा 

कभशचायीको  
तरफ बिा 

दयफन्त्दी फादहयको 
शर्ऺकको तरफ 

बिा 
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मस भदहनाको जम्भा               

गत भदहनासम्भको जम्भा               

मस भदहना सम्भको जम्भा               

          तमाय गनेको: 

 

प्रधानाध्माऩकको: 

  

व्मिथथाऩन सशभनतका अध्मऺको: 

सदह: 

  

सदह् 
  

सदह् 
   शभनत: 

  

शभनत: 

  

शभनत: 

   द्रष्टव्म: 
(१) भहर नॊ १ भा गोश्िाया बौचय तमाय गयेको शभनत उल्रेख गने, 
(२) भहर नॊ २ भा के िाऩत यकभ बुक्तानीबएको सोउल्रेख गने, 
(३) भहर नॊ ३ भा गोश्िाया बौचय नॊ. उल्रेख गने, 
(४) भहर नॊ ४ भा सम्फस्न्त्धत खचश र्ीषशक उल्रेख गने य सो भा आिश्मकता अनुसाय भहर फढाउने, 
(५) भहर नॊ ५ भा खचश बएको जम्भा रु. उल्रेख गने,  
(६ भहर नॊ ६ भा खचश बएको यकभ उल्रेख गने, 
(७) भहर नॊ ७ भा कैक्रपमतभा उल्रेख गनुशऩने कुनै कुया बए उल्रेख गने । 

३.  नगद/फैंक खाता् विद्मारमहरुरे गोश्िाया बौचय अनुसाय तमाय गयेको आम्दानी, खचश तथा 
ऩेश्कीराई मस खाताभा प्रविस्ष्ट गनुशऩदशछ । मस खातारे विद्मारमको नगद प्रिाह 
(आम्दानी, खचश, ऩेश्की, एिभ ्शरनु, ददनु ऩने)को िाथतविक धचरण गदशछ । 

पायभ नॊ ९ 

 

     तमाय गनेको          प्रधानाध्माऩकको 
    नाभ्           नाभ् 
    सदह्           सदह् 
    शभनत्           शभनत् 
रष्टव्म: 

(१) भहर नॊ १ भा शभनत उल्रेख गने, 

............ विद्मारम, .................. 

नगद/फैंक खाता 

शभ
नत

 

बौ
चय
 

वि
िय

ण 

नग
द 

फैंक
 

फज
ेट 

खच
श 

ऩेश्
की

 

वि
वि
ध 

 

कैक्र
पम

त 

डवे
िट

 

िेड
डट

 

डवे
िट

 

िेड
डट

 

चेक
 
नॊ 

फा
ॉकी

 

यक
भ रु 

ऩा
एक

ो 

पन
छशए

को
 

डवे
िट

 

िेड
डट
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(२) भहर नॊ २ भा बौचय नम्फय उल्रेख गने, 

(३) भहर नॊ ३ भा आम्दानी िा खचशको छोटो विियण उल्रेख गने, 

(४) भहर नॊ ४ भा नगद कायोिाय बई यकभ प्रातत बएभा डवेिडभा जनाई सो यकभ भहर नॊ १५ को िेडडटभा 
ऩनन उल्रेख गने,  

(५) भहर नॊ ५ भा नगद कायोिाय बई यकभ खचश बएभा िेडडटभा जनाई सो यकभ भहर नॊ १४ को डवेिटभा 
ऩनन उल्रेख गने 

(६) भहर नॊ ६ भा फैंक कायोिायभा यकभ प्रातत बएभा ड.ेभा उल्रेख गने, साथै सो यकभ भहर नॊ १५ को 
िे.तपश  उल्रेख गने 

(७) भहर नॊ ७ भा फैंक कायोिाय गदाश खचश बएको छ बने िे.भा उल्रेख गने, साथै सो यकभ भहर नॊ ११ को 
रु भा उल्रेख गने 

(८) भहर नॊ ८ भा बुक्तानी गयेको चके नम्फय उल्रेख गय्शने,  

(९) भहर नॊ ९ भा भहर नॊ ६ फाट भहर नॊ ७ घटाई फाॉकी हुन आएको यकभ याख्न े 

(१०) भहर नॊ १० भा खचश बएको फजेट र्ीषशक उल्रेख गने 

(११)  भहर नॊ ११ भा भहर नॊ ७ भा उल्रेख बएको यकभ देखाउने  

(१२)  भहर नॊ १२ भा सॊथथा िा व्मस्क्त कसराई ऩेश्की ददएको हो सो उल्रेख गने   

(१३) भहर नॊ १३ भा ऩेश्की यकभ पर्छशमौट बएको बए सो यकभ याख्न े 

(१४) भहर नॊ १४ भा भहर नॊ ५ भा उल्रेख बए अनुसायको यकभ य भहर नॊ ७ भा कय कट्दट गनुश ऩने जथता 
यकभ फाॉकी बएभा त्मथतो यकभ देखाउने  

(१५) भहर नॊ १५ भा मदद कय कट्टा,सॊचम कोष दाखखरा जथता यकभ चकेफाट बुक्तानी गनश फाॉकी मस भहरभा 
देखाउने। मसयी फाॉकी देखाएको यकभ ऩनछ चकेफाट बुक्तानी ऩठाउॉ दा भहर नॊ ७ य भहर नॊ १४ भा देखाउने  

(१६) भहर नॊ १६ भा विगत आधथशक िषशको ऩेश्की यकभ फाॉकी भध्मे पछशमौट बएको यकभ य कैक्रपमत भहरभा 
देखाउनु ऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने । 

४. ऩेश्की खाता् विद्मारमको कामशको शर्रशर्राभा भारसाभान खरयद गनश, ननभाशण कामश गनश 
िा अन्त्म कुन ैकामश गनश कुन ैव्मक्ती िा सॊथथाराइ अधग्रभ रुऩभा ददइने ऩेश्की यकभराई 
ऩेश्की खाताभा प्रविस्ष्ट गनुश ऩदशछ । मो खाता प्रत्मेक व्मस्क्त िा सॊथथाको राधग 
छुट्टाछुट्टै ऩानाभा तमाय गनुश ऩनेछ ।ऩेश्की ददएको यकभ प्रचशरत ननमभ अनुसाय पछशमौट 
बई आएभा सभेत मस खाताभा प्रविस्ष्ट गनुश ऩदशछ। ऩेश्की ददॊदा य पछशमौट गदाश मस 
खाताभा यकभ प्रविस्ष्ट गने बफधध ननम्न अनुसाय हुनेछ । 

पायभ नॊ १० 

............ विद्मारम, .................. 

ऩेश्की ऩाउनेको नाभ् 
ठेगाना् 

शभनत विियण बौचय नॊ 
ऩेश्की 

फाॉकी कैक्रपमत 
ऩाएको पनछशएको 
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रष्टव्म: 
(१) भहर नॊ १ भा ऩेश्की गएको य पछशमौट बएको शभनत उल्रेख गने, 
(२) भहर नॊ २ भा के िाऩत ऩेश्की गएको हो सो कुया उरेख गने, 
(३) भहर नॊ ३ भा ऩेश्की गएको य पछशमौट बएको बौचय उल्रेख गने, 
(४) भहर नॊ ४ भा ऩेश्की ऩाएको यकभ चढाउने, 
(५) भहर नॊ ५ भा ऩेश्की पछशमौट बएको यकभ चढाउने,  
(६) भहर नॊ ६ ऩाएको ऩेश्कीफाट पछशमौट बई फाॉकी यहेको यकभ देखाउने  
(७) भहर नॊ ७ कैक्रपमत भहरभा देखाउनु ऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने 

५. धयौटी खाता् विद्मारमहरुरे कुनै काभको सुयऺण फाऩत कुनै व्मक्ती िा सॊथथाफाट अधग्रभ 
रुऩभा शरइने यकभ य जभानत िाऩत प्रातत हुने सफ ै प्रकायका यकभहरु मस खाताभा 
प्रविस्ष्ट गनुश ऩदशछ । धयौटी यकभ प्रातत गदाश य क्रपताश बुक्तानी गदाश गोश्िाया बौचय प्रमोग 
गनुश ऩछश । मथतो यकभ काभ सम्ऩन्त्न बइसकेऩनछ िा अिधध सभातत बएऩनछ सो व्मक्ती 
िा सॊथथाराई प्रचशरत ननमभानुसाय क्रपताश गनुशऩदशछ । विद्मारमभा यहेको धयौटी यकभ 
अन्त्म कामशभा खचश गनुश हुॉदैन । राभो सभमदेखख कामभ यहेका धयौटी यकभ व्मस्क्त िा 
सॊथथारे बुक्तानी शरन नआएभा िा बुक्तानी गनुश ऩने व्मस्क्त िा सॊथथा नै मक्रकन 
नबएभा तोक्रकएको प्रक्रिमा अऩनाई त्मथतो धयौटी यकभ आम्दानी जनाई विद्मारम कोषभा 
जम्भा गनुश ऩदशछ । धयौटी खाता य मस खाताभा यकभ प्रविस्ष्ट गने बफधध ननम्न अनुसाय 
हुनेछ । 

पायभ नॊ ११ 

............ विद्मारम, .................. 

धयौटी खाता 
ऩाना नॊ.                                                                                   
पायभ नॊ 
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मस भदहनाको जम्भा         

       तमाय गनेको: 
  

प्रधानाध्माऩकको: 
 सदह: 

    
सदह् 

 शभनत: 
    

शभनत: 
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शस.नॊ. नाभ ठेगाना विियण 

धयौटी आम्दानी धयौटी क्रपताश फाॉकी कैक्रपमत 

शभनत गो.बौ.नॊ. यकभ शभनत गो.बौ.नॊ. यकभ 
  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
१                       
                       
२                       
                       
३                       
 जम्भा             
 

           
 

तमायगनेको: 

  

प्रधानाध्माऩकको: 

 सदह: 

    

सदह् 
 शभनत: 

    

शभनत: 

 द्रष्टव्म: 

(१) भहर नॊ १ भा धयौटी कायोिायको शसरशसरेिाय नम्फय उल्रेख गने, 

(२) भहर नॊ २ भा धयौटी प्रातत य क्रपताश बएको व्मस्क्त िा सॊथथाको नाभ उल्रेख गने, 

(३) भहर नॊ ३ भा धयौटी प्रातत य क्रपताश बएको व्मस्क्त िा सॊथथाको ठेगाना उल्रेख गने, 

(४) भहर नॊ ४ भा के िाऩत धयौटी प्रातत य क्रपताश बएको हो उल्रेख गने,  

(५) भहर नॊ ५ भा धयौटी प्रातत बएको शभनत उल्रेख गने,  

(६) भहर नॊ ६ भा धयौटी प्रातत बएको गोश्िाया बौचय नम्फय उल्रेख गने 

(७) भहर नॊ ७ भा धयौटी प्रातत बएको यकभ उल्रेख गने 

(८) भहर नॊ ८ भा धयौटी क्रपताश बएको शभनत उल्रेख गने 

(९) भहर नॊ ९ भा धयौटी क्रपताश बएको गोश्िाया बौचय नम्फय उल्रेख गने 

(१०) भहर नॊ १० भा धयौटी क्रपताश बएको यकभ उल्रेख गने 

(११) भहर नॊ ११ भा धयौटी प्रातत यकभफाट धयौटी क्रपताश बएको यकभ घटाई फाॉकी यकभ उल्रेख गने 

(१२) भहर नॊ १२ भा कैक्रपमत भहरभा देखाउनु ऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने 

६.२ कम््मजटयकृत रेखाङ्कन प्रणारी य मसको प्रमोग : 
विद्मारमको रेखा आधधकारयक ननकामफाट स्थिकृत बएको कम्तमुटयकृत रेखाङ्ककन प्रणारीभा 
सभेत याख्न सक्रकनेछ । कम्तमुटयकृत  रेखाङ्ककन प्रणारी अनुसाय रेखा याख्दा ऩनन आम्दानी य 
खचशको रेखाङ्ककन डबेफट य िेडडटको सिशभान्त्म शसध्मान्त्त अनुसाय नै  गनुश ऩदशछ । मो प्रणारी 
अनुसाय याखखएको रेखाभा कम्तमुटयकृत  रेखाङ्ककन प्रणारीरेनै आिश्मक रेजय खाता य 
प्रनतिेदनहरु ननभाशण गन ेहुदा आधथशक कायोिाय गनश धेयै सहज हुन्त्छ । विद्मारमभा मथतो प्रणारी  
राग ुगरयने बएभा सम्िस्न्त्धत ननकामरे कम्तमुटयकृत  रेखाङ्ककन प्रणारीको सफ्टिेमय य सोको 
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सॊचारन गन ेताशरभ सभेत प्रदान गने बएकारे सोही अनुसाय विद्मारमभा मथतो प्रणारी प्रमोग 
गनुशऩदशछ । 
६.३ यकभान्तय व्मिस्था : 
थिीकृत फजेटभा तोक्रकएको कुनै खचश शर्षशकको यकभभा यकभ नऩुग बएभा सो नऩुग बएको यकभ 
सोही खचश शर्षशकको कुनै एक िा एक बन्त्दा फढी खचश यकभभा फचत हुन े बएभा एकखचश 
यकभफाट अको खचश यकभभा २० प्रनतर्त सम्भको यकभान्त्तय प्रध्मानाऩकरे गनश सक्नेछ ।२० 
प्रनतर्त बन्त्दा फढी यकभान्त्तय गनुश ऩयेभा िा चारु खचश फाट ऩूॉस्जगत खचशभा यकभान्त्तय गन े
ऩयेभा विद्ममारम व्मिथथाऩन सशभनतभा ऩेर् गयी  बएको ननणशम अनुसाय कामाशन्त्िमन गनुशऩनेछ 
। तय ऩूॉस्जगत खचशफाट चारु खचशभा यकभान्त्तय गनश हुदैन । 
६.४ सन्तजरन ऩयीऺण य फैक हहसाि मभरान विियण 
६.४.१ सन्तजरन ऩयीऺण् 
आम्दानी खचशको रेखाॊकन शभरे नशभरेको हेनश भाशसक रुऩभा सन्त्तुरन ऩयीऺण तमाय गनुश ऩदशछ 
।  सन्त्तुरन ऩयीऺणभा डवेिट य िेडडट भहरको जोड जम्भा नशभरेको अिथथाभा दहसाि शभरेको 
हुदैन । आधथशक कायोिायका भाशसक तथा िावषशक प्रनतिेदनहरु तमाय गनुश अनघ त्मथता 
प्रनतिेदनहरुको सुद्धता कामभ गनश सन्त्तुरन ऩयीऺण तमाय गनश आिश्मक हुन्त्छ । सन्त्तुरन 
ऩयीऺणको ढाॉचा य प्रमोग विधध ननम्न अनुसाय यहेको छ: 

पायभ नॊ १२ 
....................... विद्मारम 

सन्तजरन ऩयीऺण 
.......... भदहना 

विियण डवेिट िेडडट कैक्रपमत 

    

    

    

    

जम्भा    

 

तमाय गने        स्थिकृत गने 

रष्टव्म् 
 १.  सन्त्तुरन विियण प्रत्मेक भदहना तमाय ऩानुश ऩदशछ । 
 २.  विियण भहरभा कायोिायको विियण उल्रेख गनुश ऩदशछ । 
 ३.  डवेिड भहरभा डवेिड यकभ चढाउनु ऩदशछ ।  
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 ४. िेडडट भहरभा िेडडट यकभ चढाउनु ऩदशछ । 
 ५. कैक्रपमत भहरभा अन्त्म खुराउनु ऩने कुया बए खुराउनु ऩदशछ । 

६.४.२ फैक हहसाि मभरान  विियण (Bank Reconciliation Statements) 

भाशसक रुऩभा रेजय खातारे देखाएको फैक दहसाि य फैक थटेटभेन्त्टरे देखाएको यकभ एक 
आऩसभा शबडान गनश मो पायभको प्रमोग गनुश ऩदशछ । विद्मारमरे मो पायभ सम्िस्न्त्धत फैकफाट 
भाशसक रुऩभा फैक थटेटभेन्त्ट प्रातत गयी तमाय गनुश ऩदशछ । फैक दहसाि शभरान विियण तमायी 
गदाश बफद्मारमरे देखाएको फैक भौज्दात य फैकरे देखाएको फैक भौज्दात पयक ऩयेभा पयक 
यकभराई विद्मारमको खाताभा सभामोजन गनुश ऩदशछ । फैक दहसाि शभरान विियणको ढाॉचा य 
तमाय गन ेविधध ननम्न अनुसाय हुनेछ । 

पायभ नॊ १३ 
....................... विद्मारम 
फैँक हहसाफ मभरान विियण 

 फैँकको नाभ य खाता नम्फय              ..................... भदहना 
विियण यकभ रु कैक्रपमत 

विद्मारमको दहसाफ अनसुाय फैँकभा यहेको यकभ   

जोड्ने: 

चेक कादटएका तय फैँकफाट बकु्तानी नबएको 
फैँक थटेटभेन्त्टभा बएको तय कोषभा आम्दानी नजननएको 

  

घटाउने: 

फैँकरे खचश रेखेको तय खाताभा खचश नबएको  

फैँक कशभर्न 

खाताभा आम्दानी फाॉधी फैँक ऩठाएको तय फैँकरे जम्भा नगयेको 

  

जम्भा   

फैँक थटेटभेन्त्ट अनसुायको यकभ   

पयक   

 

 तमाय गने        थिीकृत गने 
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खण्ड ७: विविम प्रनतिेदन सम्िन्धी व्मिस्था् 
विद्मारमरे दैननक रुऩभा गयेको आधथशक कायोिायराई सम्िस्न्त्धत रेजय खाताभा प्रिषृ्ट गयेऩनछ 
शर्ऺा ऐनभा बएको व्मिथथा अनुसाय विविम प्रनतिेदन तमाय गरय सम्िस्न्त्धत ननकामभा ऩठाउनु 
ऩदशछ । प्रनतिेदन तमाय गदाश प्रनतिेदनहरु एक आऩसभा शबडाई रुजु सभेत गनुश ऩदशछ । 
७.१ भाशसक /चौभाशसक प्रनतिेदन  

विद्मारमरे आिधधक रुऩभा तमाय गनुशऩने विविम प्रनतिेदनहरु ननम्न अनुसाय यहेका छन ्। मी 
प्रनतिेदनहरु भाशसक बए प्रत्मेक भदहना बुक्तानी बएको सात ददन शबर,  चौभाशसक बए 
चौभाशसक अिधध बुक्तान बएको ऩन्त्र ददन शबर तमाय गयी सम्िस्न्त्धत ननकामभा ऩठाउनु ऩदशछ 
।आिधधक रुऩभा तमाय गनुश ऩने प्रनतिेदनहरुको ढाॉचा य तमाय गने विधध ननम्न अनुसाय यहेकोछ 
। 
(क) आम व्ममको विियण 

दैननक रुऩभा आम्दानी खचश बएका कायोिायको आधायभा आिधधक रुऩभा विद्मारमरे आम 
व्ममको विियण तमाय गनुश ऩछश । आम व्ममको ढाॉचा य तमाय गने विधध ननम्न अनुसाय यहेकोछ 
। 
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पायभ नॊ १४ 
भामसक/चौभामसक/िावषचक आम व्मम विियण 

विद्मारमको नाभ   
आधथशक िषश   भदहना                   

खचश  
सॊकेत 
 नॊ. 

खचशको विियण 

व्मम 
आम्दानी 
सॊकेत नॊ. 

आम्दानीको  
विियण 

आम 

थिीकृत 
फजेट 

गत  
भदहना  
सम्भको 

मो  
भदहनाको 

मो  
भदहना 
सम्भको 

थिीकृत  
आम 

गत  
भदहना  
सम्भको 

मो  
भदहनाको 

मो  
भदहना 
सम्भको 

फाॉकी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 

२११११ ऩारयश्रशभक शर्ऺक कभशचायी 
  

      १३३११ 
ननर्तश चारू 
अनुदान   

        

                        

                          

  
 

  

      १४१५१ 

विद्मारम 
सम्ऩिीको 
िहारफाट प्रातत 
आम   

        

२७२११ छारिवृि खचश                       

  
 

                      

  
 

                      

  
 

                      

२२३१३ ऩुथतक तथा साभग्री खचश                       

  
           

  
             

 
                      

२२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टिेमय सॊचारन खचश           
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रष्टव्म् 
१) भहर नॊ. १ भा खचश सॊकेत फधगशकयण य व्माख्माभा उल्रेख बएको सम्फस्न्त्धत खचश सॊकेत नम्फय उल्रेख गने 

२) भहर नॊ. २ भा खचशको विियणको नाभ उल्रेख गने 

३) भहर नॊ. ३ भा चार ुआधथशक िषशको राधग खचश गनश थिीकृत बएको फजेट उल्रेख गने  

४) भहर नॊ. ४ भा गत भदहनासम्भको खचश उल्रेख गने 

५) भहर नॊ. ५ भा मस भदहनाको खचश भार उल्रेख गने 

६) भहर नॊ. ६ भा गत भदहनासम्भको खचश य मस भदहनाको खचश जोडी उल्रेख गने 

७) भहर नॊ. ७ भा आम्दानी सॊकेत फधगशकयण य व्माख्माभा उल्रेख बएको आम्दानीको सम्फस्न्त्धत सॊकेत नम्फय उल्रेख गने  

८) भहर नॊ. ८ भा सयकायफाट प्रातत बएको अनुदान य आन्त्तरयक आम्दानीको र्ीषशक उल्रेख गने  

२२३११ भसरन्त्द तथा कामाशरम साभाग्री                       

  
 

                      

  
 

                      

  
 

                      

             २२७११ विविध खचशहरु           

 

          

  
 

                      

  
 

                      

  
 

          

 

          

  
 

                      

               
 

                      

                          

                          

जम्भा                         

फाॉकी = आम-व्मम 
(नऩुग साऩटी शरएको स्रोत खुराउन)े 
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९) भहर नॊ. ९ भा चार ुआधथशक िषशको राधग थिीकृत आम उल्रेख गने 

१०) भहर नॊ. १० भा गत भदहनासम्भको आम्दानी उल्रेख गने 

११) भहर नॊ. ११ भा मस भदहनाको आम्दानी भार उल्रेख गने 

१२) भहर नॊ. १२ भा गत भदहनासम्भको आम्दानी य मस भदहनाको आम्दानी जोडी उल्रेख गने 

१३) भहर नॊ. १३ भा भा भहर नॊ. १२ को यकभफाट भहर नॊ. ६ को यकभ घटाई उल्रेख गने । 
नोट : मो पायाभ भामसक, चौभामसक िा फावषचक जजन अिधधको राधग तमाय गने हो सो हह अिधध जनाइ प्रमोगभा ल्माउनज ऩदचछ ।
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(ख) पछमोट हुन फाॉक्रक ऩेश्की विियण् विद्मारमको राधग िथत ुतथा सेिा खरयद गनश ऩेश्की 
िाऩत गएको यकभ भध्मे केही यकभ पछ्र्मौट बई फाॉकी यहेको छ बने मस विियणभा 
उल्रेख गयी भदहना सभातत बएको सात ददनशबर सम्फस्न्त्धत ननकामराई ऩठाउनुऩने छ । 
ऩेश्की पायाभको ढाॉचा य तमाय गने विधध ६.१.२.४ भा उल्रेख गरयएको छ । 

(ग) सन्त्तुरन ऩयीऺण् सन्त्तुरन ऩयीऺणभाशसक रुऩभा तमाय गयी आम व्मम विियणसाथ नै 
सम्फस्न्त्धत नतकामभा प्रनतिेदन ऩठाउन ुऩदशछ ।सन्त्तुरन ऩयीऺणको ढाॉचा य तमाय गने 
विधध ६.४.१ भा उल्रेख गरयएको छ । 

(घ) फैँक दहसाि शभरान् फैँक दहसाि शभरानभाशसक रुऩभा तमाय गयी आम व्मम विियणसाथ 
नै सम्फस्न्त्धत नतकामभा प्रनतिेदन ऩठाउनु ऩदशछ ।फैँक दहसाि शभरानको ढाॉचा य तमाय 
गने विधध ६.४.२ भा उल्रेख गरयएको छ । 

७.२ िावषचक प्रनतिेदन्  

विद्मारमरे िावषशक रुऩभा तमाय गनुशऩने विविम प्रनतिेदनहरु ननम्न अनुसाय यहेका छन ् । मी  
प्रनतिेदनहरु प्रत्मेक आधथशक िषश  बुक्तानी बएको एक भदहना शबर तमाय गयी सम्िस्न्त्धत 
ननकामभा ऩठाउनु ऩदशछ । िावषशक रुऩभा तमाय गुनैऩने विविम प्रनतिेदनहरुको ढाॉचा य तमाय गन े
विधध नम्न अनुसाय यहेकोछ । 
 (क) आम व्ममको विियण् आम व्ममको विियणको ढाॉचा य तमाय गने विधध ७.१ 

(क) भा  उल्रेख गरयएकोछ । 
 (ख) पछ्र्मौट हुन फाॉक्रक ऩेथकीको विियण् पछ्र्मौट हुन फाॉक्रक ऩेथकीको विियणको ढाॉचा 

य  तमाय गने विधध ६.१.२.४ भा उल्रेख गरयएकोछ । 
 (ग) फैक दहसाि शभरान विियण (Bank Reconciliation Statements): फैक दहसाि शभरान  

 विियणको ढाॉचा य तमाय गने विधध ६.४.२ भा उल्रेख गरयएकोछ । 
 (घ) स्जन्त्सी ननयीऺण प्रनतिेदन् स्जन्त्सी ननयीऺण प्रनतिेदनको ढाॉचा य तमाय गने विधध 

 ८.१.८ भा उल्रेख गरयएकोछ । 
७.३ िासरात् प्रत्मेक आधथशक िषश सभातत बएको एक भदहना शबर िासरात फनाउनुऩछश । 

िासरातरे विद्मारमरे सम्ऩवि य दानमत्िको िाथतविक धचरण गने हुॉदा प्रत्मेक आधथशक 
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िषश सभातत बएको एक भदहना शबर िासरात फनाउनुऩछश । नेऩार रेखाभानरे तोके 
फभोस्जभका तय विद्मारमभा यहनसक्ने ननम्न र्ीषशकहरु िासरातभा यहन्त्छन् 

क. स्थथयसम्ऩनत  ख. रगानी 
ग. सम्ऩवि   घ. वििीम सम्ऩवि् ऩेश्की, धयौटी 
ङ स्जन्त्सी   च. नगद तथा फै Fक 

छ. नतनुशऩन ेयकभ 

ज. कोष य जगेडा 
िासरातको ढाॉचा य तमाय गने विधध ननम्न अनसुाय यहेकोछ ।  

पायभ नॊ १५ 

.................. विद्मारम, ................ 

िासरात 

दानमत्ि सम्ऩवि 

विियण 
गत िषशको 

यकभ 
मो िषशको  
यकभ 

पयक 
यकभ 

विियण 
गत िषशको 

यकभ 
मो िषशको 
यकभ 

पयक 
यकभ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
ऩुॉजी कोष 

 
    जग्गा 

 
    

अन्त्म कोषहरु 
 

    बिन 
 

    

  
    पननशचय 

 
    

  
    भेर्ीनयी उऩकयण 

 
    

  
    सिायी साधन  

 
    

  
    

 
 

    
ददनुऩने फाॉकी 

 
    

 
 

    
धयौटी 

 
    ऩेश्की फाॉकी       

साऩटी  
 

    शरनऩने फाॉकी      

 
      नगद भौज्दात      

 
      फैंक भौज्दात 

 
    

जम्भा       जम्भा       

 

१. दानमत्िको भहर नॊ १ भा सफै क्रकशसभका ऩूॉजी, कोषको यकभ, कसैराई बुक्तानी ददन यकभ, धयौटी 
यकभ, साऩटी यकभ, जथता खचशका र्ीषशकहरु उल्रेख गनुश ऩदशछ, 
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२. भहर नॊ २ भा भहर नॊ १ भा उल्रेखखत र्ीषशकको गत िषशको यकभ उल्रेख गनुश ऩदशछ, 

३. भहर नॊ ३ भा भहर नॊ १ भा उल्रेखखत र्ीषशकको मस िषशको यकभ उल्रेख गनुश ऩदशछ, 

४. भहर नॊ ४ भा भहर नॊ ३ फाट भहर नॊ २ भा उल्रेखखत यकभ घटाउॉ दा फाॉकी यहेको यकभ देखाउनु ऩदशछ, 

५. भहरभा भहर नॊ ५ सम्ऩविको विियणभा सफै क्रकशसभका ऩूॉजी, कोषको यकभ, कसैराई बुक्तानी ददन 
यकभ, धयौटी यकभ, साऩटी जग्गा, बिन, भेशर्नरय उऩकयण, पननशचय, सिायी साधन, ऩेश्की फाॉकी, 
शरनु ऩने फाॉकी, नगद भौज्दात, फैंक भौज्दात जथता र्ीषशकहरु उल्रेख गनुश ऩदशछ, 

६. भहर नॊ ६ भा भहर नॊ ५ भा उल्रेखखत र्ीषशकको गत िषशको यकभ उल्रेख गनुश ऩदशछ, 

७. भहर नॊ ७ भा भहर नॊ ५ भा उल्रेखखत र्ीषशकको मस िषशको यकभ उल्रेख गनुश ऩदशछ, 

८. भहर नॊ ८ भा भहर नॊ ७ फाट भहर नॊ ६ भा उल्रेखखत यकभ घटाउॉ दा फाॉकी यहेको यकभ देखाउनु ऩदशछ, 

९. दानमत्िको जम्भा यकभ य सम्ऩविको जम्भा यकभ फयाफय हुनुऩदशछ । 
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खण्ड ८ : जजन्सी भारसाभान तथा सम्ऩवि व्मिस्थाऩन 

विद्मारमको थिाशभत्िभा यहेका बौनतक िथतुराई विद्मारमको सम्ऩवि भान्त्नु ऩदशछ । सम्ऩविको 
उऩमोग य व्मिथथाऩनभा सहजताका राधग त्मथता सम्ऩविहरुराई चारु य ऩूॉस्जगत सम्ऩवि गयी 
दईु प्रकायभा िधगशकयण गने गरयन्त्छ । साभान प्रातत बएको एक िषश शबर उऩमोग बइसक्ने िा 
साभान्त्मतमा एक िषशबन्त्दा कभ अिधध खतने स्जन्त्सी सम्ऩवि राई चारु सम्ऩवि िा नखतने 
भारसाभानका रुऩभा शरइन्त्छ बने एक िषश बन्त्दा फढी अिधध खतने िा फहुउऩमोगभा आउन े
स्थथय प्रकायका सम्ऩविराई ऩूॉस्जगत सम्ऩवि िा खतन ेसम्ऩविका रुऩभा शरइन्त्छ ।  

विद्मारमका स्जन्त्सी भारसाभान तथा सम्ऩविहरुको सूयऺाको व्मिथथा गने प्रभूख दानमत्ि 
विद्मारम व्मिथथाऩन सशभनत य प्रधानाध्माऩकको हुन्त्छ । विद्मारमरे आपुसॉग बएका सफै 
स्जन्त्सी भारसाभान तथा सम्ऩविहरुको उधचत रुऩभा अशबरेख याख्नु ऩदशछ । मसयी अशबरेख गदाश 
खचश बएय जाने य खचश बएय नजाने सम्ऩविको अशबरेख छुट्टा छुट्टै क्रकतािभा याख्न ुऩदशछ । 
मसयी अशबरेख गरयएका स्जन्त्सी भारसाभान तथा सम्ऩविहरु बौनतक रुऩभा सुयक्षऺत यहनेगयी 
उधचत येखदेख य सॊयऺण हुने व्मिथथा शभराउन ु ऩनन त्मनतकै आिश्मक हुन्त्छ । स्जन्त्सी 
भारसाभान सम्िस्न्त्ध अशबरेखभा ननम्न फभोस्जभका विियणहरु उल्रेख बएको हुनु ऩदशछ :   

o भारसाभानको नाभ, अिथथा य ऩयर भूल्म 

o भारसाभानको आकाय प्रकाय य ऺभता सदहतको थऩेशर्क्रपकेसन 

o अनुभाननत आम ु

o भारसाभान खरयद िा प्रातत बएको श्रोत 

o याजश्ि छुट बएको बए सो को विियण 

o रृास कट्दट रागु हुने गरयएको बए रृास कट्दटको दय 

o कैक्रपमत । 
विद्मारम आपैरे खरयद नगयी कुन ैननकाम िा व्मस्क्तफाट प्रातत बएका स्थथय सम्ऩनतको भूल्म 
नखरेुको अिथथाभा आधधकारयक ननकामफाट गरयएको भूल्माॊकनका आधायभा त्मथता सम्ऩनत 
सभेतको भूल्म कामभ गयी अशबरेख गनुशऩदशछ । खतने तथा नखतने सिै साभानहरुको बण्डायण 
गदाश साभानहरु नविग्रीन ेगयी उधचत प्रफन्त्ध सभेत गरयएको हुन ुऩदशछ । विद्मारमको सम्ऩवि 
अनधधकृत व्मस्क्तराइ नीस्ज काभभा प्रमोग गनश ददनु हुदैन । भभशत गनुशऩने भारसाभानराई 
सभमभै भभशत गयी प्रमोगभा ल्माइनु ऩदशछ बने भभशत गयेय ऩनन प्रमोगभा ल्माउन नसक्रकने 
भारसाभानराई प्रकृमा ऩुमाशइ शरराभ विक्रि गने व्मिथथा शभराउनु ऩदशछ । 
विद्मारमरे आफ्नो थिाशभत्िभा यहेको घय जग्गाको हकभा बने ननम्न अनुसायका विियण खलु्ने 
गयी घय जग्गाको रगत याख्न ुऩदशछ् 
o जग्गाको ऺेरपर य क्रकशसभ 
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o जग्गाको ऩयरभोर 

o जग्गाधनन प्रभाणऩर नम्िय 

o जग्गा यहेको थथान 

o क्रकिा नम्िय 

o कुन ैव्मस्क्त िा ननकामफाट दान दातव्मफाट मा सयकायी ननकामफाट प्रातत बएको बए बए 
सोको प्रचशरत फजाय भूल्म 

o जग्गाभा कुनै बौनतक सॊयचना यहेको बए सो को विियण 

o विद्मारमरे आिश्मक देखेका अन्त्म विियण । 
विद्मारमको नाभभा प्रातत बई दताशहुन फाॉकी कुनै जग्गा जशभन यहेको बए त्मथता जग्गा जशभन 
तुरुन्त्त विद्मारमको नाभभा दताश गयाई अशबरेखभा जनाउनुऩदशछ । त्मथतो सम्ऩनतराई कसैफाट 
हानी नोक्सानी नहुन े व्मिथथा शभराई विद्मारमराई अधधकतभ पाईदा हुने काभभा प्रमोगभा 
ल्माउनु ऩदशछ । त्मथतो जग्गा जशभनको आमथता कसैफाट शरन फाक्रक बए आिश्मक प्रकृमा 
अऩनाई असूर उऩय सभेत गनुश ऩदशछ । विद्मारमको विकास गने काभभा त्मथता जग्गा जभीन 
य सम्ऩनतहरु प्रमोगभा ल्माउने व्मिथथा सभेत शभराउनु ऩदशछ । कानुनको व्मिथथा िाहेक 
विद्मारमको नाभभा यहेको जग्गा बफिी गनश िा धधतो याख्न हुदैन । भन्त्रारमको स्थिकृनतभा 
िाहेक विद्मारमरे विद्मारमको जग्गा सट्टा ऩट्टा गनश सभेत हुदैन ।  

८.१ जजन्सी भारसाभान तथा सम्ऩविको अमबरेखाङ्कन तथा प्रनतिेदन 

विद्मारमरे आफ्ना स्जन्त्सी भारसाभान तथा सम्ऩविको अशबरेख दहनाशभना नहुने गयी चथुत य 
दरुुथत रुऩभा याखी तोक्रकएको सभमशबर ैसम्िस्न्त्धत ननकामभा प्रनतिेदन गनुश ऩदशछ । सम्ऩविको 
रेखाॊकन गदाश खरयद िा प्राततीको श्रोतराई खचश जनाई प्रातत सम्ऩनतराई आम्दानी जनाउनु ऩदशछ 
। स्थथय सम्ऩनत अशबरेखराई सम्ऩनतको बण्डायण थथान तथा आिश्मकता अनुसाय उधचत कोड 
सभेतका आधायभा अध्मािधधक गयी याख्नऩुदशछ । स्जन्त्सी अशबरेखन तथा प्रनतिेदनकाराधग देहाम 
फभोस्जभका पायभहरु प्रमोग गनुश ऩदशछ । विद्मारमरे िावषशक रुऩभा तमाय गने िासरातभा 
जग्गा जशभन, बिन, पननशचय, भेर्ीनयी उऩकयण, सिायी साधन जथता सम्ऩविहरुको भूल्म सभेत 
सभािेर् गयाइएको हुनु ऩदशछ ।  

१. भाग पायभ्  विद्मारम प्रमोजनको राधग आिश्मक स्जन्त्सी भारसाभान भाग गनश मस 
पायभको प्रमोग गनुशऩछश । भाग पायभ प्रातत बएऩनछ अस्ख्तमायिारारे भाग गरयएको 
स्जन्त्सी साभान भौज्दातफाट िा फजायफाट खरयद गरयददनु बन्त्ने आदेर् बएऩनछ 
आदेर्ानुसाय साभान भौज्दातफाट िा फजायफाट खरयद गयी ननकासी गनुशऩछश । मो पायभभ 
दईु प्रनत बनुश ऩछश य एक प्रनत स्जन्त्सी शे्रथताभा य अको प्रनत बुक्तानी शे्रथताभा याख्न ुऩछश 
। भाग पायभ प्रविस्ष्ट गने विधध ननम्न अनुसाय हुनेछ । 
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पायभ नॊ १६ 

. ............ विद्मारम, .................. 

भाग पायभ 

 श्री............ 
 .............. 

        ननकासी नॊ.        आधथशक िषश 

ि. 
सॊ. 

साभानको नाभ 
थऩेशर्क्रपकेर्न 

(आिश्क ऩनेभा) 
साभानको 
ऩरयभाण 

इकाई 
ननकासी 
साभानको 
ऩरयभाण 

स्जन्त्सी 
खाता ऩाना 

नॊ 
कैक्रपमत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
        

        

        

        

 
भाग गनेको 

 
स्जन्त्सीभा चढाउनेको 

  
-क फजायफाट खरयद गरय ददनु 
-ख भोज्दातफाट ददनु 

दथतखत: दथतखत:  आदेर् ददनेको दथतखत 

नाभ: नाभ  नाभ 
शभनत: शभनत  शभनत 
    

   भारसाभान फुखझशरनेको  
   दथतखत: 

   शभनत: 

द्रष्टव्म: 

१. मो पायभको भाधथ शर्यको फाॉमातपश  स्जन्त्सी साभानको स्जम्भा शरने व्मस्क्तराई सम्फोधन गनुशऩदशछ । 
२.  पायभको दामाॉ बागभा नम्फय रेखखएको ठाउॉभा भाग पायभको िभसॊख्मा नम्फय रेखु्नऩदशछ । 
३.  साभान भाग गनेरे भहर नम्फय १ देखख ५ सम्भका भहरहरु बनुशऩछश य साभान ननकासा ददनेरे भहरनम्फय 

६ देखख ८ सम्भको भहरहरु बनुशऩछश । 
४.  मस पायभको तल्रो बागभा उस्ल्रखखत विियणहरु भाग गनेरे, थिीकृत गनेरे य स्जन्त्सी खाताभा चढाउनेरे 

उल्रेख गये फभोस्जभको काभ सम्ऩन्त्न गरयसकेऩनछ सम्फस्न्त्धत कभशचायीरे सम्फस्न्त्धत ठाॉउभा दथतखत गयी 
शभनत सभेत रेखु्नऩछश । 
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२. खरयद आदेश् थिीकृत खचश शर्षशकको ऩरयधधशबर यही खतन ेतथा नखतने साभानहरु खरयद 
गनुशऩदाश खरयद आदेर् तमाय गयी अधधकाय प्रातत अधधकायीको थिीकृती शरएय भार साभान 
खरयद गनुशऩछश । खरयद आदेर्को ऩदहरो प्रनत आऩूतीकताशराई ददनुऩने, दोस्रो प्रनत 
बुक्तानीको स्रेथताभा य तेस्रो प्रनत स्जन्त्सी शे्रथताभा याख्नऩुनेछ ।     
  

पायाभ नॊ.१७ 
……………विद्मारम, 

          शभनत:....................... 

श्री.........................................      

 खरयद आदेर् नॊ.:................. 
........................................... 

देहाम फभोस्जभका साभानहरु शभनत.....................शबर मस विद्मारमभा दाखखरा गयी बफर प्रथतुत गनुश होरा । 

िस 
 

साभानको विियणा थऩेशसक्रपकेर्न  एकाइ ऩरयभाण 
भुल्म 

कैक्रपमत 
दय जम्भा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

                

                

                

  

 
तमाय गनेको 
दथतखत 
शभनत 

   

 
प्रधानाध्माऩकको 
दथतखत 
शभनत   

 

पभशको नाभ:  

 

दथतखत: 

 

शभनत: 

 रष्टव्म : 

१. भहर नम्फय १ भा साभानको िभसॊख्मा रेखु्नऩछश । 
२. भहर नम्फय २ भा साभानको नाभ तथा विियण रेखु्नऩछश । 
३. भहर नम्फय ३ भा साभानको थऩेशसक्रपकेर्न पायभभा उल्रेख गये फभोस्जभको विियण िभर्् रेखु्नऩछश । 
४. भहर नम्फय ४ भा साभानको सॊख्मा य तौर रेखु्नऩछश । 
५. भहर नम्फय ५ भा साभानको सॊख्मा िा तौर जनाउने इकाई रेखु्नऩछश । 
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६. भहर नम्फय ६ भा दयबाउ, फोरऩर िा अन्त्म कुनै तरयकारे भारसाभान खरयद गदाशको ननधाशयण बएको दय 
रेखु्नऩछश। 

७. भहर नम्फय ७ भा ऩरयभाण य दयराई गुणन गरय हुन आउने जम्भा यकभ रेखु्नऩछश । 
८. भहर नम्फय ८ भा कैक्रपमत भहरभा देखाउनु ऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने 

३. दाखखरा प्रनतिेदन् खरयद आदेर् भापश त, हथतान्त्तयण बइ आएको िा अन्त्म प्रकायफाट 
विद्मारमरभा प्रातत हुन आएको भारसाभानहरु मस दाखखरा प्रनतिेदन तमाय गनुशऩनेछ । 
बुक्तानी ददॉदा मस प्रनतिेदनको एक प्रनत रेखा स्रेथताभा याख्नऩुनेछ बने एक प्रनत स्जन्त्सी 
शे्रथताभा याख्नऩुनेछ । मदद हथतान्त्तयण बई भारसाभान प्रातत बएको अिथथाभा प्रातत 
बएको ननथसा एक प्रनत भारसाभान उऩरब्ध गयाउने ननकामराई ऩठाउन े अको प्रनत 
अशबरेखको राधग स्जन्त्सी शे्रथताभा याख्नऩुनेछ ।दाखखरा प्रनतिेदनको ढाॉचा य प्रमोग विधध 
ननम्न अनुसाय यहेकोछ् 

         

पायाभ नॊ.१8 
............................विद्मारम 

दाखखरा प्रनतिेदन  
दाखखरा प्रनतिेदन नॊ. 

         

ि.स
. 

 

स्जन्त्सी 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

 

साभानको 
नाभ 

थऩेशर्क्रपकेर्
न 

इकाई 
ऩरयभा
ण 

भुल्म विर अनुसाय 
कैक्रपम
त 

प्रनत 
इकाई 
दय 

भु.अ 
कय प्रनत 
इकाई 

इकाई 
भुल्म 

अन्त्म 
खचश 

जम्भा 
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

                        

                        

                        

                        

                        

भाधथ उल्रेखखत साभानहरु खरयद आदेर् नम्फय/हथतान्त्तयण पायाभ नम्फय ............. 
शभनत.................... अनुसाय श्री............................... फाट प्रातत हुन आएको 
हुॉदा जाॉची गन्त्ती गयी हेदाश ठीक दरुुथत बएकोरे खाताभा आम्दानी फाॉधेको प्रभाखणत गदशछु । 

 

तमाय गनेको दथतखत 
     

प्र.अ./अध्मऺको दथतखत 
  

 

नाभ 
      

नाभ 
   

 

ऩद 
      

ऩद 
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रष्टव्म: 
१. भहर नम्फय १ भा आम्दानी फॉध्ने साभानको िभसॊख्मा नम्फय रेखु्नऩछश । 
२. भहर नम्फय २ भा उस्ल्रखखत भारसाभान स्जन्त्सी खाताको कुन ऩाना नम्फयभा चढाएको छ सो ऩानाको 

नम्फय रेखु्नऩछश । 
३. भहर नम्फय ३ भा साभानको नाभ रेखु्नऩछश । 
४. भहर नम्फय ४ भा साभानको थऩेशसक्रपकेर्न उल्रेख गनश सक्रकन ेबए उल्रेख गरयए फभोस्जभको विियण 

रेखु्नऩछश । 
५. भहर नम्फय ५ भा साभानको ऩरयभाण कुन इकाईभा उल्रेख बएको सो इकाई रेखु्नऩछश । 
६. भहर नम्फय ६ भा साभानको ऩरयभाण रेखु्नऩछश । 
७. भहर नम्फय ७ भा साभान प्रातत हुदाको प्रनत इकाई दय कनत हो रेखु्नऩछश । 
८. भहर नम्फय ८ भा प्रनत इकाई भ.ूअ.कय रेखु्नऩछश । 
९. भहर नम्फय ९ भा साभानसॉग सम्फस्न्त्धत अन्त्म कुनै खचशहरु बन्त्साय, फीभा, फे्रट, ढुिानी, चुॉगीकय िा मथत ै

अन्त्म खचश बए� उल्रेख गनुश ऩदशछ । 
१०. भहर नम्फय १० भा जम्भा भूल्म रेखु्नऩदशछ । 
११. भहर नम्फय ११ भा अन्त्म कुनै अिथथा य व्मिथथा उल्रेख गनुशऩने बए सो उल्रेख गनुशऩदशछ । 
 
४. ख्न े जजन्सी साभानको खाता् िषश ददनबन्त्दा फढी खतन ेिा ऩनछ शरराभ गदाश केही भूल्म 
आउनसक्ने भारसाभानहरु सभेत अशबरेख याख्न मो खाता प्रमोग गनुशऩनेछ । खतन े स्जन्त्सी 
साभानको खाताको ढाॉचा य प्रमोग विधध ननम्न अनुसाय यहेकोछ् 

पायभ नॊ १९ 
 

.........................विद्मारम 
vKg] lhG;L ;fdfgsf] vftf 

स्जन्त्सी साभानको नाभ: 

            इकाई : 

              स्जन्त्सी साभानको सम्ऩनत फगीकयण सॊकेत नम्फय: 

          

शभ
नत
 

दाख
खर

ा 
नॊ.

/
नन
का

सा
 
नॊ.
 

थऩ
ेशस

क्रप
केर्

न 

विियण आम्दानी खचश फाॉकी 

कैक्रपम
त 

उत
ऩा
दन

 
गने

 
देर्

 

िा
 
कम्

ऩन
ीक

ो 
ना
भ 

सा
इज
 

अन
ुभा
नन
त 

भ ुल्
म 

सा
भा
न 

प्रा
तत
 
बए

को
 

स्रो
त 

ऩर
यभ

ाण
 

प्रन
त 

इक
ाई 

भ ुल्
म 

जम्
भा
 
ऩय

र 
भ ुल्

म 
 

ऩर
यभ

ाण
 

जम्
भा
 
ऩय

र 
भ ुल्

म 
 

ऩर
यभ

ाण
 

जम्
भा
 
ऩय

र 
भ ुल्

म 
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पाॉटिाराको 
दथतखत  

         

प्र.अ. 
दथतखत  

 शभनत 
         

शभनत  
   रष्टव्म 

१. भहर नम्फय १ भा भारसाभान दाखखरा बएको शभनत उल्रेख गने ।     
२. भहर नम्फय २ भा साभान आम्दानी जनाइएकोभा दाखखरा प्रनतिेदन नम्फय य खचश जनाइएकोभा ननकासा 

नम्फय उल्रेख गने । 
३. भहर नम्फय ३ भा साभानको थऩेशसक्रपकेर्न उल्रेख गने ।       
४. भहर नम्फय ४ भा साभान उत्ऩादन गने देर् / कम्ऩनीको नाभ उल्रेख गने ।     
५. भहर नम्फय ५ भा साभानको आकाय रम्फाई, चौडाई, उचाई िा तौर उल्रेख गनश सक्रकने बए� उल्रेख गने ।
  
६. भहर नम्फय ६ भा साभानको अनुभाननत आमु तोक्रकए फभोस्जभ� उल्रेख गने    
७. भहर नम्फय ७ भा साभान प्रातत बएको स्रोत — ऋण/सहमोग/अनुदान/खरयद कसयी प्रातत बएको उल्रेख 

गने य ऋण/सहमोग/अनुदान बएभा सो ददने िा सॉथथाको नाभ सदहत उल्रेख गने । मसभा बन्त्साय 
भहसुर तथा अन्त्मकय छुट सभेत जनाउने ।        

८. भहर नम्फय ८ भा साभानको ऩरयभाण सॉख्मा उल्रेख गने ऩरयभाण उल्रेख गनश नशभल्ने बए तौर उल्रेख 
गने 
९. भहर नम्फय ९ भा साभानको प्रनत इकाई भूल्म उल्रेख गने।      
१०. भहर नम्फय १० भा साभानको जम्भा ऩयर भूल्म बन्त्साय भूल्म, भूल्म अशबफदृ्धी कय, फे्रट, थथानीम कय, 

फीभा आदद जोड उल्रेख� गने । 
११. भहर नम्फय ११ भ खचश हुने साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने ।      
१२. भहर नम्फय १२ भा खचश हुने साभानको भहर नम्फय १० जथत ैजम्भा ऩयर भूल्म उल्रेख गने ।  
१३. भहर नम्फय १३ भा खचश बई फाॉकी यहेको साभानको ऩरयभाण उल्रेख गने ।   
१४. भहर नम्फय १४ भा खचश बई फॉकी यहेको साभानको भहर नम्फय १० जथत ैजम्भा ऩयर भूल्म उल्रेख गने 
। 
१५. भहर नम्फय १५ भा कैक्रपमत भहरभा साभान खचश रेख्दा हथतान्त्तायण शभनाहाय शरराभ िा अन्त्म जुन 

तरयकाफाट खचश रेखखएको हो सो उल्रेख गनुशका साथै साभान फुझकेो बयऩाई ऩरको शभनत सभेत उल्रेख 
गने । 

५. खचच बएय जाने जजन्सी साभानको खाता् खचश बएय  जाने प्रकृनतका स्जन्त्सी भारसाभानहरुको 
स्जन्त्सी साभानहरु आम्दानी फाॉध्दा मथता साभानको आम्दानी, खचश य फॉकी देखखने गयी अशबरेख 
याख्नको राधग मो खाता प्रमोग गनुशऩछश । स्जन्त्सी खाताभा आम्दानी फाॉधधएको भारसाभान थिीकृत 
भाग पायभ अनुसाय ननकार्ा ददन आदेर् बएऩनछ आदेर्ानुसाय साभान ननकासी गनुशऩछश । खचश 
बएय जाने स्जन्त्सी साभानको खाताको ढाॉचा य प्रमोग विधध ननम्न अनुसाय यहेकोछ् 
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पायभ नॊ २० 

 .................................................विद्मारम 
खचच बएय जाने जजन्सी भारसाभानको खाता  

स्जन्त्सी साभानको नाभ 

          इकाई  
   

सम्ऩनत फगीकयण सॊकेत नॊ 
    थऩेशर्क्रपकेर्न  

           

शभनत 
दाखखरा नॊ./ 
ननकासी नॊ. 

आम्दानी खचश फाॉकी 
कैक्रपमत 

ऩरयभाण दय यकभ ऩरयभाण दय यकभ ऩरयभाण दय यकभ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
                        

      
  

                

                        

                        

            पाॉटिाराको दथतखत 

      

प्र. अ.को दथतखत 
शभनत 

       

शभनत 

 द्रष्टव्म् 
१. प्रत्मेक स्जन्त्सी भारसाभानहरुको राधग अरग– अरग ऩाना प्रमोग गरयएको हु–दा स्जन्त्सी भारसाभानको 

नाभ य सम्ऩवि िगीकयण सॊकेत नम्फय साभानको इकाई भाधथ शर्यभा रेखु्नऩदशछ । 
२. स्जन्त्सी साभानहरु आम्दानी फॉध्दा खचश हुने इकाईराई आधाय भानी आम्दानी फॉध्नुऩदशछ जथतो शससाकरभ 

खरयद हु–दा ५ दजशन खरयद बएकोभा खचश रेख्दा गोटाभा हुने बए भाधथ इकाईभा गोटा य आम्दानी 
फा ¤–ध्दा ६० रेखु्नऩछश ् 

३. एकै प्रकायका स्जन्त्सी साभानहरु जुन ऩदहरे खरयद बएको हो त्मसराई ऩदहरे खचश बएको भान्त्नुऩदशछ य 
फा ¤–की भहरको दय रेख्दा ऩदहरे प्रातत बएको साभान ऩदहरे खचश हुने भानी दय कामभ गनुशऩदशछ । 

४. भदहनाको एक ऩटक फॉकी भहरभा स्जन्त्सी साभानको भूल्म उताय गनुशऩछश भदहनाको अस्न्त्तभभा भौज्दात 
साभानको दय उताय गनुशऩनेछ । 

५. एकऩल्ट खचश रेखखददएको साभान प्रमोग बई िा नबई ऩुनŸ प्रमोग हुन सक्ने अिथथाभा क्रपताश प्रातत हुन 
आएभा उक्त साभानको ऩुनŸदाखखरा प्रनतिेदन तमाय गयी य मसयी दाखखरा प्रनतिेदन तमाय गदाश ऩदहरा 
खचश रेखी दद ¤–दाको भागपायाभ नम्फय उल्रेख गयी सो अनुसाय खचश जनाइएको साभान क्रपताश प्रातत 
बएको बनी उल्रेख गनुशऩदशछ य ऩुनŸआम्दानी फॉ ¤ध्नुऩदशछ । 

६. भहर नम्फय १ भा स्जन्त्सी भारसाभान आम्दानी िा खचश बएको शभनत रेखु्नऩदशछ । 
७. भहर नम्फय २ भा उक्त स्जन्त्सी भारसाभान आम्दानी हुॉदा दाखखरा प्रनतिेदनभा उस्ल्रखखत दाखखरा नम्फय 

िा ननकासी नम्फय रेखु्नऩछश । 
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८. भहर नम्फय ३, ४, य ५ भा ऩरयभाण, दय य यकभ रेखखएको भहरभा स्जन्त्सी भारसाभान आम्दानी 
हु–दाको ऩरयभाण ,प्रनत इकाई भूल्म य जम्भा भूल्म रेखु्नऩछश । 

९. भहर नम्फय ६,७ य ८ भा ऩरयभाण,दय य यकभभा खचश हुने स्जन्त्सी भारसाभानको ऩरयभाण, प्रनत इकाई 
भूल्म य जम्भा भूल्म िभर्Ÿ रेखु्नऩदशछ । 

१०. भहर नम्फय ९,१० य ११ भा ऩरयभाण, दय य यकभभा आम्दानीफाट खचश घटाएय हुन आउने फा ¤–की स्जन्त्सी 
भारसाभानको ऩरयभाणा, प्रनत इकाई भूल्म य जम्भा यकभ िभर्Ÿ रेखु्नऩदशछ। 

११. भहर नम्फय १२ भा अन्त्म केही खुराउनुऩने बए खुराउने । 
 

६. घयजग्गाको रगत क्रकताि् प्रत्मेक विद्मारमरे आफ्नो थिाशभत्िभा यहेको घयजग्गाको रगत 
याख्नऩुदशछ । त्मथतो जग्गाको जग्गाधनी प्रभाणऩूजाश कसको नाभभा यहेको हो, कुन क्रकशसभको 
जग्गा हो, आपैरे खरयद गयेको हो बने कदहरे, कनत भूल्मभा प्रातत बएको हो, कनत ऺेरपर 
छ, आदद कुयाको अशबरेख जनाउनु ऩदशछ । अन्त्म कुन ै ननकामफाट दानदातव्म िा सयकायी 
ननकामफाट घय,जग्गा प्रातत बई आएकोभा सोको प्रचशरत भूल्म कामभ गयी ऺेरपर सदहत मस 
क्रकतािभा अशबरेख जनाउनुऩदशछ ।घयजग्गाको रगत क्रकतािको ढाॉचा य प्रमोग विधध ननम्न 
अनुसाय यहेकोछ् 

पायभ नॊ २१ 

.................................................विद्मारम 

घय जग्गाको रगत क्रकताफ 

िस 

घयजग्गा प्रातती हुॉदाको जग्गा धनीको घय 
जग्गा 
यहेको 
थथान 

क्रकिा 
नॊ 

ऺेरपर 

इकाई कैक्रपमत घयको 
क्रकशसभ 

जग्गाको 
क्रकशसभ 

शभनत भुल्म नाभ 
प्रभाणऩर 

नॊ 
घयरे 
चचकेो 

जग्गाको 
कुर 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ 

             

             

             

             
तमाय गने         प्रभाखणत गने 

b|i6JoM 

१. भहर नम्फय १ भ िभ सॊख्मा रेख्न े। 
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२. भहर नम्फय २ भा घयको क्रकशसभ य जग्गाको गुठी, यैकय िा ऩनतश के हो सो खुराउने । 

३. भहर नम्फय ३ भा जग्गा प्रातत हुॉदाको क्रकशसभ खुराउने । 

४. भहर नम्फय ४ भा जग्गा प्रातत बएको शभनत उल्रेख गने । 

५. भहर नम्फय ५ भा घयजग्गा प्रातत हुॉदाको भूल्म खुराउने । भूल्म नखुरेको अिथथाभा हारको प्रचशरत 
भूल्म अनुसाय भूल्माॊकन सशभनतरे भूल्माॊकन गये अनुसाय भूल्म खुराउने । 

६. भहर नम्फय ६ भा जग्गा कसको थिाशभत्िभा छ, जग्गाधनीको नाभ रेख्न ेय भहर नम्फय ७ भा जग्गाधनी 
प्रभाणऩर नम्फय रेख्न े। 

७. भहर नम्फय ८ भा घय कुन थथानभा छ (नगय/गाॉउ िडा नॊ.) प्रष्ट हुने गयी खुराउने । 

८. भहर नम्फय ९ भा जग्गाको क्रकिा नम्फय खुराउने । 

९. भहर नम्फय १० भा घयरे चचकेो ऺेरपर खुराउने । 

१०. भहर नम्फय ११ भा जग्गाको कुर ऺेरपर कनत हो खुराउने । 

११. भहर नम्फय १२ भा जग्गाको इकाई (िगशशभटय िा विघा/कठ्ठा/धुय िा योऩनी/आना/ऩैसा) खुराउने। 

१२. भहर नम्फय १३ भा कैक्रपमत भहरभा देखाउनु ऩने अन्त्म कुया उल्रेख गने । 

७. हस्तान्तयण पायाभ् विद्मारमभा अन्त्म कुनै ननकाम िा व्मस्क्तफाट भारसभान हथतान्त्तयण 
बई प्रातत हुदा िा विद्मारमफाट अन्त्म कुन ै ननकाम िा व्मस्क्तराई भारसाभानहरु हथतान्त्तयण 
गदाश मो पायाभ तमाय गयी फयफुझायथ गनुशऩदशछ । मो पायाभ नतन प्रनत बयी एक प्रनत स्जन्त्सी 
शे्रथताभा य दईु प्रनत फुखझशरने ननकाम िा व्मस्क्तराई ऩठाउनुऩदशछ । फुखझशरने ननकाम िा 
व्मस्क्तरे साभान फुखझशरएऩनछ एक प्रनत आपु कहाॉ याखी अको प्रनत साभान ऩठाउने ननकाम िा 
व्मस्क्तराई दाखखरा प्रनतिेदन सदहत क्रपताश ऩठाउनुऩदशछ । मसयी भारसाभान हथतान्त्तयण गदाश 
भारसाभानको बौनतक अिथथा हार जे जथतो अिथथाभा छ सो सभेत थऩष्ट गनुशऩछश । 
हथतान्त्तयण पायभको ढाॉचा य प्रमोग विधध ननम्न अनुसाय यहेकोछ् 

पायभ नॊ २२ 

श्री ............................................................... 

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

 

ननम्न शरखखत भारसाभानहरु शभनत ...................... को ननणशमानुसाय श्री......................................................... हथत े
ऩठाएको छ । सो साभान बण्डाय दाखखरा गयी ७ ददनशबर दाखखरा प्रनतिेदन सभेत ऩठाई ददनुहुन अनुयोध छ । 
 

ि स 
स्जन्त्सी 
खाता 

स्जन्त्सी 
िगीकयण 

साभानको 
नाभ 

थऩेशसक्रपकेर्न ऩरयभाण इकाई 
जम्भा ऩयर 

भुल्म 
र्ुरु 
प्रातत 

भारको बौनतक  
अिथथा 
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ऩाना नॊ सॊकेत नॊ शभनत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

          भाधथ रेखखए फभोस्जभका भारसाभानहरु .......................................................... विद्मारमभा दाखखरा गने गयी दईु 
प्रनत हथतान्त्तयण पायाभ सभेत फुखझशरॉए । 
  

      

साभान फुखझशरनेको   

  

      

नाभ 
 

  

  

      

ऩद 
 

  

  

      

दथतखत 
 

  

  

      

कामाशरम 
 

  

              शभनत     

साभान फजखझमरने कामाचरमरे बने 
     भाधथ रेखखए फभोस्जभका भारसाभानहरु कामाशरमका ..............................................श्री हथत ेमस विद्मारमभा प्रातत 

बएको प्रभाखणत गदशछु । 
  

      

प्रभाखणत गने   

  

      

नाभ 
 

  

  

      

ऩद 
 

  

  

      

दथतखत 
 

  

  

      

विद्मारम 
 

  

              शभनत     

b|i6JoM 

१. भहर नम्फय १ भा स्जन्त्सी साभानको िभसॊख्मा रेखू्नऩछश ।  

२. भहर नम्फय २ भा स्जन्त्सी साभानको खाता ऩाना नम्फय कनत हो सो रेखु्नऩछश । 
३. भहर नम्फय ३ भा स्जन्त्सी साभानको िगीकयण सॊकेत नम्फय रेखु्नऩछश । 
४. भहर नम्फय ४ भा स्जन्त्सी साभानको नाभ रेखु्नऩछश ।  

५. भहर नम्फय ५ भा स्जन्त्सी साभानको थऩेशसक्रपकेर्न खुराउनुऩछश । 
६. भहर नम्फय ६ भा स्जन्त्सी साभानको ऩरयभाण उल्रेख गनुशऩछश । 
७. भहर नम्फय ७ भा साभानको इकाई उल्रेख गनुशऩछश ।  

८. भहर नम्फय ८ भा साभानको जम्भा ऩयर भूल्म रेखु्नऩछश । 
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९. भहर नम्फय ९ भा साभान प्रातत बएको रु्रुको शभनत रेखु्नऩछश । 
१०. भहर नम्फय १० भा स्जन्त्सी साभानको बौनतक अिथथा उल्रेख गनुशऩछश । 
 

८. जजन्सी ननयीऺण पायभ् मो पायाभ आधथशक िषश सभातत बएको एक भदहना शबर तमाय 
गनुशऩनेछ । मो पायाभ स्जन्त्सी हेनश तोकीएको कभशचायीरे तमाय गयी स्जन्त्सी ननयीऺण गनश 
तोक्रकएको व्मस्क्ि सभऺ ऩेर् गनुशऩनेछ । स्जन्त्सी ननयीऺणका राधग तोक्रकएका व्मस्क्तरे ऩेर् 
बएको स्जन्त्सी ननयीऺण पायाभ अनुसाय साभानहरुको बौनतक ऩयीऺण गयी आपुरे देखेका कुयाहरु 
सभेत सभािेर् गयी आफ्नो याम सदहतको प्रनतिेदन प्रधानाध्माऩक सभऺ ऩेर् गनुश ऩनेछ । 
स्जन्त्सी ननयीऺण पायभको ढाॉचा य प्रमोग विधध ननम्न अनुसाय यहेकोछ् 

पायभ नॊ २३ 
.................................................विद्मारम 

जजन्सी ननयीऺण पायाभ 
अधथचक फषच ............... 

िस 
खाता 
ऩाना 
नॊ 

विियण इकाई 

स्जन्त्सी खाता 
फभोस्जभको 
भौज्दात 

थऩेशर्क्रपकेर्न बौनतक ऩयीऺण गदाश चारु हारतभा 

कैक्रपमत 

ऩरयभाण भुल्म 
शभरान 
बएको 
सॊख्मा 

शभरान 
नबएको 
सॊख्मा 

घट फढ 

घट 
फढ 

बएको 
भुल्म 

यहेको नयहेको 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ 
              
              
              
              
              
              

पाॉटिाराको दथतखत       स्जन्त्सी ननयीऺकको दथतखत 

शभनत          नाभ 

          ऩद 

          शभनत 

b|i6JoM 

१. भहर नम्फय १ भा ननयीऺण गरयएको स्जन्त्सी साभानहरुका िभसॊख्मा रेखु्नऩछश । 
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२. भहर नम्फय २ भा ननयीऺण गरयन ेस्जन्त्सी साभानको खाता ऩाना नम्फय रेखु्नऩछश । 
३. भहर नम्फय ३ भा उल्रेखखत स्जन्त्सी साभानको नाभ रेखु्नऩदशछ । 
४. भहर नम्फय ४ भा ननयीऺण गरयन ेसाभानको इकाई उल्रेख गनुशऩदशछ य भहर नम्फय ५ भा ऩरयभाण 

य भहर नम्फय ६ भा स्जन्त्सी खाता फभोस्जभको भूल्म उल्रेख गनुशऩदशछ । 
५. भहर नम्फय ७ भा थऩेशसक्रपकेर्न अनुसाय शभरान बएको स)ख्माभा उल्रेख गनुशऩदशछ ।  

६. भहर नम्फय ८ भा थऩेशसक्रपकेर्न अनुसाय शभरान नबएको सख्माभा उल्रेख गनुशऩदशछ। 
७. भहर नम्फय ९ य १० भा ननयीऺणको फेरा बौनतक ऩयीऺण गदाश (गन्त्ती गदाश िा तौर गदाश)� हुन 

आएको ऩरयभाण स्जन्त्सी क्रकताफबन्त्दा घटी बए घटी य फढी बए फढी बनी िभर् उल्रेख गनुश ऩदशछ् 
८. भहर नम्फय ११ भा ननयीऺण गदाश साभान घटी िा फढी बएको अिथथाभा सो साभानहरुको भूल्म 

रेखु्नऩछश। 
९. भहर नम्फय १२ य १३ भा साभानहरु चार ूहारतभा यहेको िा नयहेको उल्रेख गनुशऩदशछ ननयीऺण 

गदाश साभानहरु घटी, फढ िा चार ूअिथथाभा नयहेभा विद्मारमको ननमभानुसाय कामाशरम प्रभुखरे 
छानबफन गयी छुट्माउन रगाउनुऩछश। 
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खण्ड-९: आन्तरयक ननमन्रण तथा रेखा ऩयीऺण 
विद्मारमरे आधथशक कायोिाय गदाश विद्मारमको फजेट यकभ  दरुुऩमोग नहुन ेगयी आन्त्तरयक 
ननमन्त्रणको प्रबािकायी व्मिथथा शभराउनु ऩदशछ । विद्मारम साभास्जक सॊथथा बएकोरे मसरे 
गयेका काभप्रनत जनतारे चासो याख्ने बएकोरे प्रत्मेक िषश आपुरे गयेको कामशफाये साभास्जक 
ऩयीऺण भापश त जनताराई  जानकायी गयाउन ु ऩदशछ । िषश बयी गयेको आम्दानी खचशको 
कायोिायराई शर्ऺा ऐनभा बएको व्मिथथा अनुसाय सभमभै रेखाऩयीऺण गयाइ याख्न ुऩदशछ । 
९.१ आन्तयीक ननमन्रणसम्फन्धी व्मिस्था्  

 विद्मारमरे आधथशक कायोिाय गदाश व्मिस्थथत तथा िभफद्ध, शभतव्ममी, दऺ य प्रबािकायी 
रुऩभा सञ्चारन गनुशऩदशछ ।  

 आधथशक कायोिायका अशबरेख य प्रनतिेदनराई विश्िसनीम ऩानश, विद्मारमको श्रोत य 
साधन, दहनाशभना हुन हुन । 

 नददन, प्रचशरत ऐन, ननमभ य कानूनको ऩरयऩारन गनश, य वििीम ऩायदशर्शता य 
जिापदेहीताको थतय फढाउन । 

 प्रबािकायीरुऩको आन्त्तरयक ननमन्त्रण प्रणरी हुनु ऩदशछ । विद्मारमको आन्त्तरयक 
ननमन्त्रण सॊिस्न्त्ध व्मिथथाका राधग  । 

 विद्मारम कोआन्त्तरयक ननमन्त्रण ददग्दर्शन  कामाशन्त्िमनभा यहेकारे सोही अनुसाय 
प्रबािकायी आन्त्तरयक ननमन्त्रणको व्मिथथा शभराउनु ऩदशछ । 

९.२ साभाजजक ऩयीऺण् विद्मारमको काभ कायफाही शर्ऺा ऐन फभोस्जभ बए नबएको 
सम्िन्त्धभा विद्मारमरे प्रत्मेक फषश साभास्जक ऩयीऺण सशभनतफाट सभग्र आधथशक 
कृमाकराऩ तथा काभ कायफाहीको भूल्माॊङकन गयाउनु ऩदशछ ।  

९.३ रेखाऩयीऺण य फेरुजज पछमौट : विद्मारमको आधथशक कायोिायको रेखाऩयीऺण  गने 
सम्िन्त्धभा शर्ऺा ऐन २०२८ भा बएको व्मिथथा अनुसाय रेखाऩयीऺण गयाउनु 
ऩदशछ।रेखाऩयीऺणका शसरशसराभा रेखाऩयीऺकरे भागेका  कागजात य आिश्मक जानकायी 
मथा सभमभानै उऩरव्ध गयाउने स्जम्िेिायी प्रधानाध्माऩक य रेखाऩारको हुनेछ । 
रेखाऩयीऺण गदाश रेखाऩयीऺकरे कुन ैकुयाको कैक्रपमत तरि गयेकोभा सोको मथाथश जिाप 
सभेत ननजहरुरे सयोकायिाराहरुराई ददनु ऩदशछ ।रेखाऩयीऺण गदाश विद्मारमको आम्दानी 
य खचशका फायेभा विद्मारम व्मिथथाऩन सशभनतका ऩदाधधकायीसग छरपर गने व्मिथथा 
सभेत शभराउनु ऩदशछ ।प्रधानाध्माऩकरे रेखाऩयीऺकफाट प्रातत प्रनतिेदन शर्ऺक तथा 
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अविबािकको बेरा गयाई सािशजननक गने य त्मथतो प्रनतिेदन सॊिस्न्त्धत थथानीम ननकाम 
रगामत का ननकामहयभा ऩठाउनु ऩदशछ । रेखाऩयीऺकरे औल्माएको फेरुजुहरुको रगत 
याखी पयपायक गने दानमत्ि प्रधानाध्माऩक य रेखाऩार िा रेखाको काभ गनश तोक्रकएको 
शर्ऺक/कभशचायीको हुनेछ । 
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अनजसचूी १: 
आम्दानीको िगीकयण तथा व्माख्मा  
स्थानीम तह कोड : 

विद्मारम कोड : 
विद्मारम आम्दानी सॊकेत, िगीकयण य व्माख्मा 

सॊकेत र्ीषशक ब्माख्मा 

१३३११ ननर्तश चार ूअनुदान 

थथानीम तहफाट विद्मारम सॊचारनका राधग प्रातत हुने ननर्तश चारू यकभहरु 
मसभा ऩदशछन ्। 

१३३१२ र्सतश चार ूअनुदान 

र्तशसदहत थथानीम तहफाट विद्मारम सॊचारनका राधग प्रातत हुने चारू अनुदान 
मसभा ऩदशछ। जथत ै तरफ बिा ( आधायबुत तथा भाध्मशभक, ऩाठ्मऩुथतक, 
छारिवृि, रै्क्षऺक साभाग्री, विद्मारम सॊचारन व्मिथथाऩन य भसरन्त्द, ददिा 
खाजा य क्रिमाकराऩ तोकीएय आएका अन्त्म कामशिभहरु) । 

१३३२१ 

र्सतश ऩुॉजीगत 
अनुदान 

थथानीम तहफाट विद्मारमको बौनतक ऩूिाशधायको ननभाशण तथा सुधायका राधग 
प्रातत हुने ननर्तश ऩूॉजीगत यकभहरु मसभा ऩदशछन ्। 

१४११९ 
रगानीफाट प्रातत 
ब्माज तथा राबाॊर् 

रगानीफाट प्रातत ब्माज तथा राबाॊर् यकभ मसभा ऩदशछ। 

१४१५१ 
विद्मारम सम्ऩिीको 
िहारफाट प्रातत आम 

विद्मारमरे आफ्नो सम्ऩवि फहारभा ददएफाऩत प्रातत हुने आम मसभा ऩदशछ। 
जथत ै विद्मारम जग्गा, बिन तथा अन्त्म सम्ऩवि िहार, कोठा सभेतका 
विद्मारम सम्ऩवि प्रमोग गये िाऩत प्राततहुने बाडा तथा सेिारु्ल्क 

१४२११ 

विद्मारमको जग्गा 
जभीन, ऩोखयी, 
फगैंचाफाट उत्ऩाददत 
कृवषजन्त्म िथतुहरुको 
विक्रि फाट प्रातत 
यकभ 

विद्मारमको थिाशभत्िभा यहेको जग्गा जभीन, ऩोखयी, फगैंचाफाट उत्ऩाददत 
कृवषजन्त्म िथतुहरुको विक्रिफाट प्रातत बएको आम्दानी मसभा ऩदशछ । 

१४२१२ 
विद्मारम सम्ऩतीको 
वििीफाट प्रातत यकभ 

टुटेपुटेका भेशर्नयी साभान बफिी, सिायी साधन शरराभ बफिी, ऩूयाना भार 
साभान बफिी तथा अन्त्म विद्मारम सम्ऩविको बफिीफाट प्रातत यकभ मसभा 
ऩदशछ। 

१४२१३ 
अन्त्म वििीफाट प्रातत 
यकभ 

ऩुथतक ऩुस्थतकाको बफिी तथा शरराभफाट प्रातत यकभ य अन्त्म भारसाभान 
बफिीफाट प्रातत यकभ सभेत मसभा ऩदशछ। 

१४२२३ शर्ऺा ऺेरको आम्दानी विद्माथी शर्ऺणरु्ल्क (ट्मूर्न पी), प्रिेर् रु्ल्क, भाध्मशभक शर्ऺा ऩयीऺा दथतुय, 
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रव्धाङ्कऩर (भाकश शसट) तथा प्रभाणऩर दथतुय, सॉग्रहारम (म्मूस्जमभ) प्रिेर् दथतुय, 
ऩुथतक, ऩबरका सभेतको बफिीफाट प्रातत यकभ य शर्ऺा ऺेरको अन्त्म आम्दानी मसभा 
ऩदशछ । 

१४२२७ 
अन्त्म प्रर्ासननक सेिा 
रु्ल्क 

फोरऩर पायाभ बफिीको यकभ, ननिेदन दथतुय जथता शर्षशकहरुफाट प्रातत यकभ 
मसभा ऩदशछ । 

१४३१२ 
प्रर्ासननक दण्ड, 
जरयिाना य जपत 

सफै प्रकायको ठेक्काको धयौटी (अनेष्टभनी) जपत, ननभाशण य अन्त्म काभको 
ठेक्काऩट्टाभा ठेकेदायहरूराई गरयएको दण्ड जरयिाना, ठेकेदायहरूसॉग फाॉकी यहेको 
यकभको ब्माज य सम्फस्न्त्धत र्ीषशकभा रेखखए फाहेक अन्त्म प्रर्ासननक दण्ड 
जरयिाना य जपतफाट प्रातत यकभ मसभा ऩदशछ । 

१४४११ चारु हथतान्त्तयण 
विद्मारमराई दान दातव्म उऩहाय रगामतको भाध्मभफाट प्राततहुने खाद्मान, रिा 
कऩडा, औषधध जथता चारु प्रकृनतका स्जन्त्सी साभान य ती साभानहरु खरयद गनश 
प्रातत नगद सहमोग तथा धाशभशक अनुष्ठानफाट प्रातत यकभ मसभा ऩदशछ । 

१४४२१ ऩूॊजीगत हथतान्त्तयण 
विद्मारमको बौनतक ऩूिाशधाय विकासको राधग प्रातत हुने दान दातव्म उऩहाय 
रगामतका नगद तथा स्जन्त्सी साभानहरु मसभा ऩदशछ । 

१४५३१ 
सयकायी घय, जग्गा, 
गुडिीर बफिीफाट 
प्रातत यकभ 

सयकायी घयजग्गा, गुडफीर य सयकायी प्रनतष्ठान विक्रिफाट प्रातत आम मसभा 
ऩदशछ। 

१४५४१ फेरुजू फेरूजु िाऩतको यकभ मसभा ऩदशछ। 

 



विद्मारम रेखाङ्कन ददग्दर्शन - 50 

  

  

अनजसूची २ 

खचचको िगीकयण तथा व्माख्मा  

विद्मारम खचशका सॊकेत तथा िगीकयण य व्माख्मा 
सॊकेत र्ीषशक ब्माख्मा 

२११११ ऩारयश्रशभक शर्ऺक कभशचायी मसभा देहामका खचशहरू सभािेर् गरयन्त्छ (क) शर्ऺक/कभशचायी रे सेिा 
गये िाऩत ऩाउने तरि, कभशचायी सञ्चमकोष थऩ, ननिवृिबयणभा थऩ, 
िावषशक गे्रड िदृ्धध, फीभा िाऩत  (ख) थिीकृत अथथामी ऩदभा ननमुस्क्त 
बई काभगये िाऩतको ज्मारा, भेहनताना य ऩारयश्रशभक खचश य (ग) 
फहारिारा शर्ऺक/कभशचायीको सस्ञ्चत वियाभी विदा, चाडऩिश खचश 
िाऩतको यकभ । 

२११२१ ऩोर्ाक मसभा शर्ऺक/कभशचायीराई प्रदान गरयन ेरुगा बिाको खचश सभािेर् 
गरयन्त्छ। 

२११२३ औषधी उऩचाय खचश मसभा शर्ऺक/कभशचायीराई उऩरव्ध गयाइने थिाथ्म फीभाको रु्ल्क, 
औषधध उऩचाय िाऩत ददइने यकभ तथा सो को राधग राग्न ेमातामात 
खचश य कुरूिा खचश रगामतका यकभ सभेत सभािेर् गरयन्त्छ। 

२११३१ थथानीम बिा मसभा तोक्रकएको दगुशभ ऺेरभा काभ गये िाऩत ऩाउने थथानीम बिाको 
खचश यकभ सभािेर् हुन्त्छ। 

२११३२ भहॊगी बिा मसभा प्रचशरत ननमभानुसाय प्रदान गयीने भहॊगी बिाको खचश सभािेर् 
गरयन्त्छ। 

२११३४ फैठक बिा सॊचारक सशभनतका ऩदाधधकायी, शर्ऺक÷कभशचायीरे सम्ऩादन गनुशऩने 
काभ सम्ऩादन गनश फैठक फसेकोभा ननमभानुसाय बिा ऩाउने बएभा 
त्मथतो फैठक बिा मसभा ऩदशछन।् 

२११३५ शर्ऺक/कभशचायी प्रोत्साहन 
ऩुयथकाय 

प्रचशरत ऐन तथा अन्त्म ऐन ननमभ य ननणशम अनुसाय ददइने ऩुयथकाय 
सम्फन्त्धी खचश मसभा ऩदशछन।् 

२११३९ अन्त्म बिा अन्त्मर उल्रेख नबएका सफै प्रकायका बिाहरू मस अन्त्तगशत 
ऩदशछन।्जथतो् कामशसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बिा, 
िैदेशर्कबिा, शर्रु्थमाहाय बिा, अनतरयक्त सभम बिा, साथै 
दर्ैंनतहाय जथता ऩिशहरूभा खटाइएका कामाशरम सहमोगीराई ददइने 
बिा सभेत मसभा सभािेर् गरयन्त्छ। 

२११४२ ऩदाधधकायी अन्त्म सुविधा मसभा विद्मारम व्मिथथाऩन सशभनतका ऩदाधधकायीहरुराई प्रदान 
गयीने सॊचाय, ऩोषाक, औषधी उऩचाय जथता यकभ सभािेर् गयीन्त्छ । 
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२१२११ साभास्जक सुयऺा कोष खचश शर्ऺक/कभशचायीको साशभजक सुयऺाको राधग गरयने खचश तथा 
साभास्जक सुयऺाकोषभा विद्मारमरे जम्भा गनुशऩने यकभ मसभा 
ऩदशछन।् 

२१२१२ मोगदानभा आधारयत ननितृबयण 
तथा उऩदान कोष खचश 

मोगदानभा आधारयत ननितृबयण तथा उऩदानकोष िाऩतको 
विद्मारमर व्महोनुश ऩने खचश मसभा ऩदशछन।् 

२१२१३ मोगदानभा आधारयत फीभाकोष 
खचश 

मोगदानभा आधारयत फीभाकोष िाऩत विद्मारमरे व्महोनुश ऩने खचश 
मसभा ऩदशछन।् 

२१२१४ शर्ऺक/कभशचायी कल्माण कोष विद्मारमको तपश फाट शर्ऺक/कभशचायी कल्माणकोषभा सभािेर् गनुशऩने 
खचश मसभा ऩदशछन।् 

२१२१९ अन्त्म साभास्जक सुयऺा खचश भाधथ उल्रेखखत फाहेकका अन्त्म साशभजक सुयऺा सम्फन्त्धी खचश 
मसभा ऩदशछन।् 

२२१११ ऩानी तथा बफजुरी मसभा विद्मारमभा उऩमोग हुने धाया तथा ढरको भहसुर, विद्मुत 
भहसुर य तत्सम्फन्त्धी जडान खचश तथा  विद्मारमभा उऩबोग गरयने 
खानेऩानीको यकभ सभेत सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२११२ सॊचाय भहसुर मसभा सञ्चाय सम्फन्त्धी मन्त्र उऩकयणफाहेक टेशरपोन, टेशरग्राभ, 
टेरेक्स, इन्त्टयनेट, िेिसाइट होस्थटग भहसुर य मथत ैअन्त्म सञ्चाय 
सम्फन्त्धी खचशहरूसभेत ऩदशछन।् साथैमस भाधचट्ठी, ऩासशर दटकटखचश, 
यस्जष्री, क्रपती यशसदको खचश, कुरयमय खचशसभेत सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२२१२ इन्त्धन मसभा विद्मारम प्रमोजनका राधग प्रमोग हुने सिायीसाधनको ननशभि 
चादहने इन्त्धन, रुविकेन्त्टस आददको खचश य अन्त्म प्रमोजनका राधग 
हुने इन्त्धन खचश मसभा सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२२१३ सिायी भभशत खचश मसभा ननमशभतरूऩभा विद्मारमभा प्रमोगभा यहेका सिायी साधन तथा 
भेर्ीनयी उऩकयण जथता ऩुॉजीगत साभानहरूको भभशत सम्बाय गनश 
चादहने साभान य ज्मारा खचशहरू सभािेर् गरयन्त्छ। तय सिायी साधन 
तथा भेर्ीनयीको आमुिदृ्वि  हुने गयी पेरयएको ऩाटश ऩूजाशको खचश 
ऩुॉजीगत खचशको सम्फस्न्त्धत खचश र्ीषशकभा सभािेर् गनुश ऩदशछ। सिायी 
साधनको राधग चादहने व्मारीर गामतका साभानहरू य ज्मारा खचशहरू 
सभेत मसभा सभािेर् गनुश ऩदशछ। 

२२२१४ बफभा तथा निीकयण खचश मसभा ननभाशण बइसकेका सम्ऩवि, जथतै् बिन तथा भेर्ीनयी 
उऩकयण आददको फीभा खचश, सिायी साधनको फीभा तथा तशे्रोऩऺको 
दानमत्ि फीभा गदाश रागेको फीभारु्ल्क सम्फन्त्धी खचश य सिायीसाधन 
निीकयण रु्ल्क सभािेर् गरयन्त्छ। तय ननभाशण अिधधको फीभा 
खचशबने ऩुॉजीगत खचशको सम्फस्न्त्धत फजेट खचश र्ीषशकभा सभािेर् गनुश 



विद्मारम रेखाङ्कन ददग्दर्शन - 52 

  

  

ऩदशछ। 

२२२२१ भेशर्नयी तथा औजाय सॊचारन 
तथा सम्बाय खचश 

विद्मारमभा यहेका भेशर्नयी औजायको सॊचारनका राधग राग्न े
ननमशभत तथा भभशत खचश मसभा सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२२३१ ननशभशत सािशजननक सम्ऩविको 
भभशत सम्बाय खचश 

मसभा ननभाशण बइसकेका थथीय सम्ऩविको ननमशभत भभशत सम्बाय  य 
यॊगयोगन खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२२९१ अन्त्म सम्ऩविहरूको सॊचारन तथा 
सम्बाय खचश 

भाधथ उल्रेखखत फाहेकका अन्त्म सम्ऩविहरूको सॊचारन तथा सम्बाय 
खचश मसभा ऩदशछन।् 

२२३११ भसरन्त्द तथा कामाशरम साभाग्री मसभा (क) फैंक दथतुय, ऺनतऩूनतश य अन्त्म मथतै सेिा खचश (ख) 
विद्मारमको दैननक प्रमोगभा ल्माइने कागज, खाभ, पायाभ, 
येकडशपाइर, थटेऩरय, ऩस्न्त्चङ्ग भेर्ीन ऩेनड्राइबजथता भेर्ीनयनमनका 
राधग चादहने आिश्मक अन्त्म साभानहरू एिॊ करभ, भसी, टोनय, 
शर्र्ा करभ आददजथता कामाशरम सम्फन्त्धी भसरन्त्द साभानहरूको 
भूल्म (ग) एक िषशबन्त्दा कभ दटकाउहुने मथतै प्रकृनतका अन्त्म 
साभनहरु य एक िषश बन्त्दा फढी दटकाउ हुने ऩदाश जथता दईुहजाय 
बन्त्दा कभ भूल्मका अरू कामाशरमभार साभानहरूको खचश (3) 
विद्मारम प्रमोगका साभानको ढुिानी खचश यकभहरू सभािेर् हुन्त्छन।् 

२२३१२ ऩरु्ऩॊऺीहरुको आहाय मसभा ऩरु्ऩॊऺीहरूको आहाय सम्फन्त्धी खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 
२२३१३ ऩुथतक तथा साभग्री खचश मसभा सािशजननक विद्मारमरे नन्रु्ल्क रूऩभा विद्माथीहरूराई 

वितयण गने ऩुथतक, खेरकूद एिॊ रै्क्षऺक साभग्री तथा सािशजननक 
ऩुथतकारम प्रमोजनको राधग खयीद गरयएका ऩुथतकको खचश सभािेर् 
गरयन्त्छ। 

२२३१५ ऩरऩबरका, छऩाई तथा सूचना 
प्रकार्न खचश 

मसभा (क) विद्मारमका राधग आिश्मक छऩाईको खचश। (ख) 
ऩरऩबरका तथा विद्मारमको दैननक कामश सञ्चारनभा आिश्मक ऩने 
ऩुथतक सम्फन्त्धी खचश। (ग) विद्मारम सूचना, शरराभ, ठेक्काऩट्टा, 
घटाघट, फढा फढ सम्फन्त्धी सूचना प्रकार्नको खचश आदद छऩाइश तथा 
सूचना प्रकार्न सम्फन्त्धी खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२३१९ अन्त्म कामाशरम सॊचारन खचश भाधथ उल्रेखखत फाहेकका अन्त्म विद्मारम सॊचारन खचश मसभा 
ऩदशछ। 
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२२४११ सेिा य ऩयाभर्श खचश मसभा (क) ऩुॉजीगत ननभाशण अन्त्तगशत नऩयेका िा त्मथतो ननभाशणसॉग 
सम्फस्न्त्धत नबएका अध्ममन, अनुसन्त्धान, आददको ऩारयश्रशभक। य 
(ख) छानविन, जाॉचिुझ गयाए िाऩत्को  खचश, विर्ेषऻफाट शरइने 
ऩयाभर्शसेिा तथा विऻ य सल्राहकाय सेिाआददको ऩारयश्रशभक 
सम्फन्त्धी खचशहरू सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२४१२ सूचना प्रणारी तथा सफ्टिेमय 
सॊचारन खचश 

सूचना प्रणारी तथा सफ्टिेमय सॊचारनका राधग गरयन ेनिीकयण 
खचश, ऩयाभर्श सेिाको खचश तथा ननमशभत सुधाय खचश मसभा ऩदशछ। 

२२४१३ कयाय सेिा रु्ल्क मसभा विद्मारमको सुयऺागने, सयसपाइगने, फगैंचा सम्बाय गने, 
विद्मारमको धचठ्ठी ओसाय ऩसाय गने, कृवषप्रसाय, प्राथशभक थिाथ्म 
सेिाको सुविधा, सिायी चराउने, टेशरपोन, फ्माक्स, कम्तमूटय, 
पोटोकऩी भेर्ीनजथता साभानहरूको सञ्चारन य सम्बाय आददकामशको 
राधग आिधधक िा ऩटके रूऩभा कयाय सम्झौता गयी सेिा शरएिाऩ 
ददइने सेिा रु्ल्क सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२४१९ अन्त्म सेिा रु्ल्क भाधथउल्रेखखतफाहेककाअन्त्मसेिारु्ल्कबुक्तानीसम्फन्त्धीखचशमसभाऩदशछ। 

२२५११ कभशचायी ताशरभ मसभा ljBfnosf lzIfs÷कभशचायीको िवृि विकास तथा ऺभता िदृ्धधका 
राधग ददइने ताशरभ, गोष्ठी, कामशर्ारा सञ्चारन िाऩत्को  खचश तथा 
दैननक भ्रभण बिाको खचश,  प्रशर्ऺक,  श्रोतव्मस्क्तको बिा सभेत 
सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२५१२ सीऩ विकास तथा जनचतेना 
ताशरभ तथा गोष्ठी सम्िन्त्धी 
खचशहरू 

मसभा आमआजशन, सीऩविकास, सर्स्क्तकयण, सािशजननक चतेना 
जागयण जथता ताशरभ सञ्चारनको खचश जथतै प्रशर्ऺक,  
श्रोतव्मस्क्तको बिा, सहबागीको बिा, भसरन्त्द, खाजाखचश, 
हरबाडा तथा ताशरभका सहबागीको थिीकृतभाऩ दण्ड अनुसायको 
दैननक बिा तथा भ्रभण खचश य थिीकृत कामशिभअनुसायको कामशिभ 
कामाशन्त्िमन गदाश राग्न ेभ्रभणखचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२५२१ उत्ऩादन साभग्री / सेिा कच्चा ऩदाथश तथा अन्त्म भारसाभानआदद खयीदगयी त्मसभा श्रभ तथा 
प्रत्मऺरूऩभा उत्ऩादनसॉग सम्फस्न्त्धत अन्त्मखचश सभेतगयी उत्ऩादन िा 
प्राततहुने साभान ऩनछ नगदभा बफिी वितयण हुने अिथथाभा त्मथतो 
साभान उत्ऩादन गदाशरागेको कच्चा ऩदाथश तथा अन्त्म भारसभानको 
भोर य उत्ऩादनसॉग सम्फस्न्त्धत अन्त्म खचश मसभा सभािेर् गरयन्त्छ। 
तय ऩुॉजीगत साभान खयीद गयी विद्मारम ऩुमाशउॉ दा  रागेको खचश य 
िृऺ ायोऩण गनशको राधग गरयन ेऩुॉजीगत खचश सम्फस्न्त्धत खचश र्ीषशक 
भै जोडीस्जन्त्सी क्रकताफभा भोर कामभ गनुश ऩनेछ। 
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२२५२९ विविध कामशिभ खचश मसभा धाशभशक, साॊथकृनतक सॊथथाहरूको ऩूजाऩाठ, मऻ, जऩ 
रगामतका कामशिभ य अन्त्म कुनै खचशर्ीषशकहरूभा नऩयेका कामशिभ 
खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२६१२ भ्रभण खचश मसभा (क) एक विद्मारमफाट अको विद्मारमभा सरूिाबएको िा 
दयिन्त्दी मथाथथानभा याखी काज सरूिाबएको शर्ऺक िा कभशचायी य 
ननजरे ननमभानुसाय रैजान ऩाउने ऩरयिायको भ्रभण खचश ननधाशरयत 
दयभा सिायीखचश य ऩैदर दहॊडिेाऩत ऩाउने भ्रभणखचश । जथतै् 
मातामात बाडा, हिाई उडान कय, भ्रभण सम्फन्त्धी फीभा खचश य 
थिीकृत भ्रभण सम्फन्त्धी पुटकय खचशहरू। (ख) सरूिा बई जाने 
शर्ऺाक िा कभशचायी य ननजको ऩरयिायरे ननमभानुसाय ऩाउने दैननक 
बिा।(ग) विद्मारमको काभ िा कामशिभ कामाशन्त्िमनको शसरशसराभा 
थिदेर् िा विदेर्भा भ्रभण गदाश ननमभानुसाय ऩाइने भ्रभण खचश, 
दैननक बिा, िासथथान खचश, नेताबिा, विदेर्जाॉदाको रुगाबिा, 
फीभाखचश, पुटकय तथा बैऩयी आउने खचशहरू ऩदशछन।् 

२२६१९ अन्त्म भ्रभण खचश विद्मारम िादीहुने भुद्दाभा विद्मारमका ऩऺभा साऺीको रूऩभा 
खझकाइएको व्मस्क्तको भ्रभणसम्फन्त्धी खचश मसभा सभािेर् गरयन्त्छ। 

२२७११ विविध खचश मसभा (क) थिीकृत बएका भनोयञ्जन, प्रदर्शन, धचमाऩान य बोजहरू 
सम्फन्त्धी खचश (ख) अनतधथ सत्काय खचश (ग)  शर्ऺक, अविबािक, 
विद्माथी बेरा सम्फन्त्धी खचश य अन्त्म कुनै खचश र्ीषशकभा नऩयेको 
विविध खचश आदद सभािेर् गरयन्त्छ। 

२५३१३ गैह्र सयकायी सॊथथा, धाशभशक तथा 
सेिाभुरक सॊथथाराई ददइने 
सहामता 

गैह्र सयकायी सॊथथा, धाशभशक तथा सेिाभुरक सॊथथाराई विद्मारमरे 
प्रदानगने सहामता सम्फन्त्धी खचश मसभा ऩदशछ। 

२७२११ छारिवृि मसभा विद्मारमभा अध्ममन गने छारछाराहरूराई छारिवृि थिरूऩ 
ददइने अनुदान िाऩत्को  नगद, स्जन्त्सी िा सुविधाको यकभ सभािेर् 
गरयन्त्छ। 

२७२१३ औषधी खरयद खचश मसभा शर्ऺक कभशचायी तथा  विद्माथीहरुको उऩचायभा प्रमोग हुने 
औषधध तथा थिाथ्म साभाग्री खयीद य सोको ढुिानी सम्फन्त्धी खचश 
सभािेर् गरयन्त्छ 

२७३१२ उऩदान मसभा विद्मारमरे ननमुस्क्त गयेका सेिाननििृ शर्ऺक तथा 
कभशचायीको राधग गरयन ेउऩदान खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२७३१३ सेिा ननििृको सॊधचत विदा मसभा विद्मारमरे ननमुस्क्त गयेका सेिा ननििृशर्ऺक तथा 
कभशचायीको राधग गरयन ेसस्ञ्चत विदाको खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 
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२७३१४ सेिा ननििृको औषधी उऩचाय मसभा विद्मारमरे ननमुस्क्त गयेका सेिा ननििृ शर्ऺक तथा 
कभशचायीको राधग गरयन ेऔषधध उऩचाय खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२७३१५ भतृ शर्ऺक कभशचायीको सुविधा 
तथा सहामता 

मसभा भतृक शर्ऺक /कभशचायीको सुविधा तथा ननजको ऩरयिायराई 
उऩरव्ध गयाईने सुविधा,  भतृक शर्ऺक कभशचायीको ऩरयिायराई 
उऩरव्ध गयाएको सहामता िाऩत्को यकभ क.सॊ.कोषराई सोधबनाश 
तथा भतृक कभशचायीराई सयकायको तपश फाट ददइएको थऩ यकभ 
सभािेर् गरयन्त्छ। 

२८१४१ जग्गाको बाडा मसभा विद्मारम प्रमोजनका राधग जग्गाबाडाभा शरई प्रमोगगये िाऩत 
जग्गा धनीराई बुक्तानी गनुशऩने बाडािाऩतको खचश सभािेर् गरयन्त्छ। 

२८१४२ घयबाडा मसभा विद्मारम प्रमोजनको राधग शरइएको घयबाडा िाऩतको यकभ 
सभािेर् गरयन्त्छ। 

२८१४३ सिायी साधन तथा भेशर्न य 
औजाय बाडा 

मसभा विद्मारम प्रमोजनको राधग सिायी साधन, भेर्ीनयी औजाय 
रगामत अन्त्म ऩुॉजीगत सम्ऩवि बाडाभा शरईप्रमोग गयेिाऩत्को  बाडा 
खचश ऩदशछ। 

२८१४९ अन्त्म बाडा भाधथ उल्रेखखत फाहेकका अन्त्म प्रमोजनभा नतनुश ऩने बाडा मसभा 
ऩदशछ। 

३११११ बिन खयीद मसभा ननशभशत बिन खरयद गदाशको खचश सभािेर् हुन्त्छ । बिन 
खरयद गदाश सो बिन तथा बिनरे ओगटेको जग्गा, कम्ऩाउण्ड 
रगामतका अन्त्म सॊयचनागत खचश ( जग्गा, पननशचय य क्रपक्चसश 
आदद)को रागत छुट्माउन सक्न े बएभा सम्फस्न्त्धत खचश शर्षशकभै 
यकभ व्मिथथा गयी खचश रेखु्न ऩदशछ । खरयद गदाशको बिन तथा सो 
बिनरे यहेको जग्गा य कम्ऩाउण्ड सभेतको खरयद गदाश रागेको खचश 
मसभा सभािेर् गरयन्त्छ । 

३१११२ बिन ननभाशण मसभा कामाशरम बिन, आिास बिन, बिन तथा जग्गाको कम्ऩाउण्ड 
फार ननभाशण, गोठ य टहया जथता बिनजन्त्म सॊयचनाको ननभाशण गनश 
राग्न ेखचशहरुको साथै बइयहेको बिनभा कोठा िा तरा थऩ गदाश हुने 
खचश सभािेर् गनुश ऩदशछ । 

३१११३ ननशभशत बिनको सॊयचनात्भक 
सुधाय 

मसभा बइयहेको बिनसम्फन्त्धी सॊयचनाको आमु थऩ हुने गयी गरयने 
ऩुॉजीगत प्रकृनतको खचश सभािेर् गनुश ऩदशछ । 

३१११४ जग्गा विकास कामश मसभा जग्गा विकास कामश सम्फन्त्धी रागत खचशको साथै सो कामशसॉग 
प्रत्मऺ सम्फस्न्त्धत अन्त्म यकभहरु सभािेर् गनुश ऩदशछ । 

३१११५ पननशचय तथा क्रपक्चय मसभा विद्मारम प्रमोजनका राधग खरयद गरयएका पननशचय, पननशशसॉग 
तथा क्रपक्चसशको (क) खरयद भोर (ख) मस सम्फन्त्धी ढुिानी बाडा, 
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भागशथथ फीभा, कय, बन्त्साय सम्फन्त्धी खचशहरु सभािेर् गरयन्त्छ । 
३११२१ सिायी साधन मसभा देहामका यकभहरु सभािेर् हुन्त्छ 

(क) सिायीका साधनहरु (जथत ै स्जऩ, भोटयकाय , फस ,रक, 
भोटयसाइकर, थकुटय, साइकर, ढुिानी सम्फन्त्धी काभ गने रमाक्टय, 
गाडा तान्त्ने जनाियहरु : फमर य घोडा आदद) 
(ख) सिायी साधनको इस्न्त्जन नै फदरी भभशत गयेभा सोको भोर 
(ग) सिायी साधन िा इस्न्त्जन खझकाउॉ दा रागेको बाडा बयौट, कय , 
बन्त्साय, भागशथथ बफभा आदद 

३११२२ भेशर्न तथा औजाय मसभा एक फषश बन्त्दा फढी आमू बएका सिायी साधन फाहेकको 
भेशर्न तथा भेशर्नयी औजायहरुको खरयदको राधग बएका खचश 
सभािेर् हुन्त्छ । 

३११३१ ऩरु्धन तथा फागिनी विकास व्मिसानमक रुऩरे एक बन्त्दा फढी ऩटक उत्ऩादन प्रातत गनश सक्ने 
गयी स्जवित ऩरु् ऩॊऺी ऩारन गने तथा अन्त्म व्मिसानमक कृवष तथा 
फनथऩनत विकास आददको राधग गरयन े स्थथय प्रकृनतको खचश मसभा 
ऩदशछ । 

३११३२ कम्तमटुय सफ्टिेमय ननभाशण तथा 
खयीद खचश एिॊ अन्त्म बफद्धधक 

सम्ऩिी प्रास्तत 

मसभा सफै प्रकायका सतटिेमय ननभाशण (ऩयाभर्शदाताको खचश सभेत) 
खरयद य सायबूत रुऩभा प्रबाि ऩाने गयी सफ्टिेमयभा थतयीन्त्ननत 
गदाशको रागत तथा डाटािेर् सम्फन्त्धी खचश सभािेर् गरयन्त्छ । 
फौद्धधक सम्ऩवि अधधकाय, अनुसन्त्धान य विकास, भनोयन्त्जनात्भक 
तथा सादहस्त्मक य करात्भक कामशभा गरयन ेऩुॉजीगत प्रकृनतको खचश । 

३११५९ अन्त्म सािशजननक ननभाशण भाधथ नऩयेका अन्त्म सािशजननक ननभाशणसॉग सम्फस्न्त्धत खचशहरु मसभा 
सभािेर् गनुश ऩदशछ । 

३१४११ जग्गा प्रास्तत मसभा जग्गा खरयद िा अधधग्रहण गने शसरशसराभा राग्न ेभोर य 
सो िाऩतको भुआब्जा तथा जग्गा प्रातत गदाश राग्न ेदथतुय, कय य 
अन्त्म खचशहरु मस खचश शर्षशकभा सभािेर् गरयन्त्छ । 
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अनजसूची ३ 

रेखाङ्कनको व्मिहारयक ऻान, अभ्मास तथा नभजनाहरु 

१. गाउॉ /नगयऩारीकाफाट प्रथभ चौभाशसक िाऩतको तरफ, बिा रगामत देहामफभोस्जभको यकभ ननकासा बमो । 

ननकासा शभनत : २०७४ असोज १ गत ेचरानी नॊ १० 

शस.नॊ. ख.शर्.नॊ. शर्षशक नाभ विियण यकभ कैक्रपमत 

१.  २११११ तरफ आधायबुत तहको शर्ऺक तरफ १२००००।००  
२.  २११११ तरफ भाध्मशभक तहको शर्ऺक तरफ १५०००००।००  
३.  २२३१३ ऩुथतक तथा साभग्री खचश आधायबुत तहको राधग रै्क्षऺक साभग्री ५००००।००  
४.  २३३१३ ऩुथतक तथा साभग्री खचश भाध्मशभक तहको राधग रै्क्षऺक साभग्री ५००००।००  
५.  २७२११ छारिवृि विऩन्त्न/जेहेन्त्दाय विद्माथी छारिवृि 

आधायबुत 
७५०००।००  

६.  २७२११ छारिवृि विऩन्त्न/जेहेन्त्दाय विद्माथी छारिवृि भावि ६००००।००  
७. २ २११३२ भहॉगी बिा शर्ऺक/कभशचायीहरुको भॉहगी बिा 

आधायबूत य भावि सभेत 
५५०००।००  

   जम्भा २९९००००।००  



विद्मारम रेखाङ्कन ददग्दर्शन - 59 

  

  

 

 
.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ०१ 

 
        शभनत: २०७४।०६।०१ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड.े फैंक 

  

२९९००००।००  
  िे. तरफ ननकासा (आधायबुत) 

 

१२०००००।०० 
  िे. तरफ ननकासा (भाध्मशभक) 

 

१५०००००।०० 
  िे ऩुथतक तथा साभग्री ननकासा (आधायबुत) 

 

५००००।०० 
  िे ऩुथतक तथा साभग्री ननकासा 
(भाध्मशभक) 

 

५००००।०० 

  िे छारिवृि ननकासा (आधायबुत) 
 

७५०००।०० 
  िे छारिवृि ननकासा (भाध्मशभक) 

 

६००००।०० 
  िे भहॉगी बिा ननकासा (आधायबुत य भावि  

सदहत) 
 

५५०००।०० 

  
 

(सॊरग्न गाउॉ ऩाशरका/नगयऩाशरका/स्जल्रा शर्ऺा 
कामाशरमफाट प्रातत ननकासा ऩर य फैंक बौचय 
अनुसाय र्सतश चार ुअनुदान िाऩत ननकासा 
प्रातत बमो।) 

 

 

जम्भा २९९००००।०० २९९००००।०० 

यशसद/ननकासा नम्फय १० चके नम्फय ................................................... 

प्रातत यकभ २९९००००।०० चके यकभ...................................................... 

अऺरुऩी रु. उजन्तस राख नब्फे हजाय भार 
 

तमाय गने ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चके नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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२. शभनत २०७४ असोज ४ गत ेविद्मारमका राधग आिश्मक रै्क्षऺक साभाग्री खरयद गयी श्री रक्ष्भी इन्त्टयप्राइजेजराई रु 
५०,०००।०० ( आधायबूत तह रु २००००।०० य भावि तह रु ३००००।०० ) को सॊरग्न विर तथा अन्त्म कागजात फभोस्जभ 
ननमभानुसाय कय कट्टी गयी बुक्तानी गरयमो ।  

 
.........विद्मारम 

गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ०२  

 
        शभनत: २०८४।०६।०४ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचश/आम्दानी 
शर्षशक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड ेफ ख ऩुथतक तथा साभग्री खचश (आधायबुत) 

 

२२३१३ २००००।०० 
 

ड ेफ ख ऩुथतक तथा साभग्री खचश (भाध्मशभक) २२३१३ ३००००।०० 
 

  िे अधग्रभकय 
 

 
६६३।७२ 

  िे फैंक 
 

 
४९३३६।२८ 

(सॊरग्न विर फभोस्जभ श्री रक्ष्भी 
इन्त्टयप्राइजेजराई ननमभानुसाय कय कट्टी गयी 
ऩुथतक तथा साभग्री खचश यकभ बुक्तानी 
गयीएको ।) 

 

  

   
 

   
 

   
 

   
 

जम्भा ५००००।०० ५००००।०० 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय .९९९५६०१ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ ४९३३६।२८ 

अऺरुऩी रु. ऩचास हजाय भार 
 

तमाय गने ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चके नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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.........विद्मारम 

गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ०३ 

 
        शभनत: २०७४।०६।०४ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड ेअधग्रभकय 

 

 
६६३।७२ 

 

  िे फैंक 
 

 
६६३।७२ 

(सॊरग्न दाखखरा बौचय फभोस्जभ श्री रक्ष्भी 
इन्त्टयप्राइजेजको विर बुक्तानी गदाशको कय 
कट्टी यकभ दाखखरा गयीएको।) 

 

  

   
 

   
 

   
 

   
 

जम्भा ६६३।७२ ६६३।७२ 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ९९९५६०२ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ ६६३।७२ 

अऺरुऩी रु. छ सम बरसठ्ठी य ऩैसा फहिय भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चके नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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३. शभनत २०७४ असोज ४ गत ेविद्मारमभा अध्ममनयत आधायबूत विऩन्त्न छार छाराहरुराई  ७५,०००।०० छारिवृि 
फाऩत बुक्तानी गरयमो ।  

.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ०४ 

 
        शभनत: २०७४।०६।०४ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

डे. फ.ख. छारिवृि (आधायबूत) 

 

27211 75000।00  
  िे. फैंक 

  

75000।00 

   
 

   
 

   
 

   
 

(सॊरग्न विऩन्त्नताको ऩरयचमको छामाॉप्रनत य 
छारिवृिको बयऩाई फभोस्जभ विऩन्त्न 
छारछाराराई छारिवृि यकभ बुक्तानी गयीएको 
।) 

  

 

जम्भा 75000।00 75000।00 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय .९९९५६०३ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ. 75000.00 

अऺरुऩी रु. ऩचहिय हजाय भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चके नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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४.  विद्मारमभा कामशयत शर्ऺकहरु २० जनाराई, असोज भदहनाको तरफ, बिा, चाडऩिश खचश फाऩत देहामफभोस्जभ कट्टी 
तथा बुक्तानी गयी देहाम फभोस्जभको यकभ शभनत २०७४ असोज २५ गत ेखचश रेखखमो ।  

 प्रा.वि./आधायबुत तहको तरफ रु १००००००।०० 

(मसभा कॊ .सॊ. कोष थऩ रु १०००००।००, १४ जना आधायबुत शर्ऺकको विभा थऩ फाऩतको रु २८०० तथा 
चाड ऩिश खचशको यकभ सभािेर् छ ।) 

 भा.वि. तहको तरफ रु १३०००००।०० 

(मसभा क.सॊ. कोष थऩ १३००००।००, ६ जना भाध्मशभक शर्ऺकको विभा कोष थऩ फाऩतको रु १२०० तथा 
चाडऩिश खचश सभेत सभािेर् छ ।) 

 भहॉगी बिा : प्रा.वि./आधायबुत तहको कूर रु १४०००।०० 
भाध्मशभक तहको कूर रु ६०००।०० 

 कट्टी बएका यकभहरु 

 ऩायीश्रशभक कय कट्टी : ५००।०० 

 साभास्जक सुयऺा कय कट्टी : ३५००।०० 

 सॊचमकोष कट्टी : ४६००००।०० 

 नागरयक रगानी कोष कट्टी : २३००००।०० 

 विभा कट्टी : ८०००।०० 

उक्त यकभ सम्फस्न्त्धत शर्ऺकहरुको फैंक खाताभा जम्भा गरयमो । 
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.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ०५ 

 
        शभनत: २०७४।०६।२५ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड ेफ ख तरफ (आधायबुत) 

 

२११११ १००००००।००  
ड ेफ ख तरफ (भाध्मशभक) २११११ १३०००००।००  
ड ेफ ख भहॉगी बिा  २११३२ २००००।०० 

 

 िे क सॊ कोष कट्टी 
  

४६००००।०० 
 िे ना र कोष कट्टी 

  

२३००००।०० 
 िे विभा कोष कट्टी 

  

८०००।०० 
 िे ऩायीश्रशभक कय कट्टी 

  

५००।०० 
 िे साभास्जक सुयऺा कय कट्टी 

  

३५००।०० 
 िे फैंक 

  

१६१८०००।०० 
(सॊरग्न तरफी बयऩाइ फभोस्जभ आधायबुत 
शर्ऺक सॊख्मा १४ तथा भाध्मशभक शर्ऺाक 
सॊख्मा ६ सभेत २० जना शर्ऺकहरुको असोज 
भदहनाको तरफ य चाडऩिश खचश य बिा सभेत 
सम्फस्न्त्धत शर्ऺकहरुको फैंक खाताभा जम्भा 
गयी बुक्तानी गरयमो ।) 

  

 

जम्भा २३२००००।०० २३२००००।०० 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ९९९५६०४ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ १६१८०००।०० 

अऺरुऩी रु. तइेस राख फीस हजाय भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ०६ 

 
        शभनत: २०७४।०६।२५ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड ेक सॊ कोष कट्टी 

 

 

४६००००।०० 
 

ड ेना र कोष कट्टी 
 

२३००००।०० 
 

ड ेविभा कोष कट्टी 
 

८०००।०० 
 

ड ेऩायीश्रशभक कय कट्टी 
 

५००।०० 
 

ड ेसाभास्जक सुयऺा कय कट्टी 
 

३५००।०० 
 

   िे फैंक 
  

७०२०००।०० 

   
 

   
 

(सॊरग्न कट्टी विियण फभोस्जभ असोज 
भदहनाको तरफ बुक्तानी गदाशको कट्टी 
गयीएको यकभ सम्फस्न्त्धत सॊथथाहरुको खाताभा 
दाखखरा गयीएको।) 

  

 

जम्भा ७०२०००।०० ७०२०००।०० 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ९९९५६०५ देखी ९९९५६०९ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ ७०२०००।०० 

अऺरुऩी रु. सात राख दजई हजाय भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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५. शभनत २०७४ भॊशसय ३ गत ेस्ज.शर्.का. फाट देहामका शर्षशकहरुका राधग यकभ प्रातत बमो ।  

 कऺा कोठा ननभाशण फाऩत रु २४०००००।०० 

 विद्मारम बिन भभशत फाऩत रु ८०००००।०० 

 पननशचय/क्रपक्सचसश फाऩतरु ४०००००।०० 

 
.........विद्मारम 

गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ०७ 

 
        शभनत: २०७४।०८।०३ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड.े फैंक 

  

3600000।00  
  िे. कऺा कोठा ननभाशण 

 

2400000।00 
  िे. विद्मारम बिन भभशत 

 

800000।00 
  िे. पननशचय तथा क्रपक्सचसश 

 

400000।00 

  
 

(सॊरग्न गाउॉ ऩाशरका/नगयऩाशरका/स्जल्रा शर्ऺा 
कामाशरमफाट प्रातत ननकासा ऩर य फैंक बौचय 
अनुसाय सर्तश ऩुॉस्जगत अनुदान िाऩत ननकासा 
प्रातत बएको ।) 

 

 

जम्भा 3600000।00 3600000।00 

यशसद/ननकासा नम्फय .२५ चके नम्फय ................................................... 

प्रातत यकभ रु ३६०००००।०० चके यकभ...................................................... 

अऺरुऩी रु. छविस राख भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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६. विद्मारमका रधग नमाॉ खरयद गरयएको डथेक फेन्त्च , कुसी, टेफर रगामतका साभाग्रीहरु खरयद गये फाऩत श्री विऩना 
रेडसशराई ननमभानुसाय कयकट्टी गयी रु ४०००००।०० बुक्तानी ददइमो । शभनत २०७४ भॊशसय ५ गते 
 

.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ०८ 

 
        शभनत: २०७४।०८।०5 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड ेफ ख पननशचय तथा क्रपक्सचसश 

 

31115 400000।00  
 िे. अधग्रभकय कट्टी 

  

5309।73 
 िे फैंक 

  

394690।27 
(सॊरग्न बयऩाई फभोस्जभ विऩना रेडसशराई 
पननशचय खरयदको विर बुक्तानी गरयमो ।) 

  

 

जम्भा 400000।00 400000।00 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय .९९९५६१० 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ 394690।27 

अऺरुऩी रु. चाय राख भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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.........विद्मारम 

गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ०९ 

 
        शभनत: २०७४।०८।०5 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

डे. अधग्रभकय कट्टी 

 

 
5309।73 

 

 िे फैंक 
  

5309।73 
(सॊरग्न दाखखरा बौचय फभोस्जभ विऩना 
रेडसशराई विर बुक्तानी गदाशको कय कट्टी 
दाखखरा गरयमो ।) 

  

 

जम्भा 5309।73 5309।73 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ...९९९५६०११ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ 5309।73 

अऺरुऩी रु.  
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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७. विद्मारम बिन ननभाशण सशभनतराई कऺाकोठा ननभाशण साभाग्री खरयद फाऩत रु १०००००।०० बुक्तानी ददइमो । शभनत 
२०७४ भॊशसय ११ गते 

.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: १० 

 
        शभनत: २०७४।०८।११ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड ेफ ख बिन ननभाशण 

 

३१११२ १०००००।00  
 िे फैंक 

  

1000००।00 
(सॊरग्न बयऩाई फभोस्जभ विद्मारम बिन 
ननभाशण सशभनतराई कऺाकोठा ननभाशण साभग्री 
खरयदको विर बुक्तानी गरयमो ।) 

  

 

जम्भा १०००००।०० १०००००।०० 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय .९९९५६०१२ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ 100000।00 

अऺरुऩी रु. एक राख भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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८. विद्मारम बिन भभशत फाऩत श्री गोविन्त्द ननभाशण सेिाराई सॊरग्न सॊझौता, Running Bill तथा अन्त्म कागजातका 
आधायभा रु ३०००००।०० ननमभानुसाय धयौटी तथा कयकट्टी गयी बुक्तानी गरयमो । (शभनत २०७४ भॊशसय १५ गते) साथै 
धयौटी तथा कयकट्टी यकभ सम्फन्त्धीत खाताभा दाखखरा गरयमो ।  

 

.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: ११ 

 
        शभनत: २०७४।०८।१५ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड ेफ ख ननशभशत बिनको सॊयचनात्भक सुधाय 
खचश 

 

३१११3 300000।00  

 िे. अधग्रभकय कट्टी 
  

3982।30 
 िे. धयौटी कट्टी (गोविन्त्द ननभाशण सेिा) 

  

13274।33 
 िे फैंक 

  

282743।37 
(सॊरग्न विर बयऩाइ फभोस्जभ श्री गोविन्त्द 
ननभाशण सेिाराई धयौटी तथा कय कट्टा गयी 
विर बुक्तानी गरयमो ।) 

  

 

जम्भा 300000।00 300000।00 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ..९९९५६०१३ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ 282743।37 

अऺरुऩी रु. तीन राख भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: १२ 

 
        शभनत: २०७४।०८।१५ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

डे. धयौटी कट्टी (गोविन्त्द ननभाशण सेिा) 

 

 

13274।33  

डे. अधग्रभकय कट्टी 
 

3982।30 
 

 िे फैंक 
  

17256।63 
(सॊरग्न दाखखरा बौचय फभोस्जभ गोविन्त्द 
ननभाशण सेिाराई विर बुक्तानी गदाशको कय 
एिभ ्धयौटी कट्टी दाखखरा गरयमो ।) 

  

 

जम्भा 17256।63 17256।63 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय .९९९५६१४ य ९९९५६१५ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ 17256।63 

अऺरुऩी रु. सर हजाय दजइ सम छऩन्न य ऩैसा बरसठ्ठी भार 
  

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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९. विद्मारमराई सूचना प्रविधध भैरी फनाउने प्रमोजनाथश कम्तमुटय रगामतका साभाग्री खरयदको रागी शर्ऺक श्री 
याभप्रसाद दहारराई रु ३५००००।०० ऩेश्की उऩरब्ध गयाइमो । शभनत २०७४ भॊशसय १७ गते 

.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: १३ 

 
        शभनत: २०७४।०८।17 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

डे. ऩेश्की भेशर्नयी औजाय (याभप्रसाद दाहार) 

 

31122 350000।00 
 

 िे फैंक 
  

350000।00 
(सॊरग्न थिीकृत दटतऩण एिभ ्ननिेदन अनुसाय 
शर्ऺक श्री याभप्रसाद दहारराई कम्ऩमुटय 
रगामतको साभग्री खरयदको ननशभि ऩेश्की 
बुक्तानी गरयमो ।) 

  

 

जम्भा 350000।00 350000।00 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ..९९९५६१६ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ 350000.00 

अऺरुऩी रु. तीन राख ऩचास हजाय भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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१०. विद्मारमभा देहामका शर्षशकहरुफाट प्रातत यकभराई आम्दानी जनाइमो । शभनत २०७४ ऩौष ३ गत े

विियण यकभ कैक्रपमत 

सटय बाडा फाऩत प्रातत रु २००००।०० 
श्रािण देखख ऩौष भसान्त्तसम्भको आॉऩ फगैचा बफक्रि फाऩत रु ५००००।०० 

तयकायी बफक्रि फाऩत रु ५०००।०० 
 

.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: १४ 

 
        शभनत: २०७४।०९।०३ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड.े फैंक 

  

75000।00  
  िे. सटय बाडा 

 

20000।00 
  िे. आॉऩ फगैचा बफक्रि 

 

50000।00 
  िे. तयकायी बफक्रि 

 

5000।00 

  
 

(सॊरग्न फैंक बौचय य नगदी यसीद अनुसाय 
श्रािण देखी ऩौष भसान्त्त सम्भको आम्दानी 
फाॉधधएको ।) 

 

 

जम्भा 75000।00 75000।00 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ................................................... 

प्रातत यकभ ७५०००।०० चके यकभ...................................................... 

अऺरुऩी रु. ऩचहिय हजाय भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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११. विद्मारम बिन भभशत िाऩत श्री गोविन्त्द ननभाशण सेिाराई कामश सम्ऩन्त्न प्रनतिेदन तथा अस्न्त्तभ विर एिॊभ 
कय बफजक फभोस्जभ ननमभानुसाय धयौटी तथा कयकट्टी गयी रु ४५००००।०० बुक्तानी गयी धयौटी तथा कयकट्टी 
फाऩतको यकभ सम्फन्त्धीत खाताभा दाखखरा गरयमो । शभनत २०७४ भाघ १८ गत े

.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: १५ 

 
        शभनत: २०७४।१०।१८ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड ेफ ख ननशभशत बिनको सॊयचनात्भक सुधाय 
खचश 

 

२२२३१ 450000।00  

 िे. अधग्रभकय कट्टी 
  

5973।45 
 िे. धयौटी कट्टी (गोविन्त्द ननभाशण सेिा) 

  

19911।50 
 िे फैंक 

  

424115।05 
(सॊरग्न विर बयऩाइ फभोस्जभ श्री गोविन्त्द 
ननभाशण सेिाराई धयौटी तथा कय कट्टा गयी 
विर बुक्तानी गरयमो ।) 

  

 

जम्भा 450000।00 450000।00 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ..९९९५६१७ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ 424115।05 

अऺरुऩी रु. चाय राख ऩचास हजाय भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: १६ 

 
        शभनत: २०७४।१०।१८ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड ेधयौटी कट्टी (गोविन्त्द ननभाशण सेिा) 

 

 

19911।50  
डे. अधग्रभकय कट्टी 

 
5973।45 

 

 िे फैंक 
 

 

25884।95 
(सॊरग्न दाखखरा बौचय फभोस्जभ गोविन्त्द 
ननभाशण सेिाराई विर बुक्तानी गदाशको कय 
एिभ ्धयौटी कट्टी दाखखरा गरयमो ।) 

  

 

जम्भा 25884।95 25884।95 
यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ..९९९५६१८ य ९९९५६१९ 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ 25884।95 

अऺरुऩी रु. ऩजचचस हजाय आठ सम चौयासी य ऩैसा ऩन्चानब्फे भार 
  

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
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१२.  शर्ऺक श्री याभप्रसाद दाहाररे शरनु बएको ऩेश्की यकभ रु ३५००००।०० सम्फन्त्धभा ऩेर् गनुश बएको सॊरग्न ४०००००।०० 

विर विजक तथा दाखखरा प्रनतिेदन अनुसाय रु ३५००००।०० ऩे .प. गयी ५००००।०० बुक्तानी गरयएको ।  (शभनत 
२०७४।१०।१८) 

.........विद्मारम 
गोश्िाया बौचय 

 
        गोश्िाया बौचय नॊ.: १७ 

 
        शभनत: २०७४।१०।१८ 

विियण 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

खचच/आम्दानी 
मशषचक नॊ. 

डबेफट (ड.े) िेडडट (िे.) 

ड.े फ.ख. भेर्ीनयी औजाय 

 

 
400000.00  

  िे. ऩे.प. भेर्ीनयी औजाय (याभप्रसाद दाहार) 

  

350000.०० 
  िे. फैंक 

  

50000.00 

   
 

(सॊरग्न दाखखरा प्रनतिेदन, विर, अधग्रभ कय 
दाखखरा बौचय एिभ ्ननिेदन फभोस्जभ शर्ऺक 
श्री याभप्रसाद दहारको ऩे.प. गयीएको ।) 

  

 

जम्भा 400000.00 400000.00 

यशसद/ननकासा नम्फय 
.............................. चके नम्फय ..९९९५६२० 

प्रातत यकभ .................................................... चके यकभ. 50000.00 

अऺरुऩी रु. चाय राख भार 
 

तमाय गन े ऩेर् गने सदय गने 
दजाश दजाश. दजाश. 
 

.......................................... फैकको चेक नॊ. ................................. फाट रु ............................................. अऺरुऩी रु 

......................................................................................... प्रातत बमो । 
 



  

  

पायभ नॊ. ९ 
..................... विद्मारम, ................. 

नगद/फैंक खाता 
 

मममत भौचर 

नं. मििरण 

नगद बैंक बजेट खचच पेश्की मिमिध कै

मि

य

त 

डेमबट  के्रमडट डेमबट  के्रमडट चेक 

नं. 
ब ाँकी रकम  रु प एको  िमछच ए

को 
डेमबट  के्रमडट 

074॰6॰1 1 रकम मनक स    2990000।००   29900००।००      2990000।००  
074/6/4 2 शैमिक स मग्री 

खररदको मबल 

भुक्त नी 

   49336।२८  2940663।७२ 22313 50000।००    663।७२  

074/6/4 3 कर द खखल     663।७२  2940000।००     663।७२   
074/6/4 4 छ त्रिृमि मितरण    75000।००  2865000।०० 27211 75000।००      
074/6/25 5 तलब तथ  

च डि ड खचच 

भुक्त नी 

   1618000।००  1247000।०० 21111 2300000।००    702000।००  

         21132 20000।००      
074/6/25 6 कर एिम् अन्य 

कट्टी द खखल  

   702000।००  545000।००     702000।००   

यो ममिन को जम्म    2990000।०० 2445000।००  545000।००  2445000।००   702663।७२ 3692663।७२  
अमघल्लो ममिन सम्मको जम्म    ०।०० ०।००  ०।००  ०।००   ०।०० ०।००  
जम्म    2990000।०० 2445000।००  ५४५०००।००  2445000।००   702663।७२ 3692663।७२  

 
 
 
 
 
 



  

  

पायभ नॊ. ९ 
..................... विद्मारम, ................. 

नगद/फैंक खाता 

शभनत 
बौच
य 
नॊ. 

विियण 

नगद फैंक फजेट खचश ऩेश्की विविध कै
क्रप
म
त 

डेबफट  िेडडट डेबफट  िेडडट चेक 
नॊ. 

फाॉकी यकभ  रु ऩाएको  पनछशए
को 

डेबफट  िेडडट 

074/8/3 7 यकभ 
ननकासा 

  3600000।००   3600000।००      3600000।००  

074/8/5 8 पननशचयको 
विर 
बुक्तानी 

   394690।२७  3205309।७३ 31115 400000।००    5309।७३  

074/8/5 9 कय दाखखरा    5309।७३  3200000।००     5309।७३   
074/8/11 10 ननभाशण 

साभाग्री 
खरयद 

   100000।००  3100000।०० 31112 100000।००      

074/8/15 11 बिन 
भभशतको 
Running 
BIll बुक्तानी 

   282743।३७  2817256।६३ 31113 300000।००    3982।३० 
 

 

             13274।३३  

074/8/15 12 धयौटी कट्टी 
य कय 
दाखखरा 

   17256।६३  2800000।००     १७२५६।६३   

074/8/17 13 कम्तमूटय 
खरयदको 
राधग ऩेश्की 
ददइमो 

   3५0000।००  2४५0000।०० 31122 3५0000।०० 3५0000।००     

मो भदहनाको जम्भा   3600000।०० ११५००००।००  २४५००००।००  ११५००००।०० ३५००००।००  22566।३६ 3622566।३६  

अनघल्रो भदहनासम्भको जम्भा   2990000।०० 2445000।००  ५४५०००।००  2445000।०० ०।००  702663।७२ 3692663।७२  
जम्भा   6590000।०० ३५९५०००।००  २९९५०००।००  ३५९५०००।०० ३५००००।००  725230।०८ 7315230।०८  



  

  

 

 

 

 

पायभ नॊ. ९ 
..................... विद्मारम, ................. 

नगद/फैंक खाता 
 

शभनत 
बौ
चय  
नॊ. 

विियण 

नगद फैंक फजेट खचश ऩेश्की विविध कै
क्रप
म
त 

डेबफट  िेडडट डेबफट  िेडडट चे
क 
नॊ. 

फाॉकी यकभ  रु ऩाएको  पनछशएको डेबफट  िेडडट 

074/10

/18 
15 बिन 

भभशतको 
अस्न्त्तभ 
बफर 
बुक्तानी 

   424115।०७  -424115।०७ 31113 450000।००    5973।४५ 
 

 

             19911।५०  

074/10

/18 
१६ कय कट्टी 

एिभ ्धयौटी 
दाखखरा 

   5973।४५ 
 

 -४३००८८।५२     5973।४५ 
 

  

     19911।५०  -४५००००।००     19911।५०   
074/10

/18 

17 ऩे.प. गयी 
थऩ बुक्तानी  

   50000।००  -५०००००।०० 31122 ५००००।००  350000।००    

                
                
                
                
मो भदहनाको जम्भा   ०।०० ५०००००।००  -५०००००।००  ५०००००।०० ०।०० ३५००००।०० २५८८४।९५ २५८८४।९५  
अनघल्रो भदहनासम्भको जम्भा   6590000।०० ३५९५०००।००  २९९५०००।००  ३५९५०००।०० ३५००००।०० ०।०० 725230।०८ 7315230।०८  
जम्भा   6590000।०० ४०९५०००।००  २४९५०००।००  ३०४५०००।०० ३५००००।०० ३५००००।०० ७५१११५।०३ ७३४१११४।०३  

 



  

  

पायभ नॊ १० 

............ विद्मारम, .................. 

ऩेश्की ऩाउनेको नाभ् र मप्रस द द ि ल 

ठेगाना् ................ 

 
शभनत विियण बौचय नॊ 

ऩेश्की 
फाॉकी कैक्रपमत 

ऩाएको पनछशएको 
१ २ ३ ८ ९ ११ १२ 

 २०७४।०८।१७ 
कम्प्यूटर खररदको 

ल मग पेश्की भुक्त नी  1३ 350000।००   350000।००   
 २074/10/18  पेश्की िछयौट 1७   350000।०० ०।००   

              
              
              

जम्भा 350000।०० 350000।००  ०।००   

       तमायगनेको: 
  

प्रधानाध्माऩकको: 
 सदह: 

    
सदह् 

 शभनत: 
    

शभनत: 
 



  

  

पायभ नॊ ११ 

............ विद्मारम, .................. 

धयौटी खाता 
ऩाना नॊ.                                                                                    

 
शस.
नॊ. नाभ ठेगाना विियण 

धयौटी आम्दानी धयौटी क्रपताश फाॉकी कैक्रपमत 

शभनत 
गो.बौ.
नॊ. 

यकभ शभनत 
गो.
बौ.
नॊ. 

यकभ 
  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
१ 

गोमिन्द मनम चण 

सेि  ..... 

Running Bill 

भुक्त नी गद चको 

धरौटी कट्ट   2074/08/15 1१  13274।३3        13274।33   
 

गोमिन्द मनम चण 

सेि    

अखिम मिल 

भुक्त नी गद चको 

धरौटी कट्ट   2074/10/18 1५   19911।५०        33185।83   
२                      
                       
३                       
 जम्भा             
 

           
 

तमायगनेको: 

  

प्रधानाध्माऩकको: 

 सदह: 

    

सदह् 
 शभनत: 

    

शभनत: 
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पायभ नॊ १६ 
. ............ विद्मारम, .................. 

भाग पायभ 

 श्री प्रभुख 

 बण्डाय र्ाखा 
        ननकासी नॊ.        आधथशक िषश 

ि. 
सॊ. 

साभानको नाभ 
थऩेशर्क्रपकेर्न 
(आिश्क 
ऩनेभा) 

साभानको 
ऩरयभाण 

इकाई 
ननकासी 
साभानको 
ऩरयभाण 

स्जन्त्सी 
खाता ऩाना 

नॊ 
कैक्रपमत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ कि  ६ मिज्ञ न  ८० थ न    

२ कि  ७ मिज्ञ न  ७२ थ न    

३ कि  ८ मिज्ञ न  ७५ थ न    

४ कि  ९ मिज्ञ न  ९० थ न    

५ कि  १० मिज्ञ न  ९५ थ न    

६ 
बोडच म कच र  १०५ थान    

        

        

        

        

        

        

 
भाग गनेको 

 
स्जन्त्सीभा चढाउनेको 

  
-क फजायफाट खरयद गरय ददनु 
-ख भोज्दातफाट ददनु 

दथतखत: दथतखत:  आदेर् ददनेको दथतखत 

नाभ: नाभ  नाभ 
शभनत: शभनत  शभनत 
    

   भारसाभान फुखझशरनेको  
   दथतखत: 

   शभनत: 
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पायाभ नॊ.१७ 

……………विद्मारम, 
          शभनत: २०७४॰०५॰२५ 

श्री लक्ष्मी इन्टरप्र इजेज              खरयद आदेर् नॊ.:१ 

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

देि य बमोमजमक  स म निरु मममत २०७४॰०६॰०२ मभत्र यस मिद्य लयम  द खखल  गरी मबल प्रसु्तत गनुच िोल  ॰ 

िस 
 

साभानको विियण थऩेशसक्रपकेर्न  एकाइ ऩरयभाण 
भुल्म 

कैक्रपमत 
दय जम्भा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ कऺा ६ विऻान  थान ८० ९५।०० 7600।००  

२ कऺा ७ विऻान  थान ७२ १००।०० 7200।००  

३ कऺा ८ विऻान  थान ७५ ११०।०० 8250।००  

४ कऺा ९ विऻान   थान ९० ११५।०० 10350।००   

५ कऺा १० विऻान   थान ९५ १२५।०० 11875।००   

६ फोडश भाकश य  िटा 105 45।०० 4725।००  

          
50000।००   

 

  

 
तमाय गनेको 
दथतखत 
शभनत 

   

 
प्रधानाध्माऩकको 
दथतखत 
शभनत 

 

पभशको नाभ:  

 

दथतखत: 

 

शभनत: 
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पायाभ नॊ.१८ 
............................विद्मारम 

दाखखरा प्रनतिेदन  
२०७४॰०६॰०२ 

दाखखरा प्रनतिेदन नॊ. १ 
         

ि.
स. 
 

स्जन्त्सी  
खाता  
ऩाना 
नॊ. 

 

साभानको नाभ 
थऩेशर्
क्रपकेर्
न 

इकाई 
ऩरयभा
ण 

भुल्म विर अनुसाय 
कैक्रपम
त 

प्रनत इकाई 
दय 

भु.अ 
कय 
प्रनत 
इकाई 

इकाई 
भुल्म 

अ
न्त्म 
खचश 

जम्भा 
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

१ 
 

कऺा ६ विऻान 
 

थान ८० 95।०० 
 

95।०० 
 

7600।०० 
  

२  कऺा ७ विऻान  थान ७२ 100।००  100।००  7200।००  
३  कऺा ८ विऻान  थान ७५ 110।००  110।००  8250।००  
४  कऺा ९ विऻान  थान ९० 115।००  115।००  10350।००  
५ 

 
कऺा १० विऻान 

 
थान ९५ 125।०० 

 
125।०० 

 
11875।००   

६ 
 

फोडश भाकश य 
 

िटा १०५ ३९।८२ ५।१८ 45।०० 
 

4725।००   

 
जम्भा 

        
५००००।००   

 

म मथ उले्लखखत स म निरु खररद आदेश नम्बर/िस्त िरण ि र म नम्बर १ मममत २०७४॰५॰२५ अनुस र श्री लक्ष्मी इन्टरप्र इजेजब ट 

प्र प्त हुन आएको हुाँद  ज ाँची गिी गरी िेद च ठीक दुरुस्त भएकोले ख त म  आम्द नी ब ाँधेको प्रम मणत गदचछु ॰ 

 
तय र गनेको दस्तखत 

     
प्र.अ./अध्यिको दस्तखत 

  

 
न म 

      
न म 

   

 
पद 

      
पद 
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ि रम नं १६ 
. ............ मिद्य लय, .................. 

माग फारम 

 श्री प्रमुख 

 भण्ड र श ख  

        मनक सी नं.        आमथचक िर्च 

क्र. 
सं. 

स म नको न म 
से्पमशमिकेशन 

(आिश्क 

पनेम ) 

स म नको 

पररम ण इक ई 
मनक सी 

स म नको 

पररम ण 

मजन्सी 

ख त  प न  

नं 
कैमियत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ 
कम्प्यूटर (ICT Lab 

को लागि) 

I5 processor, 

500 GB 

Harddisk 

18 inch 

Monitor, 

थ न ५ 

   

        

        

        

        

        

 
म ग गनेको 

 
मजन्सीम  चढ उनेको 

  
-क बज रब ट खररद गरर मदनु 
-ख मोज्द तब ट मदनु 

दस्तखत: दस्तखत:  आदेश मदनेको दस्तखत 

न म:र म प्रस द द ि ल न म  न म 

मममत: २०७४॰०८॰१६ मममत  मममत 

    

   म लस म न बुमिमलनेको  

   दस्तखत: 

   मममत: 
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ि र म नं.१७ 

……………मिद्य लय, 
          मममत: २०७४॰०८॰१७ 

श्री र मप्रस द द ि ल              खररद आदेश 

नं.:२ 

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

देि य बमोमजमक  स म निरु मममत २०७४॰०९॰१७ मभत्र यस मिद्य लयम  द खखल  गरी मबल प्रसु्तत गनुच िोल  ॰ 
क्रस 

 
स म नको मििरण से्पमसमिकेशन  एक इ पररम ण 

मुल्य 
कैमियत 

दर जम्म  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

१ कम्पयूटर 
I5 processor, 500 GB Harddisk 

18 inch Monitor, 
थ न ५ ८००००।०० ४००००००।००  

 
 

 
   

  

 
 

 
   

  

 
 

 
   

   

         

        

     जम्भा       ४०००००।००   
 

  

 
तमाय गनेको 
दथतखत 
शभनत 

   

 
प्रधानाध्माऩकको 
दथतखत 
शभनत 

 

पभशको नाभ:  

 

दथतखत: 

 

शभनत: 



विद्मारम रेखाङ्कन ददग्दर्शन - 87 

  

  

 

         

ि र म नं.१८ 
............................विद्यालय 

दाखिला प्रवििेदन  
मममत २०७४॰९॰१५ 

दाखिला प्रवििेदन नं. २                                                              
         

क्र.

स. 
 

मजन्सी 

ख त  

प न  

नं. 
 

स म नको 

न म 
से्पमशमिकेशन इक ई पररम ण 

मुल्य मिल अनुस र 
कैमि

यत 

प्रमत इक ई 

दर 

मु.अ 

कर प्रमत 

इक ई 
इक ई मुल्य 

अन्य 

खचच 
जम्म  

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

१   कम्पयूटर 

I5 processor, 

500 GB 

Harddisk 

18 inch Monitor, थ न ५ ७०७९६।४६ ९२०३।५४ ८००००॰००  ४०००००॰००   

            

            

            

            

            

            

   जम्म                  ४०००००॰००   

 

म मथ उले्लखखत स म निरु खररद आदेश नम्बर/िस्त िरण ि र म नम्बर २ मममत २०७४॰८॰१७ अनुस र श्री ...............ब ट प्र प्त 

हुन आएको हुाँद  ज ाँची गिी गरी िेद च ठीक दुरुस्त भएकोले ख त म  आम्द नी ब ाँधेको प्रम मणत गदचछु ॰ 

 
तय र गनेको दस्तखत 

     
प्र.अ./अध्यिको दस्तखत 

  

 
न म 

      
न म 

   

 
पद 

      
पद 

    



  

  

ि रम नं १९ 

vKg] lhG;L ;fdfgsf] vftf 

मजन्सी स म नको न म: कम्प्यूटर 

            इक ई : थ न 

              मजन्सी स म नको सम्पमत बगीकरण संकेत नम्बर:  

          

मम
मत
 

द
 ख

ख
ल

  
नं
.
/

मन
क

 स
  

नं
.
 

स्प
मस

मि
के

श
न
 

मििरण आम्द नी खचच ब ाँकी 

कैमियत 

उ
प्प

 द
न
 

ग
ने
 

दे
श
 

ि
  

क
म्प

न
ीक

ो 
न

 म
 

स
 इ

ज
 

 
मु

ल्य
 

स
 म

 न
 

प्र
 प्त
 

भ
ए

क
ो 

स्र
ोत
 

प
रर

म
 ण
 

प्र
मत
 

इ
क

 ई
 

मु
ल्य
 

ज
म्म

  
प

र
ल
 

मु
ल्य
 
 

प
रर

म
 ण
 

ज
म्म

  
प

र
ल
 

मु
ल्य
 
 

प
रर

म
 ण
 

ज
म्म

  
प

र
ल
 

मु
ल्य
 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ 

 
२

०
७

४
॰०

९
॰१

५
 

२ 

I5 

processor, 

500 GB 

Harddisk 

18 inch 

Monitor, 

ACER 
 

८००००॰०० खररद ५ ८००००॰०० ४०००००॰०० 
 

 ५ ४०००००॰०० 
 

                              

                              

                              

                              

               

               

               
ि ाँटि ल को दस्तखत  

         

प्र.अ. 
दस्तखत  

 मममत 
         

मममत  
   



  

  

ि रम नं २० 

 .................................................मिद्य लय 

िर्च भएर जाने वजन्सी मालसामानको िािा  

मजन्सी स म नको न म : मिज्ञ न पुस्तक कि  ६ 

  इक ई : थ न 

   

सम्पमत बगीकरण संकेत नं 

    
से्पमशमिकेशन  

           

मममत 
द खखल  नं./ 
मनक सी नं. 

आम्द नी खचच ब ाँकी 
कैमियत 

पररम ण दर रकम पररम ण दर रकम पररम ण दर रकम 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

 ०७४॰६॰२ १ ८० 95।०० 7600।०० 
   

८० 95।०० 7600।०० 
  

      
  

                

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        

   

 

        
ि ाँटि ल को दस्तखत 

      

प्र. अ.को दस्तखत 

मममत 

       

मममत 

  
 


