


 

२०७६ 

सघंीय सरंचनामा आधाररत 

नेपालको सरकारी लेखा फारामहरू  

(म.ले .प. फारामहरुमा थप, पररमार्जन तथा सशंोधन) 

    
  



सरकारी लेखा फारामहरूको पररमार्जन, थप तथा सशंोधनको आवश्यकता र औचित्य 

फाराम स्वीकृत मममत:२०७६/०२/१९ 

१. कानुनी व्यवस्था 

नेपालको संमवधानको धारा २४१ ले नेपालको सरकारी लेखाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गने र यसरी लेखा परीक्षण गररने 

लेखा सङ्घीय काननुबमोमिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढााँचामा रामखने व्यवस्था छ । आमथिक कायिमवमध ऐन, २०५५ को दफा १० 

(२) ले कारोवारको लेखा महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट स्वीकृत भएबमोमिमको ढााँचामा राख्नपुने व्यवस्था गरेको छ ।  

मव.स. २०३४ सालमा लेखा फारामहरू (म.ले.प. फाराम) एकीकृतरुपमा  तिुिमा गरी लाग ुभएकामा २०६९ सालमा १० ओटा थप लेखा 

फारामहरू महालेखापरीक्षकको कायािलयबाट स्वीकृत भएको पाइन्छ । त्यसै गरी मममत २०७५/०८/१० मा नेपाल सावििमनक क्षेत्र 

लेखामानअनसुार २ समहू (सङ्घ तथा प्रदशे र स्थानीय) का प्रमतवेदन फारामहरू म.ले.प. बाट स्वीकृत भएका छन ्। 

अन्तरसरकारी मवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ ले नेपाल सरकार, प्रदशे र स्थानीय तहले आय र व्ययको आवमधक मववरण 

महालेखा मनयन्त्रक कायािलयबाट पेश भ ैमहालेखा परीक्षकको कायािलयबाट स्वीकृत  ढााँचामा तयार गनुिपन ेव्यवस्था गरेको छ । सोही 

ऐनको दफा ३१ ले नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय तहले आय व्ययको  वगीकरण तथा लेखाङ्कन नेपाल सरकारले मनधािरण 

गरेबमोमिम गनुिपने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) ले स्थानीय तहले आफ्नो कारोवारको 

लेखा महालेखा मनयन्त्रक कायािलयको मसफाररसमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएबमोमिमको ढााँचामा राख्नपुने व्यवस्था गरेको छ 

।  

२. पषृ्ठभूचम 

नयााँ सेस्ता प्रणालीको आधारभतू ढााँचाको रूपमा मव. सं.२०१८ सालमा लाग ुगररएको नगदमा आधाररत (Cash Basis) दोहोरो स्रेस्ता 

प्रणालीका ढााँचा, मव.सं २०२० सालमा मिन्सी सामानको कारोवारको लागी मिन्सी स्रेस्ता प्रणालीको रूपमा र आमथिक वर्ि २०३१/३२ 

दमेख सावििमनक मनमािण र रािस्वको स्रेस्ता समेत समावेश गरी मवमभन्न समयमा थप, पररमाििन तथा संशोधन ह ाँद ैहालसम्म कायम रहकेा 

छन ्। यी ढााँचाहरूको मकताब महालेखा परीक्षकको मवभागबाट २०३४ सालमा प्रकाशन गररएको मथयो । उक्त प्रकाशनपमछ महालेखा 

मनयन्त्रक कायािलयबाट मव.सं. २०४५/०४/२३ मा संशोमधत र नयााँ थप फाराम समाबेश गरी लेखा ढााँचाको मकताब प्रकाशन गररयो । 

२०६९ सालमा १० (दश) ओटा फारामलाइि पररमाििन गरर प्रकामशत गररयो । यसप्रकार मवमभन्न समयमा आवश्यकताअनसुार म.ले.प 

फारामहरु  थप, संशोधन तथा  पररमाििन गद ै २२० ओटा (सहायक फारामसमहत) म.ले.प. फाराम लेखा प्रणालीमा प्रयोग भरइरहकेा 

मथए । साथै नेपाल सावििमनक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) अनरुूप दईु समहूका प्रमतवेदन फारमहरू २०७५/०८/१० मा  महालेखा 

परीक्षकबाट स्वीकृत भएका छन ्। 

राज्यको शासकीय ढााँचामा आएको  पररवतिन, सचूना प्रमवमधको प्रयोगका कारण आएको पररवतिन र नेपाल सावििमनक क्षेत्र लेखामान 

लाग ूभएपमछ नेपालको सरकारी कारोवारको लेखाङ्कन, अमभलेख र प्रमतवेदन गने फारमहरूमा संशोधन, पररमाििन र कमतपय खारेि 

(मलेप फाराम) गनुिपने आवश्यकता  भएको छ । 

तीनै तहका सरकारका सबै मनकायको  आमथिक कारावारको लेखा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण ह ने  र त्यसरी लेखापरीक्षण गररने 

लेखा सङ्घीय काननुबमोमिम महालेखा परीक्षकले तोकेको लेखा ढााँचामा रामखने संवैधामनक व्यवस्थाअनसुार सामवकमा तोमकएका 

लेखा ढााँचा फारमहरु(मलेप फाराम) मा पररमाििन गनुिपने आवश्यकता मसििना ह न गएको छ । यस आवश्यकताअनरुूप 

महालेखापरीक्षकबाट सरकारका तीनै तहमा समान रूपमा लाग ूह ने गरी अन्तररामरिय मदु्रा कोर्बाट िारी सरकारी मवत्तीय तथ्याङ्क 

मनदमेशका (GFSM, 2014) मा आधाररत "एकीकृत आमथिक सङ्केत तथा वगीकरण र व्याख्या २०७४"  स्वीकृत भइसकेको छ । 
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दु्रततर रूपमा मवकास भरइहकेो सचूना प्रमवमध र यसमा आधाररत मवत्तीय तथा कायिसम्पादन प्रणालीहरूको प्रयोगका लामग समेत 

सामवकका लेखा ढााँचाका फारामहरुमामा पररमाििन गनुिपने अपररहायिता रह्यो ।  

नेपाल सरकारको शासकीय स्वरूपमा भएको पररवतिनअनसुार सरकारका तीनै तहमा छुट्टाछुटै्ट  समञ्चत कोर् रहकेो, संमवधानको धारा 

२४१(१)मा सरकारका तीनै तहका सरकारी कायािलयको अमन्तम लेखा पररक्षण महालेखापरीक्षकबाट तोमकएका लेखा ढााँचाका 

आधारमा गररने, सावििमनक मवत्तीय व्यवस्थापन सधुारका लामग सचूना प्रमवमधमा आधाररत एकल खाता कोर् , कम््यटुरकृत सरकारी 

लेखा प्रणाली , रािश्व व्यवस्थापन सचूना प्रणाली िस्ता सचूना प्रणाली कायािन्वयन भएका, नेपाल सावििमनक क्षेत्र लेखामान  कायािन्वयन 

भएको, नेपाल सरकारको लेखा मनदमेशका २०७३ प्रकामशत भएको, एकीकृत आमथिक सङ् केत वगीकरण तथा व्याख्या २०७४ सरकारका 

तीनै तहमा लाग ूभइसकेको, अन्य मवमभन्न  क्षेत्रगत फारामहरू समेत लेखा फाराममा समावेश गनुिपरेकाले सरकारी लेखा फारामहरु म.ले. 

प . फारामहरु  संशोधन, पररमाििन तथा थप गनुिपने आवश्यकता मसििना भएको छ । 

२०१७ साल माघ २० गते गमित एकाउन्ट्स कमममटले मदएको प्रमतवेदनलाइि २०१८ साल चैत्र २ गते स्वीकृत गरी आमथिक वर्ि २०१९/२० 

मा कािमाड ाँ उपत्यकामभत्रका कायािलयमा सरुु गरी आ.व. २०२४/२५ दमेख सबै मिल्लामा लाग ूभएको नगदमा आधाररत दोहोरो लेखा 

प्रणाली समय समयमा पररमामिित भई हालसम्म प्रयोगमा आइरहकेाले यसलाई समय सापेक्ष गराउनका लामग पमन सरकारी  लेखा 

फारामहरुमा  थप संशोधन र पररमाििन गनुि अमत आवश्यक भएकाले यो आवश्यकता पररपमूति गनि महालेखा मनयन्त्रक कायािलयको 

अनरुोधमा सावििमनक खचि तथा मवत्तीय उत्तरदामयत्व (पेफा) समचवालय, अनामनगरबाट एक अध्ययन गराइएको मथयो । सो प्रमतवेदन 

अध्ययन गरी मसफाररस गनि सह-महालेखा मनयन्त्रक  श्री िगन्नाथ दवेकोटाको संयोिकत्वमा मममत २०७५/०५/३१ मा मनम्नानसुारको 

मसफाररस समममत गिन भएको मथयो: 

सचमचतका पदाचधकारीहरू 

चस .न.  नाम थर चववरण 
पद कायाजलय 

 

1 श्री िगन्नाथ दवेकोटा संयोिक 
सह-महालेखा मनयन्त्रक महालेखा मनयन्त्रक कायािलय, 

अनामनगर, कािमाड ाँ   

2 श्री सवुासचन्द्र मशवाकोटी सदस्य 
उप-महालेखा मनयन्त्रक महालेखा मनयन्त्रक कायािलय, 

अनामनगर, कािमाड ाँ   

3 श्री मरुारी मनर ला सदस्य 
उप-महालेखा मनयन्त्रक 

पेफा समचवालय, अनामनगर, कािमाड ाँ   

4 श्री यदनुाथ भट्टराई सदस्य 
उप-महालेखा मनयन्त्रक महालेखा मनयन्त्रक कायािलय, 

अनामनगर, कािमाड ाँ   

5 श्री चन्द्रकान्त भण्डारी सदस्य 
मनदशेक महालेखा परीक्षकको कायािलय, 

बबरमहल, कािमाड ाँ   

6 श्री चमन्डप्रसाद मघममरे सदस्य 
उपसमचव 

अथि मन्त्रालय, मसंहदरवार, कािमाड ाँ   

7 श्री हमेराि प डेल सदस्य 
प्रमखु कोर् मनयन्त्रक कोर् तथा लेखा मनयन्त्रक कायािलय, 

बबरमहल, कािमाड ाँ   

8 श्री मनुकुमार केसी सदस्य 
उपसमचव (लेखा) भ मतक पवूािधार तथा यातायात मन्त्रालय, 

मसंहदरवार, कािमाड ाँ  

9 श्री बाबरुाम सवेुदी सदस्य समचव 
उप-महालेखा मनयन्त्रक महालेखा मनयन्त्रक कायािलय, 

अनामनगर, कािमाड ाँ   
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सो समममतले एक दििनभन्दा बढी बैिक बसी मममत २०७५/०८/१८ मा बसेको बैिकबाट मनम्नानसुार १४२ ओटा मलू फारामहरूलाई 

महालेखापरीक्षकज्य ूसमक्ष स्वीकृमतका लामग पेस गनि मसफाररस गने मनणिय गरी मसफाररससमहत उक्त फारामहरूको ढााँचा समेत पेस 

गररएको मथयो । 

हालसम्म नेपाल सरकारको लेखा नगद आधारमा रामखाँद ैआइएको र केही स्थानीय तह  (सामवकका स्थानीय मनकाय) हरूले प्रोदभावी 

आधारमा लेखा राख्ने तथा प्रमतवेदन गने कायि प्रारम्भ गररसकेको अवस्थामा सकारका तीनै तहमा समान आधारमा लेखापालन तथा 

प्रमतवेदन गने गरी लेखा ढााँचाका फारामहरुको पररमाििन तथा नयााँ ढााँचा मवकास गने गरी नेपाल सरकारको लेखा ढााँचाका  सामवकमा  

रामखएका मवमभन्न मवर्यवस्तसुाँग सम्बमन्धत फारामहरूलाइि आमथिक प्रशासनअन्तगितको कारोवारको प्रकृमतअनसुार मवमभन्न समहूमा 

वगीकरण गरी प्रस्ततु गररएको छ । सावििमनक आमथिक प्रशासनको चक्रमा समावेश ह ने आधारभतू पक्षहरूलाइि समावेश गरी समग्र लेखा 

ढााँचाका फारामहरुलाइि मलू फाराम र मवर्यगत फाराम गरी दइुि बहृत्तर क्षेत्रमा वगीकरण  गररएको छ । मलू फाराममा रािस्व, खचि र 

प्रमतवेदन, बिेट, मिन्सी तथा सम्पमत्त व्यवस्थापन, सावििमनक मनमािण, धर टी, ऋण तथा लगानी, लेखापरीक्षण तथा  बेरुि ुर यी मवमवध 

पक्षसाँग सम्बमन्धत आन्तररक मनयन्त्रणसम्बन्धी फारामहरूलाइि समावेश गररएको छ ।  क्षेत्रगत क्षेत्रगतरुपमा एकै स्थानमा समावेश गरी 

पेस गररएको छ  । महालेखा मनयन्त्रक कायािलयबाट महालेखा परीक्षकज्य ूसमक्ष स्वीकृमतको लामग  पेस भएका कूल १४२ मलू  
फारामहरूमध्ये छलफलबाट एकलाई हटाई  मनम्नमलमखत १४१ सरकारी लेखा फारामहरु ( म.ले.प. फाराम) २०७६.२.१९ मा स्वीकृत 

भएका  छन:् 

 

मूल फारामहरू सङ्ख ्या 

रािस्व लेखा साँग सम्बमन्धत मलू फारामहरू १५ 

खचि, लेखांकन र प्रमतवेदनसाँग सम्बमन्धत फारामहरू ३६ 

बिेट कायािन्वयनसाँग सम्बमन्धत फारामहरू १५ 

मिन्सी तथा सम्पमत्त व्यवस्थापनसाँग सम्बमन्धत फारामहरू १८ 

सावििमनक मनमािणसाँग सम्बमन्धत फारामहरू १४ 

धर टीसाँग सम्बमन्धत फारामहरू ८ 

ऋणसाँग सम्बमन्धत फारामहरू ९ 

लगानीसाँग सम्बमन्धत फारामहरू १० 

लेखापरीक्षण तथा बेरूिसुाँग सम्बमन्धत फारामहरू ६ 

आन्तररक मनयन्त्रणसाँग सम्बमन्धत फारामहरू १० 

२०७६/०२/१९ मा स्वीकृत प्रदशे तथा स्थानीय तहले  

तयार गने आवमधक (मामसक तथा च मामसक) प्रमतवेदन 

१ 

र्म्मा १४२ 

नयााँ ७९ 

पररमामिित/संशोमधत  ६३ 

 

यी फारामहरूलाइि प्रयोग ह ने क्षेत्रअनसुार वगीकरण गरी प्रस्ततु गररएकाले प्रयोग, मनयन्त्रण र प्रमतवेदनमा सरलता कायम ह ने मवश्वास 

गररएको छ । यसबाट सावििमनक आमथिक व्यवस्थापनमा संलग्न िनशमक्तको सहि पररचालन तथा प्रमतस्पधाित्मकता र मवर्यगत मवज्ञता 

कायम गनि सघाउ समेत पगु्ने  छ ।   

फारामहरू तयार गदाि प्रचमलत लेखाका आधारभतू मसद्धान्तलाई ध्यानमा राखी खाता (।edger), सहायक खाता (Sub/subsidiary-

।edger) तथा मलू खाता (Group ।edger), प्रमतवेदन िस्ता आधारभतू क्षेत्रलाइि यथाशक्य समेमटएको छ भने व्यस्थापनका लामग 

आवश्यक मवशे्लर्णात्मक प्रमतवेदनहरू आवश्यकता अनसुार मवकास गरी कायािन्वयन गनि समकने अवधारणा अगामड साररएको छ । यस 
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प्रमतवेदनमा समावेश भएका मलू फारामहरूलाइि माननीय  महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत  गराउनपुने भएकाले सोका लामग नेपाल सरकार 

(मन्त्रीस्तर) बाट २०७५/८/२१ मा  मनणिय गरी महालेखापरीक्षकको कायािलयमा पेस गररएको हो  । 

३. पररमार्जनको उदेश्य  

नेपालको संमवधानबमोमिम सङ्घीय संरचनाअनसुार तीनै तहका सबै सरकारी कायािलयको अमन्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको 

कायािलयबाटै ह ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी लेखापरीक्षण गररने स्रेस्ता, सङ्घीय काननुबमोमिम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढााँचामा 

रामखने व्यवस्था गररएको छ ।  

लेखा ढााँचा तयार गदाि यसलाइि तयार गनुिको उद्दशे्य, अवधारणा, अन्तरसम्बन्ध र भने तररका क्रमवद्ध तररकाले लेमखनपुने र यो समय 

सापेक्ष सचूना तथा प्रमवमधमा आधाररत ह नपुने साथै संशोधन, पररमाििन तथा थप गनुिपने लेखा ढााँचाहरूको पमहचान तथा पररमाििन 

प्रस्ताव दहेायबमोमिम गरीएको छ: 

१) सङ्घीय, प्रदशे र स्थानीय कोर्को लेखा ढााँचाका पररमामिित फारामहरू स्वीकृत गराई लाग ूगन े

२) नेपाल सावििमनक क्षेत्र लेखामानअनरुूप मवत्तीय प्रमतवेदनको ढााँचा स्वीकृत गराई लाग ूगन े

३) नगद योिना तथा समञ्चत कोर्को अवस्थाका लामग आवश्यक ढााँचाहरू स्वीकृत गराई लाग ू गने 

४) सङ्घीय संरचनाअनसुारका आवश्यक अन्य फारामहरू थप गरी स्वीकृत गराई लाग ूगने  

 

४. फारामहरूमा रहेका आवश्यक  तत्त्वहरू 

प्रत्येक फाराममा मनमित तत्त्व राखी मवकास गररएको छ । प्रत्येक फाराममा एकरूपता कायम गनि र फाराम पणूि ह न ती मवर्य तथा तत्त्व 

समावेश भएको ह नपुदिछ । लेखा ढााँचामा रहकेा मवर्यगत मववरणहरू मनम्नबमोमिम रहकेा छन ्: 

क. फारामको ढााँचा 
ख. फाराम मवकास तथा पररमाििनको अवधारणा 

ग. फारामको उद्दशे्य तथा प्रायोिन 

घ. फारामले उपलब्ध गराउने न्यनूतम िानकारी  

ङ. फाराम भने तथा प्रयोग गन ेमबमध  

प्रयोगकतािलाइि फारामको मखु्य उद्देश्य अवगत गराइि, मवकास तथा पररमाििनको अवधारणा र फारामको उपयोमगता समेत उल्लेख गररएको 

छ । 

 

मामथ उमल्लमखत  फारामको मबस्ततृ  मववरण यसैसाथ प्रस्ततु गररएको छ । यी फारामहरूमा पररमाििन गनुिको कारण समेत यसैसाथ 

प्रस्ततु गररएको छ ।  

 **** 

फारमको ढााँचा उदशे्य अवधारणा अन्तरसम्बन्ध
फाराम भने

तररका
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दाखखला प्रवतिेदन फाराम ४०३ ४६ पररमाजजन/संशोधन   

खचज/वनकासा फाराम ४०४ ५१ पररमाजजन/संशोधन   

सजन्सी स्टोर फफताज फाराम ४०५ ७८ पररमाजजन/संशोधन   

हस्तान्तरण फाराम ४०६ ४८ पररमाजजन/संशोधन   

खचज भएर जाने सजन्सी खाता ४०७ ५२ पररमाजजन/संशोधन   

खचज भएर नजाने  (खप्ने मालसामानको) सजन्सी खाता ४०८ ४७ पररमाजजन/संशोधन   

विन काडज ४०९ नभएको नयााँ   

सजन्सी वनसगज / ममन्हा फाराम ४१० ५० पररमाजजन/संशोधन   
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सजन्सी वनरीक्षण फाराम ४११ ४९ पररमाजजन/संशोधन   

सजन्सी  सहायक खाता ४१२ नभएको नयााँ   

सजन्सी मौज्दातको िावषिक वििरण ४१३ ५७ पररमाजजन/संशोधन   

ममजत,  सम्भार तथा संरक्षण आिेदन फाराम ४१४ ५३ पररमाजजन/संशोधन   

ममजत सम्भार तथा संरक्षण अमभलेख खाता ४१५ नभएको नयााँ   

भाडामा हदएको/सलएको सम्पवत्त अमभलेख फकताि ४१६ ५५,५६ पररमाजजन/संशोधन   

घर जग्गाको लगत फकताि ४१७ ५३ पररमाजजन/संशोधन   

 ञ्चस्थर सम्पवत्तको मूल्याङ कन फाराम ४१८ नभएको नयााँ   

५ सािजजवनक वनमाजण लेखासम्बन्धी फारामहरू ५००

वनमाजण कायज लागत अनुमान ५०१ नभएको नयााँ   

परामशज सेिाको लागत अनुमान ५०२ नभएको नयााँ   

नापी फकताि ५०३ १७१ पररमाजजन/संशोधन   

ठेक्कासम्बन्धी विल ५०४ १६८ पररमाजजन/संशोधन   

आर्टमिार्ज कायज अमभलेख  खाता ५०५ १६७ पररमाजजन/संशोधन   

ठेक्कागत अमभलेख/खाता ५०६ १६९ पररमाजजन/संशोधन   

ठेक्कासम्बन्धी गोस्वारा लगत ५०७ १९० पररमाजजन/संशोधन   

भेररएसन आदेश फाराम ५०८ नभएको नयााँ   

भेररएसन अमभलेख खाता ५०९ नभएको नयााँ   

कायज सम्पन्न तथा स्वीकार प्रवतिेदन ५१० १७६ पररमाजजन/संशोधन   

डोर हासजर फाराम ५११ १७३ पररमाजजन/संशोधन   

नापी फकताि वनयन्त्रण खाता ५१२ १७२ पररमाजजन/संशोधन   

प्रतीतपत्र अमभलेख खाता ५१३ नभएको नयााँ   

जनसहभावगतामा सम्पाहदत कायजको प्रवतिेदन ५१४ नभएको नयााँ   

६ धरौटीसम्बन्धी फारामहरू ६००

व्यवक्तगत धरौटी खाता ६०१ १७० पररमाजजन/संशोधन   

गोस्वारा धरौटी खाता ६०२ ११० पररमाजजन/संशोधन   

धरौटीको िैङ क नगदी फकताि /हहसाि खाता ६०३ नभएको नयााँ   

िैक प्रत्याभूवत (Bank Guarantee) अमभलेख खाता ६०४ नभएको नयााँ   

सरकारी वनकायले अन्य वनकायमा राखेको धरौटी खाता ६०५ नभएको नयााँ   

सरकारी वनकायले अन्य वनकायमा राखेको धरौटीको गोस्वारा खाता ६०६ नभएको नयााँ   

धरौटीको वित्तीय  वििरण ६०७ १९ पररमाजजन/संशोधन   

सरकारद्वारा हदर्एको प्रत्याभूवतको अमभलेख खाता ६०८ नभएको नयााँ   

७ ऋण तथा लगानीसम्बन्धी फारामहरू ७००

ऋणसम्बन्धी फाराम ७०१ देखख

आन्तररक/िैदेसशक ऋण प्रावप्त खाता ७०१ ५८,५९ पररमाजजन/संशोधन   

आन्तररक/िैदेसशक ऋण भुक्तानी खाता ७०२ नभएको नयााँ   

ऋण अमभलेख खाता ७०३ ७५ पररमाजजन/संशोधन   

ऋण प्रिाहको अमभलेख ७०४ नभएको नयााँ   

आन्तररक/िैदेसशक ऋण गोस्वारा प्रवतिेदन ७०५ नभएको नयााँ   

टे्रजरी विल्स ऋण खाता ७०६ ३७ पररमाजजन/संशोधन   
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सरकारी ऋणपत्रको खाता ७०७ नभएको नयााँ   

अन्तरसरकारी ऋण खाता ७०८ नभएको नयााँ   

दीघजकालीन दामयत्वको वििरण ७०९ नभएको नयााँ   

सेयरसम्बन्धी फाराम ७५० देखख

ऋण लगानीको वनकायगत खाता ७५० नभएको नयााँ   

सेयर लगानी अमभलेख खाता ७५१ नभएको नयााँ   

वित्तीय उपकरणमा लगानीको अमभलेख खाता ७५२ नभएको नयााँ   

वनकायगत सेयर लगानी सहायक अमभलेख खाता ७५३ नभएको नयााँ   

सेयर लगानीको गोस्वारा प्रवतिेदन ७५४ नभएको नयााँ   

ऋण लगानीको गोस्वारा प्रवतिेदन ७५५ नभएको नयााँ   

िैदेसशक संस्थामा भएको लगानीको गोस्वारा अमभलेख खाता ७५६ नभएको नयााँ   

सेयर लगानीको आिमधक प्रवतिेदन ७५७ नभएको नयााँ   

ऋण लगानीको आिमधक प्रवतिेदन ७५८ नभएको नयााँ   

सेयर तथा ऋण लगानीको एकीकृत िावषिक प्रवतिेदन ७५९ नभएको नयााँ   

८ लेखा परीक्षण तथा िेरुजु व्यिस्थापनसम्बन्धी फारामहरू ८००

आन्तररक/अन्तन्तम लेखापरीक्षणिाट कायम िेरुजुको लगत खाता ८०१ नभएको नयााँ   

 िेरुजुको कायाजलयगत प्रवतिेदन ८०२ नभएको नयााँ   

िेरुजुको केन्द्रीय कायाजलयगत लगत ८०३ २०५ पररमाजजन/संशोधन   

िेरुजुको कायाजलयगत केन्द्रीय प्रवतिेदन ८०४ २०६ पररमाजजन/संशोधन   

िेरुजु सम्परीक्षण गोस्वारा अमभलेख खाता ८०५ २०७ पररमाजजन/संशोधन   

आन्तररक लेखापरीक्षण जााँचसूची ८०६ नभएको नयााँ   

९ आन्तररक वनयन्त्रणसम्बन्धी फारामहरू ९००

विद्युतीय प्रणाली प्रयोगकताज वििरण, पररितजन र स्थगन माग फाराम ९०१ नभएको नयााँ   

विद्युतीय प्रणाली प्रयोगकताज वििरण, पररितजन र स्थगन अमभलेख ९०२ नभएको नयााँ   

डाटा ब्याक अप (Data Back up) प्रमाणीकरण फाराम ९०३ नभएको नयााँ   

रससद वनयन्त्रण खाता ९०४ ११८ पररमाजजन/संशोधन   

सिारी साधन र मेससन प्रयोगको लगिुक ९०५ १ पररमाजजन/संशोधन   

पररिारको दैवनक भ्रमण भत्तासम्बन्धी अमभलेख ९०६ १८९ पररमाजजन/संशोधन   

दैवनक कायज सम्पादन वििरण (Timesheet ) ९०७ नभएको नयााँ   

भ्रमणमा खरटने पदामधकारी िा कमजचारीको भ्रमण अमभलेख खाता ९०८ नभएको नयााँ   

भ्रमण प्रवतिेदन ढााँचा ९०९ नभएको नयााँ   

कमजचारी दस्तखत नमुना फाराम ९१० नभएको नयााँ   

जम्मा फारामहरू १४२

नयााँ ७९

पररमाजजन/संशोधन ६२

नोटः मामथ उल्लिखखत साविकका फारामहरू खारेज भर्ज नयााँ फारामहरू लागू हुने िन  ।
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िव�तुीय कारोवार संकेत नं : रिसद नं :

िमितः…..../…../…..

आय बष�ः........

�ी  …………………………………………………………………………… बाट देहाय बमोिजम ज�मा � ..........................

, अ!रेपी …………………………………………………………………#ा$ भयो । 

चेक वा अ�य िव�ीय 
उपकरणका हकमा

सकेंत न�बर िववरण चेक न ंवा अ�य नं

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

ज�मा रकम (अकंमा)

बुझाउनेको सहीः बुिझिलनेको सहीः

,थायी लेखा न:ं नामः................

दजा�ः................

कम�चारी सकेंत नं

िव1ुतीय रिसद जारी ह2दँाको हकमाः

ि#'ट िमितः ि#'ट गन)को नामः

सघं / 6देश / ,थानीय तह 

काया�लय कोड न.ं:

6ा9ीको मा:यम (नगद/चेक/ ब<क 

भौचर/िव1तुीय कारोवार/अ�य)
?.स.ं रकम @

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

नगदी / 6ा9ी रिसद

6ा9ी शीष�क
बापत / 
6योजन

िनशाना छाप
काया,लयको 

छाप

म.ले.प. फारम न:ं१०१
सािबकको फारम न:ं११
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उBेCयः

फाराम भनE तFरकाः

१ "रिसद नं." मा नगदी वा आ�दानी रिसदको हरेक आिथ,क वष,मा १ बाट श�ु गरी िसलेिसलेवार �पमा रा5नपुद,छ । 

२ स�बि'धत राज8व कुन आय बष, हो सो ले5नपुछ,  ।

३ "िमित" मा कारोबार ग:रएको िमित ले5नपुछ,  ।

४

५ "�ी....." को ठाउमँा काया,लयमा रकम बझुाउने BयिC वा सं8थाको नाम र ठेगाना ले5नपुछ,  ।

६

७ महल नं. १ मा एक भ'दा बढी शीष,कमा आ�दानी दािखला हHन आएमा Iम सं5या अनसुार ले5दै जानपुछ,  ।

८ महल नं. २ मा स�बि'धत राज8व उप शीष,क वा आ�दानी संकेत नं. ले5नपुछ,  ।

९ महल नं. ३ मा स�बि'धत शीष,कको संि!$ िववरण वा नाम ले5नपुछ,  ।

१० महल नं. ४ मा स�बि'धत राN8व के बापत #ा$ भएको हो ले5नपुछ,  ।

११ महल नं. ५ मा स�बि'धत शीष,कमा आ�दानी ग:रएको रकम ले5नपुछ,  ।

१२ महल नं. ६ मा रकम कुन माOयमबाट #ा$ भएको हो ले5नपुछ,  ।

१३ महल नं. ७ मा चेक वा अ'य माOयमबाट रकम #ा$ ग:रएको भए सोको नं. ले5नपुछ,  ।

१४ ज�मा रकम (अंकमा) उSलेख ग:रएको ठाउमँा कूल ज�मा रकम अंकमा ले5नपुछ,  ।

१५ बझुाउनेको सही भ'ने ठाउमँा रकम बझुाउने BयिCको सही गराउन ुपछ,  ।

१६ बिुझिलनेको सही भ'ने ठाउमँा रकम बिुझिलने BयिCले सही गरी दजा, लेिखएको ठाउमँा आUनो दजा, ले5नपुछ,  ।

१७

१८ रिसद रV गनु,पन) भएमा सो रV ग:रएको सबै रिसद ठेलीमा नै रहन ुपद,छ ।

१९ गिुWएको िमितमा नगदी वा आ�दानी रिसद जारी गनु,  हHदैँन ।

२०

जनुसकैु कारोबार गदा,  #ा$ हHने रकमलाइ, आ�दानी जनाउन र लेखांकनको #ारि�भक अिभलेख Bयवि8थत गनु,  नगदी / आ�दानी रिसदको उVेYय 
हो । यो फारम नगद/#ाि$ गदा,  जारी ग:र'छ । नगदी रिसद काया,लय वा िनकायले आ�दानी #ा$ गर ेपिछ जारी ग:र'छ, स�वि'धत कानुन र कर 
कानुन अनुसार जारी ग:र'छ, नगद िज�मा िलन िज�मेवार अिधकारीले जारी गद,छ । यसरी ज�मा भएको राज8व वा आ�दानी िनयमनुसार बZकमा 
ज�मा गनु,पद,छ ।

िव�तुीय माOयमबाट रिसद जारी हHने भएमा िव�तुीय कारोबार संकेत नं. रा5नपुछ,  । िव�तुीय संकेतलाइ, QR code / 
bar code को �पमा समेत ि#'ट गन, सिकनेछ ।

"ज�मा �" मा कूल ज�मा रकम अंकमा र "अ!रेिप"  पिछ रकम अ!रमा ले5ने । बैदेिशक मdुामा रकम #ा$ भएमा 
स�बि'धत बैदेिशक मdुा जनाउने रकम शीष,क रा5नपुछ,  ।

िव�तुीय रिसद जारी हHदँाको हकमा ि#'ट ग:रएको िमित, ि#'ट गन)को नाम र कित पटक सो रिसद ि#'ट ग:रएको हो 
सो #णालीबाट नै 8वतः �पमा Bयव8था गनु,पछ,  ।

नगदी/ आ�दानी रिसदको अिभलेख नगदी रिसद िनय'eण खातामा रा5नपुद,छ । नगदी रिसद/ आ�दानी िनय'eण 
खातामा रिसद नं नदोहो:रने गरी 8पf अिभलेख राखी काया,लय #मखुबाट #मािणत गराउन ुपद,छ ।  नगद/ आ�दानी 
रिसद छपाइ,को आदेश र छपाइ, भएको रिसद नं को सं5या काया,लय #मखुबाट #मािणत हHन ुपद,छ ।
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िमितः

नगद
चेक/ बङ्ै क भौचर िव1ुतीय 

कारोबार/अ�य

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

उBेCयः

१.     

२.      

३.      

४.       

५.       

६.       

७.       

८.       

९.       

१०.   

११.   

१२.   

सङ् घ / 6देश / ,थानीय तह

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

दिैनक राज,व /आ�दानी िकताब

आिथ�क वष� २०.....साल

काया,लयमा नगदी रिसद, बैङ् क , िवभाNय कोष, सापटी वा अ'य कुनै पिन #कारको आ�दानी ज�मा भएमा सिjचत कोषमा दािखला गरकेो िववरण चढाउन 
यो फारम #योग ग:र'छ । नगदी वा #ाि$को दैिनक िहसाब अिभलेख रा5न ुयस खाताको उVेYय हो ।

ख.अिघKलो िदन स�मको ज�मा

क.आजको ज�मा

ग. आज स�मको ज�मा (क+ख)

काया�लय कोड न.ं:

कैिफयत

आ�दानी

?.स.ं रिसद न/ंबङ्ै क भौचर नं बङ्ै क कोड बङ्ै कको नाम

महल नं. ४ मा दािखला भएको बैङ् कको नाम ले5नपुछ,  ।

ग. हरफमा आजको ज�मा र अिघSलो िदनको ज�माको जोड गररे ले5नपुछ,  ।

महल नं. ५ मा #ाि$ भएको रकम नगद मै #ा$ भएमा यस महलमा ले5नपुछ,  ।

महल नं. ६  मा नगद बाहेक अ'य माOयमबाट #ा$ भएमा सो अ'य माOयम के हो ले5नपुछ,  ।

महल नं. ७ मा आ�दानी/राज8व खातामा आवYयक अ'य कुनै सङ् केत, िटmपणी वा अ'य केही िववरण भए सो ले5नपुछ,  ।

क. हरफको आजको ज�मा मा आ�दानीको दबुै महलको जोडज�मा ले5नपुछ,  ।

ख. हरफमा अिघSलो िदन स�मको ज�मा ले5नपुछ,  ।

महल नं. ३ मा दािखला भएको बैङ् कको सङ् केत नं ले5नपुछ,  ।

फारम भनE तFरकाः

आिथ,क वष, २०.... मा चाल ुआिथ,क वष, ले5नपुछ,  ।

िमितमा कारोबार आ�दानी/#ाि$ भएको िमित ले5ने । यस खातामा #nयेक िदनको िववरण ब'ने भएकाले िमित ले5दा िसलेबार हHने गरी ले5नपुद,छ 
।

महल नं. १ मा  एकभ'दा बढी रिसद नं./बैङ् क भौचर नं.को िववरण #िविf गदा, Iम िमलाइ, ले5नपुछ,  ।

महल नं. २ मा #ाि$का रिसद नं. वा बैङ् क भौचर नं. भए उC नं. ले5नपुछ,  ।

म.ले.प.फारम नं:१०२
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सङ् घ /6देश / ,थानीय तह

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड :………………………

गो,वारा भौचर (राज,व)

िमित :………………………….

गो.भौ.न.:…………………………

िव�तुीय कारोवार  नं:

१ २ ३ ४ ५ ६

ज�मा रकम अ!रमा......................................................................................... । 

कारोवारको सङ् िN9 Oयहोरा 

( ............................................................ । )

कारोबारकोप8ुट्याई ँ िववरण फाराम नं....मा भरी संलqन ग:रएको छ ।

(राज,व/6ा9ी6योजनको लागी)

रिसद नं

बैङ् क भौचर नं

रकम अंकमा

तयार गन) : ……………… पेस गन) : ……………………… 8वीकृत गन) : …………………

दजा, : ……………………… दजा, : ……………………… दजा, : ………………………

िमित : ……………………… िमित : ……………………… िमित : ………………………

(राज8व, खच, र िविवध गो8वारा भौचर एकै समान हHने भए तापिन कारोवारको#कृितका आधारमा राज8वलाइ, फरक फाराम नं र खच, तथा िविवध भौचरलाइ, फरक फाराम नं 
तोिकएको छ । भन) त:रका फरक र सा'दिभ,क हHने भएकोले राज8वको फाराम भन) त:रकामाe उSलेख ग:रएको छ ।)

डेिवट ?ेिडट

ज�मा

?.स.ं सङ् केत / उप-शीष�क न�बर कारोवारको Rयहोरा खातापाना नं

नेपाल सरकारको 
छाप

#देश/8थािनय 
सरकारको छाप

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

6योजन

फाराम भनE तFरका

राज,व कारोवारका लािग भौचर भनE तFरका

१ Iम सङ् 5या खलुाउने

२ राज8वका लािग कुन राज8व सङ् केत नं र उप शीष,क अ'तग,त राज8व दािखला भएकोहो सो सङ् केत खलुाउने

३ sयहोराअ'तग,त राज8व उपशीष,क खलुाउने 

४ स�बि'धत राज8व  उपशीष,कअनसुारको खातापाना नं. समेत खलुाउने

५ #ा$ राज8व रकमलाइ, Iेिडट महलमा चढाउने  र  अ'य समायोजनको िवषय भएमा रा5ने 

६ राज8व भौचर भदा,  काय,Iम नं , भCुानी आदेश नं र अ'य रा5नपुदtन तर चेक आिदबाट#ा$ भएको िववरण रा5नपुद,छ।

७ भौचरमा भएको कुल रकम अ!रमा समेत खलुाउनपुद,छ । 

८ पेस गन) र सदर गन) दबुैको ह8ता!र र िमित उSलेख गनु,पद,छ । 

यो आ�दानी /राज8व, िविनयोजन (खच,, िबिuय Bयव8था), िविवध खच, आिद सबैको  कारोवार हHदँा#योग ग:रने#ारि�भक अिभलेख हो ।  गो8वारा भैाचरको उVेYयv 
सबै#कारका कारोवारलाइ,#ारि�भक अिभलेख गरी खाता, िकताब आिदमा#िविfका लािग आधार 8थािपत गनु, हो । यसका साथै कारोवार गन)लाइ, कारोवारको िव8तृत 
िववरणका साथ िज�मेवारी वहन गन, लगाउनपुिन यसको उVेYय रहेको छ । यी उVेYयप:रपूित,का लािग गो8वारा भौचरमा कारोवार िमित,सङ् 5या, उपशीष,क सिहतप:रचय 
भैाचर तयार गन) र 8वीकृत गन)को द8तखत, िमित र दजा, Bयव8था ग:रएको छ ।

आिथ,क घटना र कारोबारकोपिहचान भएपिछ#ार�भीक अिभलेख खडा गन) । राज8व वा आ�दानी#ाि$ ,खच, िसज,ना गन) िबल भपा,इ,#ा$ भएपिछ तयार ग:र'छ ।यसैका 
आधारमा अ� खाताह� र अिभलेखह�मा कारोबार#िविf ग:र'छ ।
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राज,व/आ�दानीको सङ् केत न:ं पृT सUंयाः

राज,व/आ�दानीको शीष�क: आिथ�क बष�:

िमित रिसद नं िववरण

बङ्ै क दािखला 
(डिेबट )

राज,व सङ् कलन 
(?ेिडट)

१ २ ३ ४ ५

बाकँV मौWदात

ज�मा

उBेCय

फाराम भनE तFरकाः

१ िमित...दिेख...स�म मा यस खाता कुन िमितदिेख कुन िमितस�मको हो ले5नपुछ,  ।

२ राज8व आ�दानीको सङ् केत नं मा राज8वको शीष,क नं. ले5नपुछ,  ।

३ राज8व/आ�दानीको शीष,क मा राज8व/आ�दानीको शीष,कको नाम ले5नपुछ,  ।

िमित…दिेख… स�म

सङ् घ/ 6दशे / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

राज,व/आ�दानीको शीष�कगत खाता

काया,लयका िविभ'न #कारका कारोवारलाइ, अिभलेख गरी Bयवि8थत �पमा रा5न ुनै यस खाताको उVेYय हो । गो8वारा भैाचरका आधारमा 
स�बw कारोवारअनसुारको खातामा अिभलेख गनु,पद,छ । राज8व तथा अ'य स�बि'धत कारोवारह�को एकxकृत आिथ,क सङ् केत वगyकरण र 
sया5याका आधारमा रकम #िविf गन, यो  खाता तयार ग:र'छ । राज8व आ�दानीलाइ, वगyकरण गनु,

म.ले.प.फारम नं:१०४
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४

५ आिथ,क वष,मा चआुिथ,क वष, ले5नपुछ,  । 

६ महल नं. १ मा राज8व #ाि$को िमित ले5नपुछ,  ।

७ महल नं. २मा राज8व #ाि$को रिसद नं. ले5नपुछ,  ।

८ महल नं. ३ मा राज8वको िववरण खलुाउनपुछ,  ।

९ महल नं. ४ मा नगद #ाि$ भएको राज8व बैङ् क दािखला भएमा यस डेिवट महलमा चढाउनपुछ,  ।

१० महल न.. ५ मा राज8व वा आ�दानी #ाि$ भएको रकमलाइ, चढाउनपुछ,  ।

११ बाकँx मौNदात हरफमा Iेिडटबाट डेिबट रकमको अङ्क घटाइ, खदु रकम ले5नपुद,छ । 

१२ ज�मा रकममा महल ४ को र महल ५ को जोड ज�मा स�बि'धत महलह�मा ले5नपुछ,  । 

१३ यो खाता राज8व शीष,कअ'तग,तको िववरण #ा$ गन,को लािग तयार ग:र'छ ।

१४ डेिबट र Iेिडट महलमा रकम रा5दा लेखाको सव,मा'य िसwा'तअन�ुप गनु,पद,छ ।

यस खाता एकभ'दा अिधक #z भएमा पzृ सङ्5या ले5ने । यसमा श�ु पzृ एकदिेख स{ु भइ, Iिमक �पमा ले5नपुछ,  । यस 
खातालाइ, सUटवेयर #णाली माफ, त रािखएमा सो पzृसङ्5या दिेखने गरी आउने Bयव8था गनु,पछ,  ।
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आिथ,क वष,:

आ�दानी/राज,व उपशीष�क  

िववरण ,थायी लेखा नं ......... ......... ......... ......... .........

१ २ ४ ५ ६

आजको ज�मा

अिघSलो िदन स�मको ज�मा

आज स�मको ज�मा

मािथ उिSलिखत Bयहोरा िठक छ भनी #मािणत गन)

तयार गन)को द8तखत राज8व/आिथ,क #शासन #मखुको द8तखत #मािणत गन) काया,लय #मखुको द8तखत

नाम : नाम : नाम :

दजा, : दजा, : दजा, :

िमित : िमित : िमित :

सङ्घ/ 6दशे / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

राज,व आ�दानीको दिैनक गो,वारा खाता

िववरण
गो,वारा भौचर नं

३

२०...............साल ............ मिहना

िमित कैिफयतज�मा

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

फारम भनE तFरकाः

१ आिथ,क वष,मा चाल ुआिथ,क वष, ले5नपुद,छ ।

२ २०.....साल.....मिहना लेिखएको ठाउमँा वष, र मिहना कुन हो सो ले5नपुछ,  ।

३ महल १ मा राज8व #ाि$को िमित ले5नपुछ,  ।

४ महल २ मा #ाि$को राज8व बैङ्क भौचर नं/ िव�तुीय सङ्केत उSलेख गनु,पछ,  ।

५ महल ३ मा #ाि$को माOयम नगदी, बैङ्क के हो सो उSलेख गनु,पछ,  ।

६ महल ४ मा #ाि$को िववरण ले5नपुछ,  ।

७ महल ५ मा आवYयक राज8व शीष,कअनसुार धेर ैमहलह� हH'छन् र ती हरके शीष,कको शीष,कगतको रकम Iमैसँगँ फरक फरक महलमा रा5द ैजानपुछ,  । 

८ महल ६ मा महल ५ मा रहेका शीष,कगत रकमह�को जोड ज�मा गनु,पछ,  ।

९ महल ७ मा हरफमा लेिखएको िववरणबार ेकुनै नोट वा िटmपणी भए सो ले5ने ठाउ ँहो ।

१० आजको ज�मा हरफमा महल ५ को शीष,कह�को जोड ज�मा गनु,पछ,  ।

११ अिघSलो िदनस�मको ज�मामा अिघSलो िदनस�मको ज�मा रकम ले5नपुछ,  ।

१२ आजस�मको ज�मा हरफमा मािथका हरफ आजको ज�मा र अिघSलो िदनस�मको ज�मा रकमलाइ, जोडेर ले5नपुछ,  ।

१३ तयार गन), आिथ,क #शासन #मखु र काया,लय #मखुको आवYयक 8थानमा नाम, दजा, र िमित खलुाइ, द8तखत गनु,पछ,  ।

१४ #nयेक िदन नगद तथा बैङ्क भौचरह{बाट #ा$ भएको राज8व रकमलाई गो8वारा भौचर तयार गरी शीष,कगत आ�दानी जनाउनपुद,छ ।

१५ राज8व आ�दानी जनाएका स�पूण, गो8वारा भौचरह{ बैङ्क नगदी िकताबमा र यस खातामा #िविf गनु,पद,छ ।

दिैनक नगद तथा बैङ्क भौचरमाफ, त #ा$ भएको राज8व आ�दानीलाइ, गो8वारा भौचर तयार गरी शीष,कगत आ�दानी जनाउन यो फारम #योग ग:र'छ । राज8व आ�दानीको एकxकृत 
िहसाब रा5न यस खाताको मूल उदYेय हो ।
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काया,लय कोड नं:

आिथ,क वष,:

िववरण वा नाम ,थायी लेखा नं ......... ......... ......... ......... .........

१ २ ५ ६

आजको ज�मा

अिघSलो िदन स�मको ज�मा

आज स�मको ज�मा

मािथ उिSलिखत Bयहोरा िठक छ भनी #मािणत गन)

तयार गन)को द8तखत राज8व/आिथ,क #शासन #मखुको द8तखत काया,लय #मखुको द8तखत

नाम : नाम : नाम :

दजा, : दजा, : दजा, :

िमित : िमित : िमित :

३

ज�मा रकम कैिफयत

सङ्घ/ 6दशे / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

राज,व आ�दानीको दिैनक नगद 6ा9 गो,वारा खाता

२०...............साल ............ मिहना

िमित आ�दानी रिसद नं आ�दानी/राज,व उपशीष�क  

४

बुझाउनकेो नाम र िववरण

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

फाराम भनE तFरकाः

१ आिथ,क वष,मा चाल ुआिथ,क वष, ले5नपुद,छ ।

२ २०.....साल.....मिहना लेिखएको ठाउमँा वष, र मिहना कुन हो सो ले5नपुछ,  ।

३ महल १ मा राज8व #ाि$को िमित ले5नपुछ,  ।

४ महल २ मा #ाि$को राज8व बैङ्क भौचर नं/ िव�तुीय सङ्केत उSलेख गनु,पछ,  ।

६ महल ३ मा #ाि$को िववरण ले5नपुछ, , साथै PAN नं समेत ले5नपुद,छ ।

७ महल ४ मा आवYयक राज8व शीष,कअनसुार धेर ैमहलह� हH'छन् र ती हरके शीष,कको शीष,कगतको रकम Iमैसँगँ फरक महलमा रा5द ैजानपुछ,  । 

८ महल ५ मा महल ४ मा रहेका शीष,कगत रकमह�को जोड ज�मा गनु,पछ,  ।

९ महल ६ मा हरफमा लेिखएको िववरण बार ेकुनै नोट वा िटmपणी भए सो ले5ने ठाउ ँहो ।

१० आजको ज�मा हरफमा महल ४ को शीष,कह�को जोड ज�मा गनु,पछ,  ।

११ अिघSलो िदनस�मको ज�मामा अिघSलो िदनस�मको यस गो8वारा खाताको ज�मा रकम ले5नपुछ,  ।

१२ आजस�मको ज�मा हरफमा मािथका हरफ आजको ज�मा र अिघSलो िदनस�मको ज�मा रकमलाइ, जोडेर ले5नपुछ,  ।

१३ तयार गन), आिथ,क #शासन #मखु र काया,लय #मखुको आवYयक 8थानमा नाम, दजा, र िमित खलुाइ, द8तखत गनु,पछ,  ।

१४ #nयेक िदन नगद तथा बैङ्क भौचरह{बाट #ा$ भएको राज8व रकमलाई गो8वारा भौचर तयार गरी शीष,कगत आ�दानी जनाउनपुद,छ ।

१५ राज8व आ�दानी जनाएका स�पूण, गो8वारा भौचरह{ बैङ्क नगदी िकताबमा र यस खातामा #िविf गनु,पद,छ ।

दिैनक नगदबाट #ा$ भएको राज8व आ�दानीलाइ, गो8वारा भौचर तयार गरी शीष,कगत आ�दानी जनाउन यो फाराम तयार #योग ग:र'छ । यसले राN8व आ�दानीको गो8वारा खाता तयार 
गन, मVत गद,छ। दिैनक नगद #ाि$को एिककृत िहसाब रा5न  यस खाताको उदYेय हो ।
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काया,लय कोड न:ं

आिथ,क वष,:

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

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३

आजको ज�मा

अिघSलो िदन स�मको ज�मा

आज स�मको ज�मा

मािथ उिSलिखत Bयहोरा िठक छ भनी #मािणत गन)

तयार गन)को द8तखत राज8व/आिथ,क #शासन #मखुको द8तखत काया,लय #मखुको द8तखत

नाम : नाम : नाम :

दजा, : दजा, : दजा, :

िमित : िमित : िमित :

ज�मा कैिफयत

सङ् घ/ 6देश / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

राज,व आ�दानीको दिैनक बङै् क भौचर 6ा9 गो,वारा खाता

२०...............साल ............ मिहना

राज,व बङै् क भौचर 
न/ं िव1ुतीय सङ् केत

िमित
आ�दानी 
रिसद नं

आ�दानी/राज,व उपशीष�क  िववरण, बुझाउनकेो 
नाम ठेगाना र िववरण

,थायी लेखा 
नं

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

फाराम भनE तFरकाः

१ आिथ,क वष,मा चाल ुआिथ,क वष, ले5नपुद,छ ।

२ २०.....साल.....मिहना लेिखएको ठाउमँा वष, र मिहना कुन हो सो ले5नपुछ,  ।

३ महल १ मा राज8व #ाि$को िमित ले5नपुछ,  ।

४ महल २ मा #ाि$को राज8व बैङ् क भौचर न/ं िव�तुीय सङ् केत उSलेख गनु,पछ,  ।

५ महल ३ मा #ाि$को माOयम नगदी, बैङ् क के हो सो उSलेख गनु,पछ,  ।

६ महल ४ मा #ाि$को िववरण ले5नपुछ,  ।

७ महल ५ 8थायी लेखा न.ं ले5न ुपछ, । 

८ महल ६ मा आवYयक राज8व शीष,कअनसुार धेरै महलह� हH'छन ्र ती हरेक शीष,कको शीष,क गतको रकम Iमैगँ फरक महलमा रा5दै जानपुछ,  । 

९ महल ७ मा महल १२ मा रहेका शीष,कगत रकमह�को जोड ज�मा गनु,पछ,  ।

१० महल ८ मा हरफमा लेिखएको िववरणबारे कुनै नोट वा िटmपणी भए सो ले5ने ठाउ ँहो ।

११ आजको ज�मा हरफमा महल १२ को शीष,कह�को जोड ज�मा गनु,पछ,  ।

१२ अिघSलो िदनस�मको ज�मामा अिघSलो िदनस�मको ज�मा रकम ले5नपुछ,  ।

१३ आजस�मको ज�मा हरफमा मािथका हरफ आजको ज�मा र अिघSलो िदनस�मको ज�मा रकमलाइ, जोडेर ले5नपुछ,  ।

१४ तयार गन), आिथ,क #शासन #मखु र काया,लय #मखुको आवYयक 8थानमा नाम, दजा, र िमित खलुाइ,  द8तखत गनु,पछ,  ।

१५ #nयेक िदन नगद तथा बैङ् क भौचरह{बाट #ा$ भएको राज� रकमलाई गो8वारा भौचर तयार गरी शीष,कगत आ�दानी जनाउनपुद,छ ।

१६ राज8व आ�दानी जनाएका स�पूण, गो8वारा भौचरह� बैङ् क नगदी िकताबमा र यस खातामा #िविf गनु,पद,छ ।

दैिनक नगदबाट #ा$ भएको राज8व आ�दानीलाइ, गो8वारा भौचर तयार गरी शीष,कगत आ�दानी जनाउन यो फाराम #योग ग:र'छ । यसले राज8व आ�दानीको गो8वारा खाता तयार गन, मVत गद,छ । 
बैङ् कमाफ, त #ा$ राज8व/आ�दानीको दैिनक अिभलेख रा5न ु।
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डेिबट ?ेिडट बाकँV डेिबट ?ेिडट बाकँV डेिबट ?ेिडट बाकँV

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=५-६ ८ ९ १०=८-९ ११ १२ १३=११-१२ १४=७+१०+१३ १५

गत बष,को नगद

क. यो मिहनाको ज�माः

ख.अिघSलो मिहना स�मको ज�माः

ग. यो मिहना स�मको ज�मा (क+ख):

तयार गन)को द8तखतः राज8व/आिथ,क #शासन #मखुको द8तखतः काया,लय #मखुको द8तखतः

नाम : नाम : नाम :

दजा, : दजा, : दजा, :

िमित : िमित : िमित :

उBेCय

२०.......साल ..... मिहना

सङ्घ/ 6दशे / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

 राज,व आ�दानी बङै्क/नगदी िकताब

िनकायले सकंलन गरेको Iिमक राज�/आ�दानीह� अव8था, बैङ्क दािखला र  नगद मौNदातको आविधक िववरण #ा$ गन, यो फारामको #योग ग:र'छ ।

?.स.ं
नगद बङै्क

कैिफयतज�मा बाकँV
गो,वारा 
भौचर नं

िववरण
राज,व/आ�दानी 

सङ्केत नं

राज,व/िविवध खाता

म.ले.प.फारम नं:१०८
सािबकको फारम नं: २३
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१. काया,लयले पेश गन) राज8व स�ब'धी मािसक :रपोट,को आधारमा  मािसक {पमा यस खातामा अिभलेख रा5न ुपन)छ 

२. मािसक :रपोट,को  कूल आ�दानी  महलमा उSलेख भएको  रकमको आधारमा स�बि'धत मिहनास�मको राज8व रकमको अिभलेख  रा5न ुपन)छ ।यस बैङ्क नगदी िकताब #nयेक मिहनाको लािग रािख'छ । २०....साल....मिहना भएको 8थानमा वष, र मिहना ले5नपुछ,  ।

२ महल १ मा िववरणह� Iम सङ्5या १ बाट स{ु भइ, िसलिसलेबार �पमा िववरण रा5दै जानपुछ,  ।

३ महल २ मा नगदी आ�दानीको #कार छनौट गनु,  पद,छ । आ�दानीको #कारमा बैङ्क #ाि$ वा नगद #ाि$ के हो सो खलुाउनपुछ,  ।

४ महल ३ मा आ�दानीको शीष,क खलुाउनपुछ,  ।

५ महल ४ मा आ�दानीको सङ्केत न.ं खलुाउनपुछ,  । ज8तैः १११११, ११११२, ११११३ आिद

६ महल ५ मा राज8व नगदमा #ा$ भएमा डेिबटमा ले5नपुछ,  ।

७ महल ६ मा नगद #ाि$को रकम बैङ्क दािखला ग:रदँा Iेिडट ग:र'छ र यस महलमा चढाइ'छ ।

८ महल ७ मा हरफमा रहेको महल ५ बाट महल ६ को अङ्क घटाइ,  बाकँx रकम रािख'छ ।

९ महल ८ मा आ�दानी नगदै #ा$ नभइ, बैङ्कमा राज8व #ा$ भएमा यस महलमा चढाइ'छ ।

१० महल ९ मा बैङ्क दािखला भएको रकम बैङ्क खातामा कम हHने गरी िझ�दा वा समायोजन गदा, यस Iेिडट महलमा चढाइ'छ ।

११ महल १० मा महल न.ं ८ को डेिबट महलबाट महल न.ं ९ को Iेिडट महल घटाउदँा आउने बाकँx रकम लेिख'छ ।

१२ महल ११ र १२ मा आ�दानी तफ,  िविवघ समायोजन भएमा यस महलमा चढाइ'छ । ज8तै राज8व शीष,कमा समायोजन, eिुट सधुार आिद

१३ महल १३ मा महल न.ं ११ को डेिबट महलबाट महल न.ं १२ को Iेिडट महल घटाउदँा आउने बाकँx रकम लेिख'छ ।

१४ महल १४ मा महल ७ को नगदमा रहेको रकम र महल १० को बैङ्क रकमको बाकँx मौNदातलाइ,  जोडेर ले5नपुछ,  ।

१५ महल १५ मा हरफमा केही कैिफयत भएमा सो उSलेख गन) ठाउ ँहो ।

१६ यो मिहनाको ज�मा हरफमा नगद बाकँx महलको, बैङ्क बाकँx महलको र ज�मा बाकँx महलको मािसक जोड ज�मा ले5नपुछ,  ।

१७ अिघSलो मिहनास�मको ज�मा हरफमा अिघSलो मिहनाको जोड ज�मा सानु,पछ,  ।

१८ यस मिहनास�मको ज�मा हरफमा मािथका दइु,  हरफ यो मिहनाको ज�मा र अिघSलो मिहनास�मको ज�मा रकमको जोड गरेर ले5नपुछ,  ।

१९ यस राज8व आ�दानी बैङ्क नगदी िकताब मािसक �पमा #nयेक मिहना ले5नपुछ,  ।

२० तयार गन)को, आिथ,क #शासन #मखु र काया,लय #मखुको नाम, पद र िमित खलुाइ,  द8तखत गनु,पद,छ ।
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मिहनाः खाता न:ं

बङ्ैकको नामः

बैङ्क िववरणमा उिSलिखत कुल मौNदात

�े8ता अनसुार बैङ्क मौNदात

फरक रकम @

फरक रकमको िववरण

िमित भौचर नं कारण रकम

१ २ ३ ४

ज�मा

उBेCय

फारम भनE तFरकाः

१ २०....साल....मिहना भएको 8थानमा चाल ुवष, र मिहनाको नाम ले5नपुछ,  ।

२ मिहना लेिखएको 8थानमा िहसाब िमलान गन, खोिजएको मिहनाको नाम ले5नपुछ,  ।

३ बैङ्कको नाम मा िहसाब िमलान ग:रने बैङ्कको नाम ले5नपुछ,  ।

४ खाता नं. मा िहसाब िमलान गन, लािगएको बैङ्कको खाता नं. ले5नपुछ,  ।

५ बैङ्क िववरणमा उSलेिखत कुल मौNदात भ'ने हरफमा मिहनाको मसा'तमा उC बैङ्कमा रहेको मौNदात रकम उSलेख गनु,पछ,  ।

राज� �े8ता अनसुार बैङ्क मौNदात र बैङ्क िववरणमा उिSलिखत कुल मौNदातमा भएका फरकह�का कारणह�सिहतको 
िववरण तयार गरी िहसाब िमलान गन, यो फारामको #योग ग:र'छ ।

२०.......साल ..... मिहना

सङ्घ/ 6दशे / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

 राज,वको बङ्ैक िहसाब िमलान िववरण

म.ले.प.फारम नं:१०९
सािबकको फारम नं: १५क
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६ �े8तामा उC बैङ्कको मिहना मसा'तको अि'तम मौNदात कित छ सो उSलेख गनु,पछ,  ।

७ फरक रकम � मा बैङ्कको मौNदात र �े8ताको मौNदातिबचको फरक रकम उSलेख गनु,पछ,  ।

८ महल १ मा फरक रकमको कारणअनसुारको िववरण किहले कुन िमितको हो सो िमित ले5नपुछ,  ।

९ महल २ मा फरक रकमको लेखा �े8ताको भौचर नं. ले5नपुछ,  ।

१० महल ३ मा फरक पनु,को कारण (िववरण) उSलेख गनु,पछ,  ।

११ महल ४ मा उC हरफको िमितमा रहेको उC भौचर नं. अनसुारको रकम ले5नपुछ,  ।

१२ ज�मा हरफमा रकम महलको ज�मा जोड गररे ले5नपुछ,  ।

१३ यस िहसाब िमलान फाराम #nयेक मिहना लािग #nयेक बैङ्क खाताका लािग तयार गनु,पद,छ ।
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१ २ ३ ४ ५ ६

क. गत िवगत वष,को नगद मौNदात अSया

ख. गत िवगत वष,को नगद मौNदात दािखला

ग. गत आ.व.स�मको ज�मा (क+ख)

चाल ुआ.व को 

घ.चालु आ.व.को ज�मा 

ङ. यस वष�को नगद मौWदात (ग+घ)

च. बङ्ैकअनुसारको राज,व

फरक पनु,को कारण राज8व बैङ्क िहसाब िमलान िववरणमा उSलेख गनु,पन) छ ।

गतिवगत वष,को दािखला भौचर रकम (सोझै बैङ्क दािखला आ�दानी जनाइएको )

िववरण रकम

तयार गनEको द,तखतः 6मािणत गनEको द,तखतः

नाम, थर : नाम, थर :

दजा, : दजा, :

िमित : िमित :

काया�लय कोड नं.:

सङ्घ/ 6देश / ,थानीय तह 

राज,व-आ�दानीको आिथ�क िववरण /फाँटबारी

आिथ,क वष, :  २०......../०...........

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

नगद मौWदातिववरण यस वष�को राज,व 
आ�दानी

कैिफयत  राज,व 
सङ्केत नं

सि^चत कोष 
दािखला रकम

म.ले.प.फारम नं:११०

26



उBेCय

फारम भन_ तFरकाः

१

२ सिjचत कोष दािखला गरी बाकँx हHन आएको रकम, गत वष,को नगद मौNदात रकम स�बि'धत महलमा चढाउनपुद,छ। 

३ यस फाटँबारीले राज8व अिभलेखको एकमुf #ितवेदन #8ततु गद,छ । 

४ आिथ,क वष, २०…/०... भएको 8थानमा चालु आिथ,क वष, कित हो सो लेिख'छ ।

५ यसमा अिभलेख रा5दा स{ुमा अिघSलो वष,को अ.Sया. गनु,पद,छ । अSया क,ख र ग हरफमा गनु,पद,छ ।

६ गत वष,को नगद बाकँx रकम अSया गरी महल नं. ५ को "क" हरफमा ले5नपुछ,  ।

७ गत वष,को बाकँx नगद "क" हरफमा अSया गरकेो रकम सिjचत कोष दािखला भएमा महल नं. ४ को "ख" हरफमा ले5नपुछ,  ।

८ "ग" हरफ मा मािथ महल ४ र महल ५ को ज�मा रकम ले5नपुछ,  ।

९ महल १ मा चालु आ.व.को भ'ने हरफभ'दा मुिन रहेर महल १ मा राज8व सङ्केत नं. ले5नपुद,छ । यसमा चालु वष,को लािग राज8व सङ्केत लेिख'छ । 

१० महल २ मा िववरणका लािग राज8व सङ्केत को नाम ले5नपुद,छ ।

११ महल ३ मा राज8व आ�दानीको शीष,कको वष,भरीको ज�मा रकम ले5नपुद,छ ।

१२ महल ४ मा राज8व #ा$ रकम सिjचत कोषमा दािखला ग:रएको अव8थामा यस महलमा ले5नपुछ,  ।

१३ महल ५ मा राज8व #ा$ ग:रएको रकम सिjचत कोष दािखला नभएमा नगद बाकँx रह'छ । यसरी बाकँx रहेको रकम यस महलमा चढाउनपुछ,  ।

१४ महल ६ मा हरफमा रािखने राज8व #ाि$ र सिjचत कोष दािखला रकममा कुनै कैिफयत रहेमा यस महलमा उSलेख गनु,पछ,  ।

१५ घ हरफमा चालु वष,को ज�मा राज8व रकम, सिjचत कोष ज�मा दािखला र नगद बाकँx रकमको जोड ज�मा गनु,पछ,  ।

१६ ङ हरफमा चालु वष,को ज�मा रकम (घ हरफ) र गत वष,को ज�मा रकम (ग हरफ) को जोड ज�मा गरी ले5नपुछ,  ।

१७ च हरफमा बैङ्क अनसुार कित राज8व देिखएको छ सो ले5ने ठाउ ँहो । 

१८ यस फारामले राज8वको वािष,क आिथ,क िववरण #8ततु गद,छ ।

राज8वको अिभलेखको एकमुf #ितवेदन गन) फारम हो । यसमा काया,लयले #ा$ गरकेो आ�दानी र सिjचत कोषमा दािखला गरकेो रकमह� उपयुC महलमा चढाउनपुद,छ ।

एक आिथ,क वष,मा कित राज8व आ�दािन भइ, कित सिjचत कोष दािखला भयो र हाल नगद मौNदात र लगत बािँक कित छ भिन थाहा पाउन यो आिथ,क िववरण 
तयार ग:र'छ ।
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8थायी लेखा न.

करदाता(BयिC/सं8था/िनकाय)को नामः

ठेगानाः

कारोबारको िकिसमः

कारोबारको #कृितः

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३

गत वष� स�मको अKया

यस आ.व.को

यस आ.व.को ज�मा

यस आ.व.स�मको ज�मा

उBेCय

कारोबारको िववरण र आय 
वष�

सङ्घ/ 6देश / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

करदाताको लगत

ज�मा रकम कर छुट/सह2िलयत दaड 
जFरवाना

ज�मा कर रकम असलुी रकम असलु ह2न बाकँV आय वष�अिbम 6ाि9

स�पूण, सरकारी तह�का िनकायह�मा राज8वको BयिCगत लगत राखी स�बि'धत जानकारीह� ज8तै शSुक, #ाि$, द�ड तथा बाकँx िववरणह� #ा$ गन, यो फारामको #योग गनु,  पद,छ । करदाताको BयिCगत लगत रा5न ु।

?.स.ं िमित रिसद/भौचर नं आ�दानी/राज,व 
शीष�क

म.ले.प.फारम नं:१११vv
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फारम भनE तFरकाः

१ यस फाराम #nयेक करदाताको लािग रािख'छ । nयसैले पिहलो #िविfमा करदाताको नाम ले5ने ठाउमँा करदाता BयिC, सं8था वा िनकाय जेसकुै भए पिन उC करदाताको नाम ले5नपुछ,  ।

२ ठेगाना मा करदाताको ठेगाना ले5नपुछ,  ।

३ कारोबारको िकिसम मा करदाताको कारोबारको िकिसम उSलेख गनु,पछ,  ।

४ कारोवार के क8तो #कृतीको हो सो कारोवार #कृितमा हरमा उSलेख गन) 

५ फारामको दािहने भागमा रहकेो ठाउमँा भCुानीको #कार र अ'य कर िनधा,रण िववरण समावेश ग:र'छ ।

६ प:रचय नं. मा करदाताको प:रचय नं. ले5नपुछ,  ।

७ फाइल नं. मा उC करदाताको कित औ ँफाइल नं. हो सो ले5नपुछ,  ।

८ कर भCुानी मािसक, eैमािसक, चौमािसक, अध,वािष,क, वािष,क कुन िकिसमको हो सो भCुानी अविधमा िठक िच� लगाउनपुछ,  ।

९ करको #कारमा #ाि$ वा राज8व कर, सेवाशSुक, महसलु, द8तरु, रोयSटी वा अ'यमOये कुन #कारको हो सो बार ेकोzमा िठक िचह\न लगाउनपुछ,  ।

१० करको #कार भ'ने हरफमा ठीक िच� लगाइए पिछ उC ठीक िच� लगाइएका शीष,कमा के कित #ितशतको राज8व वा अ'य शीष,कअनसुारको दर हो सो दर #ितशतमा उSलेख गनु,पछ,  ।

११

१२

१३

१४ अित:रC दर भ'ने हरफमा मािथ अित:रC प:रमाण हरफमा अङ्क/यिुनट/प:रमाण उSलेख भएमा सो प:रमाणको दर कर महलमा पन) गरी यस हरफमा ले5नपुछ,  ।

१५ अित:रC दरह� हरफमा अ'य अित:रC दर अनसुारको कर, शSुक वा अ'य रकम असलुी गनु,पन) भएमा यहा ँलेिख'छ ।

१६ छुट/सहHिलयत दर भ'ने हरफमा करदातालाइ,  लाqने कर तथा शSुक रकममा कुनै छुट वा सहHिलयत िदनपुरमेा यहा ँउC सहHिलयतको दर वा #ितशत उSलेख गनु,पछ,  ।

१७ ज:रवानाको दर हरफमा कर दातालाइ,  लाqने ज:रवानाको दर वा #ितशतलाइ,  उSलेख गनु,पछ,  ।

१८ शSुकको दर भ'ने हरफमा अ'य शSुक करदातालाइ,  लाqने भएमा यस हरफमा उC शSुकको दर वा #ितशत उSलेख गनु,पछ,  ।

१९ महल १ मा #ाि$का शीष,क वा एक भ'दा धेर ैरिसद बाट भएमा िसलिसलेबार हHने गरी Iम सङ्5या १ देिख Iमशः ले5दै जानपुछ,  ।

२० महल २ मा िमित उSलेख गनु,पछ,  ।

२१ महल ३ मा रिसद वा भौचर नं. ले5नपुछ,  ।

२२ महल ४ मा तोिकएको रिसद वा भौचरको #ाि$ वा राज8वको शीष,कलाइ,  ले5नपुछ,  ।

२३ महल ५ मा कारोबारको िववरण वा संि!$ िव�षेण हHने कुरा ले5नपुछ,  ।

२८ महल ६ मा स�पणु,  रकम जोड ज�मा गरी रा5नपुछ,  ।

२९ महल ७ मा ज�मा रकम महल ६ मा करदातालाइ,  कुनै छुट वा सहHिलयत िदनपुन) भए सो छुट वा सहHिलयत रकम उSलेख गनु,पछ,  ।

३० महल ८ मा करदातालाइ,  लाqने द�ड तथा ज:रवानाको रकम उSलेख गनु,पछ,  ।

३१ महल ९ मा महल १० को ज�मा रकमबाट महल ११ को कर छुट रकमलाइ,  घटाउने र महल १२ को द�ड ज:रवाना रकम जोडेर आउने खदु रकम ले5नपुछ,  ।

३२ महल १० मा महल १३ को ज�मा #ा$ गनु,पन) रकमबाट कित रकम असलुी ग:रयो सो असलुी रकम ले5नपुछ,  ।

३३ महल ११ मा असलु हHन बाकँx रकम ले5ने । यहा ँमहल ९ को रकमबाट महल १० को रकम घटाइ,  आउने रकम ले5नपुछ,  ।

३४ महल १२ मा कर रकम अि�म #ा$ भएमा यस महलम ले5नपुछ,  ।

३५ महल १३ मा आ�दनी #ा$ी कुन आय वष,सगँ स�बि'धत हो , यस महलम ले5नपुछ,  ।

३६ गत वष,स�मको अSया भ'ने हरफमा सो हरफभ'दा मिुन गतवष,को बाकँx रकमह� ले5नपुछ,  ।

३७ यस आ.व.को भ'ने हरफ भ'दा मिुन रहरे यस आ.व.का िववरणह� लेिख'छ । 

३८ यस आ.व.को ज�मा भ'ने हरफमा यस वष,को िववरणको जोड ज�मा गररे रा5नपुछ,  ।

३९ यस आ.व. स�मको ज�मा हरफमा यस वष,को ज�मा र गत वष,को ज�मा रकमको जोड गररे ले5नपुछ,  ।

करको #कार भ'ने महलमा 'यूनतम प:रमाणमा 'यूनतम रकम लाqने 'यनुतम प:रमाण/यिुनट/अङ्क के हो सो कर महलमा लेिख'छ । ज8तै िबजलुी बuीको 'यूनतम यिुनटमा एउटा 'यूनतम शSुक लाqने भएमा सो 'यूनतम यिुनट लेिख'छ

अित:रC प:रमाणमा करदाताको 'यूनतम प:रमाणभ'दा अिधक खपत भएमा (वा 'यूनतम अङ्कको Bयव8था नभएमा समेत) सो 'यूनतमभ'दा बढी भएको प:रमाण/यिुनट/अङ्क सोही हरफको  कर महलमा ले5नपुछ,  ।

'यूनतम रकम हरफमा मािथ 'यूनतम प:रमाण हरफमा उC 'यूनतम अङ्क वा यिुनट लेखेमा सो 'यूनतम अङ्कको एकमzु शSुक केहो सो यस 8थानमा ले5नपुछ,  । (ज8तैः िबजलुी बuीको 'यूनतम २० यिुनटमा लाqने 'यूनतम (शSुक) 
रकम � ८० )
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?.स.ं पFरचय नं फाइल नं करदाता(Oयिd/स,ंथा/िनकाय)को 
नाम

पाना नं ज�मा कर 
रकम

असुली 
रकम

असुल ह2न 
बाकँV

अिbम 6ाि9

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

गत वष, स�मको अSया

यस आ.व.को

यस आ.व.को ज�मा

यस आ.व.स�मको ज�मा

उBेCय

करदाताको एकxकृत अिभलेख रा5ने उVेYयले यो फारम तयार ग:रएको हो । करदाताको करस�ब'धी स�पूण, जानकारी ज8तै #nयेक 
करदाताको कर दाियnव, असलुी, ब�यौता र अि�म असलुीको ि8थित उपलsध गराइ,  आवYयक िनण,य गन, सहज गन)

सङ्घ/ 6देश / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

करदाताको गो,वारा लगत  फारम

म.ले.प.फारम न:ं११२ vvv
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फाराम भनE तFरकाः

१ यस करदाताको लगत गो8वारा फाराममा करदाताको लगतको िववरण रािख'छ ।

२ महल १ मा Iम सङ्5या िसलिसलेबार हHने गरी ले5नपुछ,  ।

३ महल २ मा करदाताको प:रचय नं. ले5नपुछ,  ।

४ महल ३ मा करदाताको फाइल नं. ले5नपुछ,  ।

५ महल ४ मा प:रचय नं. अनसुारको करदाता (BयिC/सं8था वा िनकाय)को नाम ले5नपुछ,  ।

६ महल ५ मा करदाताको लगतको पाना नं. उSलेख गनु,पछ,  ।

७ महल ६ मा करदाताले बझुाउनपुन) खदु रकम उSलेख गनु,पछ,  ।

८ महल ७ मा करदाताबाट असलु उपर ग:रएको असलुी रकम ले5नपुछ,  ।

९ महल ८ मा करदाताको ज�मा रकम (महल ६)बाट असलुी ग:रएको रकम (महल ७) घटाइ, आउने रकम ले5नपुछ,  ।

१० महल ९ मा करदाताबाट अि�म �पमा कुनै रकम #ाि$ ग:रएको भए सो रकम ले5नपुछ,  ।

११ गत वष, स�मको अSया भ'ने हरफमा गतवष,को असलु हHन बाकँx रकम स�बि'धत महलमा पन) गरी ले5नपुछ,  ।

१२ यस आ.व.को भ'ने हरफभ'दा मिुन रहेर यस वष,का िववरण रा5नपुछ,  ।

१३ यस आ.व.स�मको ज�मा भ'ने हरफमा यस आय वष,को ज�मा रकम सबै जोडेर रा5नपुछ,  ।
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

ज�मा

तयार गनEको सहीः 6मािणत गनE

नाम थरः नाम थरः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

कैिफयत

आिथ,क वष,ः...

......देिख.....स�म

?.स.ं राज,व/आ�दानी 
सङ्केत नं

िववरण गत आ.व. 
स�मको लगत 

अKया

यस अविधको 
कायम लगत

यस अविधमा िदइएको 
कर छुट/सह2िलयत

ज�मा कायम 
लगत

लगत बाँकVराज,व 
असुली

काया�लय कोड न.ं:

राज,व/आ�दानीको लगत र असुली 6ितवेदन

सङ्घ/ 6देश / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय
म.ले.प.फारम नं:११३

सािबकको फारम नं: १९३
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उBेCय

फाराम भनE तFरकाः

१ आिथ,क वष, लेिखएको ठाउमँा जनु आिथ,क वष,को लािग यस #ितवेदन तयार हHने हो सो आयवष, ले5नुपछ,  ।

२ ......देिख....स�म भ'ने हरफमा कुन िमित देिख कुन िमितस�मको लािग तयार ग:रएको हो सो अविध जनाउने गरी िमित ले5नुपछ,  ।

३ महल १ मा Iम सङ्5या १ देिख शु� गरी थप िववरण बढ्दै गएमा िसलिसलेबार ले5दै जानुपछ,  ।

४ महल २ मा राज8व / आ�दानीको सङ्केत नं. ले5नुपछ,  ।

५

६ महल ३ मा राज8वको िववरण ले5नुपछ,  ।

७ महल ४ मा गत आ.व.स�मको लगत बाकँx रकमलाई राज8व / आ�दानी शीष,क अनुसारको बाकँx रकम ले5नुपछ,  ।

८ महल ५ मा यस अविधमा कायम लगतको रकम शीष,कअनुसार िमलाएर ले5नुपछ,  ।

९ महल ६ मा यस कर अविधमा कर छुट वा सहHिलयत रकमलाई शीष,कगत �पमा ले5नुपछ,  ।

१० महल ७ मा महल ४ र महल ५ को रकम जोड्ने र महल ६ को रकम घटाई बाकँx रहन आउने रकमलाई ले5नुपछ,  ।

११ महल ८ मा राज8व आ�दानी लगती को #ाि$ रकमलाई ले5नुपछ,  ।

१२ महल ९ मा बाकँx राज8वको लगत रकमलाई ले5नुपछ,  ।

१३ महल १० मा कुनै कैिफयत ले5नुपन) भएमा माe ले5ने 

महल २ मा राज8व / आ�दानीको मूल शीष,क (ज8तैः ११०००, १३०००, १४०००) र शीष,क (ज8तैः १११००, ११२००, आिद) को काया,लयह�को राज8वअनुसारको जोड 
ज�मा खलुाउनुपन) भएकाले यी शीष,कह� पिन आवYयकताअनुसार रा5नुपछ,  ।

राज8वको लगत कायम गन) र असलुीको अ�ाविधक गरी िनण,यका लािग #ितवेदन गन) । राज8व लगत र असलुीको अव8थाको #ितवेदन गनु,  यस #ितवेदनको उVेYय हो ।
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गत बष� र मिहनाको नगद ज�मा ज�मा सि^चत कोष कैिफयत 

मौWदात बङै्क दािखला १११११ ११११२ ११११३ .... ५+६ दािखला

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

ज�मा

तयार पानE 6मािणत गनE

नाम थरः नाम थरः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

सङ्घ/ 6देश / ,थानीय तह 

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

राज,व/आ�दानीको के�fीय अिभलेख खाता

?.सं

आिथ,क वष,ः...

......दिेख.....स�म

नगद 
मौWदात

के�fीय खाताह@मा 
6ाि9 (क १…अ�य)

राज,व आ�दानी रकम  काया�लयको 
नाम

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

फाराम भनE तFरकाः

१. काया,लयले पेस गन) राज8वस�ब'धी मािसक :रपोट,को आधारमा  मािसक �पमा यस खातामा अिभलेख रा5नपुन) छ ।

२. मािसक :रपोट,को  कुल आ�दानी  महलमा उSलेख भएको  रकमको आधारमा स�बि'धत मिहनास�मको राज8व रकमको अिभलेख  रा5नपुन) छ ।

३. गत  आिथ,क बष,को नगद मौNदात रकम चाल ुआिथ,क वष, सिjचत कोष दािखला भएमा महल ४ मा उSलेख गन) र दािखला भएको रकम िमलेको छ छैन हेन) गनु,पद,छ ।

४. कलम २ मा ले5ने काया,लयह{को नाम छािपएको हHनपुन) छ ।

५. राज8व आ�दानी रकमअ'तग,त राज8वका शीष,कह{को सङकेत काया,लयको #कृितअनसुार रा5न सिकने छ ।

राज8व आ�दानीको के'dीय अिभलेख तयार गनु,  
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खाता न.ं ने.रा. बङ्ैकअनुसार g,ेताअनुसार फरक रकम फरक पना�को कारण कैिफयत

१ २ ३ ४ ५ ६

क.४.१

क.४.२

क.४.३

क.४.४

क.४.५

ज�मा

क.५.१

क.५.२

क.५.३

क.५.४

क.५.५

ज�मा

क.६.१

क.६.२

क.६.३

क.६.४

क.६.५

ज�मा

कुल ज�मा

तयार गनEको सहीः 6मािणत गनEको सहीः

नाम थरः नाम थरः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

             सङ्घ/ 6देश / ,थानीय तह

............... म�Aालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

कोष अव,थाको मािसक िववरण

आिथ,क वष,ः.........देिख.....स�म

म.ले.प.फारम न:ं११५

36



उBेCय

फाराम भनE तFरकाः

१ आ�दानी खाताह�को एकxकृत अव8था यिकन गन) । यो फारम कोष सjचालन गन, के'dीय िनकायह�ले तयार गनु,पद,छ ।

२ महल नं १मा आ�दानी खाताह�को िववरण रा5नपुद,छ ।

३ महल नं २मा नेपाल रा�� बैङ्क वा खाता सjचािलत बZकले देखाएको रकम िहसाब उSलेख गनु,पद,छ ।

४ महल नं ३मा �े8ताले देखाएको रकम िहसाब उSलेख गनु,पद,छ ।

५ महल नं ४मा बैङ्कअनसुार र �े8ताअनसुारले फरक परेको रकम उSलेख गनु,पद,छ ।

६ महल नं ५मा फरक पना,का कारण उSलेख गनु,पद,छ ।

राज8व आ�दानीको के'dीय अिभलेख तयार गनु,
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आिथ�क बष� : .................... िमित :…………..

बजेट उपशीष�क.................. कारोवार संकेत नं :

स�प�ी तफ� डेिवट �ेिडट

आिथ�क संकेत उपशीष�क /िबवरण रकम

दािय�व तफ�

आिथ�क संकेत उपशीष�क /िबवरण रकम

ज�मा XXXXX XXXXX

अिथ�क संकेत निदइ�एको कारोबार (below the line item)

१. 2ितव3ता रकम

२. कारोवार २

३. कारोवार ३

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

पेश गन! : ……………………… "वीकृत गन! : ………………………

िमित : ……………………… िमित : ………………………

दजा� : ……………………… दजा� : ………………………

अ.4या./खाता ब7दी फारम 

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:
�देश/ �थानीय 

सरकारको छाप

नेपाल 

सरकारको छाप

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

फाराम भनC तDरकाः

१ आिथ�क वष�..... मा चाल ुआिथ�क वष� ले,नपुछ�  ।

२ बजेट उपशीष�क.... मा िनकायको बजेट उपशीष�क नं. ले,नपुछ�  ।

३ िमित.... मा अ1या ग2रएको िमित ले,नपुछ�  ।

४

५

६

७ ज8मा हरफमा डेिवट र ;ेिडट महलको जोड ज8मा रकम ले,नपुछ�  ।

८ आिथ�क संकेत नं. निदइएको कारोबार भ?ने हरफ मिुन @ितवAता तथा अ?य कारोबारलाइ�  ;मै संग लेखेर @"ततु गनु�पछ�  ।

९ पेश गन! र "वीकृत गन!ले आDनो नाम, दजा�  र िमित खलुाइ�  सही गनु�पछ�  ।

अिघ1लो वष�का स8पिG तफ� का िववरणहH अ1या ग2रदा ँआिथ�क संकेत महलमा आिथ�क संकेत नं. ले,नपुछ�  र उपशीष�क महलमा संकेतको 
नाम ले,नपुछ�  र स8बि?धत शीष�कका रकमहH डेिवट महलमा चढाउनपुछ�  ।

अिघ1लो वष�का दाियLव तफ� का िववरणहH अ1या ग2रदँा आिथ�क संकेत महलमा आिथ�क संकेत नं. ले,नपुछ�  र उपशीष�क महलमा संकेतको 
िववरण वा नाम ले,नपुछ�  र स8बि?धत शीष�कका रकमहH ;ेिडट महलमा चढाउनपुछ�  ।

कारोबार संकेत नं. मा सूचना @िविधमाफ� त यस अ1या फाराम रािखएमा QR code वा Bar code मा?य हWन सXने गरी कारोबार संकेत नं. 
ले,ने Yयव"था गन!पछ�  ।

स8पिG तथा दाियLवको सिह तवरले खाता ब?दी गरी नयँा आिथ�क बष�मा सानु�  पद�छ । यो आिथ�क वष�को पिहलो कारोवार हो । काया�लयले अ1या भएर 
आउने रकमको अिभलेख रा,न ु, िबGीय @ितवेदन Zटुीरिहत  Hपमा तयार गनु�  र आधार "थापना गनु�   यस फारमको उ[े\य हो ।
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]ी आिथ�क @शासन शाखा 

देहायको कारोबारको भु̂ ानी तथा लेखाङकनका लागी िसफा2रस ग2रएको छ ।

�.स. कारोवारको िववरण
पुHायाइ� गनC कागजातको 

िववरण कारोबार रकम िनण�य िमित
िनण�य गनC पदािधकारीको 

नाम

१ २ ३ ४ ५ ६

ज�मा

िसफाDरस गनC आिथ�क 2शासन शाखा

पदािधकारी/कम�चारी @ा` गन! वा बिुझिलनेको नाम

स8बA शाखा/महाशाखा द"तखत

िसफा2रस िमित िमित

िसफा2रस पZमािथको कारवाहीको िववरण

उपरो^ कारोबारको भु̂ ानीको लागी ब.उ.शी.नं ..............खच� शीष�क नं.......बाट काया�?वयन हWने..............काय�;मको लागी Yयव"था 
भएको H......मbयेबाट भु̂ ानी गन� िसफा2रस गद�छु ।

भुOानी कारोवारको िसफाDरस प<

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

�दशे/ �थानीय 

सरकारको छाप

नेपाल 

सरकारको 

छाप

म.ले.प.फारम नं:२०२
सािबकको फारम नं: १९३
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उAेBयः

फाराम भनC तDरकाः

१ महल १ मा ;म सं,या लेिख?छ । ;म सं,या १ देिख शHु भइ� िसलिसलेवारमा ले,नपुछ�  ।

२ महल २ मा कारोबारको िववरण उ1लेख गनु�पद�छ ।

३ महल ३ मा पc्ुयाइ गन! कागजातको िववरण ले,नपुछ�  ।

४ महल ४ मा कारोबारको रकम ले,नपुछ�  ।

५ महल ५ मा कारोबारको िनण�य िमित लेिख?छ ।

६ महल ६ मा कारोबारको रकम र िनण�य गन! पदािधकारीको नाम ले,नपुछ�  ।

७ एक भ?दा धेर ैकारोबार भएमा ;िमक Hपमा ले,दै जानपुछ�  ।

८ ज8मा हरफमा कारोबार रकमको महलको जोड ज8मा गरी ले,नपुछ�  ।

९ ज8मा हरफभ?दा तल रहेको भाषामा बजेट उपशीष�क नं., खच� शीष�क नं., काय�;मको नाम र रकम उ1लेख गनु�पद�छ ।

१० िसफा2रस गन! पदािधकारी वा कम�चारी को नाम, शाखा/महाशाखाको नाम र िसफा2रस िमित ले,नपुछ�  ।

११ आिथ�क @शासन शाखाको कम�चारीले @ा` गन!  भ?ने ठाउमँा नाम, िमित र सही गनु�पछ�  ।

@ािविधक तथा अ?य शाखाहHबाट आिथ�क @शासन शाखामा भु̂ ानीको लागी आव\यक अ?य कागज पZहH सिहत िसफा2रसको लािग यो 
फाराम @योग ग2र?छ ।
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गोPारा भौचरको 2कारः@ा`ी/खच�/धरौटी/अ?यः िमित :………………………….

बजटे उप शीष�क नं:………………………. मलु गो.भौ.न.:…………………………

िवhतुीय कारोवार  नं.

तह
Sोत TयहोनC 

सं:था
2कार भुOानी िविध

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

ज8मा रकम अiरमा......................................................................................... । 

कारोवारको संिYZ Tयहोरा 

( ............................................................ । )

कारोबारको पc्ुयाइ� िववरण फारम नं २०२ र अ?य भरी संलlन ग2रएको छ ।

(भुOानी 2योजनका लागी)

�.सं.
भुOािन 

पाउनेको नाम
ब[क खाता नं / भपा�इ� नं पान नं भुOानी रकम संल\न कागजात सं]या

तयार गन! : ………………… पेश गन! : ……………………… "वीकृत गन! : …………………

िमित : ……………………… िमित : ……………………… िमित : ………………………

दजा� : ……………………… दजा� : ……………………… दजा� : ………………………

�ेिडट
ि�याकलाप/ 

काय��म संकेत नं:
डेिवट

ज�मा

ज�मा

Sोतको

गोPारा भौचर (खच�/िविवध)

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

(राज"व, खच� र िविवध गोmारा भौचर एकै समान हWने भए तापिन कारोवारको @कृितका आधारमा राज"वलाइ� फरक फारम नं र खच� तथा िविवध भौचरलाइ� फरक फारम नं 
तोिकएको छ । भन! त2रका फरक र सा?दिभ�क हWने भएकोले सो फारम भन! त2रकामाZ फरक उ1लेख ग2रएको छ ।)

संकेत / उप-
शीष�क नं�बर

�.सं. कारोवारको _यहोरा
खाता 
पाना नं

�देश/ �थानीय 

सरकारको छाप

नेपाल सरकारको 

छाप

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

फाराम भनC तDरकाः

१

२

३

४

५

६

७

८

९ महल ३ मा ि;याकलाप वा काय�;मको संकेत नं. ले,नपुछ�  ।

१०

११

१२

१३

१४

१५ महल ८ मा nोतको @कार ले,नपुछ�  । यसमा nोतको @कार नगद, अनदुान, ऋण, आिद हWन् ।

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

िविबध कारोवारको लािग भौचर भनC तDरका

१ िबिबध भौचर अ?तग�त िविवध ख६, पे\कp लेखाकंन, धरौटी लेखाकंन, िहसाव िमलान, अ1या समयोजन लगायत कारोवार पद�छन् ।  

२ पे\कp भु̂ ानी गदा� स8बि?धत पे\कp खच� शीष�कमा उ^ भु̂ ानी ग2रएको रकम डेिवट गन! र सो बरावरको रकमलाइ� नगद ।बqक । एकल खाता कोषलाइ� ;ेिडट गन!

३ धरौटी @ा` गदा� स8बि?धत धरटैी शीष�क खलुाइ�, खाता पाना नं समेत उ1लेख गनु�  पद�छ । काय�;म नं र ]ोत उ1लेख गनु�  पदrन । 

४ समायोजन गदा� समायोजन हWने शीष�क खलुाइ� उ^ शीष�कको खाता पाना नं रा,ने र िबिबध महलको  डेिवट ;िडटमा खलुाउने 

५ भौचर पेश गन! र सदर गन!को ह"ताiर र िमित उ1लेख गन! 

यो आ8दानी /राजm, िबिनयोजन (खच�, िबिGय Yयव"था), िबिबध खच� आिद सबैको  कारोवार हWदँा @योग ग2रने @ारि8भक अिभलेख हो ।  गोmारा भैाचरको उ[े\यs सव ै@कारका 
कारोवारलाइ� @ारि8भक अिभलेख गरी खाता, िकताब आिदमा @िविcका लािग आधार "थािपत गनु�  हो । यसका साथै कारोवार गन!लाइ� कारोवारको िव"ततृ िववरणका साथ 
िज8मेवारी बहन गन� लगाउन ुपिन यसको उ[े\य रहकेो छ । यिह उ[े\य प2रपूित�को लागी गोmारा भौचरमा कारोवार िमित, सं,या, उपशीष�क सिहत प2रचय भैाचर तयार गन! र 
"वीकृत गन!को द"तखत, िमित र दजा� Yयव"था ग2रएको छ ।

कारोबारको संिi` Yयहोरा भ?ने हरफभ?दा तल "कारोबार पc्ुयाइको िववरण फाराममा नं. १२००२ मा भरी संलlन ग2रएको छ भ?ने ले,नपुछ�  र पc्ुयाई फारामको फाराम 
नं यहा ँले,नपुछ�  ।

खच� भौचर भएमा भु̂ ानी @योजनको लािग भ?ने हरफभ?दा मिुन लेिख?छ । साथै राज"व/@ाि` भएमा राज"व/@ाि` @योजनको लािग भ?ने हरफभ?दा तल ले,नपुछ�  ।

पूर ैभौचर तयार भएपिछ तयार गन!, पेश गन! र "वीकृत गन!ले ;मै अनसुार नाम, िमित र दजा� खलुाई सही गनु�पछ�  ।

महल ९ मा भु̂ ानी िविध उ1लेख गनु�पछ�  । भु̂ ानी िविध भनेको नगद, सोझ ैभु̂ ानी, सोधभना� आिद हWन् ।

महल १० मा खच� तथा बqक, नगद @ाि` भौचर भएमा स8बि?धत खच� शीष�क वा नगद वा बqक रकमलाइ� डेिवट गन! ।

महल ११ मा खच� भु̂ ानी हWने बqक खाता, तथा नगद वा बqक भु̂ ानी भएमा सो भु̂ ानी हWने रकम लाइ� ;ेिडट गन! ।

ज8मा हरफमा डेिवट तथा ;ेिडट ग2रएको महलहHको जोड ज8मा गनु�पछ�  ।

ज8मा रकम अiरमा भ?ने हरफमा मािथ ज8मा रकम अंकमा लेिखएकोलाइ� अiरमा ले,नपुछ�  ।

गोmारा भौचर नं. मा ;िमक Hपमा १ नं. बाट शHु गरी िसलिसलेबार हWने गरी भौचर नं. ले,नपुछ�  ।

िवhतुीय कारोवार नं. मा गोmारा भौचर िवhतुीय माbयमबाट उठाइएमा िवhतुीय कारोबार नं. आउने गरी ि@?ट गन! Yयव"था िमलाउन ुपछ�  ।

गोmारा भौचरको @कारमा गोmारा भौचर @ाि`/खच�/धरौटी/अ?य कुन @कार हो सो यकpन तथा छनौट गनु�  पद�छ । अ?य भनेको राज"व, खच� र धरौटी बाहकेको भौचर हो ।

बजटे उपशीष�क नं. मा आिथ�क संकेत तथा वगvकरण अनसुारको बजटे उपशीष�क नं. ले,नपुछ�  ।

काय�;म संकेत नं. मा गोmारा भौचर उठाउन खोिजएको काय�;म संकेत नं. ले,नपुछ�  ।

िमितमा भौचर उठाएको िदनको िमित ले,नपुछ�  ।

महल ७ मा nोतको Yयहोन! सं"था िनकायको नाम ले,नपुछ�  । ज"तै दात ृिनकाय, nोत Yयहोन! सं"था भ?नाले नेपाल सरकार, @देश सरकार, "थानीय सरकार र दात ृ
िनकाय समेतलाइ� जनाउछँ ।

कारोबारको संिi` Yयहोरा भ?ने हरफमा मािथ भौचर तयार ग2रएको कारोबारको संिi` Yयहोरा ले,नपुछ�  ।

महल ६ मा nोतको तह उ1लेख गनु�पछ�  । nोतको तह भनेको संघीय सरकार, @देश सरकार वा "थानीय सरकार हWन् ।

महल ६ मा nोतको @कार उ1लेख गनु�पछ�  । nोतको @कार भनेको नगद,अनदुान,ऋण, समािनकरण अनदुान, समपूरक अनदुान आिद हWन् । आ?त2रक ऋण समेत यहा ँ
ले,नपुछ�  ।

महल १ मा ;म सं,या ले,नपुछ�  । ;म सं,या १ बाट शHु गरी ;िमक Hपमा िसलिसलेवार हWने गरी रा,नपुछ�  ।

महल २ मा भौचर उठाउन थािलएको शीष�कको संकेत वा उपशीष�क नं. ले,नपुछ�  ।

महल ४ मा कारोबारको "पc Yयहोरा के हो सो ले,नपुछ�  । ज"तै खच�, आ8दानी वा िविवध हो सो उ1लेख गन! ।

महल ५ मा उपशीष�कको खाता पाना नं. कितमा छ सो खाता पाना नं. ले,नपुछ�  ।
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कारोबारः चालु पूजँीगत िवGीय धरौटी िविवध.... आिथ�क बष�ः

बजेट उप शीष�क नं:………………………. िवhतुीय कारोवार सकंेत नं :

भु^ानी आदेश नं  :

]ी .......................काया�लय,

.................. ।

देहाय बमोिजमको रकम भु^ानी/ िनिकसा को लागी अनुरोध छ ।

चेक

अंकमा अYरमा चेकको िकिसम
ब[कको 

नाम
शाखा खाता नं

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९

कुल ज�मा

भु^ानी आदेशको कुल रकम अiरमा...........................................................

…………… ……………

लेखा @मुख काया�लय @मुख

गो. भौ. न.ं
2ितब3
ता नं

भुOानीको मा`यम

ब[क aा7सफर

खच� उपशीष�क

संकेत नं िववरण

भुOानी 
पाउनेको कोड

िनकासा िविध - 
(नगद, अनुदान, 
सोधभना�, ऋण)

कैिफयत

भुOानी आदेश

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

�.स.
:थायी 
लेखा 

(PAN ) नंSोतको तह

Sोत िववरण
ज�मा रकम

Sोतको 
िकिसम

Sोत 
TयहोनC 
सं:था

भुOानी 
पाउनेको नाम

नेपाल सरकारको 

छाप
�देश/ �थानीय 

सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: २०४
सािबकको फारम नं: ४४
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िनकासा िदने.................. काया�लय 2योजनका लागी मा<

दता� स�ब7धी िववरण

दता� नं:

टोकन नः

दता� समयः

दता� िमित

दता� गन!ः तयार गन!ः

िवhुतीय कारोबारको हकमा

ि@?ट िमितः ि@?ट गन!को नामः ि@?ट गरेको पटकः 

नोटः धरौटी लगायत भु�ानी आदेशमा �योग नह�ने महलह�मा ( - ) राखी खाली छोड्नुपन#छ ।

उAेBयः

फाराम भनC तDरकाः

१ आिथ�क वष� भ?ने हरफमा भु^ानी आदेश तयार भएको आिथ�क वष� ले,नुपछ�  ।

२ िवhतुीय कारोबार सकंेत नं. मा यस भु^ानी आदेश िवhतुीय माbयमबाट जारी भएमा QR code  वा Bar code को @योग गन� सिकने गरी सकंेत नं. रा,ने Yयव"था गनु�पछ�  ।

३ कारोबार भ?ने "थानमा चालु, पूजँीगत, िवGीय, धरौटी वा िविवध कुन खच� @कारको लािग भु^ानी आदेश तयार हWन लागेको हो सो @कारमा ठीक िच?ह लगाउनुपछ�  । िविवधमा कुन शीष�क वा @कारको भु^ानी हWदँै छ सो खुलाएर ले,नुपछ�  ।

४ बजेट उपशीष�क नं. हरफमा काया�लयको बजेट उपशीष�क नं. ले,नुपछ�  ।

५ भु^ानी आदेश नं. हरफमा सो आिथ�क वष�को कित औ ंभु^ानी आदेश हो सो नं. ले,नुपछ�  ।

६ ]ी..... भ?ने "थानमा भु^ानीको लािग पेश ग2रने िनकाय/कोष तथा लेखािनय?Zक काया�लयको नाम ले,नुपछ�  र सो "थान भ?दा तल उ^ काया�लयको ठेगाना ले,नुपछ�  ।

७ महल १ मा ;म स,ंया १ बाट शHु गरी िसलिसलेबार िकिसमले ले,दै जानुपछ�  ।

८ महल २ मा खच� भु^ानी लेिखएको गोmारा भौचरको नं. ले,नुपछ�  ।

९ महल ३ मा खच�को शीष�क नं. ले,नुपछ�  । ज"तै २११११, २१११२ आदी

१० महल ४ मा खच� शीष�क सकंेतको िववरण वा शीष�क ले,नुपछ�  ।ज"तै २११११को तलब आदी

११ महल ५ मा nोतको तह ले,नुपछ�  । यसमा तह भ?नाले सघंीय सरकार, @देश सरकार, वा "थानीय सरकार (तह) हWन् ।

१२ महल ६ मा दातृ िनकायको नाम ले,नुपछ�  । दातृ िनकायमा िवदेशी दातृ िनकायको नाम (ज"तैः इ.यू., यू.एस.्एड.,व1ड� बqक, आिद), "वदेशी दातृ िनकायको नाम (ज"तैः नेपाल सरकार, @देश १, @देश २, आिद)

१३ महल ७ मा nोतको िकिसम ले,नुपछ�  । यसमा दातृ िनकायले रकम कसरी िददँै छ भ?ने कुरा उ1लेख गनु�पछ�  । ज"तैः नगद, अनुदान, समािनकरण अनुदान, ऋण, आिद)

१४ महल ८ मा िनकासा िविध नगद माफ� त भएमा यस शीष�कमा ले,नुपछ�  । यसमा आDनै nोतबाट भु^ानी भएमा यहा ँखुलाउनुपछ�  ।

बqक xा?सफर सकंेत

िनकासा /भुOानी स�ब7धी िववरण ।

िनकासा /भुOानीको िविध

चेक नं

एकल कोष खाताको अवधारणा काया�?वयन गन� कोष तथा लेखा िनय?Zक काय�लयबाट रकम भु^ानीका लािग  माbयमका Hपमा @योग ग2र?छ । यसलाइ� चेक सरहको Hपमा बyुन सिक?छ । काया�लयहHले िनयम सगंत Hपमा खच� लेखी भु^ानीको लागी कोष 
िनय?Zकलाइ� एकल खाता कोष @णालीबाट खच� जनाइ� चेक जारी गन� वा िवधुतीय माbयमबाट स8वि?धतको खातामा रकम भु^ानी गन� कोष िनय?Zकलाइ� अनुरोध गनु�  यस फारमको उ[े\य हो ।
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१५  िनकासा िविध नगद अनुदान, सोधभना�, ऋण अदी भएमा यहा ँले,नुपछ�  । सघंीय सरकारबाट वा @देश सरकारहHबाट @ा` हWने समािनकरण, समपरुक वा अ?य अनुदानहH यही ँमहलमा नै ले,नुपछ�  ।

१६ महल ९ मा भु^ानी हWने कुल ज8मा रकम अंकमा ले,नुपछ�  ।

१७ महल १० मा भु^ानी हWने कुल ज8मा रकम अiरमा ले,नुपछ�  ।

१८ महल ११ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा स"ंथाको सDटवेयर बाट िन"कने कोट ले,नुपछ�  ।

१९ महल १२ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा स"ंथाको नाम ले,नुपछ�  ।

२० महल १३ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा स"ंथाको कर काया�लयमा दता� रहेको "थायी लेखा न8बर ले,नुपछ�  ।

२१ महल १४ देिख १७ स8ममा भु^ानीको माbयम कसरी हWदँैछ भ?ने जानकारीहH उ1लेख गनु�पछ�  ।

२२ महल १४ मा चेकको िकिसम उ1लेख गनु�पछ�  । चेकको िकिसममा एकाउ?ट पेयी चेक, िवयरर चेक, ;स चेक, आिद

२३ महल १५ मा चेक निदई िसधै बqक xा?सफर हWने भएमा भु^ानी xा?सफर भएर जाने भु^ानी @ापकको बqकको नाम ले,नुपछ�  ।

२४ महल १६ मा महल १७ मा लेिखएको बqकको कुन शाखामा भु^ानी हWने हो सो शाखा काया�लयको ठेगाना ले,नुपछ�  ।

२५ महल १७ मा भु^ानी हWने बqक खाता नं. ले,नुपछ�  । यसमा @ापकको खाता नं. ले,नुपछ�  ।

२६ महल १८ मा @ितवAताको रकम भएमा @ितवAता नं. समेत उ1लेख गनु�पछ�  ।

२७ महल नं १९ कैिफयत भएमा उ1लेख गन!, ज"तै चेक जारी गन!, A/c Payee ले,ने ।

२८ कुल ज8मा हरफमा रकम लेिखएका महलको जोड ज8मा ले,नुपछ�  ।

२९ भु^ानी आदेशको कुल रकम अiरमा भ?ने हरफमा कुल भु^ानी गन� लािगएको ज8मा भु^ानी रकमलाई अiरमा ले,नुपछ�  ।

३० भु^ानी/िनकासाका लािग िवशेष अनुरोध भ?ने हरफमा िवशेष िसफा2रसका लािग @योग गनु�पछ�  । ज"तैः काया�लयलाई तोिकएको सीमा भ?दा बढी रकमको िवयरर (bearer) चेक माग गनु�परेमा यहा ँिसफा2रसको भाषा ले,नुपछ�  ।

३१ मािथका िववरण भरेमा भु^ानी आदेश तयार हW?छ । यसरी तयार भएको भु^ानी आदेशमा लेखा @मुख र काया�लय @मुखले नाम,दजा� र िमित लेखेर सही गनु�पछ�  ।

३२ िनकासा िदने.................. काया�लय @योजनका लागी माZ भिनएको "थानमा िनकासा िदने काया�लय/कोलेिनकाको नाम ले,नुपछ�  र सो हरफ भ?दा तलका िववरण सोही िनकासा िदने काया�लयले भनु�पछ�  ।

३३ दता� स8ब?धी िववरणमा दता� नं., टोकन नं., दता� समय, िमित र दता� गन! कम�चारीको नाम ले,नुपछ�  ।

३४ िनकासा/भु^ानी स8ब?धी िववरण िनकासा भु^ानी िदने काया�लयले आव\यक "थानमा िववरण भरेर िदनुपछ�  र यस भु^ानी आदेश दईु @ित हWने र भु^ानी पाउनेलाई िदइने @ितमा माZ आव\यक िववरण रा,नुपछ�  ।

३५

३६ िनकासा/भु^ानी िदने काया�लयबाट चेक िदएमा वा बqक xा?सफर गरेमा सो चेक तयार गन! वा बqक xा?सफरको लािग तयारी गन! र @मािणत गन! कम�चारीले सही गनु�पछ�

३७ भु^ानी आदेश िवhतुीय माbयमबाट तयार हWने भएमा ि@?ट ग2रएको िमित, ि@?ट गन!को नाम र एउटै भु^ानी आदेश कित पटक ि@?ट ग2रएको हो सो समेत उ1लेख गनु�पछ�  वा उ1लेख हWने Yयव"था गनु�पछ�  ।

िनकासा/भु^ानी स8ब?धी िववरणमा चेक नं. कित देिख कित स8मको र कित थान जारी ग2रएको हो सो ले,नुपछ�  र बqक xा?सफर भएको ख~डमा बqक xा?सफर सकंेत कित नं. देिख कित नं. स8मको हो सो ले,नुपछ�  । बqक xा?सफर भएमा थान महलमा केही 
ले,नुपदrन ।
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कारोबारः चालु पूजँीगत िवGीय धरौटी िविवध.... आिथ�क बष�ः

बजेट उप शीष�क नं:………………………. िवhतुीय कारोवार संकेत नं :

भु^ानी आदेश नं  :

]ी ....................... काया�लय,

.................. ।

देहाय बमोिजमको रकम भु^ानी/ िनिकसा को लागी अनुरोध छ ।

अकंमा* अYरमा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

कुल ज�मा

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

भु^ानी आदेशको कुल रकम अiरमा...........................................................

…………… ……………

लेखा @मखु काया�लय @मखु

िनकासा िदने.................. काया�लय 2योजनका लागी मा<

दता� स�ब7धी िववरण

दता� नं:

टोकन नः

दता� समयः

दता� िमित

दता� गन!ः तयार गन!ः

िवhुतीय कारोबारको हकमा

ि@?ट िमितः ि@?ट गन!को नामः

उAेBयः

�.स. गो. भौ. नं.
खच� 

उपशीष�क/ 
सकेंत नं

िववरण

Sोत िववरण

सघं/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

समायोजनको भOुानी आदशे

ज�मा रकम
कैिफयत

Sोतको तह
Sोत TयहोनC 

स:ंथा
Sोतको िकिसम

िनकासा िविध - (नगद, 
अनुदान, सोधभना�, ऋण)

दातृ स]ंया

िहसाव फरक परकेोमा, आ8दानी वा खच� समायोजन गन� समायोजन भू^ानी आदेश जारी ग2र?छ । यसलाइ� चेक सरहको Hपमा बुyन सिक?छ । 

िनकासा /भुOानी स�ब7धी िववरण ।

िनकासा /भुOानीको िविध

चेक नं

बqक xा?सफर संकेत

नेपाल सरकारको 

छाप

�दशे/ �थानीय 

सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: २०५
सािबकको फारम नं: ४४
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फाराम भनC तDरकाः

१ आिथ�क वष� भ?ने हरफमा भु^ानी आदेश तयार भएको आिथ�क वष� ले,नुपछ�  ।

२ िवhतुीय कारोबार संकेत नं. मा यस भु^ानी आदेश िवhतुीय माbयमबाट जारी भएमा QR code  वा Bar code को @योग गन� सिकने गरी संकेत नं. रा,ने Yयव"था गनु�पछ�  ।

३ कारोबार भ?ने "थानमा चालु, पूजँीगत, िवGीय, धरौटी वा िविवध कुन खच� @कारको लािग भु^ानी आदेश तयार हWन लागेको हो सो @कारमा ठीक िच?ह लगाउनुपछ�  । िविवधमा कुन 

शीष�क वा @कारको भु^ानी हWदैँ छ सो खलुाएर ले,नुपछ�  ।

४ बजेट उपशीष�क नं. हरफमा काया�लयको बजेट उपशीष�क नं. ले,नुपछ�  ।

५ भु^ानी आदेश नं. हरफमा सो आिथ�क वष�को कित औ ंभु^ानी आदेश हो सो नं. ले,नुपछ�  ।

६ ]ी..... भ?ने "थानमा भु^ानीको लािग पेश ग2रने िनकाय/कोष तथा लेखािनय?Zक काया�लयको नाम ले,नुपछ�  र सो "थान भ?दा तल उ^ काया�लयको ठेगाना ले,नुपछ�  ।

७ महल १ मा ;म सं,या १ बाट शुH गरी िसलिसलेबार िकिसमले ले,दै जानुपछ�  ।

८ महल २ मा खच� भु^ानी लेिखएको गोmारा भौचरको नं. ले,नुपछ�  ।

९ महल ३ मा खच�को शीष�क नं. ले,नुपछ�  ।

१० महल ४ मा खच� शीष�क संकेतको िववरण वा शीष�क ले,नुपछ�  ।

११ महल ५ मा nोतको तह ले,नुपछ�  । यसमा तह भ?नाले संघीय सरकार, @देश सरकार, वा "थानीय सरकार (तह) हWन् ।

१२ महल ६ मा दातृ िनकायको नाम ले,नुपछ�  । दातृ िनकायमा िवदेशी दातृ िनकायको नाम (ज"तैः इ.यू., यू.एस्.एड.,व1ड� बqक, आिद), "वदेशी दातृ िनकायको नाम (ज"तैः नेपाल सरकार, 

@देश १, @देश २, आिद)

१३ महल ७ मा nोतको िकिसम ले,नुपछ�  । यसमा दातृ िनकायले रकम कसरी िददैँ छ भ?ने कुरा उ1लेख गनु�पछ�  । ज"तैः नगद, अनुदान, समािनकरण अनुदान, ऋण, आिद)

१४ महल ८ मा िनकासा िविध नगद माफ� त भएमा यस शीष�कमा ले,नुपछ�  । यसमा आDनै nोतबाट भु^ानी भएमा यहा ँखलुाउनुपछ�  ।

१५ महल ९ मा दातृ िनकायको नं. वा सं,या ले,नपछ�  ।

१६ महल १० मा भु^ानी हWने कुल ज8मा रकम अकंमा ले,नुपछ�  ।

१७ महल ११ मा भु^ानी हWने कुल ज8मा रकम अiरमा ले,नुपछ�  ।

१८ महल १२ कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत खलुाउनुपछ�  ।

१९ कुल ज8मा हरफमा रकम लेिखएका महलको जोड ज8मा ले,नुपछ�  ।

२० भु^ानी आदेशको कुल रकम अiरमा भ?ने हरफमा कुल भु^ानी गन� लािगएको ज8मा भु^ानी रकमलाई अiरमा ले,नुपछ�  ।

२१ मािथका िववरण भरमेा भु^ानी आदेश तयार हW?छ । यसरी तयार भएको भु^ानी आदेशमा लेखा @मखु र काया�लय @मखुले नाम,दजा� र िमित लेखेर सही गनु�पछ�  ।

२२ िनकासा िदने.................. काया�लय @योजनका लागी माZ भिनएको "थानमा िनकासा िदने काया�लय/कोलेिनकाको नाम ले,नुपछ�  र सो हरफ भ?दा तलका िववरण सोही िनकासा 

िदने काया�लयले भनु�पछ�  ।

२३ दता� स8ब?धी िववरणमा दता� नं., टोकन नं., दता� समय, िमित र दता� गन! कम�चारीको नाम ले,नुपछ�  ।

२४ िनकासा/भु^ानी स8ब?धी िववरण िनकासा भु^ानी िदने काया�लयले आव\यक "थानमा िववरण भररे िदनुपछ�  र यस भु^ानी आदेश दईु @ित हWने र भु^ानी पाउनेलाई िदइने @ितमा माZ 

आव\यक िववरण रा,नुपछ�  ।

२५ िनकासा/भु^ानी स8ब?धी िववरणमा चेक नं. कित देिख कित स8मको र कित थान जारी ग2रएको हो सो ले,नुपछ�  र बqक xा?सफर भएको ख~डमा बqक xा?सफर संकेत कित नं. देिख 

कित नं. स8मको हो सो ले,नुपछ�  । बqक xा?सफर भएमा थान महलमा केही ले,नुपदrन ।

२६ िनकासा/भु^ानी िदने काया�लयबाट चेक िदएमा वा बqक xा?सफर गरमेा सो चेक तयार गन! वा बqक xा?सफरको लािग तयारी गन! र @मािणत गन! कम�चारीले सही गनु�पछ�

२७ भु^ानी आदेश िवhतुीय माbयमबाट तयार हWने भएमा ि@?ट ग2रएको िमित, ि@?ट गन!को नाम र एउटै भु^ानी आदेश कित पटक ि@?ट ग2रएको हो सो समेत उ1लेख गनु�पछ�  वा उ1लेख 

हWने Yयव"था गनु�पछ�  ।
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िवhतुीय संकेत नं: भु^ानी िमितः……./…../…..

भुOानीको Tयहोराः

……………………………………………….@योजनका लागी देहाय बमोिजमको ज8मा रकम 

H .................., अiरेपी..................................................................................भु^ानी ग2रएको छ ।

भुOानी पाउनेको

�.स.
भुOानी पाउनेको 

नाम, ठेगाना
पान (PAN )

नगद/चेक /ब[क 
aा7सफर

चेक 
न/ंaा7सफर नं

भुOानी रकम 
(अकंमा)

भुOानी रकम 
(अYरमा)

सिहछाप/Recepit 
No.*

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

िवhुतीय कारोबारको हकमा

ि@?ट िमितः ि@?ट गन!को नामः ि@?ट गरेको पटकः 

उAेBयः

फाराम भनC तDरकाः

१  भु^ानी िदएको  @मािणत गन� यो फाराम तयार गनु�  पद�छ ।

२ भु^ानी िमितमा भु^ानी भएको िदनको िमित ले,नुपछ�  ।

३ िवhतुीय संकेत नं.मा यस भु^ानी भपा�ई / रिसद िवhतुीय माbयमबाट जारी भएमा सो िवhतुीय संकेत नं. ख1ुने Yयव"था गनु�पद�छ ।

४

५ महल १ मा ;म सं,या ले,नुपछ�  ।

६ महल २ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा सं"थाको नाम र ठेगाना ले,नुपछ�  ।

७ महल ३ मा भु^ानी पाउने Yयि^ वा सं"थाको "थायी लेखा न8बर ले,नुपछ�  ।

८ महल ४ मा भु^ानीको माbयम नगद वा चेक वा बqक xा?सफर के हो सो ले,नुपछ�  ।

९

१० महल ६ मा ज8मा िवल (िवजक) बमोिजमको ज8मा रकम ले,नुपछ�  ।

११ महल ७ मा क�ी ग2रएको अि�म कर क�ी रकम ले,नुपछ�  ।

१२ महल ८ मा खदु भु^ानी भएको रकम अंकमा ले,नुपछ�  ।

१३ महल ९ मा भु^ानी भएको रकम अiरमा ले,नुपछ�  ।

१४ महल १० मा भु^ानी पाउनेले जारी गरेर @दान गरेको @ाि` रिसद नं. लेखेर भु^ानी पाउने Yयि^को सहीछाप गराउनुपद�छ ।

१५ ज8मा रकम हरफमा भु^ानी भएको ज8मा रकमको जोड ले,नुपछ�  ।

१६

भु^ानीको Yयहोरा लेिखएको हरफभ?दा तल रहेर उ^ भु^ानीको Yयहोरा ले,नुपछ�  । यसमा कुन @योजनको लािग भु^ानी भएको हो सो को Yयहोरा ले,नुपछ�  र भु^ानी हWने रकम 
H अंकमा र अiरेपी पछािड रकम अiरमा ले,नुपद�छ ।

महल ५ मा भु^ानी चेकबाट भएमा चेकको नं. ले,नुपछ�  अथवा भु^ानी बqक xा?सफर भएमा बqक xा?सफर नं. ले,नुपछ�  र यिद भु^ानी नगदै भएको भए यस महलमा  नगद माZ 
ले,नुपछ�  ।

भु^ानी भपा�ई / रिसद िवhतुीय माbयमबाट जारी हWने भएमा ि@?ट ग2रएको िमित, ि@?ट गन!को नाम र ि@?ट कित पटक ग2रएको हो सो िववरण आउने Yयव"था गनु�पछ�  ।

खुद भुOानी रकमभुOानीको मा`यमभुOानी स�ब7धी िबवरण

ज�मा रकम 

िवल रकम कर कqी

यसले काया�लय�ारा ग2रएको भु^ानीको वैhता @दान ग2र @ापकले भु^ानी पाएको पc्ुयाइँ�  गद�छ । भु^ानी भएको @माण @ा` गनु�  यस फारमको मूल उ[े\य हो ।

सघं/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

भुOानीको रिसद/भपा�इ�

नेपाल सरकारको 

छाप

�देश/ �थानीय 

सरकारको छाप

म.ले.प.खा फारम नं: २०६
सािबकको फारम नं: NA
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बजेट उपशीष�क:…………… खाताको 2योजनः

मुल खाता शीष�क.................. खच�/राज"व/पे\कp/धराैटी/अ?य शीष�कः

िमित भौचर न ं कारोवार सकेंत नं कारोवारको िववरण डेिबट �ेिडट बाँकt कैिफयत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

बाँकt मौuदात

ज�मा

िमित…देिख… स�म

सघं/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

समूहगत / _यिOगत /सहायक खाता

नेपाल सरकारको 

छाप

�दशे/ �थानीय 

सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: २०७
सािबकको फारम नं: २२
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उAेBयः

फाराम भनC तDरकाः

१

२ बजेट उपशीष�कमा मलु शीष�क िभZ पन! आिथ�क संकेत तथा वगvकरण अनुसारका बजेट उपशीष�क नं. ले,नुपछ�  ।

३

४ खाताको @योजन शीष�कमा यसको @योजनको िववरण खुलाउनु पद�छ ।

५ खच�/राज"व/पे\कp/धराैटी/अ?य शीष�क मा सोको स8बि?धत शीष�कको नाम ले,नुपछ�  ।

६ महल १ मा कारोबारको िववरणको भौचर को िमित ले,नुपछ�  ।

७ महल २ मा कारोबार @िविc / लेखांकन भएको भौचर नं. ले,नुपछ�  ।

८ महल ३ मा स8बि?धत कारोबारको लेजरको (Counter part ledger) शीष�क ले,नुपछ�  ।

९ महल ४ मा लेजरको नाम ले,नुपछ�  ।

१०

११

१२ महल ७ मा डेिवट र ;ेिडटको खुद बाकँp रकम लेिख?छ ।

१३ महल ८ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत खुलाउनु पछ�  ।

१४

१५

१६ कैिफयत महलमा Yय^pगत पे\कpको हकमा िलनेको तीन प"ुते िववरण रा,नुपन!छ । 

महल ६ मा लेजरमा रकम घट्नुपन! भएमा यहा ँले,नुपछ�  । ज"तैः पे"कp फ�य�ट हWने र पे"कp घट्ने भएमा यस 
;ेिडट महलमा ले,नुपछ�  ।

बाकँp मौ�दात हरफमा @Lयेक कारोवारको @िवc पिछ बाकँp हWन आउने रकम ले,नु पन!छ ।

ज8मा हरफमा डेिबट महल र ;ेिडट महलको कुल ज8मा ले,नु पद�छ तर बाकँp महलको हकमा चािह ँअि?तम 
िमितको मौ�दातको रकम खुलाउनु पन!छ ।

यस खाता राज"व भए राज"वको नं., खच� भए खच� शीष�क नं., धरौटी भए धरौटी नं र दाियLव भए दाियLव नं. 
उ1लेख गररे सोही शीष�कलाई हWने गरी तयार ग2र?छ ।

मूल खाता शीष�कमा आिथ�क संकेत तथा वगvकरण अनुसार कुन मलु खाताको लािग यस सहायक खाता तयार ग2रदैँ 
छ , सो मूल खाता शीष�क नं. ले,नुपछ�  ।

महल ५ मा लेजरमा रकम बढ्नुपन! भएमा यहा ँले,नुपछ�  । ज"तैः पे"कp रकम िदइएको बखत पनुः पे"कp िदएमा सो 
रकम जोिडनुपछ�  र डेिवट महलमा ले,दै जानुपछ�  ।

काया�लयका िविभ?न @कारका कारोवारलाइ� अिभलेख गरी Yयवि"थत Hपमा रा,नुनै यस खाताको उदे\य हो । गोmारा भैाचरका आधारमा स8बA 
कारोवार अनुसारको खातामा अिभलेख गनु�पद�छ ।आ8दानी,खच�, राजm , पेि\क,धरौटी, ऋण र लगानी लगायतका अ?य कारोवारको एिककृत 
आिथ�क संकेत बिग�करण र �या,याका आधारमा रकम @िवcी गन� यो  खाता तयार ग2र?छ ।

51



बजेट उपशीष�क नं काय��कको नाम

खच� उप शीष�कको नामः २११११ २१११२ २११२१ २११२२ २११२३ २११३१ २११३२ २११३३ २११३४ २११३५ २११३६ २११३९ २११४१ २११४२ २११४९ …... अ7य शीष�क �मश

बजेट

पाDरwिमक 
कम�चरी

पाDरwिमक 
पदािधकारी

पोशाक खाhा7न
औषधी 
उपचार 

खच�

:थानीय 
भ�ा

महगंी 
भ�ा

िफ4ड भ�ा
कम�चारी बठैक 

भ�्

कम�चारी 
2ो�साहन 

तथा 
पुर:कार

बदैेिशक 
भ�ा

अ7य 
भ�ा

पदािधका
री बठैक 

भ�ा

पदािधकारी 
अ7य सुिबधा

पदािधका
री अ7य 

भ�ा (आिथ�क संकेत तथा 
बगzकरणका सब ैशीष�कह{)

"वीकृत आिथ�क बष�को िविनयोजन 

"वीकृत आिथ�क बष�को थप बजेट िविनयोजन 

रकमा?तर बाट थप/घट रकम

]ोता?तर बाट  थप/घट

ज�मा कायम भएको बजेट

िमित भौचर नं संकेत नं िववरण ज�मा 

िनकासा

अिघ1लो मिहना स8मको िनकासा

ज�म िनकासा

खच� 

अिघ1लो मिहना स8मको खच�

ज�मा खच�

बजेट बाँिक

पनु�ः यो फाराम बजेट िव�ेषण, काया�?वयन र खच� िनय?Zणमा सा?दिभ�क र उपयोगी रहेकोले सैAाि?तक Hपले सम�मा यथावत रािखएको छ । तर यो फारामको आकार धेरै चौडा भएकोले काया�लयमा @योग हWने खच� शीष�कमाZ ि@?ट गनु�पन! देिख?छ ।

उAेBयः

काया�लयले चालु तथा पुँिजगत खच�लाइ�  बजेट �ारा िनय?Zण गन! उदे\यले यो फारम तयार ग2रएको हो । 

2थम 
ख|ड

िदतीय 
ख|ड

ततृीय 
ख~ड

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

बजेट खाता (Budget Sheet)

...साल.......मिहना

नेपाल सरकारको 

छाप

�देश/ �थानीय 

सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: २०८
सािबकको फारम नं: ८
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फारम भनC तDरकाः

१ यस बजेट खाता खच� शीष�कगत बजेट रकम, िनकासा रकम र खच� रकम लेिखने खाता हो । बजेट िविनयोजन, िनकासा र खच�को अव"था पGा लगाउन यो फारम @योग ग2र?छ ।

२ यस खाता @Lयेक मिहना तथा वािष�क Hपमा तयार ग2र?छ । असार मिहनाको लािग तयार ग2रएको यस खाताले वािष�क "वHप िद?छ । 

३ ...साल...मिहना भएको "थानमा कुन वष�  र कुन मिहनाको लािग यस खाता तयार ग2रदै ँछ सो मिहना र वष�  ले,नपुछ�  ।

४ काया�लय संकेत नं. मा काया�लयको संकेत नं ले,नपुछ�  । यसमा जनु काया�लयले यस खाता तयार गदrछ सोही काया�लयको संकेत नं. रा,नपुछ�  ।

५ यस खातामा बजेट, िनकासा र खच�का िववरणहH ;मशः @थम ख~ड, ि�तीय ख~ड र ततृीय ख~डमा पन! गरी रािखएका छन् । चालु तथा पूँजीगत खच� शीष�कहHलाई आव\यक महलहH थ�दै लैजानपुछ�  ।

६ @थम ख~डः बजेट रकम

६.१ "वीकृत आिथ�क वष�को िविनयोजन हरफमा तोिकएका खच� शीष�क अनसुार शHु िविनयोजन रकमहH रा,नपुछ�

६.२ "वीकृत आिथ�क वष�को थप बजेट िविनयोजन हरफमा पुरक बजेट वा अ?य त2रकाबाट थप बजेट @ा` भएमा खच� शीष�कहHमा पन! गरी रकम रा,नपुछ�  ।

६.३ रकमा?तरबाट थप/घट रकम  हरफमा खच� शीष�कगत रकमा?तरबाट थप वा घट रकम ले,नपुछ�  । यसमा घट रकम ले,दा ऋणाLमक (negative) रकम ले,नपुछ�  ।

६.४ nोता?तरबाट थप/घट हरफमा खच� शीष�कगत nोता?तरबाट थप वा घट भएमा सो रकम ले,नपुछ�  ।

६.५ ज8मा कायम भएको बजेट हरफमा खच� शीष�कगत शHु बजेट र सबै @कारका थप वा घट रकमको जोड ज8मा गररे ले,नपुछ�  ।

७ ि�तीय ख~डः िनकासा रकम

७.१ िनकासा रकमको @िविc गदा�  महलहHमा िमित, िनकासाको भौचर नं., खच�को संकेत नं., िववरणमा संकेतको नाम र ज8मा िनकासा रकम रा,नपुछ�  र सो पिछ माZ खच� शीष�कगत Hपमा चढाउनपुछ�  ।

७.२ िनकासा रकम ले,दा अिघ1लो मिहनास8मको ज8मा िनकासा हरफमा आिथ�क वष�  अनसुार अिघ1लो मिहनास8मको जोडज8मा िनकासा रकम खच� शीष�कगत Hपमा ले,नपुछ�  ।

७.३ सबै िनकासाहHको @िविc पिछ ज8मा िनकासा रकममा खच� शीष�कगत Hपमा जोड ज8मा गनु�पछ�  ।

८ ततृीय ख~डः खच� रकम

८.१ खच� रकम ले,दा अिघ1लो मिहनास8मको ज8मा खच� हरफमा आिथ�क वष�  अनसुार अिघ1लो मिहनास8मको जोडज8मा खच� रकम खच� शीष�कगत Hपमा ले,नपुछ�  ।

८.२ सबै खच�हHको @िविc पिछ ज8मा खच� रकममा खच� शीष�कगत Hपमा जोड ज8मा गनु�पछ�  ।

९ बजेट बाँकp हरफमा अि?तम बजेट रकमबाट ज8मा खच� रकम घटाएर बाँकp रकम ले,नपुछ�  ।
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बजेट उप शीष�क न:ं

कैिफयत

डेिबट �ेिडट डेिबट �ेिडट
चेक न�बर/िवhुतीय  

कारोवार सकंेत
बाकँt

खच� सकंेत 
न�बर

रकम �. िदइएको फिछ�एको
िज�मेवारी 
साDरएको

फिछ�एको डेिबट �ेिडट

१
२ ३ ४ ५ ६ ७ ८

९=(४+६)s
(५+७) १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८

नोटः महल नं ४, ६, ११, १६ ज8मा डेिवट

महल नं ५, ७, १७ ज8मा ;ेिडट

हालस�मको ज�मा

चालु आिथ�क वष�को 
पेBकt

गत िवगत आिथ�क 
वष�को पेBकt

िविवध

यो मिहनाको ज�मा

गत मिहनास�मको ज�मा

िमित भौचर न.ं िववरण

नगद मौuदात ब[क मौuदात बजेट खच�

.....  साल ..... मिहना

सघं/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

ब[क नगदी िकताब

नेपाल सरकारको छाप
�देश/ �थानीय 

सरकारको छाप

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

54



उAेBयः

फाराम भनC तDरकाः

१ बजेट उपशीष�क नं. मा आिथ�क संकेत तथा वगvकरण अनुसारको बजेट उपशीष�क नं. ले,नुपछ�  ।

२ महल १ मा भौचर राखेको िदनको िमित ले,नुपछ�  ।

३ महल २ मा भौचर नं. उ1लेख गनु�पछ�  ।

४ महल ३ मा भौचरमा भएको कारोबारको संिi` Yयहोरा ले,नुपछ�  ।

५ महल ४ मा नगद @ा` भएमा यस डेिवट महलमा ले,नुपछ�  ।

६ महल ५ मा महल ४ को नगद रकम बqक दािखला हWदँा वा अ?य कारणले तहबील नगद घट्ने भएमा यस महलमा ;ेिडट गनु�पछ�  ।

७ महल ६ मा बqकमा रकम ज8मा हWन आएमा यस डेिवट महलमा ले,नुपछ�  ।

८ महल ७ मा बqकमा ज8मा भएको रकम घट्ने ि;याकलाप वा कारोबार गरेमा यस ;ेिडट महलमा चढाउनुपछ�  ।

९ महल ८ मा बqकमा नगद ज8मा भएमा वा बqक माफ� त कुनै भु̂ ानी भएमा उ^ कारोबारको चेक नं. वा बqक िवhतुीय xा?सफर नं. ले,नुपछ�  ।

१० महल ९ मा बqक मौ�दातको डेिवट र ;ेिडट महलको खूद ज8मा रकम ले,नुपछ�  । महल नं ९=(४+६)s(५+७) ।

११ महल १० मा बजेट खच� हWदँा खच� लेिखने खच� शीष�क नं. ले,नुपछ�  ।

१२ महल ११ मा महल १० मा भएको खच� शीष�क नं. मा के कित रकम खच� भयो सो रकम ले,नुपछ�  ।

१३ महल १२ मा यस िमितस8म (महल १ मा चढाइएको िमितस8म)को चाल ुआिथ�क वष�मा िदइएको पे"कp रकम उ1लेख गनु�पछ�  ।

१४ महल १३ मा चाल ुआिथ�क वष�को पे"कp फ�य�ट भएमा यस महलमा ले,नुपछ�  ।

१५ महल १४ मा गत िवगत आिथ�क वष�को िज8मेवारी सा2रएको पे"कp रकम उ1लेख गनु�पछ�  ।

१६

१७ महल १६ र महल १७ मा अ?य िविवध शीष�कमा ;मशः डेिवट र ;ेिडट गन�को लािग @योग गनु�पछ�  ।

१८ महल १८ मा िववरणहH अhाविधक गन! ;ममा कुनै िमितको िववरणमा केही कैिफयत ले,नुपरेमा यस महललाई @योग गनु�पछ�  ।

१९ यो मिहनाको ज8मा हरफमा यस मिहनाको स8बि?धत महलहHमा ज8मा जोड रकम ले,नुपछ�  ।

२० गत मिहनास8मको ज8मा हरफमा गत मिहनास8मको स8बि?धत महलहHको ज8मा जोड रकम यहा ँसानु�पछ�  / ले,नुपछ�  ।

२१ हालस8मको ज8मा हरफमा यस मिहनाको ज8मा रकम र गत मिहनास8मको ज8मा रकम जोडेर ले,नुपछ�  ।

२२ यस बqक नगदी िकताब @Lयेक मिहनाको लािग तयार ग2र?छ ।

२३ महल ४, ६, ११ र १६ को ज8मा जोड रकम महल ५,७ र १७ को ज8मा जोड रकमसंग बराबर हWनुपछ�  ।

महल १५ मा गत िवगत आिथ�क वष�को िज8मेवारी सा2रएको पे"कp यस आिथ�क वष�मा फ�य�ट ग2रएमा यस महलमा ले,नुपछ�  । िज8मेवारी सा2रएको रकमबाट फ�यौट भएको रकम क�ा गदा�  बाकँp भएको अङ्क फ�यौट हWन बाकँp पे\कp 
भ?ने Yयहोरा अवगत हW?छ ।

िनकाएमा @ा` बqक िहसाब र नाफा रकमको िहसाब रा,नु यस अिभलेखको उ[े\य हे । बजेट खच�, नगद, बैक मौ�दात  तथा पे\कp स8ब?धी िबवरण र पे\कp समायोजनको िब"तृत जानकारी उपल�ध गराउने र कारोवारको अंकगिणतीय भूल स�चाउने 
र तंत् स8व?धी िनय?Zण रा,ने उद\ेयले यो फारामको तजु�मा ग2रएको हो ।
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बजटे उपशीष�क नं............... आिथ�क वष�ः................

बजटे उपशीष�कको नाम...........

खच�/िव�ीय 
संकेत नं

खच�/िव�ीय संकेतको 
नाम

अि7तम 
बजटे

यस मिहना 
स�मको 
िनकासा

गत मिहना 
स�मको खच�

यस 
मिहनाको

 खच�

यस मिहना 
स�मको खच�

पेBकt पेBकt बाहके 
खच� रकम

बाँकt बजटे

१ २ ३ ४ ५ ६ ७=(५+६) ८ ९=(७s८) १०=(३s७)

कुल ज8मा

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

तयार गन!को द"तखतः @मािणत गन!को द"तखतः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

उAेBयः

अि?तम बजेटको तलुना ( %@ितशतमा )

आविधक खच�को िववरण @ितवेदन गनु� , िनकायहHमा वािष�क बजेट अनसुार भएका बजेट, खच� र िनकासाको अिभलेख बजेट रा,न र  बजेट िनय?Zण गन� यो 
फाराम @योग ग2र?छ  यस @ितवेदनको उ[े\य हो ।

.......साल......मिहना

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

खच�को फाँटबारी

म.ले.प.फारम नं: २१०
सािबकको फारम नं: १३
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फाराम भनC तDरकाः

१ यस फाराम @Lयेक मिहनाको अ?यमा तयार ग2र?छ ।

२ यस फाराम एउटा बजेट उपशीष�कको लािग एउटा फाराम रािख?छ ।

३ यस फाराममा काया�लयमा भएगरकेा सबै खच� संकेत राखेर तयार ग2र?छ ।

४ यस फाटँबारी तयार गदा�  शHुमा ....साल...मिहनामा चाल ुवष� र तयार ग2रएको मिहनाको नाम ले,नपुछ�  ।

५

६ बजेट उपशीष�क नं. मा आिथ�क संकेत तथा वगvकरण अनसुारको यस िनकायको बजेट उपशीष�क नं. ले,नपुछ�  ।

७ बजेट उपशीष�क नं. मा जनु िनकायको लेिखएको हो सोही िनकायको नाम ले,नपुछ�  ।

८

९ महल २ मा महल १ मा खच� शीष�क नं. लेिखएकाको नाम ले,नपुछ�  ।

१० महल ३ मा खच� शीष�कमा रहेको ज8मा बजेट रकम ले,नपुछ�  ।

११ महल ४ मा यस मिहनास8मको िनकासा ले,नपुछ�  ।

१२ महल ५ मा गत मिहना (लगGै पिछ1लो मिहना) स8मको खच� शीष�कहHको रकम ले,नपुछ�  ।

१३ महल ६ मा यस मिहनामा माZ भएको खच�को रकम रा,नपुछ�  ।

१४ महल ७ मा गत मिहनास8मको र यस मिहनाको खच� (महल ५ र महल ६) को जोड ज8मा गनु�पछ�  ।

१५ महल ८ मा खच� शीष�कमा पे"कp रकम भएको भए सो पे"कp रकम ले,नपुछ�  ।

१६ महल ९ मा महल ७ को ज8मा खच� रकमबाट महल ८ को पे"कp रकम घटाउँदा बाकँp हWने रकम ले,नपुछ�  ।

१७ महल १० मा ज8मा बजेट महल ३ बाट ज8मा खच� महल ७ को रकम घटाई हWन आउने बाकँp रकम ले,नपुछ�  ।

१८ कुल ज8मा भ?ने हरफमा रकम हWने महलहHको जोड ज8मा गनु�पछ�  ।

१९

२०

२१ तयार गन! तथा @मािणत गन!ले नाम, दजा�  र िमित खलुाई ह"ताiर गनु�पछ�  ।

२२ यस फाराम असार मिहनाको तयार पारमेा यसले परु ैवष�भरीको नै आिथ�क िववरण िद?छ ।

आिथ�क वष�को ठाउँमा चाल ुआिथ�क वष� अथा�त जनु आिथ�क वष�को लािग यस फाटँबारी तयार ग2रएको हो सो आिथ�क वष� ले,नपुछ�  ।

महल १ मा खच� शीष�क नं. ले,नपुछ�  । यसमा जनु जनु शीष�कमा कारोबार भएको हW?छ सोही खच� शीष�क माZ यस महलमा लेिख?छन् ।

मािथ महल ८ मा खच� शीष�क अनसुारको पे"कp रकम दखेाउन नसिकएमा ज8मा फ�य�ट हWन बाकँp रकम भनेर दखेाउनपुछ�  र पे"कp 
बाहेकको ज8मा वा"तिवक खच� रकम कित हो सो पे"कp बाहेकको खच� रकम ले,नपुछ�  ।

अि?तम बजेटको तलुाना ( %@ितशतमा ) भ?ने हरफमा कुल ज8मा हरफमा ज8मा बजेट रकमको कित कित @ितशत रकम खच� भयो सो 
उ1लेख गनु�पछ�  ।
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आिथ�क वष�ः

बजेट उप शीष�क नं र नामः

रकम

फ�यौटको 
अि7तम �याद रकम

फ�यौटको 
अि7तम �याद

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४=(८+११) १५=(१०+१३) १६=१४+१५ १६

१. पदािधकारी । कम�चारी 

ज8मा

२. िनमा�ण Yयवसायी / �याि^गत

ज8मा

३. @िततपZ पे\कp 

ज8मा

४. स"ंथागत पे\कp 

ज8मा

५. अ?य.....

ज8मा

कुल ज�मा    (१+२+३+४+५)

तयार गन!को द"तखतःs ............... पेश गन!को द"तखतःs ............... @मािणत गन!को द"तखतःs ...............

दजा�ः s ................... दजा�ः s ................... दजा�ः s ...................

िमित: s ……………………. िमित: s ……………………. िमित: s …………………….

गत आ.ब.को

कैिफयत

�याद ननाघेको 

�याद नाघेको

�याद ननाघेको

�याद नाघेको

�याद ननाघेको ज�मा

कुल ज�मा पेBकt

काया�लय कोड न.ं:

पेBकt 
िलएको 
िमित

संघ/ 2दशे / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

फ�य�ट गन� बाकंt पेBकtको मा:केबारी 

..............साल.........मिहना

�याद नाघेको
कम�चारी 
भए पद

पेBकt 
संकेत नं

खच� 
उपशीष�क नंपेBकtको िववरण

गोPारा 
भौचर नं

पेBकt िलन े_यOt, 
फम� वा क�पनीको 

नाम

चालु आ.ब.को 

म.ले.प.फारम नं: २११
सािबकको फारम नं: १४
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उAेBयः

फाराम भनC तDरकाः

१ यस फाराम @Lयेक मिहनाको लािग तयार ग2र?छ ।

२ ....साल...मिहना लेखेको ठाउमँा कुन साल (वष�) र कुन मिहनाको लािग यस मा"केबारी तयार ग2रदँै छ सो उ1लेख गनु�पछ�  ।

३ आिथ�क वष� भ?ने ठाउमँा कुन आिथ�क वष�को लािग यस मा"केबारी बनाइएको हो सो ले,नपुछ�  ।

४ बजेट उपशीष�क नं र नाम मा आिथ�क सकंेत तथा वगvकरण अनसुारको बजेट उपशीष�क नं. र नाम ले,नपुछ�  ।

५ महल १ मा पे"कp िलएको िमित ले,नपुछ�  ।

६ महल २ मा पे"कpको @िविc कित नं. भौचरमा लेिखएको छ सो गोmारा भौचर नं. ले,नपुछ�  ।

७ महल ३ मा पे"कp कम�चारी, पदािधकारी, ठेकेदार वा स"ंथागत पे"कp के हो सो को िववरण ले,नपुछ�  

८ महल ४ मा पे"कp िलने Yयि^, फम� वा क8पनीको नाम ले,नपुछ�  ।

९ महल ५ मा कम�चारी पे"कp भएमा सो कम�चारीको पद ले,नपुछ�  ।

१० महल ६ मा पे"कpको सकंेत नं. ले,नपुछ�  ।

११ महल ७ मा कुन खच� शीष�कमा पे"कp िदइएको हो सो खच� उपशीष�क नं. ले,नपुछ�  ।

१२ महल ८ मा चाल ुआय वष�को 8याद ननाघेको पे"कp रकम ले,नपुछ�  ।

१३ महल ९ मा चाल ुआय वष�को 8याद ननाघेको पे"कp फ�य�ट गनु�पन! िमित ले,नपुछ�  ।

१४ महल १० मा चाल ुआय वष�को 8याद नाघेको पे"कp रकम ले,नपुछ�  ।

१५ महल ११ मा गत िवगत आय वष�को 8याद ननाघेको पे"कp रकम ले,नपुछ�  ।

१६ महल १२ मा गत िवगत आय वष�को 8याद ननाघेको पे"कp फ�य�टको अि?तम ले,नपुछ�  ।

१७ महल १३ मा गत िवगत आय वष�को 8याद नाघेको पे"कp रकम ले,नपुछ�  ।

१८ महल १४ मा 8याद ननाघेको कुल ज8मा पे"कp रकम ले,नपुछ�  । यसमा महल ८ र महल ११ को जोड ज8मा ले,नपुछ�  ।

१९ महल १५ मा 8याद नाघेको कुल ज8मा पे"कp रकम ले,नपुछ�  । यसमा महल १० र महल १३ को जोड ज8मा ले,नपुछ�  ।

२० महल १६ मा महल नं १४ र१५ को जोड ग2र ज8मा रकम उ1लेख गनु�पछ�  ।

२१ महल १७ मा पे"कp रकममा केही कैिफयत भएमा उ1लेख गनु�पछ�  ।

२२ यस फाराममा कम�चारी पे"कpको जोड ज8मा, िनमा�ण पे"कpको जोड ज8मा, @िततपZ पे"कpको जोड ज8मा, स"ंथागत पे"कpको जोड ज8मा तथा अ?य पे"कpको जोड ज8मा अलlगै अलlगै गनु�पछ�  ।

२३ कुल ज8मा हरफमा @Lयेक ज8मा हरफको स8पूण� जोड गनु�पछ�  ।

२४ तयार गन!को, पेश गन!को तथा सदर गन!को नाम, दजा�   र िमित लेखेर ह"ताiर गनु�पछ�  ।

पे\कpको अविधक िववरण @ितवेदन गनु� , अि�म भु̂ ानी गरेको कम�चारी, ठेकेदार, @ितत पZ तथा स"ंथागत पे\कp रकमको @ितवेदन गन! िनकायको पे\कp भु̂ ानी तथा पे\कp  फछ�ट  @णालीमा िनय?Zण रा,ने यसको उदे\य हो । 
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क ]"ेता अनसुारको मौ�दात H: ........................

ख जोड्ने

(ज"तैः ]"ेतामा भु̂ ानी जनाइ�एको तर बqकबाट भु̂ ानी हWन बाकँp, साथै अव"यकता अनसुार कारण थ�ने)

�. सं. िमित
चेक नं./ब[क भौचर नं/िवhुतीय 

कारोवार संकेत नं
िववरण रकम

१ २ ३ ४ ५

ज8मा .............................

ग घटाउने 

(ज"तैः ]"ेतामा आ8दानी जनाइ� बqक ज8मा गन! पठाइ�एको तर ज8मा हWन बाकँp, साथै अव"यकता अनसुार कारण थ�ने)

�. सं. िमित
चेक नं./ब[क भौचर नं/िवhुतीय 

कारोवार संकेत नं
िववरण रकम

१ २ ३ ४ ५

ज8मा ..........................

घ कायम ह�ने ब[कको मौuदात (क+ख-ग) { .........................

ङ बqक "टेटमे?ट अनसुारको मौ�दात रकम H ................................

बqक नाम 

खाता नं

च  फरक रकम H (घsङ) ................................

( फरक रकमको पc्ुयाइ�)

पेश गनCको ह:ताYरः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

साल….. मिहना…..गते

:वीकृत गनCको ह:ताYरः

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

बकै िहसाब िमलान िववरण

नेपाल सरकारको 

छाप
�देश/ �थानीय 

सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: २१२
सािबकको फारम नं: १५
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उAेBयः

फाराम भनC तDरका

१ यस फाराम @Lयेक मिहनाको लािग तयार गनु�पछ�  ।

२ साल र मिहना ले,ने "थानमा कुन वष� र कुन मिहनाको लािग तयार ग2रएको हो सो ले,नपुछ�  ।

३ "क" हरफमा n"ेता अनसुारको बqक मौ�दातको रकम उ1लेख गनु�पछ�  ।

४

५

६

७

८ "घ" हरफमा "क" अनसुारको रकममा "ख" अनसुारको रकम जोडेर "ग" अनसुारको रकम घटाउनपुद�छ ।

९

१० च हरफमा घ हरफ र ङ हरफ बीचको फरक रकम उ1लेख गनु�पछ�  । 

११ च हरफमा कुनै रकम देिखएमा सो को पc्ुयाइ ले,नपुछ�  ।

१२ पेस गन!को र "वीकृत गन!को कम�चारीको नाम, पद र िमित लेखेर ह"ताiर गनु�पछ�  ।

१३ TSA लागू भएका िनकायमा कोष तथा लेखा िनय?Zक काया�लय बाहेक अ?यले @योग गन� नपन� ।

"ङ" हरफमा बqक अनसुार भएको वा"तिवक रकम ले,नपुछ�  । बqक िहसाब िमलान पूण� Hपको र सबै िववरण @िविc भएको अव"थामा "घ" 
हरफको रकम र "ङ" हरफको रकम एकआपसमा िभडेको हW?छ ।

बqक खातामा सोझै दािखला भएको तर काया�लयको बqक नगदी खाता पानामा नचढाएँको रकमको िमित, चेक र अ?य िबवरण र रकम "ख" 
हरफ अ?तग�तको तोिकएबमोिजमको "थानमा उ1लेख गनु�पछ�  ।काया�लयले भु̂ ानीको लागी चेक जारी ग2रसकेको तर बqकबाट भु̂ ानी भइ� नसकेको रकमको िमित, चेक नं., भौचर नं., भु̂ ानी आदेश, 
िववरण र रकम "ख" हरफ अ?तग�तको तोिकएबमोिजमको "थानमा उ1लेख गनु�पछ�बैकबाट भु̂ ानी भएको तर काया�लयको बqक नगदी िकताबमा चढाउन छुटेको रकम "ग" हरफ अ?तग�तको तोिकएबमोिजमको "थानमा 
उ1लेख गनु�पछ�  ।

"ख" र "ग" मा उ1लेख ग2रएको सबै महल सधै @योग हW?छन् भ?ने हWदैन यसको आव\यकता अनHुप @योग गनु� पद�छ ।

बqक िहसाब िववरण बqक िहसाबको मौ�दात सगं n"ेता अनसुार बाकँp मौ�दात िमलान गन� तयार ग2रने िववरण हो । यो @Lयेक मिहना तयार गरी 
तालुक िनकायमा खच�को फाटँबारी साथ पठाउन ुपद�छ । बqक िहसाब रकम एिकन गन� ।
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"रकम H मा"

तह Sोत TयहोनC 
सं:था

2कार (नगद/ऋण 
/अनुदान)

भुOानी िविध थप घट

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११= (८+९-१० १२ १३ १४=(११-१३) १५

बजेट उपशीष�क १ (चालु)

बजेट उपशीष�क १को ज�मा

बजेट उपशीष�क २ (पुँजीगत)

बजेट उपशीष�क २को ज�मा

बजेट उपशीष�क �मश...

बजेट उपशीष�क �मश...को ज�मा

ज�मा

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

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

बजेट 
उपशीष�क

फ�य�ट ह�न बाँकt पेBकt 

पेBकt कटाइ� खच� 

अि7तम 
बजेट

िनकासा ज�मा खच� गत बष�को खच�

संशोधन /रकमा7तर/wोता7तर 
बाट पुरक समेत**

Sोतको

खच� संकेत िववरण
शु{ बजेट / 
अि]तयारी*

बाँकt बजेट

आ.व./अवधी...................को 

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

खच� शीष�कगत बजेट र खच�को िव�ीय िबवरण

नेपाल सरकारको 

छाप
�दशे/ �थानीय 

सरकारको छाप

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

62



पेश गन!ः

ह"ताiरः

नामः

दजा�ः

नोटः बजेट शीष�कगत खच�को के��ीय िव�ीय िववरण यही ढाँचा �योग गरी तयार गन� सिकनेछ ।

उAेBयः

फारम भनC तDरकाः

१

२ @ितवAताको अिभलेख खाताबाट स8ब?धीत nोतको रकम स8बि?धत महलमा चढाउन ुपद�छ ।

३

४ महल १ मा आिथ�क सकंेत तथा वगvकरण अनसुारको बजेट उपशीष�क न.ं ले,नपुछ�  ।

५ महल २ मा खच� लेिखएको खच� शीष�क न.ं ले,नपुछ�  ।

६ महल ३ मा खच� सकंेतको नाम ले,नपुछ�  ।

७ महल ४ मा खच� रकमको nोतको तह ले,नपुछ�  । तह भ?नाले सघंीय सरकार, @देश सरकार र "थानीय सरकारलाई बझुाउछँ ।

८ महल ५ मा दात ृिनकायको नाम ले,नपुछ�  । ज"तैः नेपाल सरकार, यू.एस. एड, ई.यू, ए.िड.िब, आिद

९ महल ६ मा nोतको @कार ले,नपुछ�  । ज"तैः नगद, ऋण, अनदुान, समानीकरण अनदुान, समपूरक अनदुान, आिद ।

१० महल ७ मा nोत रकमको भु̂ ानी िविध ले,नपुछ�  । यसमा नगद, सोधभना�, सोझैभु̂ ानी, आिद लेिख?छ ।

११ महल ८ मा शHु बजेट रकम कित हो सो ले,नपुछ�  ।

१२ महल ९ मा परुक बजेट, रकमा?तर तथा nोता?तरबाट थप भएको बजेट रकम ले,नपुछ�  ।

१३ महल १० मा रकमा?तर तथा nोता?तरबाट घटाइएको घट भएको बजेट रकम ले,नपुछ�  ।

१४ महल ११ मा महल ८ र महल ९ जोडेर महल १० घटाइएपिछको ज8मा बजेट रकम ले,नपुछ�  ।

१५ महल १२ मा ज8मा िनकासा भएको रकम ले,नपुछ�  ।

१६ महल १३ मा खच� शीष�कगत तथा nोतगत ज8मा खच� रकम ले,नपुछ�  ।

१७ महल १४ मा महल ११ को ज8मा बजेट रकमबाट महल १३ को ज8मा खच� रकम घटाउदँा बाकँp रहने रकम ले,नपुछ�  ।

१८ महल १५ मा गत बष�को खच� रकम ले,नपुद�छ ।

१९ ज8मा हरफमा बजेट उपशीष�कहHको ज8मा जोड रकम ले,नपुछ�  ।

२० फ�य�ट हWन बाकँp पे"कp हरफमा सो तोिकएको अविधको पे"कp रकम उ1लेख गनु�पछ�  ।

२१ पे"कp कटाई खच� हरफमा पे"कp कटाई बाकँp कित खच� हो सो रकम ले,नपुछ�  ।

२२ मािथका सबै िववरण भरीसकेपिछ पेस गन!को नाम, पद र िमित लेखेर ह"ताiर गनु�पछ�  ।

एक भ?दा बढी nोत भएको खच�को हकमा nोतगत ;मश िबवरण थ�दै जान ुपद�छ । ज"तै २२५२२ काय�;म खच�मा नेपाल सरकार, सोधभना� हWने बैदेिशक अनदुान रहेछन ्भने २२५२२ लाइ� दइु� पटक लेिख दातागत रकम रा,न ुपद�छ ।

यस आिथ�क िववरण @Lयेक वष�को लािग तयार ग2र?छ । तर आव\यकता भएमा एक आिथ�क वष�भ?दा कम अविधको पिन तयार हWनसXछ । परुै वष�को लािग तयार भएमा कुन आय वष� हो सो ले,नपुछ�  । यिद एक आिथ�क वष�भ?दा कम 
अविधको भएमा सो अविध उ1लेख गनु�पछ�  ।

@Lयेक खच� उपशीष�कगत खच�को ज8मा खच� @ितबेदन गन� साथै यसै ढाचँा @योग गरी @Lयेक बजेट उपशीष�कको खच� @ितवेदन गन! । यसले एिककृत िवGीय िववरण तयारी साथै स?तलुन परीiणको पcुयाइ�को गन! ।
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बजेट मलु शीष�क नं

काया�लय / आयोजनाको नामः

आयोजना रहेको "थान "रकम H मा"

2कार भुOानी िविध थप घट

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८= (५+६-७) ९ १० ११=(८-१०) १२

दात ृिनकाय १ खच� संकेत

खच� संकेत

खच� संकेत

दातृ िनकाय १को ज�मा

दात ृिनकाय २ खच� संकेत

खच� संकेत

खच� संकेत

दातृ िनकाय २ को ज�मा

दात ृिनकाय ;मश... खच� संकेत

खच� संकेत

खच� संकेत

दातृ िनकाय �मश... को ज�मा

ज�मा

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

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

पेश गन!ः

पे\कp कटाइ� खच� 

िनकासा ज�मा खच�

फ�य�ट ह�न बाँकt पेBकt 

दातृ िनकाय खच� सकंेत
Sोतको

शु{ बजेट
सशंोधन /रकमा7तर/wोता7तर बाट

अि7तम बजेट गत बष�को खच�बाँकt बजेट

आ.ब...................को 

सघं/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

दातृ िनकायगत बजेट र खच�को आिथ�क िबवरण

म.ले.प.फारम नं: २१४
सािबकको फारम नं: २०८
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ह"ताiरः

नामः

दजा�ः

उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१

२ @ितवAताको अिभलेख खाताबाट स8ब?धीत nोतको रकम स8बि?धत महलमा चढाउनु पद�छ ।

३ यस फाराम @Lयेक वष�को लािग तयार ग2र?छ । यस फारामबाट कुन दात ृिनकायबाट कित रकम कुन शीष�कको लािग @ा` भयो भ?ने जानकारी िम1छ ।

४ आ.व. भनेको ठाउमँा चालु आय वष� अथा�त जनु आिथ�क वष�को लािग यो आिथ�क िववरण तयार ग2रन लागेको हो सो आय वष� ले,नुपछ�  ।

५ बजेट मलु शीष�क

६ काया�लय/आयोजनाको नाम मा जनु काया�लय वा आयोजनाको लािग यस िववरण तयार हWने हो सो काया�लय वा आयोजनाको नाम ले,नुपछ�  ।

७ आयोजना रहेको "थान मा आयोजनाको ठेगाना ले,नुपछ�  ।

८ महल १ मा दात ृिनकायको नाम ले,नुपछ�  ।

९ महल २ मा महल १ को दात ृिनकायबाट कुन कुन खच� शीष�कमा रकमहH खच� हW?छन् उ^ खच� शीष�क नं. ले,नुपछ�  ।

१० महल ३ मा दात ृिनकायले @दान गन! nोतको @कार अनुदान, ऋण वा नगद के हो सो उ1लेख गनु�पछ�  ।

११ महल ४ मा भु̂ ानी िविध नगद, सोधभना�, सोझै भु̂ ानी, आिद मbये कZ हो सो उ1लेख गनु�पछ�  ।

१२ महल ५ मा िविनयोजनको शुH बजेट रकम उ1लेख गनु�पछ�  ।

१३ महल ६ मा पुरक बजेट, रकमा?तर तथा nोता?तरबाट थप बजेटको रकम रा,नुपछ�  ।

१४ महल ७ मा रकमा?तर तथा nोता?तरबाट घट हWने रकम ले,नुपछ�  ।

१५ महल ८ मा महल ५ को शुH बजेट र महल ६ को थप बजेट जोडेर महल ७ को  रकम घटाउदँा बाकँp रहने रकम ले,नुपछ�  ।

१६ महल ९ मा िनकासा भएको ज8मा रकम ले,नुपछ�  ।

१७ महल १० मा ज8मा खच� भएको रकम ले,नुपछ�  ।

१८ महल ११  महल ८ को ज8मा बजेट रकमबाट महल १० को ज8मा खच� रकम घटाउदँा बाकँp रहने रकमलाई बजेट बाकँp भनेर दखेाउनुपछ�  ।

१९ महल १२ मा गत बष�को खच� रकम ले,ने ।

२० एउटा दात ृिनकायको िववरण रािखसकेपिछ अक� दात ृिनकायको िववरण रा,नुपछ�  र यसैगरी अक� दात ृिनकाय ले,द ैजानुपछ�  ।

२१ दात ृिनकाय जित बढ्द ैजा?छन् Lयित हरफमा बढ्ने गरी दात ृिनकायको नाम र िववरण थ�द ैजानुपछ�  ।

एक भ?दा बढी nोत भएको खच�को हकमा nोतगत ;मश िबवरण थ�द ैजानु पद�छ । ज"तै २२५२२ काय�;म खच�मा नेपाल सरकार, सोधभना� हWने बैदिेशक अनुदान रहेछन् भने 
२२५२२ लाइ� दइु� पटक लेिख दातागत रकम रा,नु पद�छ ।

नेपाल सरकारको nोत, बैदिेशक nोत, अनुदान, ऋण समेत समावेश भएको चालु, पूजँीगत, िबGीय बजेटको सुH बािष�क बजेट, अि?तम बजेट, िनकासा, @ितबAता, खच� र बाकँpको िबवरण तयार गन� यो फारम तयार ग2रएको हो ।
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२२ ज8मा हरफमा सबै दात ृिनकायको जोड ज8मा रकम रा,नुपछ�  ।

२३ फ�य�ट हWन बाकँp पे\कp मा ज8मा हरफभ?दा मिुन फ�य�ट हWन बाकँp पे"कp रकम ले,नुपछ�  ।

२४ पे\कp कटाइ� खच� मा ज8मा खच� रकमबाट फ�य�ट हWन बाकँp रकम घटाई बाकँp रहने रकमलाई ले,नुपछ�  ।
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रकम H हजारमा "०००"

िववरण संकेत नं शु{ मौuदात चालु 
आ.ब.को 
2ाZी

ज�मा चालु आ.ब.को 
भुOानी

wे:ता 
अनुसारको 
मौuदात

ब[कले 
देखाएको 
मौuदात

फरक फरक 
पना�को 
कारण

अि7तम मौuदात म`ये 
िनकाय िनयि7<त रकम

१ २ ३ ४ ५=३+४ ६ ७=५s६ ८ ९ १० ११

सघं /@देश /"थानीय सिंचत कोष

आकि"मक कोष

धरौटी खाता

प2रयोजना ( िबषेश) खाता*

िविवध कोष. १

िविवध कोष. २

िविवध कोष. ३

अ?य 

यस आ.ब.को ज�मा

गत आ.ब.को

गत िबगत आ.ब.को

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

महालेखा िनय?Zक / @देशलेखा िनय?Zक सिचब महालेखापरीiक

महालेखा /@देशलेखा  िनय?Zक काया�लय अथ� म?Zालय / आिथ�क मािमला तथा योजना म?Zालय महालेखा परीiकको काया�लय

िमितः

उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१

२ यो फारम कोषहHको सिंi` िववरण िदने उAे\यले तयार ग2रएको हो । स8वि?धत कोषहHको फारम भन! त2रकामा यो फारम िनरभ�र हW?छ ।

यस फारमले सबै कोषहHको एकमुc िववरण @"तुत गद�छ । फारम भन! त2रका एिककृत आिथ�क िबवरण सरह रहनेछ । यसका अनुसचुी तथा खुलासा समेत 
तयार गनु�  पद�छ ।

सघं/ 2देश/ :थानीय तह
सरकारी कोषको 2ािZ र भुOानीको एिककृत बािष�क 2ितबेदन

आ.ब...................

सरकारी कोषहHको अव"था @ितवेदन गन!, नेपाल सरकारको िबिभ?न कोषखाता हWने हWदँा सबै कोषहHको एिककृत एिककृत अव"था यिकन गन� यो िबवरण तयार ग2र?छ । यो 
फारम स8बि?धत सरकारले General Government तहमा  तयार गनु�  पद�छ ।  नेपालको संिबधानले �यव"था गर ेअनसुार सरकारको आिथ�क िबवरण एकै ठाउमँा राखी 
नेपालको साव�जिनक िबGीय ि"थितलाइ�  यस @ितवेदन माफ� त @"ततु गन� खोिजएको हो ।

म.ले.प.फारम नं: २१५
सािबकको फारम नं: NA
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तह
Sोत 

TयहोनC 
सं:था

2कार 
(नगद/ऋण 
/अनुदान)

भुOानी 
िविध

बजेटमा समावेश 
भएको

बजेटमा समावेश 
नभएको

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

बजेट उपशीष�क १

बजेट उपशीष�क १को ज8मा

बजेट उपशीष�क २

बजेट उपशीष�क २को ज8मा

बजेट उपशीष�क .....

बजेट उपशीष�क ......को ज8मा

उAेBयः

संघ/ 2देश/ :थानीय तह

सोझ ै भुOानी तथा तेSो पY भुOानी अिभलेख खाता
आ.ब...................

बजेट 
उपशीष�क

खच� संकेत िववरण

Sोतको सोझ ैभुOानी रकम

तेSो पYबाट 
भएको भुOानी

बजेटमा समावेश 
भएमा बजेट रकम

2ितब3ता रकम

खच�को सोझै भु̂ ानी तथा  तेnो पi भु̂ ानी रकमको अिभलेख गरी िनय?Zण गन! र  @ितवेदन गन� सहज पयुा�उने उद\ेय रहेको छ । 

ज�मा खच� कैिफयत

म.ले.प.फारम नं: २१६
सािबकको फारम नं: NA
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फारम भन! त2रकाः

१

२ महल २मा  खच� संकेन उ1लेख गन! ।

३ महल ३ मा भु̂ ानी स8ब?धी िबवरण उ1लेख गनु�पछ�  ।

४

५ बजेटमा समावेश भएको ज8मा रकम महल ८ मा ले,नपुछ�  र खच� हWने रकम बजेट बािहरको भएमा महल ९ मा उ^ @ितबAता रकम खलुाउन ुपद�छ ।

६  सोझै भु̂ ानी भएको रकम बजेटमा समावेश भएको ख~डमा महल १० मा उ1लेख गन! Lय"तै गैर बजेट अ?तग�तको भु̂ ानी भए महल ११ मा उ1लेख गनु�  पद�छ । 

७ तेnो पiबाट भएको भु̂ ानी स8ब?धी रकम महल १२ मा समावेश गनु�  पद�छ । 

८ सोझै भु̂ ानी रकम र तेnो पiबाट भएको भु̂ ानीको उपयु̂  महलको जोडज8मा खच�लाइ�  महल १३ मा उ1लेख गनु�पछ�  । 

९ सोझै भु̂ ानी र तेnो पiबाट भएको भु̂ ानी स8ब?धी थप आव\यक कुरा खलुाउन ुपन! भए कैिफयत जनाउन ुपद�छ । 

१० सोझै तथ  तेnो पiबाट भएको भु̂ ानीको  @Lयेक बजेट उपशीष�कगत अिभलेखको लािग  माथीको @कृया अपनाउन ुपद�छ ।

सोझै भु̂ ानी तथा तेnो पi भु̂ ानी काया�लयको िबिभ?न बजेट उपशीष�कमा हWने हWदँा बजेट उपशीष�क महल १ उ1लेख गरी रकमो जोड स8बि?धत महलको उपयु̂  हरफमा उ1लेख गनु�  पद�छ ।

भु̂ ानी ग2रएको रकम कुन र क"तो nोत बाट �यहो2रएको हो सो को उ11ख महल ४, ५,६ र ७ मा उ1लेख गनु�पछ�  । यसमा ;मश nोतको तह, दात ृिनकाय, nोतको @कार भु̂ ानी िबिध उ1लेख गनु�  पद�छ ।
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काया�लय संकेत नं:

 स�वि7धत िनकायले 
2ितवेदन गन�

 अ7य िनकायले 2ितवेदन गनC 
खच� / अनुदान

ज�मा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

ज�मा

पेश गनCको द:तखतः :वीकृत गनC द:तखतः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

ह:ताYरः ह:ताYरः

िमितः िमितः

उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१ काया�लयक संकेत नं सुH ख~डमा उ1लेख ग2र, महल १ मा कुन अ?तर सरकारी काया�लयको िहसाव मलान गनु� पन!हो सो खलुाउन ुपद�छ । 

२ कारोवारको बजेट उपशीष�क नं र  कारोवार भएको काया�लयको नाम महल २ र ३ मा ;मश उ1लेख गनु� पद�छ । 

३ महल ४ मा खच� उपशीष�क उ1लेख ग2र कारोवार रकमलाइ� महल ५ मा रा,न ुपद�छ । 

४ अ?तर सरकारी कारोवार आिथ�क िबवरणमा समावेश हWने/नहWने उ^ छनोट  महल ६ मा गनु� पद�छ । 

५ कारोवारलाइ� एिककृत Hपमा समावेश गनु� पन!मा Lय"तो समावेश भएको छ छैन महल ७ मा खलुाउन ुपद�छ । 

६ अ?तर सरकारी कारोवार स8ब?धी अ?य जानकारी रा,न ुपदा� कैिफयत जनाइ� अि?तम महलमा उ1लेख गन� सिक?छ । 

आिथ�क बष�ः..........

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

 म7<ालय / िवभाग / काया�लय

िनकायगत खच� तथा अनुदानको बािष�क िववरण

(Inter governmental transactions)

अ?तर सरकारी कारोवारको एिककृत आिथ�क िबवरण तयार गदा� उिह रकम दोहोरो लेखांकन नहोस भ?ने �िcकोणले यो फारम तज�समा ग2रएको हो । यस फारमले अ?तर सरकारी (Inter 
governmental transaction )कारोबार पिहचान गन� म[त गद�छ ।

कैिफयत काय�लयको संकेत (कोड)  2ाZ गनC काया�लयको नाम  बजेट उपिशष�क न. खच� शीष�क

खच� रकम

म.ले.प.फारम नं: २१७
सािबकको फारम नं: NA
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आ.व.

काया�लय सकेंत न:ं

�.स.ं
समायोजन 
िमित

बजेट उपशीष�क आिथ�क सकेंत भौचर न.ं Sोत िविध
समायोजन गDरने 
आिथ�क सकेंत

डेिवट 
रकम

�ेिडट रकम
समायोजन 
स�ब7धी कारण

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

पेश गन!को सहीः @मािणत गन!को सहीः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

उAेBयः

फाराम भन! त2रकाः

१ महल नं १मा ;म सं,या ;मश ले,नपुद�छ 

२ आिथ�क बष� समाि` पिछ  स8बि?धत कारोवारको लेखांकन गनु�  पदा�  महल २ मा उ^ लेखाकंन ग2रएको गोmारा भौचरको िमित उ1लेख गन! ।

३ महल नं ३ मा स8बिYध बजेट उपशीष�क, महल न. ४ मा आिथ�क संकेत नं ;मश ले,नपुद�छ ।

४ समायोजन ग2रएको भौच। नं महल ५ मा उ1लेख गनु�  पद�छ 

५ समायोजन ग2रएको कारोवार िबवरण महल ६ र ७ मा nोतको िववरण र भु̂ ानी िविध ले,नपुद�छ 

६ महल ९ र १० मा कारोवारको @कृती अनHुप डेिबट हWने हो वा ;ेिडट हWने हो सोही अनHुप रकम चढाउनँ ुपद�छ ।

७ अि?तम महल ११ मा समायोजन गनु�का कारण र पc्ुयाइ�  उ1लेख गनु�  पद�छ ।

आिथ�क बष�को िहसाब ब?द ग2रसकेपिछ िवितसकेको िमितको कारोवार @िवcी गन� निम1ने हWदँा आ.व.को अ?Lयमा पिहचान ग2रएका कारोवार िववरण चढाउनँ यो फारम @योग ग2र?छ । 
समयोजना कारोवारको अिभलेख गन! । लेखा तथा िवGीय िबवरणमा समायोजन गनु�को आधार पcुाउने, िवGीय िबवरण र काया�लयको पूण� िज8मेवारीमा आधा2रत हWने ।

सघं/2देश/:थानीय तह

म7<ालय / िवभाग / काया�लय

आिथ�क बष� समाZी पिछ बािष�क कारोवार समायोजन फारम

(Events after balance sheet date.)

म.ले.प.फारम नं:२१८
सािबकको फारम नं: NA 
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काया�लय संकेत नं: िनDरYण गनC TयOtको नाम

सानो नगदीकोष िज�मेवारी िलने TयिOको नामः वा:तिवक नगद रहकेो

मिहनाः िनDरYण गरको िमित

िमितः खच� शीष�क िबवरण बील नं

2ािZ 
(डेिबट )

भुOानी 
(�िडट) बाँकt 2योजन

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ = ( ५ s ६) ८

गत मिहनाको अ1या

यस मिहनाको ज8मा

यस मिहना स8मको ज8मा

उपरो^ अनसुार सानो नगदी कोषबाट खच� भएको शोधभना�  िबवरण र बाकँp रहेको मौ�दात  ठीक रहेको @मािणत गद�छु ।

सानो नगदी कोष िज8मा िलनेको सहीः @मािणत गन!को सहीः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१

२ िन2रiण गदा�  बाकँp रहेको बा"तिबक रकम, िन2रiण गन! �याि^को नाम र िन2रiण िमित उ1लेख गनु�  पद�छ । 

३ काया�लये थप माग गरकेो रकम अंकमा र अiरमा उ1लेख गनु�  पद�छ । 

४ शीष�कगत खच� भएको रकम, िमित, िबवरण, बील न8बर , डेिवट, ;ेिडट रकम र @योजना खलुाउन ुपद�छ । 

५ मािसक कारोवारको कूल खच� सारांश, सानो नगदी कोष िज8मा िलने र @मािणत गन!को सही, नाम, दजा�  र िमित उ1लेख गनु� पद�छ । 

फारमको शHु ख~डमा सानो नगदी िज8मा िलने �यि^को नाम, सHु मौ�दात  रकम, मिहनामा थप भएको रकम, खच�भएर 
भु̂ ानी भएको रकम र अि?तम  बाकँp मौ�दात उ1लेख गनु�  पद�छ ।

संघ/2देश/:थानीय तह

म7<ालय / िवभाग / काया�लय

सानो नगदी कोषको िववरण

आिथ�क बष�..............साल ......मिहना

सानो नगदीकोष िज8मा िलने �यि^ले कोषबाट भू^ानी िदएको, शोधभना�  िलएको र बाकँp रकमको अिभलेख , लेखांकन  र @ितवेदन गन! काय� िनयि?Zत 
Hपमा  गन�का लािग र सानो नगदी कोषको अव"था उ1लेख गन! ।

म.ले.प.फारम नं:२१९
सािबकको फारम नं: १९३
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स.का १ आिथ�क बष�

बqकको नाम अविध

खाता नं

भौचर नं जारी िमितः चेक नं. भुOानी पाउनेको नाम चेक रकम मा7य अवधी कैिफयत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

पेश गनCको सहीः :वीकृत गनCको सहीः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१ महल १ मा खच� चढाइएको वा भु^ानी िदइएको भौचर नं. ले,नुपछ�  ।

२ महल २ मा चेक जारी गदा�को उ1लेख ग2रएको जारी िमित रा,नुपछ�  ।

३ चेक न8बर र भु^ानी पाउनेको नाम ;मश महल ३ र ४ मा उ1लेख गनु�  पद�छ । 

४ चेकको रकम र स8बि?धत चेकको मा?य अविध ;मश महल ५ र ६ मा उ1लेख गनु�  पद�छ । 

५ महल ७ मा साट्न बाकँp चेक स8ब?धी कुनै कुरा उ1लेख गनु�  परमेा सो उ1लेख गनु�पद�छ ।

६ िबवरण तयार गर ेपिछ पेश गन! र "वीकृत गन! दबैुको नाम, दजा�, ह"ताiर र िमित उ1लेख गनु�पद�छ । 

@ितवेदन अविधको समा`ी पिछ सटही बाकंp चेकको िबवरण तयार ग2र स8बि?धत बqकलाइ� भु^ानी िदनको लािग जानकारी िदने । भु^ानी हWन बाकँp चेकको िववरण 
रा,न ।

सघं/ 2देश / :थानीय तह 
............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

सटही ह�न बाँकt चेकको िबवरण

म.ले.प.फारम नं: २२०
सािबकको फारम नं:NA
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बजेट उपशीष�क नं आिथ�क बष�
दािय�व सृजना 

भएको िमित
कारोबार 
सकंेत न*ं

खच� उपशीष�क काय��मको नाम कारोबारको सिंYZ 
Tयहोरा

भुOानी पाउनेको नाम भुOानी िदन बांकt 
रकम

भुOानी बाँकt रहनुको कारण

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

ज�मा

उपरोO _यहोरा ठीक छ भनी 

तयार गन!को सहीः काया�लय @मुख/@मािणत गन!को सहीः कोष तथा लेखा िनय?Zक @मुखको सहीः
िमितः िमितः िमितः

उAेBयः

फारम भनC तDरका

१ दाियLव सजृना भएको पिहलो महलमा ठेXका प�ा स8झौता वा के भई दाियLव सजृना भएको हो सो िमित रा,न ुपछ�  । 

२ कैिफयत महलमा यसलाई पcुयाईँ गन! िववरण फाइल न8बर य"तै जो चािहने Yयहोरा ले,न ुपछ�  ।

३ भु̂ ानी पाउनेको महलमा भु̂ ानी पाउने सिहतको Yयहोरा ले,न ुपछ�  ।

४ बजेट उपशीष�कमा कुन बजेट रकमिभZको दाियLव हो सो ले,न ुपछ�  ।

५ भु̂ ानी िदन बाकँp रकममा भु̂ ानी िदन ुपन! रकम ले,न ुपछ�  ।

काया�लयमा दािखल भैसकेको मालसामानको मोल वा उपल�ध भैसकेका सेवा वापत भु̂ ानी िदन बाकँp रकम वा स8प?न हWन लागेको वा भैसकेका काय�को िदन बाकँp रकम  आिद य"तै 
दाियLव िसजृ�ना भइ�  सकेका  रकमह¡ यसमा भ2र?छ  ।

भुOानी िदन बाँकtको खाता तथा क�चाबारी

सघं/ 2देश / :थानीय तह 
............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

म.ले.प.फारम नं: २२१
सािबकको फारम नं:१८
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बजेट उपशीष�क न:ं आिथ�क बष�:

कारोवार  
िमित

कारोबार 
सकेंत नं

आिथ�क सकेंत :थायी 
लखेा नं

कारोबारको सिंYZ 
Tयहोरा

बुझाउने/भुOानी 
गनCको नाम

2ाZ गन� बाकँt 
रकम

बाकँt रहनुको 
कारण

भएको कारवाही

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

ज�मा

तयार गनCको द:तखतः- ................. :वीकृत गनCको द:तखतः- ……………….

दजा�ः- ............. दजा�ः - ……………………..

िमित: - …………….. िमितः - ……………………

उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१ सहायक खाता सरह यसमा िबवरण भ2र?छ । 

२ महल १ मा कारोबार भएको िमित ले,नपुछ�  ।

३ महल २ मा कारोबारको सकेंत न.ं ले,नपुछ ।

४ महल ३ मा @ा�य Yयि^ वा स"ंथाको "थायी लेखा न ंPAN Number ले,नपुद�छ ।

५ महल ४ मा आिथ�क सकेंत तथा बगvकरण र Yया,या अनसुारको आिथ�क सकेंत न.ं ले,नपुछ�  ।

६ महल ५ मा कारोबारको सिंi` Yयहोरा उ1लेख गनु�पछ�  ।

७ महल ६ मा भु̂ ानी गन! Yयि^को नाम ले,नपुछ�  ।

८ महल ७ मा @ा` गन� बाकँp रकम ले,नपुछ�  ।

९ महल ८ मा भु̂ ानी @ा` गन� बाकँp हWनकुो कारण ले,नपुछ�  ।

१० महल ९ मा उ^ बाकँp रहेको रकम उपर चािलएको कदम स8ब?धमा िववरण ले,नपुद�छ ।

११ ज8मा हरफमा रकमहHको जोड ज8मा गनु�पछ�  ।

१२ फाराम तयार गन! तथा "वीकृत गन!को नाम, पद र िमित लेखेर ह"ताiर गनु�पछ�  ।

@ा�य रकमलाइ� काया�लयले सहायक खाता नराखेको अव"थामा मािसक Hपमा कारोवार @ितवेदन गन� तयार ग2र?छ । @ा` हWनपुन! रकमको अव"थाको @ितवेदन गनु� ।

सघं/ 2दशे / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

  2ा�य रकम (Receviables) को िववरण

म.ले.प.फारम न:ं २२२
सािबकको फारम न:ंNA
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आदेश न.ं...........

कम�चारी सकेंत नं िमित.................

�मण गनC पदािधकारी वा कम�चारीको नामः

पदः

काया�लयः

�मण गनC :थान (िबदेश भए मलुुक र शहर खुलाउने)

�मणको उदेBयः

�मण गनC अविधः ..................देिख ................स�म

�मण गनC साधनः काय�लयको साव�जिनक भाडाको

�मण िनिम� माग गरकेो पेBकt रकम

�मण स�ब7धी  अ7य आवBयक िववरण

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

�मण गनC पदािधकारी �मण :वीकृत गनC पदािधकारी 

िमितः िमित

=============================================================================

2शासन शाखाले भनC

हािजरी खातामा जनाएको िमित

जनाउने कम�चारीको द"तखत

उAेBयः

फाराम भन! त2रकाः

१ ¢मण आदशे भदा�  अ?तरदिेशय वा अ?तराि£xय के हो खुलाउने ।

२ ¢मण गन! कम�चारीको नाम पद र ठेगाना खु1ने िववरण भन!  ।

३ पे\कp िलए/निलएको उ1लेख गन! । यिद पे\कp िलएको भए रकम उ1लेख गन! । 

पदािधकारी तथा कम�चारीको ¢मणलाइ�  िनय?Zण तथा "वीकृत गन! , ¢मणको @योजन, @योग हWने साधन तथा पे\कp समेत खुलाइ�  
बजेट तय गन! मु,य उ[े\यले यो फाराम िबकास ग2रएको छ ।

सघं/ 2देश / :थानीय तह 
............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:
अ7तरदेशीय / अ7तराि�aय �मण आदेश 

म.ले.प.फारम नं:२२३ 
सािबकको फारम नं:३
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नामः

पद: न�थी रिसद िबल आिदको सं]याः �मण आदेश िस न.ं............ सँग स�वि7धत

कम�चारी संकेत नं �मणको उदेBयः �मण 2ितवदेन दता� न:ं 

काया�लयः

कम�चारीको :थायी ठेगानाः

�मण �मण 

:थान िमित :थान िमित साधन खच� िदन दर ज�मा िबवरण ज�मा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३

ज�मा

१. ¢मण खच� (महल ८ को ज8मा H ) "वीकृत ¢मण आदेश नं. .......िमित.........

२. दैिनक भGा  (महल ११ को ज8मा H ) पेश भएको �यहोरा ठीक छ झ�ुा ठहर े@चिलत

४. फुटकर खच� (महल १३ को ज8मा H ) काननु बमोिजम सहने छु बझुाउने छु ि"वकृत रकमः

५ कुल ज8मा (महल १४ को ज8मा H ) ¢मण गन! कम�चारीको द"तखतः जांच गन! अिधकारीको द"तखतः "वीकृत गन! अिधकारीको द"तखतः

६. ¢मण पे\कp H . िमितः िमित िमितः

७ खदु भु̂ ानी पाउने रकम H.

दिैनक तथा �मण खच�को िबल

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

कुल ज�मा कैिफयत
देिख स�म दिैनक भ�ा फुटकर खच�

म.ले.प.फारम नं: २२४
सािबकको फारम नं:४
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उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१ शीष� भागमा काया�लयको नाम, ¢मण गन! कम�चारीको नाम,पद, ठेगाना उ1लेख गन! ।

२ ¢मणको उ[े\य मा कुन @योजनको लािग ¢मण गन� लािगएको हो सो उ1लेख गन! 

३ "थान देिख स8म भ?ने महलमा कुन ठाउ ँदेिख कुन ठाउ ँस8म जाने हो सो ठाउकँो नाम उ1लेख गन! साथै िमित पिन खलुाउने । 

४ ¢मण साधनको महलमा कुन साधन @योग गन! हो सो उ1लेख गन! यिद सरकारी सवारी साधन र भाडामा िलएको साधन भए सवारी साधन नं. समेत उ1लेख गन! । 

५ ¢मण खच�को महलमा सरकारी साधन @योग गरकेो भए ¢मण खच� ले,न िम1दैन । साव�जिनक यातायात तथा भाडाको साधन भए लागत अनसुार रकम उ1लेख गन! ।

६ दैिनक भGाको महलमा पद तथा ]ेणी अनसुार कानून वमोिजम पाउने पन! रकम उ1लेख गन! 

७ फुटकर खच�को महलमा सामा?य खच� ज"तै 2रXसा ट्याXसी आिद @योग गरवेापत को रकम उ1लेख गन! ।

८ अ?य िववरण फाराममा उ1लेिखत िनद!शानसुार गन! 

कम�चारीको तथा पधािधकारीहHको ¢मण खच�लाइ�  यथाथ�Hपमा पेश गन! र Lयसको िनय?Zण गन! उदे�े यो फाराम तयार ग2रएको छ।
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काया�लय कोड नं:

स?तलुन िबवरण िमितः काया�लय सकेंत तथा नाम ....१
दोहोरो कारोबार 
हटाउने ज�मा

खच�/राज:व/ अ7य 
शीष�क

िववरण स�बि7धत फारम नं डेिबट �ेिडट डेिबट डेिबट �ेिडट

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

१०००० राजP तथा अनुदान

१११११ एकलौटी फम� तथा TयिOगत आयमा ला\ने कर

११११२ पाDरwिमक कर

११११३ पूँजीगत लाभ कर (TयिOगत, एकलौटी फम�)

१११२१ िनकायको मुनाफामा ला\ने कर (सरकारी स:ंथान)

१११२२ िनकायको मुनाफामा ला\ने कर (पि_लक िलिमटेड क�पनी)

१११२३ िनकायको मुनाफामा ला\ने कर (2ाइभेट िलिमटेड क�पनी)

१११२४ िनकायको मुनाफामा ला\ने कर (अ7य स:ंथा)

१११२५ पूँजीगत लाभ कर (िनकाय)

...... ;मश कारोबार अंक भएका अ?य शीष�कहH

२०००० खच�

२११११ तलव

२११३१ :थानीय भ�ा

२११३२ महंगी भGा

२११३३ िफ4ड भ�ा

२११३९ अ7य भ�ा

२११२१ पोशाक

२११२२ खाhा7न

२११२३ औषिध उपचार खच�

...... अ?य शीष�कहH

३०००० स�पती 

३१००० स8पती / पुँजीगत खच�

xxxxx स8पती / पुँजीगत खच�

३०००० दािय�व

३२००० िवितय स8पती

३३००० दाियLव

xxxxx अ?य शीष�कहH

ज8मा xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Below the line items

स8भािवत दाियLवः xxxxxx xxxxxx

जमानत ....अ?य xxxxxx xxxxxx

सघं/2देश/:थानीय तह

...........................................म7<ालय / िवभाग / काया�लय

स7तुलन पDरYण

२०... साल .....मिहना…. देिख २०... साल .....मिहना …..स8म

म.ले.प.फारम नं: २२५
सािबकको फारम नं: NA
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उAेBयः

फाराम भन! त2रकाः

१ िवGीय िववरण तयार गन! आधार फारम हो, यस फारमको तयारी प�ात आिथ�क िववरणहH तयार गनु�पद�छ ।

२ महल १ मा लेखांकन उपशीष�क उ1लेख गनु� पद�छ ।

३ महल १ मा उ1लेख गरकेो उपशीष�कको नाम महल २ मा रा,न ुपद�छ । 

४ काया�लयले तयार गरकेो सहायक खाताबाट आ.ब. अ?तको रकमलाइ� खाताको @कृती अनHुप बजेटमा समावेश भए नभएको यिकन गरी छुट्याइ�  डेिवट/ ;ेिडट  महलमा रा,न ुपद�छ । 

५ @Lयेक शीष�कको जोड ज8मा गरी अि?तम हरफमा रकम उ1लेख गनु� पद�छ । 

गिणितय शुAता पGा लगाउन काया�लयको आिथ�क कारोवारको शुAता सिुनि�त गन! । आधिुनक र @ोदभावी लेखा @णालीको लािग आधार उपल�ध गराउने । संभािवत 
दाियLवको, जमानतको खलुासा गन!, स8भािवत ]ोत बिहग�मन स8ब?धी जानकारी उपल�ध गराउन सं?तुलन परीiण तयार ग2र?छ ।
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संघ/2दशे/:थानीय तह

.................. म7<ालय / िवभाग / काया�लय

तलिव फाराम

......साल ......मिहना

तलब �ेड रकम भ�ा िबशेष अ7य स�चय अ7य...... ज�मा अनपुि:थत असाधारण अ7य...... अ7य कqी .......

भ�ा भ�ा कोष िबदा घर उपचार अ7य सा.सु.कर पाDरwिमक कर

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१

फारम तयर गरी पेश गन!को परुा सहीः ………….. भुOानी िदन ेकम�चारीको सही …………………..

दजा�ः………………… दजा� ………………………

िमितः……………….. िमित…………………. 

उAेBयः

फाराम भन! त2रकाः

१ @Lयेक काया�लयको @शासन वा मानव संसाधन िबभाग भए िबभागले आफु मातहतका कम�चारीको हािजरी रकेड�, अनपुि"तितको िबवरण, िबदाको िबवरण तयार गरी तलिव िबवरण तयारको लागी लेखामा पठाउन ुपद�छ । 

२ कम�चारीको दजा�  बमोिजम काया�लयले उपल�ध गराउने तलब, �ेड, भGा आिद कम�चारीको नाम र संकेत नं. बमोिजम रा,ने 

३ अव"थानसुार क�ीको िकिसम थ�न ुपरमेा थप गन� सिकने 

४ अ?य भGा महलमा एकभ?दा बढी िकिसमको भGा खच� हWने भएमा िकिसम िप�छे अङ्क रहने महल रा,न ुपद�छ । 

५ काया�लको सबै कम�चारीहHको ;मानसुार यसैमा नाम नामेसी लेखी जनु जनु कम�चारीले जे जित क�ी तथा पाउने हो सो स8बि?धत महलमा चढाउन ुपद�छ । 

६ कम�चारीलाइ� समयिभZ बुझाउन तथा िनजको खातमा ज8मा गन� नसिकएकमा सो रकम स8बि?धत खातामा आ8दानी बाbन ुपद�छ । 

७ यसरी िहसाबको जोड ज8मा िनकाली सकेपिछ यसमा तलब नबुझेको रकम पिछ तलब बुझाउदा अलगै भपा�इ�  गराउन ुपछ�  । 

कम�चरीको 
नाम

पान (PAN 
Number)

मािसक पाउन े

एकल/द�प�ी/अ
पाङग िलंग पद 

काय�लयगत कम�चरीको मािसक Hपमा तलव िहसाव तयार गन� सहज भइ�, कम�चारीको कर लगायत अ?य क�ीको िहसाब समेत समावेश गरी भपा�इ�  गन! उदे\यले यो फाराम तयार ग2रएको हो ।

ब[क खाता नं ब[कको नामखदु षाउन े द:तखत कैिफयत

मािसक कqी खदु 

कम�चारी स�चय 
कोष

सापटी कर 
कुल ज�मा

�.स.

िसट रोल 
न/ंसंकेत नं

म.ले.प.फारम नं:  २२६
सािबकको फारम नं:१०७
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कारोबार नं :

आदेश/ िनण�य  नं :

सरकारको तहः  संघ / @देश / "थानीय सरकारको तहः  संघ / @देश / "थानीय 

काया�लयः काया�लयः

@दान ग2रएको िमितः @ा` गरकेो  िमितः

2दान गनC काया�लय 2ाZ गनC काया�लय

कारोबारको िववरण कारोबारको िववरण

आिथ�क 
संकेत

उपशीष�क िववरण nोत nोतको @कार भु̂ ानी िविध काय�;म नं
आिथ�क 
संकेत

उपशीष�क िववरण nोत nोतको @कार भु̂ ानी िविध काय�;म नं

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०

ज8मा ज8मा

आव\यक िववरण तथा िनण�यः

पेश गन! : ……………………… "वीकृत गन! : ………………………

िमित : ……………………… िमित : ………………………

दजा� : ……………………… दजा� : ………………………

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

............... म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

अ7तर सरकारी कारोबार फारम

रकमसमायोजन 
ग2रने खाता

बैक खाता 
नं

रकम समायोजन 
ग2रने खाता

बैक खाता 
नं

नेपाल 

सरकारको 

छाप

�दशे/ �थानीय 

सरकारको छाप

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

फाराम भन! त2रकाः

१ अ?तर सरकारी कारोवारको @दान गन! र @ा` गन!  सरकारी तहले यो फाराम तयार गनु�  पद�छ । काया�लय भ?दा बािहर जाने कारोवार जनाउन यो फारम @योग गनु�पद�छ ।

२ अ?तर सरकारी कारोवारको सिजलै पिहचान हWनको लागी माथी उ1लेख महलमा उपयु̂  िबवरण रा,न ुपन! हW?छ । महल नं १ देिख १० स8म फारम उठाउने काया�लयले भन! र महल नं ११ देिख २० स8म @ा` गन! काया�लयले भनु�पद�छ ।

३ कारोवारको लागी िनद!शन भएमा िनद!शन नं. रा,न ु पद�छ । 

४ कारोवार हWने दवुै काया�लयको िववरण ले,ने ।

५ कारोवारको िववरण @Lयेक काया�लयले आफु स8बि?धत महल महल १ देिख १० वा महल ११ देिख २० मा  ;मश आिथ�क संकेत,  nोत,  काय�;म नं,  बqक खाता र समायोजन ग2रने खाता आदी @cसंग ख1ुने गरी भनु�  पद�छ । 

६ फारमलाइ� पेश गन! र ि"वकृत गन! दबुैको दजा� र ह"ताiर गन! र यसकै आधारमा भौचर तयार गनु�  पद�छ । 

७ थप कुनै िनद!शन वा िववरण भए उ1लेख गनु�पद�छ।

अ?तर सरकारी कारोबार अिभलेख रा,न  यो फारम तयार ग2रएको हो । संघ /@देश /"थानीय तहले एक आपसमा गरकेो अ?तर सरकारी कारोवारको िब"£ततृ Hपमा पिहचान गरी लेखांकन र अिभलेख गन! nोत कागजातका Hपमा  रहेको छ । काया�लय बािहर जाने कारोबारहH गनु�परमेा यो 
फारम @योग गनु�पद�छ ।
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सरकारको संकेतः

सरकारको नामः

िमित गो.भौ.न. उपशीष�क आिथ�क संकेत नं िववरण डेिबट �ेिडट बाँकt

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

बाँकtः

ज�माः

पेश गनCको द:तखतः :वीकृत गनCको द:तखतः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१ शHु ख~डमा खाताको शीष�क र नाम उ1लेख गनु�  पद�छ । 

२ अ?तर सरकारी कारोवार अनसुार िमित र गोmारा भौचर न8बर महल १ र २ मा उ1लेख गनु�  पद�छ ।

३ महल ३ मा अ?तर सरकारी बजेट उपशvषक नं उ1लेख गन!

४ महल ४ मा अ?तर सरकारी कारोवारको आिथ�क संकेत नं उ1लेख गन!

५ महल ५ मा कारोवार स8ब?धी िबवरण उ1लेख गनु�  पद�छ । 

६  महल ६ र ७ माकारोवार रकम डेिबट र ;ेिडट हWन सXने भएकोले उपयु̂  महल छनोट गरी रकम उ1लेख गन!

७ अि?तम महल ८मा खाताको खूद रकम उ1लेख गनु�  पद�छ । 

संघ, @दशे, "थानीय तह बीचको कारोवारलाइ�  खातामा चढाउँने र उही रकमको दोहोरो लेखाङ्कनलाइ�  हटाउन यो फारम तजु�मा ग2रएको हो । 

संघ/ 2देश / :थानीय तह 

 म7<ालय / िवभाग / काया�लय

अ7तर सरकारी कारोबारको  खाता

आिथ�क बष�.............साल ..........मिहना

म.ले.प.फारम नं: २२८
सािबकको फारम नं:  २२
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िबभाuय कोष / एकल कर 2शासनको 2कार:

बाँडफाँड गDरएको सरकारको तह

 सघं…%  2देश..%  :थानीय..%

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३

ज�मा

तयार गनCको द:तखतः 2मािणत गनCको द:तखतः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

सघं/ 2देश / :थानीय तह 

 म7<ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय सकंेत नं

िवभाuय कोष/एकल कर 2शासन कारोबार (सकंलन तथा बाँडफाँड) को खाता

 िमित  भौचर नं  िव�ीय सकंेत  िव�ीय सकंेत िववरण  2ाZ रकम  ....%सेवा शु4क
 िवभाuय 

रकम
 बाँडफाँड भएको रकम  बाँडफाँड बाँकt रकम  कैिफयत

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

फारम भन! त2रकाः

१ यस फारम िवG आयोगले िनधा�रण तय गरकेो िवGीय nोत बाडँफाडँका आधारमा प2रवत�न गनु�पद�छ ।  आ8दानीको भु^ानी भएको हो या @ा` गरकेो हो सोही बमोिजम मािथका महलमा रकम चढाउनु पद�छ । 

२ @ितशत % िवG आयोगले तोके बमोिजम हWनेछ ।

३ महल न. १ र २ मा भौचरको िमित र सं,या ले,नुपद�छ ।

४ महल नं ३ र ४ मा आिथ�क संकेत नं र िववरण ले,नुपद�छ ।

५ महल नं५ मा @ा` भएको रकम ले,नुपद�छ ।

६ महल नं ६ देिख १० स8म @ा` भएको रकमको बाडँफाडँ िववरण तोिकएको दरमा ;मश ले,दै जानुपछ�  ।

७ महल ११ मा बाडँफाडँ भएको रकम र महल १२ बाडँफाडँ हWन बाकँp रकम उ1लेख गपद�छ ।

८ महल १२कैिफयत भएमा उ^ िववरण उ1लेख गन! ।

नेपालको संिवधान र अ?तर सरकारी िवG Yयव"थापन ऐन २०७४ अनुसार nोतको बाडँफाडको अिभलेख र पुितवेदन गन� साथै िवभा�य कोष लगायत, अ?य कोषहHको Yयव"थापनका गन� । िनकायमा ]ोत िबतरणको @ाि` तथा भु^ानी र ]ोतको मौ�दात एिकन गन! उदे\यले 
यो फारामको तजु�मा ग2रएको हो ।
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आिथ�क बष�ः..........

 अनुदान ऋण राज:व बाँडफाँड अ7य  अनुदान ऋण राज:व बाँडफाँड अ7य

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३=७s१२ १४

ज�मा

तयार गनCको द:तखतः 2मािणत गनCको द:तखतः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

फरक कारण

सघं/ 2देश / :थानीय तह 

 म7<ालय / िवभाग / काया�लय

अ7तर सरकारी कारोबारको एिककृत 2ितवेदन

 सरकारको सकंेत  सरकारको नाम
तयार गनC सरकारको wे:ता अनुसार

ज�मा

स�वि7धत अ7य तहका सरकारबाट 2ाZ िववरणका आधारमा

ज�मा

म.ले.प.फारम न:ं २३०
सािबकको फारम न:ं  NA
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उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१ काया�लय/सरकारको संकेत नं सHु ख~डमा उ1लेख ग2र, महल १ मा कुन अ?तर सरकारी काया�लयको िहसाव िमलान गनु�  पन!हो सो खलुाउन ुपद�छ । 

२ कारोवार भएको काया�लयको नाम महल २ मा उ1लेख गनु�  पद�छ । 

महल ३ देिख ६मा िववरण तयार गन! सरकारले आDनो nे"ता अनसुारको िववरणहH ;मश उ1लेख भए बमोिजम रा,ने ।

महल ७ मा ज8मा रकम महल ३ देिख ६ स8मको जोड ज8मा ले,ने ।

महल ८ देिख ११मा िववरण तयार ग2रएको सरकारको nे"ता अनसुारको िववरणहH ;मश उ1लेख भए बमोिजम रा,ने ।

महल १२ मा ज8मा रकम महल ८ देिख ११ स8मको जोड ज8मा ले,ने ।

महल १३ मा महल ७ र १२को फरक योगफल रा,ने

महल १४मा फरक पना�को कारण ले,ने ।

अ?तर सरकारी कारोवारको एिककृत आिथ�क िबवरण तयार गदा�  दोहोरो लेखांकन नहोस भ?ने �िcकोणले यो फारम िनमा�ण ग2रएको हो । अ?तर सरकारी कारोबारको एिककृत @ितवेदन गनु�  यस फारमको उ[े\य हो।
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संघ/@दशे/"थानीय तह

म?Zालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

आयोजना सि�यह�नु अिघ र अविध समाZी प�ातको खच�को पु:टयाइ 

आयोजना शीष�क न.:

अविध बजेट िववरण बजेट Yयव"था

�. स.ं
अनुदानबाट संचालनह�ने काय��मह�को 

िववरण
खच� शीष�क:

लागु गनC 
िनकाय

शु{ अविध अ7त अविध
काय��मको 
इकाइ� (क)

दर (ख) बजेट ग =(क*ख)
बजेटको 

wोत
wोतको 
2कार

िनकायको अंश अनुदानको अंश
अनुदानको 

अनुपात

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

आयोजना अिघको कारोबार िववरण

१ मलु काय�;म १

१.१ उप काय�;म १

१.१ उप काय�;म २

१.१ उप काय�;म ३

........

आयोजना पिछको कारोबार िववरण

१ मलु काय�;म १

१.१ उप काय�;म १

१.१ उप काय�;म २

१.१ उप काय�;म ३

........

ज8मा बजेट

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

काय�;म अिधकृत आयोजना @मखु

आयोजना आयोजना 

आ
यो

ज
ना

 अ
िघ

क
ो क

ार
ोब

ार
 िव

वर
ण

आ
यो

ज
ना

 प
िछ

क
ो क

ार
ोब

ार
 िव

वर
ण

थप पु:टयाइ तथा 
सत�ह{को संिYZ िववरण

म.ले.प.फारम नं:  २३२
सािबकको फारम नं:NA
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उAेBयः

फारम भन! त2रकाः

१ फारमलाइ� दइु�  ख~ड ( आयोजना अिघ र आयोजना पिछको कारोवार िबवरण)  मा िबभाजन ग2रएको छ । 

२ आयोजनाको अवधी अनसुार अिध वा पिछको कारोवार हो सोही अनसुार उपयु̂  ख~ड छनोट गनु�पद�छ । 

३ महल २ मा आयोजनाको काय�;म तथा गितिबिध  उ1लेख गनु�  पद�छ । 

४ कारोवारको  खच� शीष�क नं, आयोजना लाग ुगन! िनकाय, आयोजना सHु अवधी र अ?त अवधी ;मश  महल ३, ४ ,५ र ६ मा उ1लेख गनु�पछ�  । 

५ बजेट िबवरण अ?तग�त कारोवारको इकाइ�, प2रमाण र बजेट रकम ;मश महल ७, ८ र ९ मा उ1लेख गन! ।

६ बजेट �यव"था अ?तग�त बजेटको ]ोत, ]ोत @कार, िनकायको अंश, अनदुानको अंश र अनदुानको अनपुातलाइ� ;मश महल १०,११,१२, १३ र १४मा उ1लेख गन� । 

७ कारोवार स8ब?धी अ?य पcु्याइ� जनाउन ुपन! भएमा अि?तम महलमा जनाउन ुपद�छ । 

नेपाल सरकार ¦ारा संचािलत साथै दात ृिनकायको सहयोगमा संचािलत आयोजना, प2रयोजनामा अि�म रकम @ा`ी( retroactive financing) @कृितका आयोजना साथै अवधी थप (No cost extensionsNCE,) आयोजनाको अविध समा` भए प�ात हWने कारोवारको अिभलेख तथा @ितवेदन गन� ।
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उ�े�

दातृ 
नकाय �ारासंचा�लत साथै नेपाल सरकार �ारा संचा�लत एक वा ब� ब
ष� य प�रयोजनह"को #
तवेदनका लागी यो फारम तयार ग�रएको हो

सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग 
ववरण सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग 
ववरण सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग 
ववरण सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग 
ववरण ((((GoN Fund and GoN Reimburshible fundsGoN Fund and GoN Reimburshible fundsGoN Fund and GoN Reimburshible fundsGoN Fund and GoN Reimburshible funds ))))

आयोजनागत खच@को 
ववरण आयोजनागत खच@को 
ववरण आयोजनागत खच@को 
ववरण आयोजनागत खच@को 
ववरण ((((बजेट 
ववरणबजेट 
ववरणबजेट 
ववरणबजेट 
ववरण))))

दातृ 
नकायगत कोषको 
ववरणदातृ 
नकायगत कोषको 
ववरणदातृ 
नकायगत कोषको 
ववरणदातृ 
नकायगत कोषको 
ववरण

आयोजना लेखा सBCी लेखा अनुसूचीह"आयोजना लेखा सBCी लेखा अनुसूचीह"आयोजना लेखा सBCी लेखा अनुसूचीह"आयोजना लेखा सBCी लेखा अनुसूचीह"

आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा�सक 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा�सक 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा�सक 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा�सक 
ववरण

#
तवेदक 
नकायको नाम#
तवेदक 
नकायको नाम#
तवेदक 
नकायको नाम#
तवेदक 
नकायको नाम::::

आयोजनाको 
वIीय 
ववरणआयोजनाको 
वIीय 
ववरणआयोजनाको 
वIीय 
ववरणआयोजनाको 
वIीय 
ववरण
आआआआ. . . . वववव. . . . २०२०२०२०…………/..../..../..../....

संलO 
वIीय 
ववरणह"संलO 
वIीय 
ववरणह"संलO 
वIीय 
ववरणह"संलO 
वIीय 
ववरणह"
आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग वा
ष� क 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग वा
ष� क 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग वा
ष� क 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग वा
ष� क 
ववरण

म.ले.प.फारम नं:  २३१
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दातृ 
नकायको नामःदातृ 
नकायको नामःदातृ 
नकायको नामःदातृ 
नकायको नामः रकम "रकम "रकम "रकम "............................मामामामा

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६====४४४४++++५५५५

कककक. . . . नेपाल सरकारको )ोत नेपाल सरकारको )ोत नेपाल सरकारको )ोत नेपाल सरकारको )ोत ((((नेपालनेपालनेपालनेपाल/ / / / #देश#देश#देश#देश/ / / / Yानीय सरकारYानीय सरकारYानीय सरकारYानीय सरकार)))) १

सरकारको )ोत नगद /रकम

सरकारलाइ@ शोधभना@ �ने रकम

खखखख. . . . दातृ 
नकायको )ोतदातृ 
नकायको )ोतदातृ 
नकायको )ोतदातृ 
नकायको )ोत २

अनुदान

ऋण

ज^ा अ ज^ा अ ज^ा अ ज^ा अ = = = = ((((कककक++++खखखख))))

गगगग. . . . Yानीय संYा Yानीय संYा Yानीय संYा Yानीय संYा / / / / लाभ_ाही योगदानलाभ_ाही योगदानलाभ_ाही योगदानलाभ_ाही योगदान २

Yानीय संYा )ोत

FALSE

घघघघ. . . . अeअeअeअe

.........

ज^ा ज^ा ज^ा ज^ा १ १ १ १ ((((अअअअ++++गगगग++++घघघघ))))

२२२२. . . . रकम उपयोगको 
ववरणरकम उपयोगको 
ववरणरकम उपयोगको 
ववरणरकम उपयोगको 
ववरण ३३३३

(fटागोरी वा कgोनेh वा खच@ शीष@क)

१. fाटागोरी १............
२.............
३.............
४.............

ज^ा ज^ा ज^ा ज^ा २२२२

३३३३.  .  .  .  
व
नमय दरको समायोजन 
व
नमय दरको समायोजन 
व
नमय दरको समायोजन 
व
नमय दरको समायोजन ((((+/i+/i+/i+/i))))

ज^ा कोषको मौjात  ज^ा कोषको मौjात  ज^ा कोषको मौjात  ज^ा कोषको मौjात  [[[[((((११११iiii२२२२))))++++३३३३]]]]

४४४४. . . . मौjात पुmnाइँको 
ववरणमौjात पुmnाइँको 
ववरणमौjात पुmnाइँको 
ववरणमौjात पुmnाइँको 
ववरण
क. 
वशेष  (आयोजना )खाता मौjात (#ारpqक पेrsसtहत) 

(Designated Account)

ख. दातृ 
नकायको केyीय खाता (FCGO Accounts)
ग. |}ज न�ने खाताको मौjात (Unspent balance/Non 

Freeze/Miscellaneous account)

घ. नगद तथा बै�क मौjात

ङ. अe मौjात

ज^ाज^ाज^ाज^ा

आयोजना लेखा अनुसूचीह" १ दे�ख.... स^

……………………. ……………………. …………………….
तयार गन� आयोजनाको लेखा #मुख आयोजना #मुख
नाम नाम नाम 
�म
त �म
त �म
त

……………………. ……………………. …………………….
लेखा उIरदायी अ�धकृत महालेखा 
नय�क महालेखा परी�क
नाम नाम नाम 
�म
त �म
त �म
त

नोटः आयोजना लेखा अ�_ेजीमा तयार गन@ स|कने छ ।
यहाँ उ���खत ७ ओटा फारामबाहेक अe 
ववरणह" दातृ प�को आव�कताका आधारमा �ट�णीका "पमा थप गन@ स|कने छ ।

११११. . . . आयोजना लागतको )ोतआयोजना लागतको )ोतआयोजना लागतको )ोतआयोजना लागतको )ोत

आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग वा
ष� क 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग वा
ष� क 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग वा
ष� क 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग वा
ष� क 
ववरण

आयोजनाको नामआयोजनाको नामआयोजनाको नामआयोजनाको नाम

आयोजनाको संकेतआयोजनाको संकेतआयोजनाको संकेतआयोजनाको संकेत

....................................�म
त दे�ख�म
त दे�ख�म
त दे�ख�म
त दे�ख............................स^स^स^स^


ववरण
ववरण
ववरण
ववरण अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची गत आगत आगत आगत आ....वववव....कोकोकोको

गत गत गत गत 

आआआआ....वववव....................स^को स^को स^को स^को 

ज^ाज^ाज^ाज^ा

चालु आचालु आचालु आचालु आ....वववव....कोकोकोको
यस आयस आयस आयस आ....वववव...... ...... ...... ...... 

स^को ज^ास^को ज^ास^को ज^ास^को ज^ा

स�घ/ #देश / Yानीय तह 

............... म�ालय / 
वभाग / काया@लय

म.ले.प.फारम नं:  २३१
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दातृ 
नकायको नामःदातृ 
नकायको नामःदातृ 
नकायको नामःदातृ 
नकायको नामः रकम "रकम "रकम "रकम "............................ मामामामा

#थम चौमा�सक#थम चौमा�सक#थम चौमा�सक#थम चौमा�सक दो)ो चौमा�सकदो)ो चौमा�सकदो)ो चौमा�सकदो)ो चौमा�सक ते)ो चौमा�सकते)ो चौमा�सकते)ो चौमा�सकते)ो चौमा�सक ज^ाज^ाज^ाज^ा

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७====४४४४++++५५५५++++६६६६ ८८८८====३३३३++++७७७७

कककक. . . . नेपाल सरकारको )ोत नेपाल सरकारको )ोत नेपाल सरकारको )ोत नेपाल सरकारको )ोत ((((नेपालनेपालनेपालनेपाल/ / / / #देश#देश#देश#देश/ / / / Yानीय सरकारYानीय सरकारYानीय सरकारYानीय सरकार)))) १
सरकारको नगद )ोत/रकम
सरकारलाइ@ शोधभना@ �ने रकम

खखखख. . . . दातृ 
नकायको )ोतदातृ 
नकायको )ोतदातृ 
नकायको )ोतदातृ 
नकायको )ोत २
अनुदान
ऋण

ज^ा अ ज^ा अ ज^ा अ ज^ा अ = = = = ((((कककक++++खखखख))))

गगगग. . . . Yानीय संYा Yानीय संYा Yानीय संYा Yानीय संYा / / / / लाभ_ाही योगदानलाभ_ाही योगदानलाभ_ाही योगदानलाभ_ाही योगदान २
Yानीय संYा )ोत
लाभ_ाही योगदान

घघघघ. . . . अeअeअeअe
.........

ज^ा ज^ा ज^ा ज^ा १ १ १ १ ((((अअअअ++++गगगग++++घघघघ))))

२२२२. . . . रकम उपयोगको 
ववरणरकम उपयोगको 
ववरणरकम उपयोगको 
ववरणरकम उपयोगको 
ववरण ३३३३

(fटागोरी वा कgोनेh वा खच@ शीष@क)
१.............
२.............
३.............
४.............

ज^ा ज^ा ज^ा ज^ा २२२२

३३३३.  .  .  .  
व
नमय दरको समायोजन 
व
नमय दरको समायोजन 
व
नमय दरको समायोजन 
व
नमय दरको समायोजन ((((+/i+/i+/i+/i))))
ज^ा कोषको मौjात  ज^ा कोषको मौjात  ज^ा कोषको मौjात  ज^ा कोषको मौjात  [[[[((((११११iiii२२२२))))++++३३३३]]]]

४४४४. . . . मौjात पुmnाइँको 
ववरणमौjात पुmnाइँको 
ववरणमौjात पुmnाइँको 
ववरणमौjात पुmnाइँको 
ववरण
क. 
वशेष  (आयोजना )खाता मौjात (#ारpqक पे�s सtहत)
ग. 
वशेष  (आयोजना )खातामा शोधभना@ 
घ. दातृ 
नकायको केyीय खाता
ग. |}ज न�ने खाताको मौjात
ङ. नगद तथा बै�क मौjात
च. अe मौjात

ज^ाज^ाज^ाज^ा

आयोजना लेखा अनुसूचीह" १ दे�ख.... स^

……………………. ……………………. …………………….

तयार गन� आयोजनाको लेखा #मुख आयोजना #मुख

नाम नाम नाम 

�म
त �म
त �म
त

……………………. ……………………. …………………….

लेखा उIरदायी अ�धकृत महालेखा 
नय�क महालेखा परी�क

नाम नाम नाम 

�म
त �म
त �म
त

११११. . . . आयोजना लागतको )ोतआयोजना लागतको )ोतआयोजना लागतको )ोतआयोजना लागतको )ोत

आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा�सक 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा�सक 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा�सक 
ववरणआयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग चौमा�सक 
ववरण

आयोजनाको नामआयोजनाको नामआयोजनाको नामआयोजनाको नाम

आयोजनाको स�केतआयोजनाको स�केतआयोजनाको स�केतआयोजनाको स�केत

.................................... �म
त दे�ख�म
त दे�ख�म
त दे�ख�म
त दे�ख............................ स^स^स^स^


ववरण
ववरण
ववरण
ववरण अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची

गत गत गत गत 

आआआआ....वववव.................... स^को स^को स^को स^को 

ज^ाज^ाज^ाज^ा

यस आयस आयस आयस आ....वववव....कोकोकोको यस आयस आयस आयस आ....वववव...... ...... ...... ...... 

स^को ज^ास^को ज^ास^को ज^ास^को ज^ा

स�घ/ #देश / Yानीय तह 

............... म�ालय / 
वभाग / काया@लय
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% of GoN Financing% of GoN Financing% of GoN Financing% of GoN Financing
% of Donor Source Financing% of Donor Source Financing% of Donor Source Financing% of Donor Source Financing

अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची ११११

#थम #थम #थम #थम 

चौमा�सकचौमा�सकचौमा�सकचौमा�सक

दो)ो दो)ो दो)ो दो)ो 

चौमा�सकचौमा�सकचौमा�सकचौमा�सक

ते)ो ते)ो ते)ो ते)ो 

चौमा�सकचौमा�सकचौमा�सकचौमा�सक
ज^ाज^ाज^ाज^ा

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६====३३३३++++४४४४++++५५५५ ७७७७====२२२२++++६६६६

((((कककक))))    
नकासा
नकासा
नकासा
नकासा

सरकारको नगद )ोत/रकम (GoN Fund)

सरकारलाइ@ शोधभना@ �ने रकम (GoN Reimbursable Fund)

ज^ा ज^ा ज^ा ज^ा ((((कककक)))) iiii                                                iiii                            iiii                            

((((खखखख))))    घटाउनेघटाउनेघटाउनेघटाउने

खच@ �न बाँकs मौjात (Unspent balance GoN Fund) i             i       i        

दातृ 
नकाय खाताबाट स��त कोषमा �ा�फर (Reimburshed to GoN 

Central Account from donor accounts) i             i       i        


वशेष तथा इ�े� खाताबाट स��त कोषमा �ा�फर (Reimburshed to GoN 

Central Accounts from DA account ) i             i       i        

((((गगगग))))    )ोत समायोजन )ोत समायोजन )ोत समायोजन )ोत समायोजन ((((Source adjustmentSource adjustmentSource adjustmentSource adjustment ))))    ((((+/i+/i+/i+/i)))) i             i       i        

नेपाल सरकाबार दातृ वा दातृ 
नकायबाट नेपाल सरकार (GoN to donor, or 

Donor to GoN (e.g Tax, ineligible expenditure)

अनुदान बाट ऋण वा ऋण बाट अनुदान (Grant to Loan or Loan to Grant)

भु�ानी 
व�धको समायोजन (Mode of payment adjustment)

i             i       i        

((((घघघघ))))    अe भएमा मा�ैअe भएमा मा�ैअe भएमा मा�ैअe भएमा मा�ै........................ ((((if Anyif Anyif Anyif Any ))))

ज^ा ज^ा ज^ा ज^ा ((((खखखख++++गगगग++++घघघघ)))) iiii                                                iiii                            iiii                            

................................ सरकारको कोषबाट भएको ज^ा खच@ सरकारको कोषबाट भएको ज^ा खच@ सरकारको कोषबाट भएको ज^ा खच@ सरकारको कोषबाट भएको ज^ा खच@ ((((क क क क iiii((((खखखख++++गगगग++++घघघघ))))))))    iiii                                                iiii                            iiii                            

२२२२. . . . सरकारलाइ@ शोधभना@ #ा  �नुपन� खच@ रकम सरकारलाइ@ शोधभना@ #ा  �नुपन� खच@ रकम सरकारलाइ@ शोधभना@ #ा  �नुपन� खच@ रकम सरकारलाइ@ शोधभना@ #ा  �नुपन� खच@ रकम ((((GoN Reimburshible FundGoN Reimburshible FundGoN Reimburshible FundGoN Reimburshible Fund ))))

गत वष@ स^को सोधभना@ बाँकs रकम अ¡ा (Opening balance) i             i       i        

थपः यस वष@को सोधभना@ �ने गरी भएको खच@ (Reimbursable Fund release)

घटः यस बष@मा सोधभना@ ग�रएको रकम (Reimburshment/ Transfer)

थप/धटः सोधभना@ समायोजन (Adjustment) चालु बष@को

खूद सोधभना@ बाँकs रकम (GoN Reimbursable fund) i             i       i        

ज^ा ज^ा ज^ा ज^ा ((((घघघघ)))) i             i       i        

……………………. ……………………. …………………….

तयार गन� आयोजनाको लेखा #मुख आयोजना #मुख

नाम नाम नाम 

�म
त �म
त �म
त

१ १ १ १ . . . . सरकारको कोषको 
ववरण सरकारको कोषको 
ववरण सरकारको कोषको 
ववरण सरकारको कोषको 
ववरण ((((GoN FundGoN FundGoN FundGoN Fund ))))

गत आगत आगत आगत आ....वववव..... ..... ..... ..... 

स^को ज^ास^को ज^ास^को ज^ास^को ज^ा

यस आयस आयस आयस आ....वववव....कोकोकोको
यस आयस आयस आयस आ....वववव......  ......  ......  ......  

स^को ज^ास^को ज^ास^को ज^ास^को ज^ा

स�घ/ #देश / Yानीय तह 
............... म�ालय / 
वभाग / काया@लय

सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग 
ववरण सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग 
ववरण सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग 
ववरण सरकारको आयोजनागत रकमको )ोत र उपयोग 
ववरण ((((GoN Fund and GoN Reimburshible fundsGoN Fund and GoN Reimburshible fundsGoN Fund and GoN Reimburshible fundsGoN Fund and GoN Reimburshible funds ))))
.................................... �म
त दे�ख�म
त दे�ख�म
त दे�ख�म
त दे�ख............................स^स^स^स^
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अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची २२२२

बजेट 
नकासाबजेट 
नकासाबजेट 
नकासाबजेट 
नकासा खच@खच@खच@खच@

स�केतस�केतस�केतस�केत 
ववरण
ववरण
ववरण
ववरण दातृ 
नकायदातृ 
नकायदातृ 
नकायदातृ 
नकाय )ोतको |क�सम)ोतको |क�सम)ोतको |क�सम)ोतको |क�सम
गत अव�ध स^को गत अव�ध स^को गत अव�ध स^को गत अव�ध स^को 

ज^ा 
नकासाज^ा 
नकासाज^ा 
नकासाज^ा 
नकासा

यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको 


नकासा
नकासा
नकासा
नकासा

हाल स^को हाल स^को हाल स^को हाल स^को 


नकासा
नकासा
नकासा
नकासा

गत अव�ध स^को ज^ा गत अव�ध स^को ज^ा गत अव�ध स^को ज^ा गत अव�ध स^को ज^ा 

खच@खच@खच@खच@

यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको 

खच@खच@खच@खच@
हालस^को खच@हालस^को खच@हालस^को खच@हालस^को खच@

वा
ष� क बजेट वा
ष� क बजेट वा
ष� क बजेट वा
ष� क बजेट 

बाँकsबाँकsबाँकsबाँकs

स¢झौताअनुसार स¢झौताअनुसार स¢झौताअनुसार स¢झौताअनुसार 

बाँकsबाँकsबाँकsबाँकs

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२====१०१०१०१०++++११११११११ १३१३१३१३ १४१४१४१४ १५१५१५१५====१३१३१३१३++++१४१४१४१४ १६१६१६१६ १७१७१७१७====८८८८iiii१५१५१५१५

Category wise……..(Subtotal)Category wise……..(Subtotal)Category wise……..(Subtotal)Category wise……..(Subtotal)

Category wise……..(Subtotal)Category wise……..(Subtotal)Category wise……..(Subtotal)Category wise……..(Subtotal)

दातृ 
नकायको  ज^ादातृ 
नकायको  ज^ादातृ 
नकायको  ज^ादातृ 
नकायको  ज^ा

नेपाल सरकारको ज^ानेपाल सरकारको ज^ानेपाल सरकारको ज^ानेपाल सरकारको ज^ा

iiii                                                                                iiii                                                                        iiii                                                        iiii                                                                                                iiii                                                iiii                                                            

ज^ा पेrsज^ा पेrsज^ा पेrsज^ा पेrs

पेrsबाहेकको खच@पेrsबाहेकको खच@पेrsबाहेकको खच@पेrsबाहेकको खच@

……………………. ……………………. …………………….

तयार गन� आयोजनाको लेखा #मुख आयोजना #मुख

नाम नाम नाम 

�म
त �म
त �म
त


नकासा 
नकासा 
नकासा 
नकासा 


व�ध
व�ध
व�ध
व�ध

आयोजना आयोजना आयोजना आयोजना 

स¢झौता स¢झौता स¢झौता स¢झौता 

रकमरकमरकमरकम

वा
ष� क वा
ष� क वा
ष� क वा
ष� क 


व
नयोजन
व
नयोजन
व
नयोजन
व
नयोजन

बजेट बाँकsबजेट बाँकsबजेट बाँकsबजेट बाँकs

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

बजेट बजेट बजेट बजेट 

उपशीष@कउपशीष@कउपशीष@कउपशीष@क

काया@लय काया@लय काया@लय काया@लय 

स�केतस�केतस�केतस�केत

खच@ समुह खच@ समुह खच@ समुह खच@ समुह 

((((CATEGORYCATEGORYCATEGORYCATEGORY ))))

खच@ उपशीष@कखच@ उपशीष@कखच@ उपशीष@कखच@ उपशीष@क रकमको )ोतरकमको )ोतरकमको )ोतरकमको )ोत

स�घ/ #देश / Yानीय तह 
............... म�ालय / 
वभाग / काया@लय
आयोजनागत खच@को 
ववरण आयोजनागत खच@को 
ववरण आयोजनागत खच@को 
ववरण आयोजनागत खच@को 
ववरण ((((बजेट 
ववरणबजेट 
ववरणबजेट 
ववरणबजेट 
ववरण))))

.........�म
त दे�ख.......स^
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दातृ 
नकाय


नकासा 
व�ध

अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची ३३३३

fाटोगोरी fाटोगोरी fाटोगोरी fाटोगोरी ११११ fाटोगोरी fाटोगोरी fाटोगोरी fाटोगोरी २२२२ fाटोगोरी fाटोगोरी fाटोगोरी fाटोगोरी ३३३३ .................... नेपाली "नेपाली "नेपाली "नेपाली "
अमे�रकs डलर अमे�रकs डलर अमे�रकs डलर अमे�रकs डलर 

$$$$मामामामा
स¢झौता मु©ामास¢झौता मु©ामास¢झौता मु©ामास¢झौता मु©ामा

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१०

Withdrwal Application 1Withdrwal Application 1Withdrwal Application 1Withdrwal Application 1

Withdrwal Application 2Withdrwal Application 2Withdrwal Application 2Withdrwal Application 2

Withdrwal Application 3Withdrwal Application 3Withdrwal Application 3Withdrwal Application 3

………………………………………………………………

यस अविधको ज�मा

गत अविध स�मको ज�मा

हाल स�मको ज�मा

……………………. ……………………. …………………….

तयार गन� आयोजनाको लेखा �मखु आयोजना �मखु

नाम नाम नाम 

िमित िमित िमित

नोटः SOE Based सोधभना* ह,ने अव/थामा भनु*पन� फाराम


ववरण
ववरण
ववरण
ववरण कारोबार स�केतकारोबार स�केतकारोबार स�केतकारोबार स�केत
मू¡ाङकन �म
त मू¡ाङकन �म
त मू¡ाङकन �म
त मू¡ाङकन �म
त 

((((Value DateValue DateValue DateValue Date ))))

ज^ाज^ाज^ाज^ा

सङ्घ/ �दशे / /थानीय तह 
............... म89ालय / िवभाग / काया*लय

आयोजनागत खच�को िववरण 

.........िमित दिेख.......स:म
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अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची ४४४४

 खुद #ा
  खुद #ा
  खुद #ा
  खुद #ा
 

 कुल #ा
  रकम कुल #ा
  रकम कुल #ा
  रकम कुल #ा
  रकम  कुल |फता@ रकम कुल |फता@ रकम कुल |फता@ रकम कुल |फता@ रकम  कुल #ा
  रकम कुल #ा
  रकम कुल #ा
  रकम कुल #ा
  रकम  कुल |फता@ रकम कुल |फता@ रकम कुल |फता@ रकम कुल |फता@ रकम
 गत अव�धस^को  गत अव�धस^को  गत अव�धस^को  गत अव�धस^को 


नकासा
नकासा
नकासा
नकासा

 यस अव�धको  यस अव�धको  यस अव�धको  यस अव�धको 


नकासा
नकासा
नकासा
नकासा
 ज^ा 
नकासा ज^ा 
नकासा ज^ा 
नकासा ज^ा 
नकासा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९=(५i६)+(७i८) १० ११ १२=१०+११ १३=९i१२

1      दातृ 
नकाय १

2      दातृ 
नकाय २

3      दातृ 
नकाय ३

4      दातृ 
नकाय ४

5      दातृ 
नकाय ५

.. ……….

.. ……….

.. ……….

कककक ज^ा दातृ 
नकायज^ा दातृ 
नकायज^ा दातृ 
नकायज^ा दातृ 
नकाय iiii                                                                             i                    i                    i                    i   iiii                                                                                    iiii                                                                            iiii                                                                iiii                                                    iiii                                                            


व
नमय दर समायोजन

1      नेपाल सरकार

खखखख ज^ा नेपाल सरकारज^ा नेपाल सरकारज^ा नेपाल सरकारज^ा नेपाल सरकार iiii                                                            iiii                                                                               i                          i                          i                          i                        i                        i                        i                        i   iiii                                                                                i                   i                   i                   i                     i                     i                     i                     i   

ज^ा ज^ा ज^ा ज^ा ((((कककक++++खखखख)))) iiii                                                            iiii                                                        iiii                                                                                    iiii                                                                            iiii                                                                iiii                                                    iiii                                                            


ब
नमय लाभसtहतको कुल ज^ाः
ब
नमय लाभसtहतको कुल ज^ाः
ब
नमय लाभसtहतको कुल ज^ाः
ब
नमय लाभसtहतको कुल ज^ाः iiii                                                            

……………………. ……………………. …………………….

तयार गन� आयोजनाको लेखा �मखु आयोजना �मखु

नाम नाम नाम 

िमित िमित िमित

यस अव�धको #ा
  यस अव�धको #ा
  यस अव�धको #ा
  यस अव�धको #ा
  / / / / ((((|फता@|फता@|फता@|फता@)))) 
नकासा
नकासा
नकासा
नकासा////खच@खच@खच@खच@

 ज^ा मौjात ज^ा मौjात ज^ा मौjात ज^ा मौjात

स�घ/ #देश / Yानीय तह 
............... म�ालय / 
वभाग / काया@लय

दातृ 
नकायगत कोषको 
ववरणदातृ 
नकायगत कोषको 
ववरणदातृ 
नकायगत कोषको 
ववरणदातृ 
नकायगत कोषको 
ववरण
.........�म
त दे�ख.......स^

±±±±....संससंंसं.... )ोत)ोत)ोत)ोत
 भु�ानीको  भु�ानीको  भु�ानीको  भु�ानीको 

त�रकात�रकात�रकात�रका
#
तव²ता रकम#
तव²ता रकम#
तव²ता रकम#
तव²ता रकम

 गत अव�धस^को गत अव�धस^को गत अव�धस^को गत अव�धस^को
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कककक. . . . आयोजना लेखा तयार गदा@ अवलBन गरेको लेखा नी
त उ�ेख गन� आयोजना लेखा तयार गदा@ अवलBन गरेको लेखा नी
त उ�ेख गन� आयोजना लेखा तयार गदा@ अवलBन गरेको लेखा नी
त उ�ेख गन� आयोजना लेखा तयार गदा@ अवलBन गरेको लेखा नी
त उ�ेख गन� 

खखखख. . . . प�रयोजना सBCी 
ववरण तथा �ट�णीह"प�रयोजना सBCी 
ववरण तथा �ट�णीह"प�रयोजना सBCी 
ववरण तथा �ट�णीह"प�रयोजना सBCी 
ववरण तथा �ट�णीह"
१ १ १ १ ....आयोजनाको 
ववरणआयोजनाको 
ववरणआयोजनाको 
ववरणआयोजनाको 
ववरण
आयोजनाको नामआयोजनाको नामआयोजनाको नामआयोजनाको नाम आयोजना स�केतआयोजना स�केतआयोजना स�केतआयोजना स�केत
आयोजना सम³य एकाइको नामआयोजना सम³य एकाइको नामआयोजना सम³य एकाइको नामआयोजना सम³य एकाइको नाम आ�थ� क वष@आ�थ� क वष@आ�थ� क वष@आ�थ� क वष@
सु´ स¢झौता �म
तसु´ स¢झौता �म
तसु´ स¢झौता �म
तसु´ स¢झौता �म
त बजेट उपशीष@कबजेट उपशीष@कबजेट उपशीष@कबजेट उपशीष@क
आयोजनाको अव�धःआयोजनाको अव�धःआयोजनाको अव�धःआयोजनाको अव�धः....सु´  �ने �म
तसु´  �ने �म
तसु´  �ने �म
तसु´  �ने �म
त........................ दे�ख सgµ �ने �म
तदे�ख सgµ �ने �म
तदे�ख सgµ �ने �म
तदे�ख सgµ �ने �म
त........................ स^स^स^स^ आयोजनाको कुल लागतआयोजनाको कुल लागतआयोजनाको कुल लागतआयोजनाको कुल लागत
दातृ 
नकायको नाम   कदातृ 
नकायको नाम   कदातृ 
नकायको नाम   कदातृ 
नकायको नाम   क.... लागत ¶होन� )ोतः लागत ¶होन� )ोतः लागत ¶होन� )ोतः लागत ¶होन� )ोतः 

खखखख.... कककक. . . . नेपालनेपालनेपालनेपाल/ / / / #देश#देश#देश#देश/ / / / Yानीय सरकारYानीय सरकारYानीय सरकारYानीय सरकार
स¢झौता रकमस¢झौता रकमस¢झौता रकमस¢झौता रकम खखखख. . . . दातृ 
नकायदातृ 
नकायदातृ 
नकायदातृ 
नकाय
स¢झौता मु©ास¢झौता मु©ास¢झौता मु©ास¢झौता मु©ा गगगग. . . . Yानीय संYाYानीय संYाYानीय संYाYानीय संYा
स¢झौता �म
तको 
व
नमय दरस¢झौता �म
तको 
व
नमय दरस¢झौता �म
तको 
व
नमय दरस¢झौता �म
तको 
व
नमय दर घघघघ. . . . अeअeअeअe
सgक@  
ववरणसgक@  
ववरणसgक@  
ववरणसgक@  
ववरण
आयोजना #मुखको नामआयोजना #मुखको नामआयोजना #मुखको नामआयोजना #मुखको नाम
फोन नंफोन नंफोन नंफोन नं
Email:Email:Email:Email:

२२२२. . . . DesignatedDesignatedDesignatedDesignated ////Imprest Account Imprest Account Imprest Account Imprest Account को �ट�णीको �ट�णीको �ट�णीको �ट�णी
Intial Advance को कारोबार र लेखा�कनका 
वषय यहाँ उललेख गन� 

Designated Account Designated Account Designated Account Designated Account को 
ववरणको 
ववरणको 
ववरणको 
ववरण गत अव�धस^को ज^ागत अव�धस^को ज^ागत अव�धस^को ज^ागत अव�धस^को ज^ा

यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको 

रकमरकमरकमरकम

यस अव�धस^को ज^ा यस अव�धस^को ज^ा यस अव�धस^को ज^ा यस अव�धस^को ज^ा 

रकमरकमरकमरकम
नगद मौjातको अ¡ा (Opening Cash Balance)
जोºेः यस अव�धको #ा
  (Add:Received during the year)
जोºेः अe (Add: Any other….)
घटाउनेः स��त कोषमा दा�खला (Less: Transfer to GoN treasury from DA account)
घटाउनेः DA खाताबाट सोझै भु�ानी (Less: Direct Payment form DA Account)
घटाउनेः अe (Less: any other…..)
(+/i) 
व
नमय दरमा भएको नाफा/नो¼ान (Foregin exchange gain/(loss)
DA account DA account DA account DA account खाताको अ½¾म मौjातखाताको अ½¾म मौjातखाताको अ½¾म मौjातखाताको अ½¾म मौjात

३३३३ Initial Advance Initial Advance Initial Advance Initial Advance को �ट�णीको �ट�णीको �ट�णीको �ट�णी
Intial Advance को कारोबार र लेखा�कनका 
वषय यहाँ उललेख गन� 


ववरण
ववरण
ववरण
ववरण गत अव�धस^को ज^ागत अव�धस^को ज^ागत अव�धस^को ज^ागत अव�धस^को ज^ा

यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको 

रकमरकमरकमरकम

यस अव�धस^को ज^ा यस अव�धस^को ज^ा यस अव�धस^को ज^ा यस अव�धस^को ज^ा 

रकमरकमरकमरकम
सु´ पेrs मौjात (Opening Balance of Initial advance)
थपः यस अव�धमा #ा  (Add: Receipt during the reporting period)
धटः पेrsबाट भएको खच@ (Less: Liquidation of Advance)
पेrsको मौjात बाँकs (Balance of Initial advance)
Intial Advanceको 
वषयमा केही थप कारोबार भए यसमा �ट�णीका "पमा #Àुत गन� ।

३३३३. . . . बै�क शुÁबै�क शुÁबै�क शुÁबै�क शुÁ
बै�क शुÁ, क�मटमेh चाज@ लगायतका 
वषय र सोको लेखा�कन र #
तवेदन यहाँ उ�ेख गनु@पद@छ ।


ववरण
ववरण
ववरण
ववरण

गत अव�धस^को गत अव�धस^को गत अव�धस^को गत अव�धस^को 

ज^ाज^ाज^ाज^ा

यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको यस अव�धको 

रकमरकमरकमरकम

यस अव�धस^को यस अव�धस^को यस अव�धस^को यस अव�धस^को 

ज^ा रकमज^ा रकमज^ा रकमज^ा रकम
बै�क शुÁ
क�मसन
क�मटमेh चाज@
अe.....
ज^ाज^ाज^ाज^ा

४४४४. . . . खच@ बग@अनुसारको अ�भलेखखच@ बग@अनुसारको अ�भलेखखच@ बग@अनुसारको अ�भलेखखच@ बग@अनुसारको अ�भलेख

स�घ/ #देश / Yानीय तह 

............... म�ालय / 
वभाग / काया@लय

आयोजना लेखा सBCी लेखा अनुसूचीह"आयोजना लेखा सBCी लेखा अनुसूचीह"आयोजना लेखा सBCी लेखा अनुसूचीह"आयोजना लेखा सBCी लेखा अनुसूचीह"

.........�म
त दे�ख.......स^
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खच@ बग@अनुसारको 
वÂेÃाÄक 
ववरण देहायनुसार छ ।

गत अव�धकोगत अव�धकोगत अव�धकोगत अव�धको यस अव�धकोयस अव�धकोयस अव�धकोयस अव�धको यस अव�धस^कोयस अव�धस^कोयस अव�धस^कोयस अव�धस^को
कककक खखखख गगगग====कककक++++खखखख

iiii                                                        iiii                                                        iiii                                                                                

५५५५. . . . सोधभना@को 
ववरणसोधभना@को 
ववरणसोधभना@को 
ववरणसोधभना@को 
ववरण
दातृ 
नकायगत सोधभना@�ने खच@को 
ववरण देहायनुसार छ ।

गत आगत आगत आगत आ....वववव....स^को सोधभना@ स^को सोधभना@ स^को सोधभना@ स^को सोधभना@ 

बाँकsबाँकsबाँकsबाँकs

यस आयस आयस आयस आ....वववव....को को को को 


नकासा
नकासा
नकासा
नकासा

कुल सोधभना@ कुल सोधभना@ कुल सोधभना@ कुल सोधभना@ 

�नुपन� मौjात�नुपन� मौjात�नुपन� मौjात�नुपन� मौjात

यस आयस आयस आयस आ....वववव....मा #ा  मा #ा  मा #ा  मा #ा  

सोधभना@सोधभना@सोधभना@सोधभना@
समायोजनसमायोजनसमायोजनसमायोजन अमाe सोधभना@अमाe सोधभना@अमाe सोधभना@अमाe सोधभना@

क ख ग= क+ख घ ङ च छ= गiघiङiच

कुल ज^ाःकुल ज^ाःकुल ज^ाःकुल ज^ाः

६६६६. . . . बै�क खाताको 
ववरणबै�क खाताको 
ववरणबै�क खाताको 
ववरणबै�क खाताको 
ववरण

±±±±. . . . संससंंसं.... बै�कको ब
ग� करणबै�कको ब
ग� करणबै�कको ब
ग� करणबै�कको ब
ग� करण////नामनामनामनाम बै�क खाता नंबै�क खाता नंबै�क खाता नंबै�क खाता नं:::: अ¡ा मौjातअ¡ा मौjातअ¡ा मौjातअ¡ा मौjात #ा
 #ा
 #ा
 #ा
  भु�ानीभु�ानीभु�ानीभु�ानी
खाता अनुसारको अ½¾म खाता अनुसारको अ½¾म खाता अनुसारको अ½¾म खाता अनुसारको अ½¾म 

मौjातमौjातमौjातमौjात

बै�क �ेटमेhअनुसारको बै�क �ेटमेhअनुसारको बै�क �ेटमेhअनुसारको बै�क �ेटमेhअनुसारको 

अ½¾म मौjातअ½¾म मौjातअ½¾म मौjातअ½¾म मौjात

कककक खखखख गगगग घघघघ====कककक++++खखखखiiiiगगगग

७७७७. . . . 
व
नमय दरको समायोजन
व
नमय दरको समायोजन
व
नमय दरको समायोजन
व
नमय दरको समायोजन

#थम चौमा�सक#थम चौमा�सक#थम चौमा�सक#थम चौमा�सक दो)ो चौमा�सकदो)ो चौमा�सकदो)ो चौमा�सकदो)ो चौमा�सक ते)ो चौमा�सकते)ो चौमा�सकते)ो चौमा�सकते)ो चौमा�सक यस आयस आयस आयस आ....वववव. . . . अ¾ �म
तकोअ¾ �म
तकोअ¾ �म
तकोअ¾ �म
तको

"""" """" """" """" """" """"
१ नेपाल राÅ बै�कको मा�सक समायोजन
२ पेrs  vs दÀावेज
३ कारोवारको लाभ/ नो¼ान

कुल 
ब
नमय लाभ कुल 
ब
नमय लाभ कुल 
ब
नमय लाभ कुल 
ब
नमय लाभ / / / / नो¼ाननो¼ाननो¼ाननो¼ान

८८८८. . . . 
वIीय  स¢झौताका खुलासा
वIीय  स¢झौताका खुलासा
वIीय  स¢झौताका खुलासा
वIीय  स¢झौताका खुलासा
स¢झौताका शत@ह"को पालनाको अवYा  देहायअनुसार खुलासा यस शीष@कमा ग�रएको छ ।

९९९९. . . . अe अनुसूचीह"अe अनुसूचीह"अe अनुसूचीह"अe अनुसूचीह"
आवÆकताअनुसार अनुसूचीह" थप  गदÇ जान स|कने  

……………………. ……………………. …………………….
तयार गन� आयोजनाको लेखा #मुख आयोजना #मुख
नाम नाम नाम 
�म
त �म
त �म
त

±±±±. . . . 

संससंंसं....

बवरण
बवरण
बवरण
बवरण दातृ 
नकायदातृ 
नकायदातृ 
नकायदातृ 
नकाय/ / / / बै�क खाताबै�क खाताबै�क खाताबै�क खाता

सु´को स��त सु´को स��त सु´को स��त सु´को स��त 

मौjातमौjातमौjातमौjात

#
तबेदन अव�ध tदन#
तबेदन अव�ध tदन#
तबेदन अव�ध tदन#
तबेदन अव�ध tदन////मtहनामtहनामtहनामtहना////बष@बष@बष@बष@
आआआआ....वववव. . . . अ¾को स��त अ¾को स��त अ¾को स��त अ¾को स��त 

समायोजनसमायोजनसमायोजनसमायोजन

कुल ज^ाःकुल ज^ाःकुल ज^ाःकुल ज^ाः

दातृ 
नकायदातृ 
नकायदातृ 
नकायदातृ 
नकाय
कुल सोधभना@ कोषकुल सोधभना@ कोषकुल सोधभना@ कोषकुल सोधभना@ कोष सोधभना@सोधभना@सोधभना@सोधभना@

आआआआ....वववव. . . . अ¾को स��त अ¾को स��त अ¾को स��त अ¾को स��त 

सोधभना@ बाँकsसोधभना@ बाँकsसोधभना@ बाँकsसोधभना@ बाँकs

कुल ज^ाःकुल ज^ाःकुल ज^ाःकुल ज^ाः

�े��े��े��े� लागत केyलागत केyलागत केyलागत केy
रकमरकमरकमरकम
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�ववरण�ववरण�ववरण�ववरण �ट�णी�ट�णी�ट�णी�ट�णी
यस आथ� क वष� यस आथ� क वष� यस आथ� क वष� यस आथ� क वष� 

....................
गत आथ� क वष� गत आथ� क वष� गत आथ� क वष� गत आथ� क वष� ........................

११११ २२२२ ३३३३ ५५५५

११११.  .  .  .  राज� तथा अनुदानराज� तथा अनुदानराज� तथा अनुदानराज� तथा अनुदान

 क राज�

अ   कर १

आ  अ! राज�

 ख अनुदान २

अ   नगद अनुदान
आ  सोधभना� बापत (ा)

इ   सोझै भु-ानी *

इ�   व/ुगत अनुदान 

गगगग. . . . �व0ीय ह/ा2रण बाट (ा) रकम�व0ीय ह/ा2रण बाट (ा) रकम�व0ीय ह/ा2रण बाट (ा) रकम�व0ीय ह/ा2रण बाट (ा) रकम

समा�नकरण

सःशत�

समपुरक

�बशेष

घ बे8जु तथा अ! (ा)ी (बे8जु रकम तथा अ! रकम असुली बापतको (ा�))

२२२२.  .  .  .  �व0ीय <व=ा�व0ीय <व=ा�व0ीय <व=ा�व0ीय <व=ा ३

क ऋण लगानी ?फता�

अ   आ2�रक ऋण लगानी ?फता�

आ   वैदेAशक ऋण लगानी ?फता�

ख शेयर �वBC

अ   आ2�रक शेयर �बBC 

आ   वैदेAशक शेयर �बBC

ग वैदेAशक ऋण

अ   नगद ऋण

आ  सोधभना� बापत (ा)

इ   सोझै भु-ानी

घ आ2�रक ऋणघ आ2�रक ऋणघ आ2�रक ऋणघ आ2�रक ऋण ४

३३३३. . . . अ!अ!अ!अ! ५
अ   गत वष� �नकासाबाट खच� नभएको रकम ?फता� (शःशत� समेत) ६

आ   .....अ! रकम (समायोजन लगायत)

४. �वभाH कोषबाट बाँडफाँड Kन बाँकC रकम ७

५५५५.  .  .  .  यस वष�को खुद (ा)ी यस वष�को खुद (ा)ी यस वष�को खुद (ा)ी यस वष�को खुद (ा)ी ((((    ११११++++२२२२++++३३३३++++४४४४))))

* सोझै भु-ानी तथा ब/ुगत सहायतालाइ� राNे भएमा �ट�णीमा थप �व/ृतीकरण गनP ।

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

तयार गनPको सहीः (मुख/ महालेखा �नयSकको सहीः महालेखा प�रTकको सहीः

नामः नामः नामः

म�तः म�तः म�तः

संघसंघसंघसंघ////(देश(देश(देश(देश////=ानीय तह=ानीय तह=ानीय तह=ानीय तह

संचत कोषको (ा�) तथा भु-ानीको ए?ककृत आथ� क �ववरणसंचत कोषको (ा�) तथा भु-ानीको ए?ककृत आथ� क �ववरणसंचत कोषको (ा�) तथा भु-ानीको ए?ककृत आथ� क �ववरणसंचत कोषको (ा�) तथा भु-ानीको ए?ककृत आथ� क �ववरण

आआआआ....वववव. ........ ........ ........ .......

 (ा�) (ा�) (ा�) (ा�)

रकम 8. ....मा

म.ले.प.फारम नं:  २७०

सािबकको फारम नं:  NA
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�ववरण�ववरण�ववरण�ववरण अनुसुचीअनुसुचीअनुसुचीअनुसुची
यस आ�थ� क वष� यस आ�थ� क वष� यस आ�थ� क वष� यस आ�थ� क वष� 

....................
गत आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष� ........................

११११ २२२२ ३३३३ ५५५५

६६६६.  .  .  .  चालु तथा पूँ!जगत तफ� को भु&ानी चालु तथा पूँ!जगत तफ� को भु&ानी चालु तथा पूँ!जगत तफ� को भु&ानी चालु तथा पूँ!जगत तफ� को भु&ानी ८८८८

क. सं�चत कोष मा�थ *यभार +ने रकमबाट खच�

अ. चालु खच� 

आ. पुंजीगत खच�

ख. �व�नयोजन ऐन1ारा भएको खच�

अ. चालु खच� (अ4र सरकारी �व5ीय ह7ा4रण बाहेक)

आ. पुंजीगत खच�

७७७७.    .    .    .    �व5ीय *व:ा अ4ग�तको भु&ानी�व5ीय *व:ा अ4ग�तको भु&ानी�व5ीय *व:ा अ4ग�तको भु&ानी�व5ीय *व:ा अ4ग�तको भु&ानी ८८८८

क. सं�चत कोष मा�थ *यभार +ने रकमबाट खच�

अ. आ4;रक ऋणको सांवा भु&ानी

आ. बा= ऋणको सांवा भु&ानी

ख. �व�नयोजन ऐन1ारा भएको खच�

अ. ऋण लगानी

१. अ4;रक ऋण लगानी

२. वैदे!शक ऋण लगानी

आ. शेयर लगानी

१. आ4;रक शेयर लगानी

२. वैदे!शक शेयर लगानी

८.   �व5ीय ह7ा4रण ९९९९

९. अ4र सरकारी कारोवार/अनुदान

१०. अD कारोवारको समायोजन * १०१०१०१०

११.   यस वष�को जFा भु&ानी (६+७+८+९+१०)

१२१२१२१२.  .  .  .  यस अव�धको कोषमा भएको थप धट यस अव�धको कोषमा भएको थप धट यस अव�धको कोषमा भएको थप धट यस अव�धको कोषमा भएको थप धट ((((+/I+/I+/I+/I))))    १२१२१२१२====((((५५५५IIII११११११११))))

१३.   आ�थ�क वष�को सुKवातको मौMात

१४. आ�थ�क वष�को अOको मौMात (१२+१३) ११११११११

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

तयार गनPको सहीः महालेखा �नयRकको सहीः महालेखा प;रSकको सहीः

नामः नामः नामः

�म�तः �म�तः �म�तः

*उUेVखत कारोबार बाहेक सारभुत असर (material effect) गनP रकम भएमा वा अD �वषयहK भएमा यस महलमा उUेख गनP

संघसंघसंघसंघ////aदेशaदेशaदेशaदेश////:ानीय तह:ानीय तह:ानीय तह:ानीय तह

सं�चत कोषको aाbी तथा भु&ानीको एcककृत आ�थ� क �ववरणसं�चत कोषको aाbी तथा भु&ानीको एcककृत आ�थ� क �ववरणसं�चत कोषको aाbी तथा भु&ानीको एcककृत आ�थ� क �ववरणसं�चत कोषको aाbी तथा भु&ानीको एcककृत आ�थ� क �ववरण

आआआआ....वववव. ........ ........ ........ .......

भु&ानीभु&ानीभु&ानीभु&ानी

म.ले.प.फारम नं:  २७०

सािबकको फारम नं:  NA
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सं�चत कोषको लेखा ;टeणीसं�चत कोषको लेखा ;टeणीसं�चत कोषको लेखा ;टeणीसं�चत कोषको लेखा ;टeणी

११११ करकरकरकर यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�
कर सfgी खुलासा

दाVखलाको �ववरण

जFा

२२२२ अनुदानको लेखा ;टeणीअनुदानको लेखा ;टeणीअनुदानको लेखा ;टeणीअनुदानको लेखा ;टeणी यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�
सोघभना�को �ववरण थप खुलासा राhे

क. यस आ.वको बाँकi मjे aाb

ख. यो आ.वको खच� मjे aाb

३३३३ �व5ीय *व:ा�व5ीय *व:ा�व5ीय *व:ा�व5ीय *व:ा यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�
�व5ीय शीष�कहK ....१

�व5ीय शीष�कहK ....

४४४४ आ4;रक ऋणआ4;रक ऋणआ4;रक ऋणआ4;रक ऋण

घ आ4;रक ऋणघ आ4;रक ऋणघ आ4;रक ऋणघ आ4;रक ऋण

अ   kेजरी �वl यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�

आ  ऋण पm

इ   अD....

५५५५ अD समायोजनअD समायोजनअD समायोजनअD समायोजन

क. आ4;रक aाbी समायोजन यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�
अ. माग�: नगद समायोजन (Cash in Transit)

आ. आ.ब.प�छ aाb रकम

इ   अD....

ख. बैदे!शक aाbी समायोजन यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�
अ.  नगद अनुदान

आ.  गत �वगत आ.व. को सोधभना� aाb अनुदान

इ.  गत �वगत आ.व. को ऋण aाbी (सोधभना� +ने गरी भएको खच�)

इ�   अD....

सं�चत कोषको लेखा ;टeणी अवuकता अनुसार मुल पृvमा a7ुत ग;रएका �ववरणहKको थप �ब7ृतीकरण गनPलाइ� तयार 

गनु�पद�छ । केxyय �व5ीय �ववरणमा तोcकएको त;रका बमो!जम �ववरणहK भनु�पद�छ ।

म.ले.प.फारम नं:  २७०

सािबकको फारम नं:  NA
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६ भु&ानी आभु&ानी आभु&ानी आभु&ानी आ....व प�छको समायोजनव प�छको समायोजनव प�छको समायोजनव प�छको समायोजन यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�
क.   कोष तथा लेखा �नयRक काया�लयबाट खच� भएको तर बzकबाट 

भु&ानी नभएको खच� समायोजन

ख.  पे{i तफ� को खच� लेखाङकन ग;रएको भु&ानी समायोजन

७७७७ �वभा}कोषको अव:ा�वभा}कोषको अव:ा�वभा}कोषको अव:ा�वभा}कोषको अव:ा

�वभा}कोषको अव:ा जानकारी ~दने सम� ता!लका यहाँ a7ुत गनP ।

८८८८ �ोतगत �ववरण सं�चतकोष खच��ोतगत �ववरण सं�चतकोष खच��ोतगत �ववरण सं�चतकोष खच��ोतगत �ववरण सं�चतकोष खच�

ज7ैः करबाट भएको खच�, अनुदानबाट भएको खच�

९ �व5ीय ह7ा4रण�व5ीय ह7ा4रण�व5ीय ह7ा4रण�व5ीय ह7ा4रण

�व5ीय ह7ा4रणको अव:ा जानकारी ~दने सम� ता!लका यहाँ a7ुत गनP ।

१० अD कारोबार समायोजनअD कारोबार समायोजनअD कारोबार समायोजनअD कारोबार समायोजन

अD कारोबार समायोजनको अव:ा जानकारी ~दने सम� ता!लका यहाँ a7ुत गनP ।

११११११११ आ�थ� क वष�को कोषको मौMात आ�थ� क वष�को कोषको मौMात आ�थ� क वष�को कोषको मौMात आ�थ� क वष�को कोषको मौMात 

नगद तथा बzक रकमहK रहने खाताहKको �ववरण यहाँ उUेख गनP ।

यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष�यस आ�थ� क वष� गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�गत आ�थ� क वष�
नगद मौMात

बzक खाताको �ववरण

अD कोषहKमा रहेको �ववरण

अD...

समायोजन खाताहKको cash flow देखाउने summary sheet तयार गनP ।

१२ अD आव�क �ववरणहKका ;टeणीअD आव�क �ववरणहKका ;टeणीअD आव�क �ववरणहKका ;टeणीअD आव�क �ववरणहKका ;टeणी

पुन�ः यस ;टeणीमा आव�कता अनुसार थप �ववरणहK थ�दै जान सcकनेछ र �ववरणमा दुइ� बष�को तुलना�क सुचना aदान 

गनु�पद�छ ।
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उ�े�य

साव�जिनक 
े� लेखामान अनु�पको िव�ीय िववरण तयार गरी नेपाल साव�जिनक 
े� लेखामानले िनिद�� गरेको मानद�डह� पालन गन� यस फारम तयार ग"रएको हो।

यस फारममा रहेका सबै फारमह� NPSASअनु�पका फारमह� ह+न् यी फारममा तोिकएका सबै िववरणह� िव�ीय िववरणका अिभ.न अंग ह+न् ।

३. बजेट तुलना�मक िववरण

४. लेखा नीित तथा िट�पणीह�

 ितवेदक िनकायको नाम .......

एिककृत िव%ीय िववरण

आ. ब. २०…/....

सलं-न िव%ीय िववरणह�
१. नेपाल सरकारको  ाि/ र भु1ानीको एिककृत वािष3क  ितवेदन

२.  ाि/ र भु1ानीको वािष3क  ितवेदन

म.ले.प.फारम नं: २७१
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रकम � हजारमा "०००"

िनकाय 
िनयि45त

ते6ो प7 ज8मा
िनकाय 

िनयि45त
ते6ो प7 ज8मा

१  ाि/ १ २ ३ =१+२ ४ ५ ६ =४+५

राज=व तथा अनुदान १

११००० कर राज7व १.१

१४००० गैरकर राज7व १.१

१३००० अनदुान १.२

अ4य  ाि/

१५००० बे�जु रकम ;ाि< १.३

३२१२१ गत वष�को नगद मौ?दात दािखला^ (िनकासा िफता�)

लगानी तथा िव%ीय  ाि/ २

३११५६ D ५९ सेयर िबFGतथा िविनवेश २.१

३२१४७ D ४९ आ.त"रक ऋण लगानी िफता� ;ाि< २.२

वैदेिशक ऋण लगानी िफता� ;ाि< २.२

३३१९१ D ९४ आ.त"रक ऋण ;ाि< २.४

३३२४१ वैदेिशक ऋण ;ाि< २.५

सिLचत कोषबाट िबिनयोजन िनकासा* ३

क) कुल ज8मा  ाि/

२ भु1ानी

२.१ चालु खच3 ४

२१००० पा"रPिमक / सुिबधा खच�

२२००० मालसमान तथा सेवाको उपभोग खच�

२४००० Tयाज, सेवा शVुक तथा बWक किमशन

२५००० सहायता खच�

२६००० अनदुान खच�

२७००० सामािजक सुर
ा खच�

२८००० अ.य

३१००० पुजँीगत खच3 ४

३११०० ि=थर स8पि%  ाि/ खच3

३१११० भवन तथा संरचना

३११२० सवारी साधन तथा मेशीनरी औजार

३११३० D ४० अ.य पुजँीगत खच�

३११५० साव�जिनक िनमा�ण

३११७० पुजँीगत सुधार खच�

३१४००  ाकृितक स8पि% खच3 ४

३१४१० ज[गा ;ाि<

३१४४० अप]ृय स^पि� ;ाि< खच� (Intangible)

३२००० िव%ीय Cयव=था ५

३२१४१ D४३ आ.त"रक ऋण तथा सेयर लगानी ५.२

३२२०० बाh ऋण तथा सेयर लगानी ५.२

२.४ सिLचत कोषमा दािखला* १

ख) कुल ज8मा भु1ानी

ग) सिDचत कोषको नगद तथा बEक मौGदात (बचत /(कमी)) ( ग = क-ख )

घ) अ4य कोषह�को मौGदात

**** आकि7मक कोषको मौ?दात ६

३३११० D ६० बाडँफाडँ ह+न बाकँG राज7व ;ाि< (Net) २.३

३२०१० D २० मुiा तथा अ.य सुर
ण ५.१

**** धरौटी, के.iीय तथा िविवध कोषह�को  एकGकृत मौ?दात ६.

ङ यस आ.ब.को नगद तथा बEक मौGदात (बचत /(कमी)) ( ङ = ग+घ)

३.१ (३२१२०) गत आ.व.को नगद तथा बWक मौ?दात

३.२ िविनमय दरको समायोजना (नाफा/घाटा)

च) आ.व. अ4तको बाँकL नगद तथा बEक मौGदात ( च= ङ+३.१+३.२) ७

;मुख लेखा नीित तथा  िटkपणीह� िटkपणीह� १ देिख १७ स^म

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

लेखा ;मुखको सहीः काया�लय ;मुखको सहीः लेखा उ�रदायी अिधकृतको सहीः महालेखा प"र
कको सहीः

नामः नामः नामः नामः

पदः पदः पदः पदः

िमितः िमितः िमितः िमितः

नोटः सङ्घीय सरकार, ;देश सरकार तथा 7थािनय सरकारका लागी मnुयपृoको ;7तिुत एकै समान ह+ने छ ।

* काय�सLचालन 7तरका काया�लयको ;ितवेदनका लािग मा� ;योग ह+ने 

^ (िविनयोजन गरी िनकासा, खच� नभएको मौ?दात िफता�)

**यहाँ उिVलिखत कारोबार समावेश  नभएमा यस शीष�कमा Fमश थkन सिक.छ ।

(यो फाराम भनN तOरका छुटै NPSAS स8ब4धी सामWीमा िव=तृत�पमा  =तुत गOरएको छ ।)

आिथ�क वष� ................

सङ्घ/ ;देश/ 7थानीय तह

म.�ालय / िवभाग / काया�लय

नेपाल सरकारको  ाि/ र भु1ानीको एिककृत वािष3क  ितवेदन

बजेट/गैरबजेट/सरकारी स=ंथान

ठेगाना, 7थान

.स./आिथ3क सङ्केत िबवरण  िट�पणी नं

चालु आ.ब.को कारोबार गत आ.ब. को कारोबार

म.ले.प.फारम न:ं २७१
सािबकको फारम न:ं  २१० (क)
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रकम � हजारमा "०००"

िनकाय 
िनयि45त नगद

एकल कोष खाता
सोझै भु1ानी 

(बजेट)
गैर बजेट

िनकाय िनयि45त 
नगद

एकल कोष खाता
सोझै भु1ानी 

(बजेट)
गैर बजेट

१ २ ३ ४ ५=१+२+३+४ ६ ७ ८ ९ १०=६+७+८+९

राज=वको िववरण १

११००० कर राज7व १.१

१४००० गैरकर राज7व १.१

१३००० अनदुान १.२

१५००० बे�जु रकम ;ाि< १.३

अ4य  ाि/

१५००० बुजु रकम ;ाि<

३२१२१ गत वष�को नगद मौ?दात दािखला^ (िनकासा िफता� ) २

लगानी तथा िव%ीय  ाि/

३११५६ D ५९ सेयर िबFG तथा िविनमेश २.१

३२१४७ D ४९ आ.त"रक ऋण लगानी िफता�  ;ाि< २.२

वैदिेशक ऋण लगानी िफता�  ;ाि< २.२

३३१९१ D ९४ आ.त"रक ऋण ;ाि< २.४

वैदिेशक ऋण ;ाि< २.५

सिDचत कोषबाट िविनयोजन िनकासा* ३

क) कुल ज8मा  ाि/

२ भु1ानी

२.१ चालु खच3 ४

२१००० पा"रPिमक / सुिवधा खच�

२२००० मालामान तथा सेवाको उपभोग खच�

२४००० Tयाज, सेवा शुVक तथा बैङ्क किमसन

२५००० सहायता खच�

२६००० अनदुान खच�

२७००० सामािजक सुर
ा खच�

२८००० अ.य

३१००० पुजँीगत खच3 ४

३११०० ि=थर स8पि%  ाि/ खच3

३१११० भवन तथा संरचना

३११२० सवारी साधन तथा मेशीनरी औजार

३११३० D ४० अ.य पुजँीगत खच�

३११५० साव�जिनक िनमा�ण

३११७० पुजँीगत सुधार खच�

३१४००  ाकृितक स8पि% खच3 ४

३१४१० जगगा ;ाि<

३१४४० अपृ]य खच�

३२००० िव%ीय _यव=था ५

३२१४१ D४३ आ.त"रक ऋण तथा सेयर लगानी ५.२

३२२०० बाh ऋण तथा सेयर लगानी ५.२

२.४ सिLचत कोषमा दािखला* १

ख) कुल ज8मा भु1ानी

ग) सिDचत कोषको नगद तथा बैङ्क मौGदात (बचत /(कमी)) ( 
ग = क-ख )

घ) अ4य कोषह�को मौGदात

**** आकि7मक कोषको मौ?दात ६

३३११० D ६० बाडँफाडँ ह+न बाकँG राज7व ;ाि< (Net) २.३

३२०१० D २० मुiा तथा अ.य सुर
ण ५.१

**** धरौटी, के.iीय तथा िविवध कोषह�को  एकGकृत मौ?दात ६.

ङ यस आ.व.को नगद तथा बैङ्क मौGदात (बचत /(कमी)) ( ङ 
= ग+घ)

३.१ (३२१२०) गत आ.व.को नगद तथा बैङ्क मौ?दात

३.२ िविनमय दरको समायोजन (नाफा/घाटा)

च) आ.व. अ4तको बाँकL नगद तथा बैङ्क मौGदात ( च= 
ङ+३.१+३.२) ७

;मुख लेखा नीित तथा  िटkपणीह� अनसुुचीह� १ दखेी १७ स^म

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

लेखा ;मुखको सहीः काया�लय ;मुखको सहीः लेखा उ�रदायी अिधकृतको सहीः महालेखा परी
कको सहीः

नामः नामः नामः नामः

पदः पदः पदः पदः

िमितः िमितः िमितः िमितः

नोटः सङ्िघय सरकार, ;देश सरकार तथा 7थानीय सरकारका लािग मnुय पoृका शीष�कह� फरक फरक रहन सrने छन् तर ;7तुित एकै समान ह+ने छ ।

* काया�लयको ;ितवेदनका लािग मा� ;योग ह+ने 

**यहाँ उिVलिखत कारोबार समाबेश  नभएमा यस शीष�कमा Fमश थkन सिक.छ ।

^ (िविनयोजन गरी िनकासा, खच� नभएको मौ?दात िफता� )

आिथ�क वष�  ................

सङ्घ/ ;दशे/ 7थानीय तह

म.�ालय / िबभाग / काया�लय

 ाि/ र भु1ानीको वािष3क  ितवेदन

बजेट िनकाय/गैरबजेट िनकाय/सरकारी सं7थान

ते6ो प7

ज8मा

ठेगाना, 7थान

`.स. िबवरण  िट�पणी नं

चालु आ.व.को कारोबार गत आ.व. को कारोबार

िनकाय िनयि45त ते6ो प7

ज8मा

िनकाय िनयि45त

म.ले.प.फारम न:ं २७१
सािबकको फारम न:ं  २१०(क)
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सुa बजेट
अि4तम 

कायम बजेट
वा=तिवक 

आ8दानी / खच3
सुa बजेट

अि4तम कायम 
बजेट

वा=तिवक 
आ8दानी / खच3

 अ. आयको िववरण (क+ख)

क. राज=व

११००० कर

१४००० अ.य राज7व

ख. अनदुान

१३१०० वैदिेशक अनदुान (िsप
ीय)

१३२०० वैदिेशक अनदुान (बह+प
ीय)

१३३०० आ.त"रक अनदुान

ग.अ4य  ाि/

१५००० बेtजु

३२१२१ गत वष�को नगद मौ?दात दािखला^ (िनकासा िफता�)

आ. _ययको िववरण

क. चालु

२१००० पा"रPिमक र सिुवधा

२२००० मालसमान तथा सेवाको उपयोग

२४००० Tयाज सेवा खच�

२५००० सहायता

२६००० अनदुान ( २६३०० अ.तरसरकारी ह7ता.तरणबाहेक)

२७००० समािजक सरु
ा

२८००० अ.य खच�

ख. अ4तरसरकारी िव% ह=ता4तरण

२६३०० अ.तरसरकारी िव� ह7ता.तरण

समानीकरण अनदुान

ससत� अनदुान

िवशेष अनदुान

सममपूरक अनदुान

अ.य अनदुान

ग. पँुजीगत

३११०० ि7थर स^पि� ;ाि< खच�

३१४०० ;ाकृितक स^पि� (Non produced asset)

इ. फरक रकम (अ-आ)

इ3. िव%ीय _यव=था

३२१४०,३२२४० खदु ऋण लगानी

३२१५०, ३२२५० खदु सेयर लगानी

३३१९० खदु आ.त"रक ऋण

३२२४० खदु वैदिेशक ऋण

उ.बचत /(4यून) (इ-इ3)

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

लेखा ;मखुको सहीः काया�लय ;मखुको सहीः लेखा उ�रदायी अिधकृतको सहीः महालेखा परी
कको सहीः

नामः नामः नामः नामः

पदः पदः पदः पदः

िमितः िमितः िमितः िमितः

*(सरकारको तहमा गOरने एकLकृत  ितवेदनमा सेवा तथा काय3गत (functional)  वगmकरणअनुसारको िववरण समेत  =तुत गनु3पछ3 ।)

सङ्घ/ ;देश/ 7थानीय तह

बजेट तुलना�मक िववरण

आ.व...................

शीष3क िववरण

चालु आ.व. गत आ.व.

म.ले.प.फारम नं: २७१
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सङ्घ/  देश/ =थानीय तह

म45ालय / िवभाग / काया3लय

लेखा नीितहa

आिथ3क वष3:

१.  ितवेदक िनकाय

नेपाल सरकारले आिथ�क काय�िविध ऐन २०५५ तथा िनयमावली २०६४ बमोिजम आ~नो आिथ�क कृयाकलापहt सLचालन गद�छ । यी ऐन तथा कानून नेपालको 
संिवधान २०७२ को भाग १० संघीय आिथ�क काय� ;णाली  धारा १२५ अनसुार 7वीकृत ह+न् । संिवधानको भाग १० मा संघीय सिLचत कोषको बारमेा उVलेख छ । 
संघीय संिचत कोष नै नेपाल सरकारको सरकारी कोष हो । संघीय संसदले पा"रत गरकेो आिथ�क िवधेयक अनसुार यसमा रकम ज^मा ह+ने र 7वीकृत बजेट वमोिजम खच� 
ह+ने गद�छ । यी िव�ीय िववरणले बजेट अ.तग�तका काय�Fमको बारमेा ;ितवेदन गद�छन् । संिवधानको भाग २२ को धारा २४१ ले नेपाल सरकार लेखाको ढाचँा 7वीकृत 
गन� महालेखा परी
कलाई अिnतयारी िदएको छ । आिथ�क काय�िविध ऐन २०५५ र िनयमावली २०६४ ले लेखा राnने र ;ितवेदन गन� काय�िविधहt Tयवि7थत गरकेो छ 
साथै लेखा राnने र ;ितवेदन तयार गन� िज^मेवार िनकायहt तोकेको छ । ती िनकायको लागी िन^न वमोिजम 7वीकृत आिथ�क संकेत तथा वग�करण र Tयाnया २०७४मा 
 (GFSM 2014का आधारमा) वग�करण गरी दखेाइएको छ ।
(यी ऐन र िनयम संसोधन भएमा सोिह बमोिजम यसमा उ�लेख गनु�पन�छ ।  दशे तथा %थानीय िनकायको िव(ीय िववरण तयार गदा�  स*बि+धत ऐन र िनयम उ�लेख 
गनु�पन�छ ।

क. बजटेरी के4pीय िनकाय

नेपाल सरकारको बजेटमा पूण� �पमा सहभागी ह+ने र ;�य
 िनय.�ण भएका िनकायलाई बजेट िनकायको �पमा िलनपुद�छ । बजेटरी Tयव7था लागी के.iीय िनकाय सगँ 
काय�कारी,संवौधािनक, तथा काननुी अिधकार रहेको ह+.छ । यसमा के.iीय सरकार, ;दशे सरकार, 7थानीय सरकार तथा सो अ.तग�तका बजेटमा पूण� िनभ�र रहने 
म.�ालय, िवभाग तथा काया�लयह� पद�छन् ।

ख. गैरबजटे िनकाय

गैरबजेट िनकायह� सरकारको बजेटमा पूण� �पमा समावेश ह+दँनैन् । गैरबजेट िनकायह� के.iीय सरकार वा ;दशे सरकार वा 7थानीय सरकारको अिnतयारी अ.तग�त 
सLचालन भएका ह+.छन् । यी िनकाय 7वत.� गठन आदशे वा सं7थापना स^ब.धी 7वत.� ऐन अ.तग�त 7थापना भएका ह+.छन् । गैरबजेट िनकायको आ~नै आिज�त 
आ^दानी ह+.छ ।  यसको आ^दानीमा सरकारको बजेटबाट ;ा< ह+ने रकम, अ.य 7वयं आिज�त आ^दानी ह+.छ । गैरबजेट िनकायह� नाफा मलुक तथा कर ला[ने 
कारोबारमा संल[न ह+दँनैन् ।

घ.  देश सरकार

;दशे तहको काम कत�Tयह� स^प.न गन� संिवधानतः 7थािपत िनकाय ;दशे सरकार हो ।

ङ. =थानीय सरकार

7थानीय तहको काम कत�Tयह� स^प.न गन� संिवधानतः 7थािपत िनकाय 7थानीय सरकार हो । सरकारको आिथ�क, Tयव7थािपका, काय�पािलकाको �पमा रहने सबैभ.दा 
 जनतासगँ सरोकार राnने सरकार हो ।

च. सरकारी सं=थान (साव3जिनक सं=थान)

सरकारको उ�े�य पूरा गन� नाफा मूलक सं7थाको �पमा काम गन� सरकारी Tयवसाियक सं7थानह� यस अ.तग�त पद�छन् । सरकारी सं7थानह�मा सरकारी वजेट 
आव�यकता अनसुार मा� ;दान ग"र.छ । यी सरकारी Tयवसाियक सं7थानह� क^पनी वा सं7थान ऐन अ.तग�त 7थािपत िनकायह� ह+न । सरकारी सं7थानह� नाफा 
मलुक तथा कर ला[ने कारोबारमा संल[न ह+.छन् ।

सा
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को 
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२. अि4तम िनय45क िनकाय: ........ म45ालय
;7ततु आिथ�क िववरण एिककृत िव�ीय िववरण ह+न्, जहा ँम.�ालय, संवैधािनक िनकायह� र अ.य केनिiय िनकायह� र सो अ.तग�तका िनकाय, िवभाग तथा 
काया�लयहt एिककृत ह+.छन | ...... म.�ालय पूण� सरकारी बजेट िनकाय हो | नेपाल सरकार (काय�िवभाजन) िनयमावली २०७४ अनसुार यस म.�ालयबाट िन^न 
अनसुारका काय� स^पादन गद�छ |

*संबि.धत िनकायको कामह� Fमशः उVलेख गनु�पछ�  ।

एकGकृत आिथ�क िववरणले यी कुराको एकम�ु िववरण िदने गद�छ । िविनयोजन बजेटको खच�, 7व—आिज�त रकम र तेPो प
 भ�ुानी िनकायको िनय.�ण नेपाल 
साव�जिनक 
े� लेखामान NPSAS अनtुपको आिथ�क तथा काया��मक िनय.�ण अनसुार पनुरावलोकन ग"रएको छ । िनयि.�त िनकाय िन^न बमोिजम छन् ।

बजटे िनकायहa

(िनकायह�को नाम Fमशः लेnने)

गैर बजटे िनकायहa

(िनकायह�को नाम Fमशः लेnने)

सरकारी सं=थानहa

(िनकायह�को नाम Fमशः लेnने)

३ िव%ीय िववरण ले गरकेो NPSAS को अनुपालन

यी िव�ीय िववरण नेपाल साव�जिनक 
े� लेखामान NPSAS D cash basis का आधारमा बनाइएका ह+न् । लेखामान बोड�ले िवकास गरकेो, िमित २०६६।०५।३० मा 
मि.�प"रषदले  लाग ुगन� िनण�य गरकेो मानकको आधारमा तयार भएको ;ितवेदनको लेखा ढाचँा यी िववरणह�का आधारमा तयार ग"रएको हो । यस ढाचँालाइ�  महालेखा 
परी
कले िमित .................. मा 7वीकृत गरकेो हो । (नेपाल साव�जिनक 
े� लेखामानको भाग २ D ऐि�छक िवषयह� स^पती, दािय�व र ;ितव�ताको लेखाङ्कन 
स^ब.धी िववरणहt अंिशक पालना ग"रएको छ ।  नेपाल साव�जिनक 
े� लेखामान (NPSAS) , अ.तराि]�य साव�जिनक 
े� लेखामान IPSAS Dcash basis (2003 
updated in 2006 & 2007) का आधारमा तयार ग"रएको हो )

४ लेखाङ्कन तथा एकLकरणका आधार

िय िववरणह� नगदमा आधारीत लेखा ;णाली अवल^वन ग"र तयार ग"रएको छ, ज7मा नगद ;ाि< र भ�ुानीको बखतमा मा� कारोबारको पिहचान ग"रएको छ । लेखा 
िटkपणीमा स^पती तथा दािय�व ऐितहािसक मूVयमा दखेाइएको छ । यहा ँनगद ;ाि< तथा भ�ुानीको िववरण, बजेट र वा7तिवक रकमको तलुना र लेखा िटkपणी 
अ.तरा� ि]�य 7तरको नगद आधार अनसुारको िव�ीय ;ितवेदन(IPSAS D cash basis)मा आधा"रत  नेपाल साव�जिनक 
े� लेखामान NPSAS D cash basisका 
आधारमा तयार ग"रएका छन् । लेखामानले Tयव7था गर ेबमोिजम अ.तर िनकाय कारोबारह� हटाइ�  िववरण तयार ग"रएको छ ।

एकGकृत िव�ीय िववरण बनाउँदा  के.iीय लेखा र काय�संचालन7तरको  लेखा राnने िनकायको लेखा एकGकृत ग"रएको छ । लेखाका आधारमा समानता कायम गन�का 
लािग ;ोदभावी आधारमा लेखा राnने गैर बजेट िनकाय र सरकारी सं7थानको िववरणलाई ;�य
 नगद ;वाहमा tपा.तरण िविधको आधारमा tपा.तरण गरी एकGकृत 
ग"रएको छ । ती िनकायहtको नगद ;वाह मा� एकGकृत िव�ीय िववरणमा संल[न छन् ।

५.  ितवेदन तथा बजटे अबिध

एकGकृत िव�ीय िववरण आिथ�क वष� ........  को .........िमित दिेख........स^मको बजेट तथा सो को ;ितवेदन हो । …….मा समा< आिथ�क वष�को आिथ�क कारोवार तथा 
घटनाह�का आधारमा यो िववरण तयार ग"रएको छ ।

६.  ितवेदनको मुpा

यस ;ितवेदनमा ;योग ग"रएको मiुा नेपाली tपैयामँा रािखएको छ ।
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७.  मुख लेखा नीितहa

७.१ राज=वको पिहचान तथा लेखा

नगद तथा बWक माफ� त भ�ुानी ;ा< गरपेिछ मा� राज� आ^दानी बािँधएको छ । राज7वलाई कुल रकम(Gross basis)मा रािखएको छ । “Pass Through” रकमलाई 
नगद ;ाि< तथा भ�ुानीमा दवुै महलमा दखेाइएको छ । अक� िनकाय वा सरकारको तहमा ह7ता.तरण ह+ने गरी ज^मा ग"रएको ;ा< नगद रकमलाइ� ;ा< ह+दँा ;ाि<मा र 
ह7ता.तरण ह+दँा भ�ुािनका �पमा दखेाइ�एको छ र दोहोरो कारोबारलाइ� हटाइ�एको (Eliminate) छ ।

७.२ खच3को पिहचान तथा लेखा

नगद भ�ुानी भएपिछमा� कारोवार र अ.य िFयाकलाप पिहचान ग"रएको छ  । थप खच� लेखाङ्कन ह+ने नीितहt तल उVलेख ग"रएका छन् ।

क) बEक चेकबाट गOरएको भु1ानी

बWक चेक काट्ने िबि�कै खच�को tपमा चढाइएको छ ।

ख) एकल खाता कोष  णालीबाट गOरएको भु1ानी

एकल खाता कोष ;णालीबाट भ�ुानी ह+नेगरी भ�ुानी आदशे पठाउनासाथ खच� लेखाङ्कन ग"रएको छ ।

ग) नेपाल राqr बEक माफ3 त सोझै भु1ानी

नेपाल रा]� बWकबाट िsप
ीय तथा बह+प
ीय ऋण र अ.य भ�ुानीको हकमा बWकबाट भ�ुानी गरकेो आदशे स^बि.धत काया�लयमा ;ा< ह+नासाथ खच� लेखाङ्कन गरीएको 
छ ।

घ) सानो नगदी कोष

सानो नगदी कोषमा खच�को िबल भपा�ई ;ा< भई  सोधभना�  िदएका बखत खच� लेिखएको  छ ।

७.३ बैदेिशक मुpा

आिथ�क बष�का बीचमा भएका बैदिेशक मiुा कारोबारलाइ� कारोबार भएकै िदनको िबदशेी िविनमय दर ;योग गरी नेपाली tपैयामँा प"रवत�न ग"रएको छ । आिथ�क बष�को 
अ.तमा रहेको िवदशेी मiुाको मौ?दातलाइ� अि.तम दर(Closing Rate) ;योग ग"र ;ितवेदन ग"रएको छ ।

७.४ कम3चारी सुिबधा

नेपाल सरकारले कम�चारीको सिुवधाको लािग िन^नानसुारको Tयव7था गरकेो छ ।

क) कम3चारी सDचय कोष

कम�चारी सLचय कोष ऐन २०१९ तथा िनयम अनसुार भएर सबै कम�चारीले सLचय कोष अिनवाय� tपमा मािसक तलबबाट रकम क£ा गनु�पद�छ र यसरी क£ा ग"रएको 
रकममा नेपाल सरकारबाट थप ग"रएको रकमलाइ� खच� जनाइ�एको छ ।

ख) िनवृि%भरण

िनविृतभरणको रकम कम�चारीले सेवाबाट अवकाश ;ा< गदा�  र �यसपिछका वष�मा मािसक �पमा भ�ुानी िदइ.छ । भिव]यमा ग"रने िनविृ�भरणलाई दािय�व दखेाइएको 
छैन र यस वष�को िनविृ�भरण भ�ुानीलाई खच� लेिखएको छ । योगदानमा आधा"रत िनविृतभरण ;णाली लाग ुभएपिछ सरकारको योगदान बापतको रकम भ�ुानी ह+दँाको 
बखत खच� जनाइ.छ ।

ग) िवदा वापतको भु1ानी

कम�चारीले सिLचत गरकेो िवदा वापतको रकम भ�ुानीलाई जनाउँछ, य7तो रकम भ�ुानी भएको बखत खच� जनाइ�एको छ । दािय�व एिकन ग"र रािखएको छैन ।

७.५ लगानी
सरकारको सबै िकिसमका लगानीको लेखाङ्कन लागत मूVयमा ग"रएको छ । सtु मै लेखाङ्कन ग"रएका लगानीलाई ऐितहािसक मूVय मै दखेाइएको छ । लगानीबाट ;ा< 
ह+ने लाभांश तथा Tयाज लाई ;ा< भएको िदन आ^दानी बाधँी सिLचत कोषमा दािखला गन� Tयव7था ग"रएको छ । सूिचकृत भएका लगानीह�को मूVय समायोजन ग"रएको 
छैन ।

७.६ नगद तथा नगदज4य
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नगद तथा नगदज.य भ.नाले रा]� बWक र सरकारी कारोबार गन� अ.य बWकमा रहेको मौ?दात र काया�लयमा रहेको नगद मौ?दातलाई जनाउँछ । नगद भ.नाले साथमा 
रहेको नगद, माग गन� साथ ;ा< ह+ने िन
ेप र नगदज.य रकम पद�छन् । नगदज.य भ.नाले मूVय प"रवत�नको जोिखम नग.य भएको र तोिकएको मूVयमा त�काल नगदमा 
�पा.तरण गन� िमVने अVप अविधको उ�च तरल लगानीलाइ� जनाउँनेछ । यस अवधारणा अनसुार नगदलाइ� पिहचान ग"रएको छ ।

७.७ दािय�व

अिहले भएको कामले वा पिहVयै गरकेो कामले गदा�  भिव]यमा ितनु�पन� कुनै रकमलाई दािय�वको tपमा दखेाइएको छ । सबै दािय�वहt ऐितहािसक मूVयमा लेखाङ्कन 
ग"रएका छन् । आिथ�क बष�को अ.तमा कारोबारबाट तथा ऋणबाट िसज�ना भएका दािय�वलाइ� पिहचान ग"र अिभलेख र ;ितवेदन ग"रएको छ ।

७.८ सरकारी कजा3

सरकारी कजा�  भ.नाले आ.त"रक र वैदिेशक कजा�लाई जनाउँछ । आ.त"रक कजा� �ेजरी िवलहt माफ� त बWक , अ.य सं7था तथा Tयि�हtबाट उठाइ.छ र वैदिेशक कजा� 
बाh सरकार वा सं7थाको मौिiक ;ाि< वा अ.य सेवा ;ा< गर ेबापत ग"रनपुन� भ�ुानी दािय�वलाई जनाउँछ । सरकारले कजा�  ;< गदा�  आ^दानी र कजा�को रकम भ�ुानी 
गदा�  खच�मा लेखांकन ग"रएको छ साथै कजा�  बापत ग"रएको ¤याज लगायतका भ�ुानीहt खच�मा लेखांकन ग"रएको छ ।

७.९ स8पित

स^पि� भ.नाले भिव]यमा आिथ�क फाइदा ह+नसrने र सरकारको िनय.�णमा रहेका आिथ�क ¥ोतलाई  जनाउँछ । स^पितलाई ऐितहािसक मूVयमा दखेाइएको छ । ¦ास 
क£ी ग"रएको छैन । स^पित ख"रद गदा�को लागत मूVयलाई खच�मा लेखांकन ग"रएको छ र य7ता स^पितको िबबरण अल[गै तयार गरी थप खलुासाको tपमा ;7ततु 
ग"रएको छ । स^पि�को मूल बग�करण एकGकृत आिथ�क संकेत तथा वग�करण तथा Tयाnया २०७४को आधारमा ग"रएको छ। सो को िव7ततृ बग�को िनधा�रणको आधार 
GFSM 2014लाइ� िलइ�एको छ ।

७.१० ऋण तथा पे�कL
यसले चालू र पूजँीगत खच� अ.तग�तका ती रकमलाई जनाउँछ जून कम�चारी, Tयि�, आपूित�कता, 7वाय� िनकाय, िव�ीय तथा गैर िव�ीय लगायतका सं7थाबाट फ§यौट 
वा ;ा< ह+न बाकँG रह.छ ।

७.११ तेtो प7को भु1ानी

िनकायले फाइदा पाउने गरी वा िनकायको दािय�व फरफारक ह+ने गरी िनकायको तफ� बाट ते¥ो प
ले गरकेो भ�ुानीलाइ� ते¥ो प
बाट भएको भ�ुानीका �पमा िलनपुद�छ । 
सो बापत िनकायले ब7त ुवा सेवा ;ा< गद�छ । तेPो प
को भ�ुानीलाई िव�ीय िववरणको मखुपoृमा छु£ै महलमा रािखएको छ ।

७.१२ अ4तर सरकारी (िनकाय) कारोबार

कुनै एक िनयि.�त िनकाय अ.तरगत�का काया�लय वा संथाहt िबच भएका आपसी कारोबारहtलाई एिककृत िव�ीय िववरणमा समाबेश गदा�  दोहो"रने भएकाले य7ता 
कारोबार लाई स^बिधत ;ाि< वा भ�ुानी बाट िमलान गरी िव�ीय िववरण ;7ततु ग"रएको छ ।

७.१३ अ4तर सरकारी ह=ता4तरण

नेपालको संिबधान अनtुप िविभ.न सरकारहtले (के.i, ;दशे तथा 7थानीय) उठाउने राज� तथा अ.य ;ाि< म¨ये केही राज� तथा ;ाि<हt िविभ.न सरकारहt बीच 
बाडँफाडँ गनु�  पन� Tयब7था अनसुार  स^बि.धत सरकारले बाडँफाडँ पिछ ;ा< गरकेो राज� तथा ;ाि<लाई मा� ;ाि< जनाइएको छ ।

७.१४ सङ्`मणकालीन _यव=था

नेपाल साव�जिनक 
े� लेखामानले तोकेको संFमणकालीन ;ावधान लाग ुह+ने हक स^म सो िववरण लेखा िटkपणीमा खलुासा ग"रएको छ ।
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सङ्घ/  देश/ =थानीय तह

म45ालय / िबभाग / काया3लय

 मुख लेखा नीित तथा लेखा िट�पणीह� 

आिथ3क वष3 ............

क.  मुख लेखा नीित

नेपाल सरकारले अवल^बन गरकेो लेखा नीित यसै साथ समावेश ग"रएको छ ।

ख.  ितवेदक िनकायको पOरचय

;ितवेदन गन� िनकाय, गठन आदशे, तालकु काया�लय, िनकायको उ�े�य, काय�
े�का िवषयमा सङ्ि
< जानकारी लेnने 

ग. सरकारी बजेट, आ8दानी र खच3  कारोवारको िवvषेण

बजेटको तलुना�मक िव©ेषण नितजाका आधार ;ितवेदनह�को नाम

बजेट तथा काय�Fम पेस भएको िमित

बजेट तथा काय�Fम 7वीकृत  भएको िमित

;थम अिnतयारी ;दान िमित

सtु बजेट र अि.तम बजेट रकमको फरक

अि.तम बजेट र खच� रकमको फरक

..... ;ितशतभ.दा बढी फरक परकेो शीष�कह�को नाम र फरक पनु�को कारण (२०% भ.दा बढी)

फरकको स^ब.धमा Tयव7थापनको ;ितिFया

(आव�यकताअनुसार अितOर1 िवvषेणा�मक िववरणह� समावेश गन3 सिकने ।)

घ.  मुख लेखा िट�पणीह� 

लेखा िटkपणी नं १ दिेख १७ स^मको िटkपणी िववरणह� अिनवाय� �पमा ;7ततु गनु�पन� छ। 

कुनै िटkपणीमा अित"र� िववरण तथा खलुासा समावेश गनु�पन� भएमा आव�यकताअन�ुप िव7ततृीकरण गन� सिकने छ ।

िट�पणी १ राज=वको िववरण

राज7वको लेखा नगद आधारमा रािखएको छ । 

िट�पणी १.१ कर तथा गैरकर राज=व रकम � हजारमा

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । चालु आ.व. को गत आ.व.को

११००० कर

१४००० गैरकर

ज8मा

(सिLचत कोषमा दािखला रकम राज7वको आिथ�क िववरणमा ;7ततु गरीएबमोिजम यहँा उVलेख गनु�पद�छ ।)

िट�पणी १.२ अनुदान तथा सहायता रकम � हजारमा

चालु आ.व. को गत आ.व.को

१३१०० िsप
ीय वैदिेशक अनदुान

१३२०० बह+प
ीय वैदिेशक अनदुान

१३३०० अ.तरसरकारी िव�ीय ह7ता.तरण अनदुान

ज8मा

िट�पणी १.३ बेaजु रकम  ाि/

१५००० यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

िट�पणी २ लगानी तथा िव%ीय  ाि/

म.ले.प.फारम नं: २७१
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िट�पणी २.१ सेयर िब`L तथा िविनमेश

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

सेयर िवFG तथा िविनमेशस^ब.धी आधार र िनण�यको Tयहोरा िन^नानसुार छ । (यस शीष�कमा रकम भएको ख�डमा मा� खलुाउनपुन� छ ।)

िट�पणी २.२ आ4तOरक तथा वैदेिशक ऋण लगानी िफता3  ाि/

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु ग् यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

आ.त"रक तथा वैदिेशक ऋण लगानी िफता�को Tयहोरा िन^नानसुार छ । (यस शीष�कमा रकम भएको ख�डमा मा� खलुाउनपुन�छ ।)

िट�पणी २.३ बाँडफाँड हxन बाँकL राज=व  ाि/ (Net) रकम � हजारमा

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । चालु आ.व. को गत आ.व.को

३३११०D२० बाडँफाडँ/भएको ह+ने मूVय अिभविृ¨द कर

३३१३०D४० बाडँफाडँ/भएको ह+ने अ.त शVुक

३३१५०D६० बाडँफाडँ/भएको ह+ने रोयVटी, शVुक, रिज7�ेसन, तथा अ.य ;शासिनक शVुक 

ज8मा

िट�पणी २.४ आ4तOरक ऋण रकम � हजारमा

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । चालु आ.व. को गत आ.व.को

३३१९० खदु आ.त"रक ऋण

मnुय मnुय ऋणको नाम र ;कार (ज7तै ऋणप�,�ेजरी िबल )

......

अ.य एकम�ु

ज8मा

िट�पणी २.५ वैदेिशक ऋण रकम � हजारमा

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । चालु आ.व. को गत आ.व.को

३३२४० खदु वैदिेशक ऋण

मnुय मnुय ऋणको नाम र ;कार

......

अ.य एकम�ु

ज8मा

िट�पणी ३ सिDचत कोषबाट िबिनयोजन िनकासा*

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

(खच� गन� ;दान ग"रएको अिnतयारीबमोिजम िनकासालाइ�  यसमा समाबेश ग"रएको छ )

(नेपाल सरकारको एकGकृत िव�ीय िववरणमा यो खलुासा आव7यक पन� छैन )

िट�पणी ४ चालु तथा पँुजीगत खच3 रकम � हजारमा

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । चालु आ.व. को गत आ.व.को

चाल ुखच�

पुजँीगत खच�

ज8मा

खच� स^ब.धी मnुय कारोबारको खलुासा तथा िववरणह�को जानकारी  यहँा लेnने ।

िट�पणी ५ िव%ीय _यव=था

िट�पणी ५.१  मुpा तथा अ4य सुर7ण

३२०१० यसको िव7ततृ िववरण नेपाल रा]� बैङ्कले नेपाल सरकारलाइ�  ग"रएको ;ितवेदनबाट िलइएको छ । ;ितवेदन यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

(नेपाल सरकारको एकLकृत िव%ीय िववरणमा मा5 यो खुलासा आव�क पनN छ अ4य िनकायले यो खुलासा तयार गनु3पदzन ।)
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िट�पणी ५.२  ऋण तथा सेयर लगानी

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

िनकायको नाम लगानी ऋण लगानीको % मतािधकार %

आ4तOरक

बा|

िट�पणी ६ अ4य कोषह�को मौGदात

यसको िव7ततृ िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7ततु गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

(यसमा सिLचत कोषबाहेकका स^बि.धत िनकायह�मा रहेका िविभ.न कोषह�को छु£ाछु£ै िव©ेषण ;7ततु गनु�पद�छ ।)

िट�पणी ७ नगद तथा बैङ्क मौGदात 
िटkपणी नं ६मा उVलेख भएको मौ?दातम¨ये स^बि.धत िनकायको िनय.�णमा रहेको (िविनयोजन ऐनमा समावेश ह+ने रकम) र िनकायले 

अVपकालीन �पमा उपयोग गन� सrने मौ?दात रकम (िविनयोजन ऐनमा समावेश नह+ने रकम)को िववरण दहेाय बमोिजम ;7ततु ग"रएको छ ।

�कम � हजारमा

िववरण चालु आ.व. को गत आ.व.को

िविनयोजन ऐनमा समावेश हxने रकम

नगद

राज7व

िविनयोजन ऐनमा समावेश नहxने रकम

धरौटी

आकि7मक कोष

िवशेष कोष

Designated/Special /imprest Account

अ.य कोषह�

कुल ज8मा

िट�पणी ८. वैदेिशक सहायता (ते6ो प7  ाि/ तथा भु1ानी)

सरकारी काया�लय लाभाि.वत ह+ने गरी तेPो प
ले ;दान गन� सहायता तथा दािय�व सकार ग"रिदने काम नै तेPो प
बाट भएको ;ाि< 

 र भ�ुानी हो । सरकारी खातामा नगइ�  िसध ैिनकायमा ;ा< ह+ने सहयोग  रकमह� यसमा समावेश ग"रएको छ । 

म.ले.प. फा..........अनसुार ते¥ो प
 भ�ुानी खाता अन�ुप रहने गद�छ । यसको िव7ततृ िववरण सोही फाराममा उVलेख ग"रएको छ । 

रकम � हजारमा

चालु आ.व. को गत आ.व.को

िsप
ीय

बह+प
ीय

अ.तराि]�य गैरसरकारी सं7था

गैरसरकारी सं7था

ज8मा
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िट�पणी ८.१ भु1ान नगOरएको वैदेिशक सहायता

दाता तथा िवकास साझेदार िनकायले ;ितब�ता ग"रसकेको सहायता रकम भ�ुान नग"रएको तथा सिLचत कोषमा लेखाङकन नग"रएको भएमा

यस शीष�कमा खलुासा ग"र.छ ।

रकम � हजारमा

िsप
ीय चालु आ.व. को गत आ.व.को

बह+प
ीय

अ.तराि]�य गैरसरकारी सं7था

गैरसरकारी सं7था

ज8मा

िट�पणी ८.२ व=तुगत तथा  िविधक सहायता

दाता तथा िवकास साझेदार िनकायले ;ितब�ता ग"रसकेको साथै नगदबाहेक व7तगुत तथा  ;िविधक सहायता रकम 

यस शीष�कमा खलुासा ग"र.छ । यसको मूVयाङ्कन िविध समेत खलुाउन सिक.छ ।

रकम � हजारमा

चालु आ.व. को गत आ.व.को

िsप
ीय

बह+प
ीय

अ.तरराि]�य गैरसरकारी सं7था

गैरसरकारी सं7था

ज8मा

िट�पणी ८.३ स8झौताका सत3 पालना भए/नभएको  (Non compliance of Terms and conditions)

पालना गनु�पन� सत� तथा सो सत�ह� पालना भए नभएको जानकारी यहा ँ;7ततु ग"र.छ ।

िट�पणी ९ ऋण दािय�व

आ.व. .............स^ममा ;ा< भएको वैदिेशक ऋणलाइ�  आिथ�क वष�को अि.तम िमितको िविनमय दरको आधारमा �पा.त"रत गरी तयार ग"रएको छ । 

आ.व..........अ.तको िबिनमय दर .......रहेको छ । यस फारामको िववरण फाराम नं ….  बाट तयार ग"रने छ ।

�कम � हजारमा

चालु आ.व. को गत आ.व.को
वैदिेशक ऋण

आ.त"रक ऋण

अ.तरसरकारी ऋण

ज8मा

िट�पणी ९.१ ऋणको भु1ानी तािलका समायोजन (Debt Rescheduling)

ऋण कारोबारको भ�ुानी तािलकामा भएको प"रवत�न तथा सो िवषयमा भएका समायोजनस^ब.धी जानकारी यहा ँ;7ततु ग"र.छ ।

िट�पणी ९.२ ऋण उपयोगको अव=था (Undrawn borrowing facility)

ऋण कारोबारको भ�ुानी तािलकामा भएको प"रवत�न तथा सो िवषयमा भएका समायोजनस^ब.धी जानकारी यहा ँ;7ततु ग"र.छ ।

�कम � हजारमा

ऋणको ;कार/समूहD स^झौता नं चालु आ.व. को गत आ.व.को

ऋणको ;कार/समूहD स^झौता नं

ज8मा

िट�पणी ९.३ ऋण तथा स8झौताका सत3 पालना भए/नभएको  (Non compliance of Terms and conditions)

पालना गनु�पन� सत� तथा सो सत�ह� पालना भए नभएको जानकारी यहा ँ;7ततु ग"र.छ ।
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िट�पणी १० ि=थर स8पि%
सबै ;कारका स^पि�लाइ�  ऐितहािसक मूVयमा पिँहचान तथा लेखाङ्कन ग"रएको छ । ि7थर स^पि�ह�लाइ�  काया�लयले िनधा�रण गरबेमोिजम 

आिथ�क उपयोगी आयकुा आधारमा ¦ास क£ी ग"रएको छ । ि7थर स^पि�मा  ¦ास क£ी गरी बाकँG रकममा दखेाइएको छ । 

¦ास क£ीस^ब.धी स^बि.धत सरकारको िनण�यबमोिजम रहने छ । 

�कम � हजारमा

स8पि%  कार तथा  िववरण चालु आ.व. को गत आ.व.को
ि=थर स8पि%

भवन तथा संरचना

मेिसनरी तथा उपकरण

अ.य ि7थर स^पि�ह�

अनु�पािदत स8पि% (Non produced Assets)

जिमन

खिनज तथा उजा� ¥ोत

अ.य ;ाकृितक �पमा रहेको स^पि�

अप]ृय (Intangible) स^पि�

ज8मा

िट�पणी ११ अिWम भु1ानी

यसमा खच�को लािग काया�लयले ;दान गरकेो अिम भ�ुानी स^ब.धी िववरण पद�छ । एकGकृत िव�ीय ;ितवेदन िमितस^म काया�लयमा रहेका 

अिम भ�ुानीको िववरण िन^नबमोिजम रहेको छ  । यस फारामको िववरण सािवकको म.ले.प। फाराम नं १४ (कायम भएको फाराम नं….) 

बाट तयार ग"रने छ ।

�कम � हजारमा

अिWम भु1ानीको  कार चालु आ.व. को गत आ.व.को
काय�लयगत अिम भ�ुानी

कम�चारीअ.तग�त अिम भ�ुानी

Tयि�गत अिम भ�ुानी

……

……

ज8मा

िट�पणी १२ भु1ानी दािय�व

यसमा काया�लयको भ�ुानी ह+न बाकँG दािय�व ;7ततु ग"रएको छ । 

रहेको छ  । यस फारामको िववरण सािवकको फाराम नं १८ (कायम भएको फाराम नं….) बाट तयार ग"रएको छ ।

�कम � हजारमा

अिWम भु1ानीको  कार चालु आ.व. को गत आ.व.को
काय�लयगत अिम भ�ुानी

कम�चारीअ.तग�त अिम भ�ुानी

¤यि�गत अिम भ�ुानी

……

……

ज8मा
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िट�पणी १३ बेaजुको अव=था

महालेखा परी
कको काया�लयबाट स^परी
ण भएको बेtजलुाइ�  स^परी
णको िववरणमा र असलु उपर भएको बेtजलुाई सिLचतकोषमा 

आ^दानी जनाइएको छ । काया�लयको बेtज ुिन^नबमोिजम रहेको छ । 

�कम � हजारमा

िववरण चालु आ.व. को गत आ.व.को
^याद नाघेको पे7कG बेtजु

िनयिमत गनु�पन� बेtजु

असलु गनु�पन� बेtजु

ज8मा

िट�पणी १४ खच3  ितब�ता

यस शीष�कमा खच� ;ितब�ता ग"रएको रकम .......तथा अविध........ उVलेख ग"रएको छ । आगामी वष�ह�मा ;ितब�ता ग"रएको रकमह� एकम�ु 

खलुाउनपुद�छ । यस िववरणको रकम हाल कायम ग"रएको म.ले.प.फाराम नं..... बाट ;ा< गन सिकने छ । �कम � हजारमा

चालु आ.व. को गत आ.व.को
;ितब�ता रकम

खच� रकम

खुद  ितब�ता बाँकL

िट�पणी १५ स8भािवत दािय�व (Contingent Liabilities)

३४२०० आगामी ;ितवेदन वष�ह�मा िसज�ना ह+न सrने स^भािवत दािय�वका िवषयह�को जानकारी लेnने 

िट�पणी १६ 5ुिटको सुधार (Correction of Errors)

िवगत आ.व.का �िुटलाइ�  पिहचान गरी िन^नबमोिजम सधुार ग"रएको छ । �कम � हजारमा

िववरण गत आ.व.को गत िवगत आ.व.को

ज8मा

िट�पणी १७ अिघVलो वष�को आ^दानी तथा खच� शीष�कमा प"रवत�न भएको हकमा अङ्कहtलाई पनुः समूहीकरण र पनुः प"रमाज�न ग"रएको छ ।

पुन,ः मािथ उ�लेख ग.रएका िट0पणीह1 +यूनतम 1पमा खुलाउनुपन� िववरणसंग स*बि+धत िट0पणीह1 ह3न् । काया�लयमा भएका कारोवारलाइ�  आधार मानी 

आव7यकताअनुसार थप िट0पणीह1 समाबेश गन� सिकने छ । यो िट0पणीलाइ�  समयब91पमा प.रमाज�न गन� सिकने छ ।
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सङ्घ/  देश/ =थानीय तह

म45ालय / िवभाग / काया3लय

सहायक लेखा िट�पणीह� 

आिथ3क वष3 ............

िट�पणी १ राज=वको िववरण

राज7वको लेखा नगद आधारमा रािखएको छ । 

िट�पणी १.१ कर तथा गैरकर राज=व रकम � हजारमा

यसको िव7तृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7तुत गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

११००० कर

१४००० गैरकर

ज8मा

िट�पणी १.२ अनदुान तथा सहायता रकम � हजारमा

िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

१३१०० िsप
ीय वैदिेशक अनदुान

१३२०० बह+प
ीय वैदिेशक अनदुान

१३३०० अ.तरसरकारी िव�ीय ह7ता.तरण अनदुान

ज8मा

िट�पणी १.३ बेaज ुरकम  ाि/ रकम � हजारमा

१५००० यसको िव7तृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7तुत गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

िट�पणी २ लगानी तथा िव%ीय  ाि/

िट�पणी २.१ बाँडफाँड हxन बाँकL राज=व  ाि/ (Net) रकम � हजारमा

यसको िव7तृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7तुत गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

३३११०D२० बाडँफाडँ/भएको ह+ने मूVय अिभविृ¨द कर

३३१३०D४० बाडँफाडँ/भएको ह+ने अ.त शVुक

३३१५०D६० बाडँफाडँ/भएको ह+ने रोयVटी, शVुक, रिज7�ेसन, तथा अ.य ;शासिनक शVुक 

ज8मा

िट�पणी २.४ आ4तOरक ऋण रकम � हजारमा

यसको िव7तृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7तुत गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

३३१९० खदु आ.त"रक ऋण

मnुय मnुय ऋणको नाम र ;कार (ज7तै ऋणप�,�ेजरी िवल )

......

अ.य एकम�ु

ज8मा

नोटः सहायक लेखा िटkपणी लेखा िटkपणी तयार गन� एक आधारका �पमा रहने छ, यस ख�डलाइ� िभ.द ैिववरणका �पमा तयार गरी राnन सिकने छ । िव�ीय िववरणलाइ� छ"रतो 
बनाउनलाइ� ि;.ट गरी मूल ;ितवेदनसगँ संल[न गन� आब�यक रहदँनै ।

म.ले.प.फारम नं: २७१
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िट�पणी २.५ वैदेिशक ऋण रकम � हजारमा

यसको िव7तृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7तुत गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

३३२४० खदु बैदिेशक ऋण

मnुय मnुय ऋणको नाम र ;कार

......

अ.य एकम�ु

ज8मा

िट�पणी ३ सिDचत कोषबाट िविनयोजन िनकासा*

यसको िव7तृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7तुत गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

(नेपाल सरकारको एकGकृत िव�ीय िववरणमा यो खलुासा आव�यक पन� छैन )

िट�पणी ४ चालु तथा पँुजीगत खच3 रकम � हजारमा

यसको िव7तृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7तुत गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ । िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

चाल ुखच�

पुजँीगत खच�

ज8मा

खच�स^ब.धी मnुय कारोबारको खलुासा तथा िववरणह�को जानकारी  यहा ँलेnने 

िट�पणी ५ िव%ीय Cयव=था

िट�पणी ५.१  मpुा तथा अ4य सरु7ण

३२०१० यसको िव7तृत िववरण नेपाल रा]� बैङ्कले नेपाल सरकारलाइ� ग"रएको ;ितवेदनबाट िलइएको छ । ;ितवेदन यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

(नपेाल सरकारको एकLकृत िव%ीय िववरणमा मा5 यो खुलासा आव�यक पनN छ अ4य िनकायले यो खुलासा तयार गनु3पदzन ।)

िट�पणी ५.२  ऋण तथा शेयर लगानी

यसको िव7तृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7तुत गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

िनकायको नाम लगानी ऋण लगानीको % मतािधकार %

आ4तOरक

बा|

िट�पणी ६ अ4य कोषह�को मौGदात

यसको िव7तृत िववरण म.ले.प.फाराम नं .......मा ;7तुत गरी यसै साथ संल[न ग"रएको छ ।

(यसमा सिLचत कोष बाहेकका स^वि.धत िनकायह�मा रहेका िविभ.न कोषह�को छु£ाछु£ै िव©ेषण ;7तुत गनु�पद�छ ।)

िट�पणी ७ नगद तथा बैङ्क मौGदात 
िटkपणी नं ६मा उVलेख भएको मौ?दातम¨ये स^वि.धत िनकायको िनय.�णमा रहेको (िविनयोजन ऐनमा समावेश ह+ने रकम) र िनकायले 

अVपकािलन �पमा उपयोग गन� सrने मौ?दात रकम (िविनयोजन ऐनमा समावेश नह+ने रकम)को िववरण दहेायबमोिजम ;7तुत ग"रएको छ ।

�कम � हजारमा

िववरण िनकाय िनयि45त नगद 
एकल खाता कोष 

 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

िविनयोजन ऐनमा समावेश हxन ेरकम

नगद

राज7व

िविनयोजन ऐनमा समावेश नहxन ेरकम

धरौटी

आकि7मक कोष

िवशेष कोष
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Designated/Special /imprest Account

अ.य कोषह�

कुल ज8मा

िट�पणी ८. वैदेिशक सहायता (ते6ो प7  ाि/ तथा भु1ानी)

सरकारी काया�लय लाभाि.वत ह+ने गरी ते¥ो प
ले ;दान गन� सहायता तथा दािय�व सकार ग"रिदने काम नै ते¥ो प
बाट भएको ;ाि< 

 र भ�ुानी हो । सरकारी खातामा नगइ� िसधै िनकायमा ;ा< ह+ने सहयोग  रकमह�  समावेश ग"रएको छ । 

म.ले.प. फा..........अनसुार ते¥ो प
 भ�ुानी खाता अनtुप रहने गद�छ । यसको िव7तृत िववरण सोही फाराममा उVलेख ग"रएको छ । 

रकम � हजारमा

िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

िsप
ीय

बह+प
ीय

अ.तराि]�य गैरसरकारी सं7था

गैरसरकारी सं7था

ज8मा

िट�पणी ८.१ भु1ान नगOरएको बैदेिशक सहायता

दाता तथा िवकास साझेदार िनकायले ;ितब�ता ग"रसकेको सहायता रकम भ�ुान नग"रएको तथा सिLचत कोषमा लेखाङकन नग"रएको भएमा

यस शीष�कमा खलुासा ग"र.छ ।

रकम � हजारमा

िsप
ीय िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

बह+प
ीय

अ.तराि]�य गैरसरकारी सं7था

गैरसरकारी सं7था

ज8मा

िट�पणी ८.२ व=तुगत तथा  िविधक सहायता

दाता तथा िवकास साझेदार िनकायले ;ितब�ता ग"रसकेको साथै नगदबाहेक व7तुगत तथा  ;िविधक सहायता रकम 

यस शीष�कमा खलुासा ग"र.छ । यसको मूVयाङकन िविध समेत खलुाउन सिक.छ ।

रकम � हजारमा

िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

िsप
ीय

बह+प
ीय

अ.तराि]�य गैरसरकारी सं7था

गैरसरकारी सं7था

ज8मा
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िट�पणी ९ ऋण दािय�व

आ.व. ............. स^ममा ;ा< भएको वैदिेशक ऋणलाइ� आिथ�क वष�को अि.तम िमितको िविनमय दरको आधारमा �पा.त"रत गरी तयार ग"रएको छ । 

आ.व..........अ.तको िविनमय दर .......रहेको छ । यस फारामको िववरण फाराम नं ….  बाट तयार ग"रने छ ।

�कम � हजारमा

िनकाय िनयि45त नगद 
एकल खाता कोष 

 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)
वैदिेशक ऋण

आ.त"रक ऋण

अ.तरसरकारी ऋण

ज8मा

िट�पणी १० ि=थर स8पि%
सबै ;कारका स^पि�लाइ� ऐितहािसक मूVयमा पिहचान तथा लेखाङ्कन ग"रएको छ । ि7थर स^पि�ह�लाइ� काया�लयले िनधा�रण गरेबमोिजम 

आिथ�क उपयोगी आयकुा आधारमा ¦ास क£ी ग"रएको छ । ि7थर स^पि�मा  ¦ास क£ी गरी बाकँG रकममा दखेाइएको छ । 

¦ास क£ीस^ब.धी स^बि.धत सरकारको िनण�यबमोिजम रहने छ । 

�कम � हजारमा

स8पि%का  कार तथा  िववरण
िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

ि=थर स8पि%

भवन तथा संरचना

मेिसनरी तथा उपकरण

अ.य ि7थर स^पि�ह�

अन�ुपािदत स8पि% (Non produced Assets)

जिमन

खिनज तथा ऊजा� ¥ोत

अ.य ;ाकृितक �पमा रहेको स^पि�

अप]ृय (Intangible) स^पि�

ज8मा

िट�पणी ११ अिWम भु1ानी

यसमा खच�को लािग काया�लयले ;दान गरेको अिम भ�ुानीस^ब.धी िववरण पद�छ । एकGकृत िव�ीय ;ितवेदन िमितस^म काया�लयमा रहेका 

अिम भ�ुानीको िववरण िनबमोिजम रहेको छ  । यस फारामको िववरण सािवकको म.ले.प। फाराम नं १४ (कायम भएको फाराम नं….) 

बाट तयार ग"रने छ ।

�कम � हजारमा

अिWम भु1ानीको  कार 
िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

काय�लयगत अिम भ�ुानी

कम�चारीअ.तग�त अिम भ�ुानी

Tयि�गत अिम भ�ुानी

……

……

ज8मा
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िट�पणी १२ भु1ानी दािय�व

यसमा काया�लयको भ�ुानीह+न बाकँG दािय�व ;7तुत ग"रएको छ । 

रहेको छ  । यस फारामको िववरण सािवकको फाराम नं १८ (कायम भएको फाराम नं….) बाट तयार ग"रएको छ ।

�कम � हजारमा

अिWम भु1ानीको  कार 
िनकाय िनयि45त नगद 

एकल खाता कोष 
 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

काया�लयगत अिम भ�ुानी

कम�चारीअ.तग�त अिम भ�ुानी

Tयि�गत अिम भ�ुानी

……

……

ज8मा

िट�पणी १३ बेaजकुो अव=था

महालेखा परी
कको काया�लयबाट स^परी
ण भएको बेtज ुतथा असलु उपर  भएको बेtजलुाई सिLचत कोषमा आ^दानी जनाइएको छ । 

काया�लयको बेtज ुिन^नबमोिजम रहेको छ । 

�कम � हजारमा

िववरण िनकाय िनयि45त नगद 
एकल खाता कोष 

 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)
^याद नाघेको पे7कG बेtजु

िनयिमत गनु�पन� बेtजु

असलु गनु�पन� बेtजु

ज8मा

िट�पणी १४ 5ुिटको सधुार (Correction of Errors)

िवगत आ.व.का �िुटलाइ� पिहचान गरी िन^नबमोिजम सधुार ग"रएको छ । �कम � हजारमा

िववरण िनकाय िनयि45त नगद 
एकल खाता कोष 

 णाली सोझै भु1ानी (बजटे)

ज8मा

िट�पणी १५ अिघVलो वष�को आ^दानी तथा खच� शीष�कमा प"रवत�न भएको हकमा अङ्ह�लाई पनुः समूहीकरण र पनुः प"रमाज�न ग"रएको छ ।

पुन,ः मािथ उ�लेख ग.रएका िट0पणीह1 +यूनतम 1पमा खुलाउनुपन� िववरणसँग स*बि+धत िट0पणीह1 ह3न् । काया�लयमा भएका कारोवारलाइ� आधार मानी 

आव7यकताअनुसार थप िट0पणीह1 समावेश गन� सिकने छ ।
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म.ले.प.फारम नं: २७२ 
साबिकको फारम नं:  ११० ख 

 … … … … … … पालिका 
 प्राप्ती भकु्तानी हिसाव  

२०.. श्रावण १ देखि २०.. आषाढ ३२ सम्म 
 

वववरण टिप्प
णी 

यो वषष (रु) गत वषष (रु) 

बजेि आफैिे गरेको 
भुक्तानी 

वस्तुगत/सोझै 
भुक्तानी जम्मा आफैिे गरेको 

भुक्तानी 
वस्तुगत/सो
झै भुक्तानी जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६= ४ +५ ७ ८ ९= ७ +८ 
प्राप्ती (क+ि)         

क. प्रावप्त (सचंितकोषमा आम्दानी बााँचिन)े         
११००० कर राजश्व ११        
१३००० अनुदान         
संघीय सरकारबाि प्राप्त १२        
प्रदेश सरकारबाि प्राप्त १२        

१४००० अन्य राजस्व (गैर कर) ११        
१५००० बेरूजु         
३११२१ गत वषषको शसतष अनुदान फफताष         
३३००० दाचयत्व         
ऋण तथा अन्य श्रोतबाि १३        
ववतरण गनष बाकी राजस्व १४        

ि. अन्य प्रावप्त          
िरौिी तथा कोषिरु १५        
संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कायषक्रम 0        

 
भकु्तानी (ग+घ)         

 ग. भकु्तानी (सञ्चित कोषबाि)         
२१००० पाटरश्रचमक सेवा सुवविा १८        
२२००० मािसामान तथा सेवाको उपयोग १८        
२४००० ब्याज, सेवा शुल्क, बैंक कचमशन १८        
२५००० सिायता (सञ्चिडी) १८        
२६००० अनुदान १८        
२७००० सामालजक सुरक्षा १८        
२८००० अन्य ििष १८        
३१००० प ाँजीगत ििष १८        
३२००० ववविय सम्पवि १८        
घ. अन्य भ क्तानी          
िरौिी तथा कोषिरुबाि १५        
संघीय, प्रदेश सरकार वा अन्य कायषक्रम  0        

ङ. यो वषषको बित (न्युन) [प्राप्ती  - भुक्तानी]         
ि. गतवषषको लजम्मेवारी रकम (अ.ल्या)         

वषाषन्तको बाकी रकम (ङ  + ि)         
बैंक तथा नगद बाकी २४        

……………. 
िेिाप्रम ि नाम 
पद: 
चमवत: 

……………. 
कायषकारी अचिकृत नाम 
पद: 
चमवत: 

……………. 
पालिका प्रम ि नाम 
पद: 
चमवत: 

……………. 
मिािेिापरीक्षकको कायाषिय नाम 
पद: 
चमवत: 

          
पालिकाबाि प्रमाखणकरण चमवतिः   
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…… पाबलका 

आ. व.......... को बवत्तीय बववरण 

 

ििेा नीवत तथा टिप्पणी 
१. पटरिय 

नेपािको संवविान अन्तगषत ............  को नेपाि राजपत्रको स िना अनुसार स्थापना भएको ....... पालिका  ....... प्रदेशको .......  
लजल्लामा रिेको छ । पालिकाको  क्षेत्रफि .......  वगष फकमी र  जनसखं्या .......    रिेको छ । पालिका सभाबाि ....... मा स्वीकृत 
भएको आचथिक ऐन २०७४,  ....... मा स्वीकृत  वववनयोजन ऐन २०७४ तथा अनुदानका शतष बमोलजम पालिकािे प्राप्ती तथा भुक्तानी ििष 
गरेको छ । यस पालिकामा ....... वडा रिेका छन् । पालिका कायाषिय र अन्तगषत वषाषन्तमा .......  कमषिारी कायषरत रिेका छन् ।  

[पालिकाको वविीय वववरण स्वदेशी तथा ववदेशी वनकायिे िेने हुनािे सम्भवभएका पटरियात्मक वववरण जस्तै जनसंख्या, भौगोलिक, म ख्य 
आकषषण, प्रम ि उपिव्िी जस्ता ववषय यसमा थप गनष सफकन्छ ।]   

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

३. वविीय वववरणमा प्रावप्त भुक्तानी हिसाव र सम्बन्धित िेिानीवत तथा िेिा टिप्पणी समावेश छ । 

आव ....... को कारोवार साववकको गाउाँववकास सचमवत तथा नगरपालिकाको रुपमा भई ती कारोवारिरु यस आव ..... मा तुिनायोग्य 
नभएकािे यो वषषको वविीय वववरणमा तुिनात्मक वववरण समावेश गटरएको छैन । [यो वाक्य ..... िाई मात्र िागु हुने] 

प्रम ि ििेानीवतिरु 

४. वविीय वववरण नगदमा आिाटरत नेपाि सावषजवनक क्षेत्र िेिामान बमोलजम तयार गटरएको छ ।  

िेिाङ्कनका िावग नगद प्राप्ती वा भुक्तानीमा नगद वा बैंकमाफष त प्राप्त वा भुक्तानी भएको रकमिाई समावेश गटरएको छ ।  

५. कुनै पवन तरीकािे पालिकाको वनयन्त्रणमा आएको रकम वा पालिकािे ििष तथा भुक्तानी गनष पाउने  गटर प्राप्त सवै रकमिाई वविीय 
वववरणमा नगद प्राप्तीका आिारमा आम्दानीमा िेिांकन गटरएको छ । 

पालिकािे प्राप्त गरेको रकम भएता पवन अको वनकायमा जम्मा गटरहदनुपने कतषव्य रिेको रकममध्ये वषाषन्तमा बाकी रिेको रकममात्र प्राप्तीमा 
देिाइएको छ । यस्ता प्रावप्त र भुक्तानीको वववरण टिप्पणी नं १४ मा दशाषइएको छ । 

६. पालिकाबाि गटरएका सवै भुक्तानीिाई ििषमा िेिांकन गटरएको छ । 

७. पालिकाको कामकािावग ववदेशी दाता वा प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारवा अन्य कुनै व्यवक्त वा संस्था स्वयंिे भुक्तानी गरेका (लसिै 
भुक्तानी), वस्तुगत सियोगका सामान वा सेवािरुको म ल्यिाई सम्वन्धित शीषषकमा तेश्रो पक्षिे गटरहदएको ििष तथा सो बरावरको 
रकमिाई छुटै्ट मििमा प्राप्तीमा देिाइएको छ । 

पालिकाबाि सशतष अनुदान हदइ भएका भुक्तानीिरुिाई वविीय वववरणमा भुक्तानीमा देिाएको छ । त्यस्ता सशतष अनुदानिरुमध्ये सम्बन्धित 
प्रापकिे अनुदानका शतष बमोलजम गरेको ििष किाई बाकी रिेको अनुदानिाई टिप्पणी २२  मा चमिान गनष बाकी अनुदानको रुपमा िुिाइएको 
छ । 

८. पालिकाको वनयन्त्रणमा रिेको तर पालिकािे कायषक्रमका िावग ििष गनष नपाउने रकमिाई वविीय वववरणमा बाकी रकमको रुपमा बुदा नं 
२४ मा छुटै्ट दशाषएको छ । 

वविीय वववरणको स्वीकृवत 

९. यो वविीय वववरण कायषपालिकाको चमवत  .......  को बैठकबाि स्वीकृत भएको छ / पालिका ……… [प्रम िको पद] बाि चमवत  .......  
मा स्वीकृत भएको छ । 
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…… पाबलका 

आ. व.......... को बवत्तीय बववरण 

 

ििेा टिप्पणीिरु 

१०. सञ्चित कोषको अवस्था 

पालिकाको यो वषषको सञ्चित कोषको अवस्था देिाय बमोलजम रिेको छिः  

 यस वषष रु. गतवषष रु 
1 2 4 

प्राप्ती [माचथ क को रकम]  
भुक्तानी [माचथ ग को रकम]  
यो वषषको बित (न्युन) [माचथको क - ग को रकम]  
गत वषषबाि लजमे्मवारी सरेको   
यो वषाषन्तसम्मको बित (न्युन)   

 

 

 

११. आन्तटरक राजस्व 

पालिकािे यस वषष आन्तटरक राजस्व देिाय अनुसार प्राप्त गरेको छिः 

राजस्व शीषषक 
[िेिामा भएको शीषषक अनुसार राख्ने] अनुमावनत बजेि प्राप्त रकम रु गतवषष प्राप्ती रु 

1 2 3 4 
एफककृत सम्पवत कर    
घर बिाि कर    
व्यापार व्यवसाय कर    
मािपोत भ चमकर    
जहडबुिी, कवाडी र जीवजनु्त कर    
सवारी सािन कर     
मनोरञ्जन कर    
ववज्ञापन कर    
जम्मा कर राजस्व    
पयषिन दस्तुर    
सेवा शुल्क दस्तुर    
दण्ड जटरवाना    
………..    
……….    
गरै कर राजस्वतफष     
जम्मा आन्तटरक राजस्व    
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…… पाबलका 

आ. व.......... को बवत्तीय बववरण 

 

 

१२. सघंीय सरकार र प्रदेश सरकारबाि प्राप्त अनुदान 

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

वववरण संघीय सरकारबाि प्रदेश सरकारबाि जम्मा प्राप्त ? गतवषष ? 
१ २ ३ ४ ५ 

   १३३११ समानीकरण अनुदान     
   १३३१२ सशतष अनुदान     
   १३३१३ ववशेष अनुदान     
   १३३१४ समपुरक अनुदान     

अन्य     
जम्मा     

 
१३. ऋण प्राप्ती तथा सावााँ एव ंव्याज भकु्तानी 

पालिकाको यस आचथिक वषषको ऋण प्राप्ती तथा भुक्तानी एवं व्याज ििषको अवस्था देिाय अनुसार छिः  
 ऋण रु. अन्य दाचयत्व रु. जम्मा रु. गतवषष रु. 
ऋण दाचयत्वको प्रकार     
शुरु मौज्दात     
यो वषष प्राप्त      
 जम्मा      
सावााँ फफताष     

बाकी     
व्याज भुक्तानी     
वतनष बाकी व्याज     

[यसमा सञ्चित कोषमा प्राप्ती हुने र फफताष भुक्तानी गदाष सञ्चित कोषबाि भुक्तानी हुने ऋण तथा दाचयत्वको रकममात्र समावेश गनुष पदषछ ।] 
१४. ववतरण गनष बाकी राजस्वको वववरण 

यस पालिकािे ............... ऐन २०७४ तथा ................. ऐन २०७४ अन्तगषत यस पालिकािे असुिी गरेको रकम देिाय अनुसार 
बााँडफाड गटरएको छिः 

 रलजस्ट्रेसन  ववज्ञापन मनोरञ्जन …… …… जम्मा 
अचघल्लो वषष असुिी गरी यो वषष लजमे्मवारी सरेको 
भुक्तानी गनष बाकी रकम 

      

यो वषष असुिी       
जम्मा       
यो वषष ववतटरत       

- संघीय सरकार 
- प्रदेश सरकार 
- आम्दानीमा स्थानान्तरण 

      

वषाषन्तमा भुक्तानी गनष बााँकी राजस्वको रकम       
 

१५. िरौिी तथा कोषिरु 
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पालिकािे प्राप्त तथा भुक्तानी गरेको िरौिी तथा सिािन गरेका कोषिरुबाि भएको प्राप्ती तथा भुक्तानी देिाय अनुसार छिः  

कोष वा श्रोत िरौिी आकस्मिक 
कोष 

ववपद् व्यवस्थापन 
कोष 

..... जम्मा रु गत वषष रु 

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

 
 
 

१६. सघंीय सरकार, प्रदेश सरकार वा अन्य व्यवक्त संस्थाका कायषक्रम ििष  

पालिकािे ववतरण गने गरी प्राप्त गरेका सामालजक सुरक्षा भिा, वा प्रदेश सरकारका कायषक्रम सिािन गनष प्राप्त भएका बजेि तथा अन्य 
व्यवक्त संस्थाबाि भएको प्राप्ती तथा भुक्तानी देिाय अनुसार छिः  

कायषक्रमको नाम 
ििष शीषषक 

म ख्य कायष र उपिव्िी बजेि संशोचित बजेि ििष 

सामालजक सुरक्षा भिा     
वृद्ध भिा     
अपाङ्ग भिा     
एकि महििा भिा     
………….     

संघीय कायषक्रम     
कायषक्रम १ [नाम हदने]     
कायषक्रम २ [नाम हदने]     
कायषक्रम ३ [नाम हदने]     

प्रदेश कायषक्रम     
कायषक्रम १ [नाम हदने]     
कायषक्रम २ [नाम हदने]     
कायषक्रम ३ [नाम हदने]     

अन्य व्यवक्त वा दाताका कायषक्रम     
कायषक्रम १ [नाम हदने]     
कायषक्रम २ [नाम हदने]     
कायषक्रम ३ [नाम हदने]     

क ि जम्मा     
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१७. सोझ ैभुक्तानी र वस्तगुत सिायता 

पालिकािे यस वषष देिाय अनुसार सोझै भुक्तानी माफष त वस्तु वा सेवा प्राप्त गरेको  छिः 

शीषषक वववरण यस वषष प्राप्त रु. गतवषष प्राप्त रु 
    
 [ यसमा भएसम्मका ववस्तृत वववरण राख्ने । यसमा 

ििष भएको शीषषक अनुसार भुक्तानीमा र प्राप्तीको 
प्रकृवत अनुसार प्राप्ती रकम दुवैतफष  राख्नु पदषछ ।] 

  

    
जम्मा    

 
१८. सञ्चित कोषबाि भएका ििष भकु्तानी  

यस पालिका अन्तगषत यो वषष देिाय अनुसारका शीषषकमा सञ्चितकोषबाि ििष भुक्तानी भएको छिः 

ििष शीषषक नम्बर शसतष अनुदान 
बािेकको ििष 

शसतष अनुदानतफष को 
[टिप्पणी नं १९] 

जम्मा ििष गतवषषको ििष 

१ २ ३ ४=२+३ ५ 
२१००० पाटरश्रचमक / सुवविा     
२१११० नगद पाटरश्रचमक र सुवविा     
२११२० लजन्सी पाटरश्रचमक र सुवविा     
२११३० कमषिारी भिा     
२११४० पदाचिकारी भिा र अन्य 
सुवविा 

    

२१२०० कमषिारी सामालजक सुरक्षा     
२२००० मािसामान तथा सेवाको उपयोग     
२२१०० सेवा मिशुि     
२२२०० सिािन र ममषत सम्भार     
२२३०० कायाषिय सामान र सेवा     
२२४०० सेवा तथा परामशष     
२२५०० कायषक्रम सम्बिी ििष     
२२६०० अनुगमन म ल्याङ्कन भ्रमण     
२२७०० ववववि ििष     

२४००० ब्याज, सेवा शुल्क, बैंक कचमशन     
२५००० सिायता (सञ्चिडी)     
२६००० अनुदान     
२७००० सामालजक सुरक्षा     

२७१०० सामालजक सुरक्षा     
२७२०० सामालजक सिायता     
२७३०० कमषिारी सामालजक िाभ     

२८००० अन्य ििष     
३१००० प ाँजीगत ििष     
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   ३१११० भवन तथा संरिना     
   ३११२० सवारी सािन मेलशनरी औजार     
   ३११३० पशुिन वागवानी र कम्प्युिर      
   ३११५० सावषजवनक वनमाषण     
   ३१४१० जग्गा प्रावप्त     
   अन्य प ाँजीगत ििष     
३२००० ववविय सम्पवि     
  ऋण िगानी     
  शेयर िगानी     
जम्मा     

 [यस तालिकाका शीषषकिरु एफककृत आचथिक संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या, २०७४ अनुसारका हुन । कुनै शीषषकमा फिवविा भएमा सो 
वगीकरणमा ववस्तृत व्याख्या गटरएको हुन्छ । २२००० मािसामान तथा सेवाको उपयोगको पङ्ङ्तमा २२१०० देखि २२७०० सम्मको जोड 
तथा २७००० सामालजक सुरक्षाको पङ्ङ्तमा २७१०० देखि २७३०० सम्मको जोड तथा ३१००० प ाँजीगत ििषको पङ्ङ्तमा सोभन्दा तिका 
शीषकष को जोड रकम राख्नु पदषछ । सोझै भुक्तानीको रकम यसमा समावेश गनुष पदैन, टिप्पणी नं १७ मा समावेश गरे पुग्दछ ।] 

१९. आयोजना र कायषक्रम ििष (सशतष अनदुान) 
यस पालिका अन्तगषत यो वषष वनम्नानुसार आयोजना सशतष अनुदानबाि सिािन रिेका छन् । उक्त आयोजनािरुको बजेि तथा ििष देिाय 
बमोलजम रिेको छिः 
ििष शीषषक नम्बर कायषक्रम १ 

[कायषक्रमको 
नाम] 

कायषक्रम २ कायषक्रम ३ कायषक्रम ४ कायषक्रम ५ जम्मा 

       
२१००० पाटरश्रचमक सेवा सुवविा       
२१११० नगद पाटरश्रचमक र सुवविा       
२११२० लजन्सी पाटरश्रचमक र सुवविा       
२११३० कमषिारी भिा       
२११४० पदाचिकारी भिा र अन्य सुवविा       
२१२०० कमषिारी सामालजक सुरक्षा       

२२००० मािसामान तथा सेवाको उपयोग       
२२१०० सेवा मिशुि       
२२२०० सिािन र ममषत सम्भार       
२२३०० कायाषिय सामान र सेवा       
२२४०० सेवा तथा परामशष       
२२५०० कायषक्रम सम्बिी ििष       
२२६०० अनुगमन म ल्याङ्कन भ्रमण          
२२७०० ववववि ििष       

२४००० ब्याज, सेवा शुल्क, बैंक कचमशन       
२५००० सिायता (सञ्चिडी)       
२६००० अनुदान       
२७००० सामालजक सुरक्षा       

२७१०० सामालजक सुरक्षा       
२७२०० सामालजक सिायता       
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२७३०० कमषिारी सामालजक िाभ       
२८००० अन्य ििष       
३१००० प ाँजीगत ििष       
   ३१११० भवन तथा संरिना       
   ३११२० सवारी सािन मेलशनरी औजार       
   ३११३० पशुिन वागवानी र कम्प्युिर        
   ३११५० सावषजवनक वनमाषण       
   ३१४१० जग्गा प्रावप्त       
   अन्य प ाँजीगत ििष       
३२००० ववविय सम्पवि       
  ऋण िगानी       
  शेयर िगानी       

[शसतष अनुदानका प्रते्यक कायषक्रमका िावग एक मििमा नाम सहित यो वववरण बनाउनु पदषछ ।एउिै तालिकामा नपुगेमा यसभन्दा ति 
अरु तालिकािरु थप्नु पदषछ । पालिका अन्तगषतका ववद्याियमा भएको शसतष अनुदान ििष पवन माचथका शीषषक अनुसार नै राख्नु पदषछ, जस्तै 
लशक्षक तिविाई २१००० पाटरश्रचमक सुवविामा नै समावेश गनुष पदषछ । यसको पङ्ङ्तगत जोड टिप्पणी नं १८ मा शसतष अनुदान मििमा 
िैजाने ।] 
उक्त कायषक्रमिरुको प्रम ि उपिव्िी देिाय अनुसार रिेको छिः 

 कायषक्रम १ [कायषक्रमको दाता, वनकासा वविी, कायषक्षेत्र, प्रम ि उदे्दश्य र प्रम ि उपिव्िी छोिकरीमा िुिाउने] 
 कायषक्रम २  
 ………….. 

 
२०. भुक्तानी हदन बाकीको वववरण 

यस पालिका अन्तगषत ििष गटरएका रकममध्ये यो वषषको अन्तमा वनम्नानुसार भुक्तानी हदन बाकी रिेको छिः 
भुक्तानी पाउनु पनेको नाम प्रयोजन वविको चमवत रकम रु 
[मिेप फा नं १८ मा कुनै रकम भए यिााँ िुिाउने]    
    
जम्मा    

२१. फफताष गनष बाकी अनदुान 
यस पालिकािे संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त गरेको सशतष अनुदानमध्येबाि ििष हुन नसकी पालिकाको िातामा नै बाकी 
रिेकािे समायोजन गनुष पने वा फफताष गनुष पने रकम वनम्नानुसार रिेको छिः 

कायषक्रमको नाम संघीय रकम रु प्रदेश रकम रु 
संघीय शसतष अनुदान   
प्रदेश शसतष अनुदान   
सामालजक सुरक्षा   
…………………   
बुदा नं २२ को जम्मा एकमुस्ट रकम   

जम्मा   
२२. फफताष लिन बाकी अनदुान 

यस पालिकािे संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा आन्तटरक श्रोतबाि भुक्तानी गरेको सशतष अनुदानमध्येबाि ििष हुन नसकी बाकी रिेकािे 
समायोजन वा फफताष गनुष पने रकम देिायका वनकायिरुका वववरण अनुसार वनम्नानुसार रिेको छिः 

फफताष गनुषपने वनकायको नाम संघीय श्रोतको रु प्रदेश श्रोतको रु पालिका श्रोतको रु जम्मा रु 
उदािरण      
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 ……. ववद्यािय     
 ……. ववद्यािय     

 ……. ववकास 
सचमवत 

    

जम्मा     
२३. पशे्की बाकी 

यस पालिका अन्तगषत यो वषषको अन्तमा वनम्नानुसार पेश्की बाकी छिः 
पेश्की िानेको नाम पेश्की प्रयोजन हदएको चमवत म्याद नाघेको रु म्याद ननाघेको रु 
     
     
जम्मा     

२४. बैंक तथा नगद बाकी 
यस पालिका अन्तगषत यो वषषको अन्तमा वनम्नानुसार बैंक तथा नगद बाकी छिः 

बैंकको नाम िाता नं िाता अनुसार बाकी 
रु 

बैंक अनुसार बाकी रु 

    
    
नगद बाकी    
जम्मा    

 
उपरोक्त नगद तथा बैंक मौज्दातमध्ये रु. ….. पालिकाको िातामा रिेता पवन अन्य व्यवक्तिाई िस्तान्तरण गनुषपने हुनािे पालिकािे ििष 
गनष सक्दैन ।  

२५. अन्य सम्पवतिरु 
यस पालिका कायाषिय तथा वडा कायाषियिरुमा रिेका सम्पवतिरुको वववरण देिाय अनुसार छिः  
 

ििष भएर नजाने सम्पवतको नाम वववरण िटरद रकम रु 
जग्गा   
भवन   
फवनििर   
कम्प्युिर   
सवारी सािन   
अन्य उपकरणिरु   
……………………..   
जम्मा   
ििष भएर जाने सम्पवतको जम्मा   

 
द द द द 
(…………….) 
िेिाप्रम ि 

(…………….) 
कायषकारी अचिकृत 

(…………….) 
पालिका प्रम ि 

(…………….) 
मिािेिापरीक्षकको कायाषिय 

 
पालिकाबाि प्रमाखणकरण चमवतिः  

*** *** 
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…… पाबलका 

आ. व.......... को बवत्तीय बववरण 

 

वविीय वववरण तयार गन ेर भन ेतरीका 

१. यसका वववरणिरु नगदमा आिाटरत नेपाि सावषजवनक क्षेत्र िेिामान अनुसारका न्युनतम वववरण हुन् । यसमा आवश्यकता अनुसार 
पालिकािे आफ्ना स िना जानकारी तथ्याङ्किरु उचित तरीकािे थप गरी िुिाउनु पदषछ । कुनै तालिका कुन ैवषषका िावग काम निाग्ने भएमा 
शुन्य राख्नु पदषछ ।  

२. यस वविीय प्रवतवेदनमा अग्रिण्ड र टिप्पणी िण्ड गरी दुई भाग हुन्छन् । प्रते्यक पृष्ठमा 'वविीय प्रवतवेदन' र सम्बन्धित 'अविी' िुिाउनु पदषछ । 
यहद पालिकािे यो वविीय प्रवतवेदन आफ्नो वावषिक प्रवतवेदन वा अन्य कुनै प्रकाशनको कुनै भागको रुपमा समावेश गने गरी प्रकाशन गनष  
िािेमा वविीय प्रवतवेदन प रै रुपमा प्रकाशन गरी अन्य वववरणभन्दा छुटै्ट देखिने व्यवस्था चमिाउनु पदषछ । 

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

४. अन्डरिाइन गटरएका स िनािरु वषष वषषमा चमिाउाँ दै वविीय प्रवतवेदन तयार गनुष पदषछ । 
५. टिप्पणी १ मा िािी ठाउाँमा उपयुक्त स िना भरी आफ्नो पालिकासाँग सम्बन्धित अन्य स िना जानकारी थप गनष सफकन्छ ।  
६. टिप्पणी २ मा जुन अविीको वविीय प्रवतवेदन तयार गरेको िो सोिी अविी उल्लेि गनुष पदषछ । 
७. टिप्पणी ३ देखि ८ सम्म कुनै संशोिन गनष पदैन । 
८. टिप्पणी ९, अग्रिण्ड र अन्तन्तम पेजमा वविीय प्रवतवेदन जुन चमवतमा प्रमाखणकरण गटरएको िो सोिी चमवत र प्रमाखणत िेख्नु पदषछ । 
९. टिप्पणी नम्बर १० मा अग्रिण्डबाि सञ्चित कोषमा यो वषषको प्राप्ती र भुक्तानी गणना गरी बाकी रकमको गणना गनुष पदषछ ।  
१०. टिप्पणी नम्बर ११ मा संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त गरेको अनुदान उल्लेि गनुष पदषछ ।  
११. टिप्पणी १३ मा पालिकाको सञ्चित कोषमा दाखििा हुने ऋण तथा अन्य दाचयत्वको प्राप्ती, सावााँ फफताष र व्याजको वववरण उल्लेि गनुष पदषछ । 
१२. टिप्पणी १४ मा पालिकािे असुि गरेको बााँडफााँड हुने राजस्वको वषषभरीको प्राप्ती, भुक्तानी र बाढ्न बााँकी रिेको रकमको शीषषकगत वववरण 

उले्लि गनुष पदषछ । 
१३. टिप्पणी १५ मा पालिकाको िरौिी एवं आफ िे सिािन गरेका प्रते्यक कोषिरुको वववरण उल्लेि गनुष पदषछ । 
१४. टिप्पणी १६ मा संघीय वा प्रदेश सरकार वा अन्य कुनै व्यवक्त वा संस्थाको कुनै कायषक्रम सिािन गनष पालिकािे पाएको बजेि तथा यी 

िातािरुबाि भएको ििषको वववरण िुिाउनु पदषछ ।  
१५. टिप्पणी १७ मा पालिकािे यो वषष प्राप्त गरेको वस्तुगत सिायता वा सोझै भुक्तानीको सामान वा सेवाको िागतको रकम सम्बिीत प्राप्ती र 

भुक्तानी दुवै मििमा उल्लेि गनुष पदषछ ।  
१६. टिप्पणी १८  मा यो वषष ििष गरेको सबै ििषिरु एफककरण गरेर समावेश गनुष पदषछ । शसतष अनुदानको ििषका िावग टिप्पणी १९ बाि पङ्ङ्तगत 

रुपमा यस तालिकामा ििषको शीषषक अनुसारको रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।  
१७. टिप्पणी १९ मा यो वषष शसतष अनुदानबाि पालिकािे गरेको ििषको कायषक्रम वा आयोजनागत ििष वववरण उल्लेि गनुष पदषछ । त्यस्ता िरेक 

कायषक्रमको प्रम ि उपिव्िीिरु पवन तालिकाको ति रिेका बुिेिमा िुिाउनु पदषछ । 
१८. टिप्पणी २० मा वषष वस्तु वा सेवा प्राप्त भैसकेको तर भुक्तानी नभएको प्रमाखणत ििषको वववरण उल्लेि गनुष पदषछ ।  
१९. टिप्पणी २१ मा पालिकािे प्राप्त गरेको अनुदानमध्ये ििष नभइ बाकी रिेको रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।  
२०. टिप्पणी २२ मा पालिकािे अन्य वनकायिाई शसतष अनुदानको रुपमा भुक्तानी गरेको रकममध्ये सो वनकायिे ििष नगरी बााँकी रिेको रकम 

उले्लि गनुष पदषछ ।  
२१. टिप्पणी २३ मा पालिकािे हदएको पेश्कीमध्ये फर्छ्यौि गनष बााँकी रिेको रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।  
२२. टिप्पणी २४ मा पालिकाको वनयन्त्रणमा रिेका नगद र बैंकको रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।  
२३. टिप्पणी २५ मा पालिकाको स्वाचमत्वमा भएका सम्पवतिरुको वववरण र िागत रकम उल्लेि गनुष पदषछ ।  
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रकम रू हजारमा "०००"

वििरण बााँकी अवतिम मौज्दाि बैंकले देखाएको मौज्दाि  फरक फरक परे्नको कारण

संघ/ प्रदेश/ स्थानीय संचित कोष

चिचिध कोष

चिभाज्य कोष

केन्द्रीय कोष

पररयोजना खाता 

धरौटी

अन्द्य 

जम्मा

गि आ.ब.को जम्मा

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

लेखा चनयन्द्रक/प्रमखु प्रमखु प्रशासचकय अचधकृत/सचिब महालेखापरीक्षक

महालेखा/प्रदेश लेखा चनयन्द्रक कायाालय/ स्थानीय तह मन्द्रालय/स्थानीय तह महालेखा परीक्षकको कायाालय

चमचतिः

उदे्दश्यः

फारम भरे्न िररकाः

१. यस फारममा अिधारणा, अन्द्तर सम्बन्द्ध र भने तररका राचखएको छैन । फारम भने तररका एचककृत आचथाक चबिरण सरह रहनेछ । यसका अनसुिुी तथा 

खलुासा समेत तयार गनुा  पदाछ ।

संघ/ प्रदेश/ स्थानीय तह

सरकारी कोषको विसाब वमलार्न वििरण

आ.ब...................

नेपाल सरकारको चबचभन्द्न कोषखाताहरूको एचककृत चििरण प्रस्ततु गना रकोषको अिस्था पचहिान गना ।

म.ले.प.फारम नं:  २७३

साबिकको फारम नं:  NA
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म.ले.प.फा.नं. २७५

... ....  ...  �दशे/पा�लका �दशे/पा�लका कोडः  ...  .... ....

... ....  ...   �ज�ा आ. व.  ...  .... ....

अवधीः ...  .... ....

म ा � स कमा � स कमा � स कमा � स क //// चौ म ा � स क ! व " ी य  � ! त व ेदनचौ म ा � स क ! व " ी य  � ! त व ेदनचौ म ा � स क ! व " ी य  � ! त व ेदनचौ म ा � स क ! व " ी य  � ! त व ेदन

!ववरण अनुसू)च अ)घ�ो अवधीस+को यो अवधीको ज+ा 

� ा , ी� ा , ी� ा , ी� ा , ी

कककक . . . . � ा ! ,  � ा ! ,  � ा ! ,  � ा ! ,  (((( स ं) चत को ष म ा  आ / ा न ी  ब ा ँ) धन ेस ं) चत को ष म ा  आ / ा न ी  ब ा ँ) धन ेस ं) चत को ष म ा  आ / ा न ी  ब ा ँ) धन ेस ं) चत को ष म ा  आ / ा न ी  ब ा ँ) धन े))))

११००० कर राज5 १

१३००० अनुदान

संघीय सरकारबाट �ा, २

�दशे सरकारबाट �ा, ३

वैद�ेशक सहयोगबाट �ा,

अ; <ोतबाट �ा,

१४००० अ; राज> (गैर कर) १

१५००० बे?जु

३२१२१ गतवष@को नगद मौAात Bफता@

३२००० !व!"य सC!" (!वDE)

३३००० दा)यF (ऋण �ा!,) ४

ज +ा  � ा ! ,ज +ा  � ा ! ,ज +ा  � ा ! ,ज +ा  � ा ! ,

खखखख. . . . भ ुJा न ी  भ ुJा न ी  भ ुJा न ी  भ ुJा न ी  (((( स K Lत  को ष ब ा टस K Lत  को ष ब ा टस K Lत  को ष ब ा टस K Lत  को ष ब ा ट )))) ८

२१००० पाNर<)मक सेवा सु!वधा

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग

२४००० Qाज, सेवा शुS, बTक क)मशन

२५००० सहायता (सKUडी)

२६००० अनुदान

२७००० सामा�जक सुरWा

२८००० अ; खच@

३१००० पूँजीगत खच@

३२००० !व!"य सC!"मा लगानी

३३००० दा)यF (ऋण भुJानी) ४

ज +ा  भ ुJा न ीज +ा  भ ुJा न ीज +ा  भ ुJा न ीज +ा  भ ुJा न ी

गगगग . . . . य ो  अ व धी को  ब चत  य ो  अ व धी को  ब चत  य ो  अ व धी को  ब चत  य ो  अ व धी को  ब चत  (((( ; ुन; ुन; ुन; ुन ))))     (((( क क क क X X X X खखखख))))

घ. गतअवधीको �ज+ेवारी रकम (अ.Yा)

ङङङङ .  .  .  .  स ं) चत को ष को  अ [ \म म ौ A ा त   स ं) चत को ष को  अ [ \म म ौ A ा त   स ं) चत को ष को  अ [ \म म ौ A ा त   स ं) चत को ष को  अ [ \म म ौ A ा त   (((( ग  ग  ग  ग  + + + + घघघघ ))))

चचचच . . . . अ ;  � ा ! ,  अ ;  � ा ! ,  अ ;  � ा ! ,  अ ;  � ा ! ,  (((( खुदखुदखुदखुद ))))

कोषह^ ५

धरौटी ५ क

बाँडफाँड गनु@पन_ राज> ६

संघीय, �दशे सरकार वा अ; काय@Dम ७

य ो  अ व धी को  ब ा कE  र कम  य ो  अ व धी को  ब ा कE  र कम  य ो  अ व धी को  ब ा कE  र कम  य ो  अ व धी को  ब ा कE  र कम  (((( ङ   ङ   ङ   ङ   + + + + चचचच ))))

नगद बाकE ९

बTक बाकE ९

ज+ा 

यो !ववरण र यसका अनुसूचीह^ हरेक मा�सक/चौमा�सक समा, भए प)छ दहेाय अनुसारका !नकायमा पठाउनु पद @छः 

१ संघीय मा)मला तथा सामा; �शासन मdालय

२ �ज�ा कोष तथा लेखा!नयdकको काया@लय

३ आयोजना काया@eयन इकाईका काया@लयह^

४ �दशे लेखा !नयdक कया@लय
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अनुसू)च १

कर तथा गैर कर राज>

करको शीष@क अ)घ�ो अवधी स+ �ा, यो अवधीमा �ा, ज+ा �ा,ी

कर र ाज>  कर र ाज>  कर र ाज>  कर र ाज>  (((( कककक ))))

शीष@कगत !ववरण hदने

ग ैर  कर र ाज>   ग ैर  कर र ाज>   ग ैर  कर र ाज>   ग ैर  कर र ाज>   (((( खखखख))))

शीष@कगत !ववरण hदने

कूल  आ \Nरक  <ोत  कूल  आ \Nरक  <ोत  कूल  आ \Nरक  <ोत  कूल  आ \Nरक  <ोत  (((( कककक ++++खखखख))))

अनुसू)च २

संघीय सरकारबाट �ा, (!व"ीय हiा\रण)

संघीय बजेट उपशीष@क अ)घ�ो अवधी स+ �ा, यो अवधीमा �ा, ज+ा �ा,ी

समा!नकरण अनुदान

सशत@ अनुदान

.. .......... काय@Dम

.. .......... काय@Dम

समपुरक अनुदान

........ काय@Dम

........ काय@Dम

!वशेष अनुदान

.. .......... काय@Dम

.. .......... काय@Dम

राज> बाँडफाँड

ज+ा

अनुसू)च ३

�देश सरकारबाट �ा, (!व"ीय हiा\रण)

अ)घ�ो अवधी स+ �ा, यो अवधीमा �ा, ज+ा �ा,ी

समा!नकरण अनुदान

सशत@ अनुदान

.. .......... काय@Dम

.. .......... काय@Dम

समपुरक अनुदान

राज> बाँडफाँड

!वशेष अनुदान

.. .......... काय@Dम

.. .......... काय@Dम

ज+ा
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अनुसू)च ४

ऋण �ा!,, भुJानी तथा jाज

ऋण १ . . .  . ऋण २ . . .  . ऋण ३ . . . ज+ा

�ज+ेबारी सरेको

यो अवधीमा �ा,

ज+ा 

यो अवधीमा Bफता@/भुJानी

बाकE 

अ वध ीक ो jाज खच @अ वध ीक ो jाज खच @अ वध ीक ो jाज खच @अ वध ीक ो jाज खच @

शु^को !तन@बाँकE jाज

यो अवधीको jाज खच@

यो अवधीको भुJानी

अवधीको अ\मा !तन@बाँकE

अनुसू)च ५

 काय@ संचालन कोष आकklक   कोष . . . . .  कोष ज+ा

�ज+ेबारी सरेको

यो अवधीमा �ा,

ज+ा 

यो अवधीमा Bफता@/भुJानी

बाकE 

धरौटीको !ववरण अनुसूची ५ (क )

ज+ा

�ज+ेबारी सरेको

यो अवधीमा �ा,

ज+ा 

यो अवधीमा Bफता@/भुJानी/सदर mाह

बाकE 

बाँडफांड गन@ बाँकE राज> अनुसू)च ६

र�जnoेसन मालपोत .... ज+ा

�ज+ेबारी सरेको

यो अवधीमा असुली

ज+ा 

यो अवधीमा !वतरण

संघीय सरकार

�देश सरकार

आ/ानीमा pाना\रण

बाँडफाँड गन@ बाकE राज>

कोषको !ववरण
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अनुसू)च ७

संघीय, �देश सरकार वा अ; काय@Dम

बजेट उपशीष@क नqर हालस+को !नकासा �ा, गत अवधीस+को खच@ यो अवधीको खच@ ज+ा खच@

संघीय सरकारका काय@Dम
[काय@Dमको नाम]
[काय@Dमको नाम]
स ंघ ीय  क ाय @Dम को ज+ास ंघ ीय  क ाय @Dम को ज+ास ंघ ीय  क ाय @Dम को ज+ास ंघ ीय  क ाय @Dम को ज+ा
�देश सरकारका काय@Dम
[काय@Dमको नाम]
[काय@Dमको नाम]
�देश  क ाय @Dम को ज+ा�देश  क ाय @Dम को ज+ा�देश  क ाय @Dम को ज+ा�देश  क ाय @Dम को ज+ा
अ; काय@Dम
[काय@Dमको नाम]
[काय@Dमको नाम]
अ ; काय @Dम को ज+ाअ ; काय @Dम को ज+ाअ ; काय @Dम को ज+ाअ ; काय @Dम को ज+ा
कूल  ज+ाकूल  ज+ाकूल  ज+ाकूल  ज+ा

खच@ !ववरण अनुसू)च ८

खच@ शीष@क नqर गत अवधीस+को खच@ यो अवधीको खच@ ज+ा खच@

२१००० पाNर<)मक सेवा सु!वधा काय@Dमगत अनुसू)च ८क 

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग

२४००० Qाज, सेवा शुS, बTक क)मशन

२५००० सहायता (सKUडी)

२६००० अनुदान

२७००० सामा�जक सुरWा

२८००० अ; खच@

३१००० पँूजीगत खच@

३२००० !व!"य सC!"

ज+ा

अनुसू)च ८क
�देशको आtै <ोत/....पा�लका <ोत र समा!नकरणतफ@ को खच@ !ववरण

खच@ शीष@क नqर BDयाकलाप नqर गत अवधीस+को खच@ यो अवधीको खच@ ज+ा खच@

२१००० पाNर<)मक सेवा सु!वधा

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग

२४००० Qाज, सेवा शुS, बTक क)मशन

२५००० सहायता (सKUडी)

२६००० अनुदान

२७००० सामा�जक सुरWा

२८००० अ; खच@

३१००० पँूजीगत खच@

३२००० !व!"य सC!"

ज+ा
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अनुसू)च ८ख

सशत@ अनुदान/!वशेष अनुदान (… … … ...) को खच@ !ववरण/समपुरक अनुदानको !बवरण

काय@Dम/पNरयोजनाको नामः

!वकास साझेदारः

!नकासा !वधीः

खच@ शीष@क नqर
BDयाकलाप नqर 

(LMBIS/SuTRA) अनुसार
गत अवधीस+को खच@ यो अवधीको खच@ ज+ा खच@

२१००० पाNर<)मक सेवा सु!वधा ... ... ... ....

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

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

२२००० मालसामान तथा सेवाको उपयोग ... ... ... ....

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

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

२४००० Qाज, सेवा शुS, बTक क)मशन ... ... ... ....

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

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

२५००० सहायता (सKUडी) ... ... ... ....

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

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

२६००० अनुदान ... ... ... ....

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

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

२७००० सामा�जक सुरWा ... ... ... ....

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

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

२८००० अ; खच@ ... ... ... ....

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

३१००० पँूजीगत खच@ ... ... ... ....

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

३२००० !व!"य सC!" ... ... ... ....

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

ज+ा ... ... ... ....

सशत@ अनुदान, समपुरक अनुदान र !वशेष अनुदानका हरेक काय@Dम यसैगरी छु�ाछु�ै hदनुपन_छ ।
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अनुसू)च ९

बTक तथा नगद मौAात

बTकको नाम (खाता नं) खाता अनुसार बाकE ^ बTक अनुसार बाकE ^ फरक कैBफयत

नगद बाकE

ज+ा

अनुसू)च १०

पे�E बाँकEको !ववरण

पे�E खच@ शीष@क �ाद नाघेको ^ �ाद ननाघेको ^ ज+ा

सामा�जक सुरWा पे�E

मो!वलाइजेसन पे�E

उपभोJा स)म!त पे�E

�मण खच@ पे�E

खNरद तथा ता�लम पे�E

… … …. …. 

ज+ा

अनुसू)च ११

वैदे�शक सहायता समावेश सशत@ अनुदानको �ाटागोरी अनुसारको !ववरण

पNरयोजनाको नामः

�ाटागोरीको नाम गत अवधीस+को खच@ यो अवधीको खच@ ज+ा

�ाटागोरी १ . . .  . . . .

�ाटागोरी २ . . .  . . . .

�ाटागोरी ३ . . .  . . . .

. . .  . . . . 

ज+ा

पुनnचः

�ाटागोरीको !ववरण आयोजना काया@eयन इकाई वा समeय काया@लयले �दान गनु@पन_छ ।

अनुसूची १२

अ नुद ानक ो !बवरणअ नुद ानक ो !बवरणअ नुद ानक ो !बवरणअ नुद ानक ो !बवरण कुल  खच @ रकम  कुल  खच @ रकम  कुल  खच @ रकम  कुल  खच @ रकम  स ंघस ंघस ंघस ंघ ////�देश म ा  Bफता @ �देश म ा  Bफता @ �देश म ा  Bफता @ �देश म ा  Bफता @ बा ँBक  रकमबा ँBक  रकमबा ँBक  रकमबा ँBक  रकम

कुल �ा!, (सशत@ अनुदान )

कुल �ा!, (!बशेष अनुदान )

कुल �ा!, (समपुरक अनुदान )

ज+ा 

अनुसूची  १३

सशत@/समपुरक /!बशेष  अनुदानको सम[�गत !बवरण

!वभ ा� कोष को !ववरण!वभ ा� कोष को !ववरण!वभ ा� कोष को !ववरण!वभ ा� कोष को !ववरण
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!वभ ा� कोष म ा  रह ने रकम  !वभ ा� कोष म ा  रह ने रकम  !वभ ा� कोष म ा  रह ने रकम  !वभ ा� कोष म ा  रह ने रकम  कुल  स ंक �ल त रकम  कुल  स ंक �ल त रकम  कुल  स ंक �ल त रकम  कुल  स ंक �ल त रकम  

स ंघस ंघस ंघस ंघ ////�देश क ो �देश क ो �देश क ो �देश क ो 

स ं)च त क ोष म ा  स ं)च त क ोष म ा  स ं)च त क ोष म ा  स ं)च त क ोष म ा  

द ा �खल ाद ा �खल ाद ा �खल ाद ा �खल ा बा ँBक  रकम  बा ँBक  रकम  बा ँBक  रकम  बा ँBक  रकम  

रकम शीष@कXXXXXX

रकम शीष@कXXXXXX

रकम शीष@कXXXXXX

ज+ा ज+ा ज+ा ज+ा 
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�ी ........... प� नं
काया�लयको नाम �म�तः
काया�लय स�केत नं
(�ववरण.............................................)

�वषय खच� गन  अ"#यारी $दान गरेको�वषय खच� गन  अ"#यारी $दान गरेको�वषय खच� गन  अ"#यारी $दान गरेको�वषय खच� गन  अ"#यारी $दान गरेको

काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय////काय�'मकाय�'मकाय�'मकाय�'म/ / / / आयोजनाको नामःआयोजनाको नामःआयोजनाको नामःआयोजनाको नामः $ाथ�मकता स�केत$ाथ�मकता स�केत$ाथ�मकता स�केत$ाथ�मकता स�केत
बजेट उपशीष�क नंबजेट उपशीष�क नंबजेट उपशीष�क नंबजेट उपशीष�क नं लै01क स�केतलै01क स�केतलै01क स�केतलै01क स�केत
काय�'मको नामःकाय�'मको नामःकाय�'मको नामःकाय�'मको नामः रणनी�तक स�केतरणनी�तक स�केतरणनी�तक स�केतरणनी�तक स�केत

खच� स�केतखच� स�केतखच� स�केतखच� स�केत
खच� स�केतको खच� स�केतको खच� स�केतको खच� स�केतको 

�ववरण�ववरण�ववरण�ववरण
वा�ष2 क बजेट रकम ने 3वा�ष2 क बजेट रकम ने 3वा�ष2 क बजेट रकम ने 3वा�ष2 क बजेट रकम ने 3 नेपाल सरकारनेपाल सरकारनेपाल सरकारनेपाल सरकार दातृ �नकायदातृ �नकायदातृ �नकायदातृ �नकाय........((((    ऋणऋणऋणऋण)))) दातृ �नकायदातृ �नकायदातृ �नकायदातृ �नकाय........((((    अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान)))) ................

११११ २२२२ ३३३३====((((४४४४++++५५५५++++६६६६++++७७७७+...+...+...+...)))) ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७

ज@ा रकमज@ा रकमज@ा रकमज@ा रकम
((((ज@ा अ"#यारी रकम अAरमा ज@ा अ"#यारी रकम अAरमा ज@ा अ"#यारी रकम अAरमा ज@ा अ"#यारी रकम अAरमा ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................))))

अ"#यारीका �वशेष �नद शन तथा अB थप �वषयह3

बोधाथ�ःबोधाथ�ःबोधाथ�ःबोधाथ�ः ..................
१ स�चव
२ नाम
३ �म�त

अ"#यारी रकमअ"#यारी रकमअ"#यारी रकमअ"#यारी रकम********

�व�नयोजन ऐन ......तथा आ�थ2क काय��व�ध ऐनको .......को दफा...... बमोHजम तपाईँलाइ� तपHसल बमोHजमको रकम (Lसमा Mने थप घट समेत) खच� गन  अ"#यारी $दान गOरएको छ 

। $चHलत कानुनअनुसार खच� गनु�गराउन Mन र �नयमनुसार लेखा राखी, $�तवेदन गन  र लेखा परीAण गराउनुहोला ।

स�घस�घस�घस�घ/ / / / $देश $देश $देश $देश / / / / Tानीय तह Tानीय तह Tानीय तह Tानीय तह 

............... ............... ............... ............... मUालय मUालय मUालय मUालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय
काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

बजेट खच�को अ"#यारी प�बजेट खच�को अ"#यारी प�बजेट खच�को अ"#यारी प�बजेट खच�को अ"#यारी प�

नेपाल 

सरकारको 

छाप

�देश 

सरकारको 

छाप

म.ले.प.फारम नं: ३०१
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**आव�धक भए आव�धक,वा�ष2क भए वा�ष2क 3पमा यस महलको $योग गनु�पद�छ ।

उYेZउYेZउYेZउYेZ

फाराम भन  तOरकाःफाराम भन  तOरकाःफाराम भन  तOरकाःफाराम भन  तOरकाः

११११ खच� गन  अ"#यारी $दान गन  ढाँचा तजु�मा गOरएको हो
२ प� नं र �म�त  ले\खएको Tानमा अ"#यारी प�को जारी �म�त ले]̂पछ� ।
३ �ी...... मा अ"#यारी प� पठाउन ला�गएको �नकायको $मुखलाई स`ोधन गन  Tान हो ।
४ काया�लयको नाम र काया�लय स�केत नं. मा अ"#यारी प� पठाइने काया�लयको नाम र स�केत नं. ले]̂पछ� ।
५ काया�लय/काय�'म/आयोजनाको नाम मा उa काया�लयको नाम ले]̂पछ� । जbैः पुन�न2 मा�ण $ा�धकरण ।
६ बजेट उपशीष�क नं. मा आ�थ2क स�केत वगcकरणअनुसारको �नकायको बजेट उपशीष�क नं. ले]̂पछ� ।
७ महल नं १ र २मा खच� स�केतको शीष�क र �ववरण ले]̂पद�छ ।

८ महल ३ मा वा�ष2क बजेट रकम ले]̂पद�छ । ।

९ बोधाथ� हरफभfा मु�न यस सोधभना�, फुकुवा, रोgा प� कुन कुन अB �नकायमा पठाइने हो सोको बँुदागत 3पमा नामह3 ले]̂पछ� ।
१० यस प� तयार गन  तथा iीकृत गन  अ�धकारीले नाम, पद र �म�त लेखेर हbाAर गनु�पछ� ।
११ उa प� आवjक काया�लयह3लाइ� बोधाथ� 0दनुपन� नामह3 'मश लेkदै जानुपद�छ ।

खच� गन  अ"#यारी $दान गन  ढाँचा तजु�मा गOरएको हो । खच� गन  अ"#यारी $दान गदा� एक3पता कायम गन� समेत यसको उपयोग Ml ।
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आिथ�क वष� शु� बजेट

बजेट उपशीष�क नं थप बजेट

बजेट उपशीष�कको नाम घट बजेट

अि�तम बजेट

सङ्�या/सङ्के
त नं िमित थप घट

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९=६+७-८ १०

ज/मा

उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१

२ यो फारम उपशीष�क गत िववरण रा�ने अवधारणामा तयार ग�रएकोले ��येक उपशीष�कको नाम र सङ्केत ले�ने 

३ उ$ बजेट उपशीष�क कुन आिथ�क वष�मा संचािलत हो सो आिथ�क वष� उ.लेख गन0

४ बजेटस2ब3धी सि45 िववरण स6ु बजेटमा भएको थप धट लगायत समायोजन भइ� कायम भएको अि3तम बजेटको िववरण ले�ने 

५ महल नं १ मा :मसङ्�या ले�नपुद�छ ।

६ महल नं २मा उ$ बजेट उपशीष�क स?चालन गन� काया�लयह@को नाम ले�नपुद�छ ।

७ महल नं ३ र ४ मा अि�तयारी पBको सङ्केत नं र िमित ले�नपुद�छ ।

८ महल नं ६ मा काय�:म संचालन हDने िज.ला ले�ने , यसले  िज.लागत िहसाब िमलानका लािग आधार तयार गद�छ ।

९ महल नं ६मा अि�तयारी �दान ग�रएको रकम ले�नपुद�छ ।

१० महल नं ७ र ८ मा अि�तयारीमा भएको थप घट उ.लेख गन0 

११ महल नं ९ मा ६ ७ र ८ बाट कायम ग�रएको ज2मा रकम ले�ने 

१२ महल नं १० मा कैिफयत भए सो िववरण ले�नपुद�छ ।

यो खाता बजेट स?चालन तथा िनय3Bण गन0 के3Jीय काया�लयह@ले रा�नपुद�छ जKतै म3Bालय, िवभाग । LMBIS �णाली लाग ुभए पQात उ$ 
�णालीमा भएका काय�:म नै अि�तयारी मािनको भएता पिन, िनयमानसुार अि�तयारी र सो को अिभलेख तयार गनु�पद�छ ।

अि�तयारी 
रकम

अि�तयारी प8 अि�तयारी

कैिफयत

यो खाता बजेट स?चालन तथा िनय3Bण गन0 के3Jीय काया�लयह@ले रा�नपुद�छ, जKतै म3Bालय, िवभाग । बजेट RयवKथापन सूचना �णाली (LMBIS) 
लागू भएपQात उ$ �णालीमा भएका काय�:म नै अि�तयारी मािनएको भए ता पिन िनयमनसुार अि�तयारी र सो को अिभलेख तयार गनु�पद�छ ।

:.स ज/म अि�तयारीिनकायको नाम िज<ला

िमित…देिख… स/म

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

अि�तयारी अिभलेख खाता

म.ले.प.फारम नं: ३०२
सािबकको फारम नं:  १९५
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काया�लयको नाम

बजेट उपशीष�क नं

मिहनाः

रकम @ मा

Gावन भाH आिIन काित�क ज/मा माग� पौष माघ फागुन ज/मा चै8 वैशाख जेL आषाढ ज/मा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२

पेस गन5 Bवीकृत गन5

हKता4र हKता4र

नाम नाम

दजा� दजा�

िमित िमित

उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१ यसलाइ�  आविधक जKतै वािष�क, मािसक, Bैमािसक @पमा पिन तयार गनु�पन0 छ । 

२  काय� तािलका बमोिजम वािष�क बजेटमा भएका रकमह@ कुन मिहनामा के कित खच� हDने �यसको बाडँफाडँ गनु�  पछ�  । चौमािसक रकम माग गदा� पिन यही खच�को बाडँफाडँको आधारमा माग गनु�पछ�  । 

��येक चौमािसकमा यथाथ� खच�को र बाकँ\ अविधको अनमुािनत खच�को आधारमा संसोिधत िववरण तयार गनु�पन0छ ।

३ आिथ�क वष�... लेिखएको ठाउमँा चाल ुआिथ�क वष� ले�नपुछ�  ।

आिथ�क बष�......

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

खच�को मािसक बाँडफाँड तथा नगद योजना

काय�:मगत (activities wise)िनयिमत @पमा स?चालन हDने आयोजना वा कामह@को लािग सभ04ण िडजाइन तथा लगत इिKटमेट गरी �यसैको आधारमा नगद योजना (cash planning) तयार गन� सहज बनाउन  

तृतीय चौमािसक

कुल ज/मावािष�क बजेट

Aथम चौमािसक िPतीय चौमािसकखच� 
उपशीष�क

खच� उपशीष�कको 
िववरण

काय�:मको 
िववरण AितबRता नं

ख6रद योजना 
नं

नेपाल सरकारको 
छाप

�देश/Kथािनय 
सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: ३०३
सािबकको फारम नं:  २०
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४ काया�लयको नाम मा िविनयोजनको मािसक बाडँफाडँ तथा नगद योजना तयार गन0  काया�लयको नाम ले�नपुछ�  ।

५ बजेट उपशीष�क नं. मा आिथ�क सङ्केत र वगlकरण तथा Rया�याअनसुारको काया�लयको बजेट उपशीष�क नं. रा�नपुछ�  ।

६ खच� उपशीष�क महलमा खच�का सङ्केत नं. रा�नपुछ�  ।

७ खच� उपशीष�कको िववरण महलमा खच� शीष�कको नाम ले�नपुछ�  ।

८ काय�:मको िववरण महलमा खच�को �योजन उ.लेख गनु�पछ�  ।

९ वािष�क बजेट महलमा खच� शीष�कमा यस फाराम तयार गदा� स2मको अि3तम बजेट रकम उ.लेख गनु�पछ�  ।

१० साउनदिेख असारस2मको ��येक महलमा मािसक बाडँफाडँ अनसुारको खच� योजना ग�रएको रकम उ.लेख गनु�पछ�  ।

११ कुल ज2मा महलमा ��येक मिहनाको जोड ज2मा रकम ले�नपुछ�  ।

१२ पेस गन0 तथा Kवीकृत गन0को नाम, पद र िमित लेखेर हKता4र गनु�पछ�  ।
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िनण�य नः िमितः

रकमा3तरः कारोवार सङ्केत नं :

�कारः बजेट रकमा3तर / nोता3तर/शीष�का3तर/ काय�:म संशोधन

घटाउनेः
काया�लयको 

कोड न.ं
काया�लयको 

नाम
काय�:म 
सङ्केत

काय�:मको िववरण बजेट 
उपशSषक नं

खच� उप-शीष�क 
नं

Tोत Tोतको Aकार रकम

रकम @...............................

बढाउनेः
काया�लयको 

कोड न.ं
काया�लयको 

नाम
काय�:म 
सङ्केत

काय�:मको िववरण बजेट 
उपशSषक नं

खच� उप-शीष�क 
नं

Tोत Tोतको Aकार रकम

रकम @...............................

नोटः

पेस गन0 : ……………………… �मािणत गन0 सिह : ………………………

िमित : ……………………… िमित : ………………………

दजा� : ……………………… दजा� : ………………………

LMBIS / �णालीमा अpयाविधक गन0को सिह

िमित : ………………………

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

बजेट रकमा�तर / Tोता�तर/शीष�का�तर/ काय�:म सशंोधन िववरण

नेपाल 

सरकारको 

छाप

�दशे/ �थानीय 

सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: ३०४
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उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१

२ तीन �ित फाराम भ�र म.ले.प. काया�लय, तालुक काया�लयमा पठाइ�  एक �ित आफँैले काया�लयमा रा�नुपद�छ । 

३ बजेट रकमा3तर गन0 िनकायले यस िववरण भनु�पछ�  ।

४ िनण�य नं. भएको ठाउमँा बजेट रकमा3तर भएको िनण�यको कित आफँै िनण�य नं. हो सो उ.लेख गनु�पछ�  ।

५ रकमा3तर मा रकमा3तरको ज2मा रकम ले�नुपछ�  ।

६ िमित मा रकमा3तर भएको िमित ले�नुपछ�  ।

७

८

९

१०

११

१२ काया�लय कोड भ3ने महलमा रकम घटाउने भएमा जनु काया�लयको रकम घटाउने हो सो काया�लयको कोड नं. रा�नुपछ�  ।

१३ काया�लयको नाम भ3ने महलमा काया�लय कोड जनु िनकायको रािख3छ सोही िनकायको नाम ले�नुपछ�  ।

१४ काय�:म सङ्केत नं. भ3ने महलमा कुन काय�:मको रकम घटाउन खोिजएको हो सोही काय�:मको कोड नं. ले�नुपछ�  ।

१५ काय�:मको िववरणमा जनु काय�:मको कोड लेिखएको हD3छ सोही काय�:मको नाम ले�नुपछ�  ।

१६ बजेट उपशीष�क नं. महलमा आिथ�क सङ्केत तथा वगlकरण र Rया�यामा लेिखए अनुसारको बजेट उपशीष�क नं. ले�नुपछ�  ।

१७ खच� उपशीष�क नं. महलमा जनु खच� शीष�कको रकम घटाइएको हो सोही खच� शीष�कलाइ�  ले�नुपछ�  ।

१८ nोत महलमा खच� रकमको nोतको िववरण वा नाम ले�नुपछ�  ।

१९ रकम महलमा रकमा3तर वा अ3य �कृितमा कित रकम घटाउन लािगएको हो सो रकम ले�नुपछ�  ।

२० बढाउने हरफभ3दा मिुन अ3य िववरण मािथ झै ँराखेर रकम बढाउन लािगएको िनकाय, खच� शीष�कह@ ले�नुपछ�  ।

२१ रकम @.मा घटाउन वा बढाउन लािगएको ज2मा रकम अ4ेरिेपमा ले�नुपछ�  ।

२२

२३ पेस गन0 तथा Kवीकृत गन0 कम�चारीको नाम, पद र िमित लेखेर हKता4र गनु�पछ�  ।

२४ रकमा3तरको लािग पB तयार गदा�  समेत यसै खाकामा तयार गनु�पद�छ ।

यो फाराम रकमा3तर, nोता3तर र शीष�का3तर गदा�  अलग अलग भनु�पद�छ । म3Bालयगत बजेट सूचना �णाली LMBISमा रकम रहे 
नरहेको यिकन गन0, सो को पोिKटङ गनु�पछ�  ।

बजेट रकमा3तर तथा nोता3तरमा एक@पता .याउनु र अनावsयक बजेट रकमा3तरको �चलनलाइ�  िनय3Bण गनु�  यस फारामको उtेsय रहेको छ । 
रकमा3तर/nोता3तर िववरण अpयाविधक गन0 । रकमा3तरको लािग पB तयार गदा�  समेत यसै खाकामा तयार गनु�पद�छ ।

तपिसलभ3दा मिुन रकमा3तर, nोता3तर, शीष�का3तर वा काय�:म संशोधनका िववरण रा�नुपछ�  ।

रकमा3तर वा अ3य �कृितबाट रकम घट्ने भएमा घटाउने भ3ने हरफभ3दा मिुन िववरण रा�नुपछ�  तथा रकम बढ्ने भएमा बढाउने भ3ने 
हरफभ3दा मिुन रहेर िववरण रा�नुपछ�  ।

रकमा3तर, nोता3तर, शीष�का3तर वा काय�:म संशोधनमा केही कैिफयत वा िटuपणी भए नोटः लेिखएको ठाउभँ3दा मिुन ले�नुपछ�  ।

कारोबार सङ्केत नं. मा यस िववरण सूचना �णालीमाफ� त राखेर ि�3ट ग�रने भएमा सो को �णालीबाट Kवतः �ा5 हDने RयवKथा 
गनु�पछ�  ।

�कार मा बजेट रकमा3तर वा nोता3तर वा शीष�का3तर वा काय�:म संशोधन के हो सो उपय$ु शीष�कमा िठक िचv लगाउनुपछ�  ।

पिहलो हरफमा कुन िमितमा कKतो िनण�यबाट रकमा3तर, nोता3तर, शीष�का3तर वा काय�:म संशोधन ग�रएको हो सो ल�नुपछ�  ।
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पB नं

wी ........... िमितः

काया�लय सङ्केत नं

देहायबमोिजमको रकम फुकुवा/सोधभना� /रोxका ग�रएको छ ।

काया�लय/काय�:म/ आयोजनाको नामः

बजेट उपशीष�क नं

दातृ िनकाय 
सङ्केत

दातृ िनकायको 
Tोत Aयोग हVने 

तह
दातृ िनकायको नाम

Tोतको Aकार 
(नगद/ऋण /अनुदान)

िनकासा 
िविध

Aथम चौमािसक
िPतीय 

चौमािसक
तृतीय 

चौमािसक

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

ज/मा रकम

बोधाथ�ः

१

२

३

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

हKता4र हKता4र

नाम नाम

पद पद

उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१ िमित लेिखएको Kथानमा यस फुकुवा, सोधभना� वा रोxका पBको जारी िमित ले�नपुछ�  ।

२ wी...... मा रोxका पB पठाउन लािगएको िनकायको �मुखलाई स2बोधन गन0 Kथान हो ।

३ काया�लय सङ्केत नं. मा फुकुवा, सोधभना� वा रोxका पB पठाइने काया�लयको सङ्केत नं. ले�नपुछ�  ।

४ काया�लय/काय�:म/आयोजनाको नाम मा उ$ काया�लयको नाम ले�नपुछ�  । जKतैः पनुिन�मा�ण �ािधकरण 

५ बजेट उपशीष�क नं. मा आिथ�क सङ्केत वगlकरण अनसुारको िनकायको बजेट उपशीष�क नं. ले�नपुछ�  ।

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 
............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

फुकुवा/सोधभना� /रोZका प8

वािष�क 
बजेट रकम 

ने �

फुकुवा रकम

ज/मा फुकुवा रकम ने 
�

काया�लय कोड नं.:

स/झौताको िववरण

कुनै पिन काय�:म वा आयोजनामा  दातृ िनकायबाट �ा5 हDने रकम सोधभना� �ा5 गन� र रोxका गन�का लािग यो फाराम �योग गनु�पद�छ । यो पB मलेिनका र �लेिनकाले रा�ने फाराम हो । 
यो पB फाराम नराखी दातृ िनकायबाट �ा5 रकम फुकुवा गरी खच� गन� पाइदँैन ।

नेपाल सरकारको 
छाप

�दशे 
सरकारको छाप

म.ले.प.फारम नं: ३०५
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६ महल १ मा स2झौताअनसुारको रकम �दान गन0 दातृ िनकायको सङ्केत नं. ले�नपुछ�  ।

७

८

९ महल ४ मा nोतको �कार (नगद/ऋण/अनदान) के हो सो ले�नपुछ�  ।

१० महल ५ मा भ$ुानी िविध के हD3छ सो कुरा ले�ने 

११ महल ६ मा हाल स2म भएको फुकुवा रकम नेपाली 6िपयामँा ले�नपुछ�  ।

१२ महल ७, ८, ९ मा :मशः �थम चौमािसक, ि{तीय चौमािसक र तृतीय चौमािसकको फुकुवा रकम ले�नपुछ�  ।

१३

१४ ज2मा रकम हरफमा रकम हDने महलह@को जोड ज2मा गनु�पछ�  ।

१५

१६ यस पB तयार गन0 तथा Kवीकृत गन0 अिधकारीले नाम, पद र िमित लेखेर हKता4र गनु�पछ�  ।

महल २ मा रकम �दान गन0 दातृ िनकायको तह ले�नपुछ�  । यसमा तह भ3नाले सङ्घीय, �देश र Kथानीय तह तथा वैदेिशक स2झनपुछ�  ।

महल ३ मा दातृ िनकायको नाम ले�नपुछ�  । यसमा सङ्घीय सरकार भएमा नेपाल सरकार ले�नपुछ�  र अ3य भएमा सोही स2बि3धत नाम ले�नपुछ�  ।

महल १० मा ज2मा फुकुवा रकम कित भयो सो ले�नपुछ�  । यसमा अिघ.लो वष�स2मको ज2मा फुकुवा रकममा ��येक चौमािसकको जोड ज2मा गररे ले�नपुछ�  ।

बोधाथ� हरफभ3दा मुिन यस सोधभना�, फुकुवा, रोxका पB कुन कुन अ3य िनकायमा पठाइने हो सोको बुदँागत @पमा नामह@ ले�नपुछ�  ।
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फुकुवा रकम

फुकुवा रोZका 
प8 न\

काया�लय/काय�:म
/ आयोजनाको 

नामः

ऋण 
/अनुदान 

स/झौता नं

दातृ 
िनकाय 
सङ्केत

दातृ िनकायको 
नाम

दातृ 
िनकायको 

तह

Tोतको Aकार 
(नगद/ऋण /अनुदान)

भु]ानी 
िविध

मHुा वैदेिशक मHुा नेपाली मHुा
Aथम 

चौमािसक
िPतीय 

चौमािसक
तृतीय 

चौमािसक

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६=१३+१४+१५ १७

उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१ यो गोKवारा अिभलेख खाता हो । यसमा ��येक बजेट शीष�कको अिभलेखको आधारमा तयार गनु�पद�छ ।

२ यो फारामलाइ�  वैदेिशक nोत �योग हDने अवKथामा रोxका फुकुवाका लागी समेत �योग गनु�पद�छ ।

महल १ मा रोxका फुकुवा पB नं उ.लेख गन0, सो पBका आधारमा यस फारामका िववरणह@ अ~ाविधक गनु�पद�छ ।

३ महल २ मा बजेट �योग गन0 काया�लयको, आयोजनाको नाम ले�नुपछ�  ।

४ महल ३ मा अनुदान/ऋण स2झौता न2बर ले�नुपछ�  ।

५ महल ४ र ५ मा दातृ िनकायको सङ्केत तथा दातृ िनकायको नाम दे�नुपद�छ ।

६ महल  ६, ७ र ८ मा दातृ िनकायको तह (जKतैः  सरकारको तह ) ले�ने, उ$ nोतको �कार जKतै नगद, ऋण वा अनुदान ले�ने र भ$ुानी िविधमा सोझै, सोधभना� बा अ3य सो उ.लेख गन0 

७ महल ९,१० र ११ मा �ाि5 भएको रकम वैदेिशक मJुामा कित, सोको िविनमय दर कित र सो को नेपाली मJुा कित हो :मैसगँ ले�नुपछ�  ।

८ महल १२ मा वािष�क बजेट रकम िविनयोजन भएको ले�ने 

९ महल १३, १४ र १५ मा :मैसगँ �थम चौमािसक, ि{तीय चौमािसक र तृतीय चौमािसकमा कित कित रकम फुकुवा भयो सो िववरण (रकम) रा�नुपछ�  ।

१० महल १६ मा ��येक चौमािसक रकमको जोड गरी ज2मा रकम ले�ने । यस पटकको िनण�यबाट हाल माग भएको रकम ले�नुपछ�  ।

बजेट फुकुवा वा रोxकाको अिभलेख रा�ने, काया�लयगत बजेट फुकवा तथा रोxकाको अिभलेख रा�न र  िनय3Bण प�रपाटी बिलयो बनाइ�  बजेट काय�3वयन गन�  यो फाराम �योग ग�र3छ । यसले स2झौताबाट स?चािलत आयोजना प�रयोजनालाइ�  रकम �ा5 गन�  सहजता �दान गद�छ ।

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

बजेट रोZका/फुकुवा गोBवारा अिभलेख खाता

रोZका रकम 
(कारणसिहत)

स/झौताको िववरण भु]ानी िविध

वािष�क बजेट 
रकम ने �

ज/मा फुकुवा रकम ने 
�

स/झौता रकम

म.ले.प.फारम नं: ३०६
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फुकुवा रकम

कारोबार सङ्केत 
नं/ प8 न\

काया�लय/काय�:म/
 आयोजनाको 

नामः

ऋण 
/अनुदान 

स/झौता नं

दात ृ
िनकाय 
सङ्केत

दात ृिनकायको 
नाम

दात ृ
िनकायको 

तह

Tोतको Aकार 
(नगद/ऋण /अनुदान)

भु]ानी 
िविध

मुHा वैदिेशक मुHा नेपाली मुHा
Aथम 

चौमािसक
िPतीय 

चौमािसक
ततृीय 

चौमािसक

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६=१३+१४+१५ १७

उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१ यो गोKवारा अिभलेख खाता हो । यसमा ��येक बजटे शीष�कको अिभलेखको आधारमा तयार गनु�पद�छ ।

२ यो फारामलाइ�  बैदशेीक nोत �योग हDने अवKथामा रोxका फुकुवाका लागी समेत �योग गनु�पद�छ ।

महल १ मा रोxका फुकुवा पB नं उ.लेख गन0, सो पBका आधारमा यस फारामका िववरणह@ अ~ाविधक गनु�पद�छ ।

३ महल २ मा बजटे �योग गन0 काया�लयको, आयोजनाको नाम ले�नपुछ�  ।

४ महल ३ मा अनदुान/ऋण स2झौता न2बर ले�नपुछ�  ।

५ महल ४ र ५ मा दात ृिनकायको सङ्केत तथा दात ृिनकायको नाम द�ेनपुद�छ ।

६ महल  ६, ७ र ८ मा दात ृिनकायको तह (जKतै सरकारको तह ) ले�ने, उ$ nोतको �कार जKतैः नगद, ऋण वा अनदुान ले�ने र भ$ुानी िविधमा सोझै, सोधभना� बा अ3य सो उ.लेख गन0 

७ महल ९,१० र ११ मा �ाि5 भएको रकम वैदिेशक मJुामा कित, सोको िविनमय दर कित र सो को नेपाली मJुा कित हो :मैसगँ ले�नपुछ�  ।

८ महल १२ मा वािष�क बजटे रकम िविनयोजन भएको ले�ने 

९ महल १३, १४ र १५ मा :मैसगं �थम चौमािसक, ि{तीय चौमािसक र ततृीय चौमािसकमा कित कित रकम फुकुवा भयो सो िववरण (रकम) रा�नपुछ�  ।

१० महल १६ मा ��येक चौमािसक रकमको जोड गरी ज2मा रकम ले�ने । यस पटकको िनण�यबाट हाल माग भएको रकम ले�नपुछ�  ।

रकमा3तर/nोता3तरको गोKवारा अिभलेख रा�नको लािग तजु�मा ग�रएको हो ।

रोZका रकम 
(कारणसिहत)

सङ्घ/ Aदशे / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

बजेट रकमा�तर Tोता�तर गोBवारा अिभलेख खाता

स/झौताको िववरण भु]ानी िविध स/झौता रकम

वािष�क बजेट 
रकम ने �

ज/मा फुकुवा रकम ने 
�

म.ले.प.फारम न:ं ३०७
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आयोजना/काय�:मको िववरण खाता पाना नं

दातृ 
िनकाय 
सङ्केत

ऋण / 
अनुदान नं

दातृ 
िनकायको 
Gोत तह

दातृ िनकायको नाम

Tोतको 
Aकार 

(नगद/ऋण 
/अनुदान)

भु]ानी 
िविध

मHुा
वैदेिशक 

मHुा
नेपाली मHुा

सोधभना� अिभलेख िववरण

Aथम 
चौमािसक

िPतीय 
चौमािसक

तृतीय 
चौमािसक

चालु आ.वको 
ज/मा

Aथम 
चौमािसक

िPतीय 
चौमािसक

तृतीय 
चौमािसक

चालु 
आ.वमा 

ज/मा Aाि^

चालु आ.वको 
ज/मा Aाि^

गत आ.व.को 
ज/मा Aाि^

गत िवगत 
आ.व.को

चालु 
आ.वको

ज/मा गत िवगत 
आ.व. 
स/मको

चालु 
आ.वको

कुल ज/मा

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

१३ १४ १५ १६ १७=१४+१
५+१६

१७ क 
=१४+१५+१६ 

(म_ये)

१७ ख 
=१४+१५+१६ 

(म_ये)

१८=(१३+१७) १९ २० २१=(१९+२०) २२=(७-१३-१९) २३=(११-१७-
२०)

२४=(२२+२३) २५

�      

�      

�      

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

हKता4र हKता4र

नाम नाम

पद पद

उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१ यो एउटा आयोजना वा एउटा काय�:मको एउटा अिभलेख खाता रािख3छ । यसका लािग खाता पाना नं उ.लेख गनु�पद�छ।

२ सोधभना�  पाउने मु�य िनकायले यस िववरण तयार गनु�पछ�  ।

३ आयोजना/काय�:म मा आयोजना वा काय�:मको नाम ले�नपुछ�  ।

४ स6ुमा स2झौताको िववरण रा�नपुछ�  ।

५ स2झौताको िववरण ख�ड दातृ िनकायको सङ्केत महलमा दातृ िनकायको लािग िदइएको आिथ�क सङ्केत तथा वगlकरणअनसुारको सङ्केत नं. ले�नपुछ�  ।

६ दातृ िनकायको तह महलमा दातृ िनकाय सङ्घीय सरकार, �देश सरकार वा Kथानीय सरकार वा वैदेिशक के हो ले�नपुछ�  ।

७ दातृ िनकायको नाम महलमा वैदेिशक दातृ िनकाय भएमा वैदेिशक संKथा वा देशको नाम, र नेपालको सङ्घीय, �देश वा Kथानीय सरकार भएमा सो को नाम ले�नपुछ�  ।  सङ्घीय सरकारलाई नाम ले�दा नेपाल सरकार ले�नपुछ�  ।

८ nोतको �कार महलमा �ा5 हDने रकमको �कार ले�नपुछ�  । जKतैः नगद, ऋण, वा अनदुान ।

९ भ$ुानी िविध महलमा सोधभना�  हDने रकम कसरी �ा5 हDने हो सो को िविध ले�नपुछ�  । जKतैः नगद, सोधभना� , सोझै भ$ुानी ।

१० मुJा महलमा स2झौतामा उ.लेख भएको वैदेिशक मुJाको नाम ले�नपुछ�  ।

११ वैदेिशक मुJामा स2झौताअनसुारको वैदेिशक मुJा कित हो सो ले�नपुछ�  ।

१२ नेपाली मुJा महलमा स2झौता भएको नेपाली मुJा वा नेपाली मुJामा नभएमा िविनमय दर अनसुार हDने नेपाली रकम खुलाउनपुछ�  ।

१३ तोिकएको आयोजना वा काय�:ममा सबै स2झौताअनसुारको रकम रािखसकेपिछ फुकुवाको िववरण रा�नपुछ�  ।

िववरण (Aाि^/ 
फुकुवा/ 

िफता�/संिचतकोष 
`ा�सफर)

गत िवगत आ.व. 
स/मको सोधभना� 

अ<या/बाँकa

गत िवगत आ.व. 
स/ममा सोधभना� 

Aा^

चालु आ.वमा सोधभना� Aा^ रकम

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

सोधभना� अिभलेख खाता

सोधभना�  अिभलेख RयविKथत गन� कुनै पिन काय�:म वा आयोजनामा दातृ िनकायबाट �ा5 हDने nोतको सोधभना�  रकम सोको स2झौताअन@ुप काय�3वयनको अवKथाको िववरण तयार गन� यो फाराम तजु�मा ग�रएको हो ।

स/झौताको िववरण

कुल ज/माकुल 
ज/मा

आ.व 
(अविध) चालु आ.वको खच� रकम

बजेट 
उपशीष�क नं

 बैङ्क 
खाता

सोधभना�हVनु पन5 रकम कैिफयतभौचर 
नं/रिसद नं

कुल सोधभना� Aा^ रकम समायोजन िहसाब िमलान सोधभना� बाँकa रकम

स/झौता रकम

िमित

म.ले.प.फारम नं: ३०८
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१४ महल १ मा फुकुवा भएको िमित ले�नपुछ�  । यसमा भौचर उठाइएको िमित  ले�नपुछ�  ।

१५ महल २ मा उ$ कारोवार कुन अिथ�क वष�सगँ स2बिRधत हो सो ले�नपुछ�  ।

१६ महल ३ मा फुकुवाको भौचर उठाएको वा रिसदबाट �ा5 भएको भए सोको भौचर वा रिसद नं. ले�नपुछ�  ।

१७ महल ४ मा रकम �ाि5, फुकुवा, िफता�  वा संिचतकोष �ा3सफर के भएको हो सो उ.लेख गनु�पछ�  ।

१८ महल ५ मा मु�य बजेट िनकायको बजेट उपशीष�क नं. ले�नपुछ�  ।

१९ महल ६ मा बैङ्क खाता नं. ले�नपुछ�  । बैकँ खातामा सोधभना�  वा िनकासा खाता नं. ले�ने जKतै क ७ खाता (क.७.१५.१००१) ।

२० महल ७ मा गत िवगत आ.व. स2मको सोधभना�  बाँक\ रकम एकमु� ले�नपुछ�  ।

२१ महल ८,९,१० र ११ मा सोधभना�  हDनपुन0 गरी खच� भएको रकम चौमािसक @पमा ले�ने र सबै चौमािसक रकमको जोड ११ नं महलमा कायम गनु�पद�छ ।

२२ महल १२ मा गत आ.व. स2मको सोधभना�   बाँक\ र यस आ.व.को ज2म रकम जोड गरी ले�ने ।

२३ महल १३ मा गत िवगत आ.व. स2मको सोधभना�  बाँक\ �ा5 रकम एकमु� ले�नपुछ�  ।

२४ महल १४, र १६ मा सोधभना�  हDनपुन0 गरी खच� भएको रकम चौमािसक @पमा सोध�ा5 खच� ले�ने र सबै चौमािसक रकमको जोड १७ नं महलमा कायम गनु�पद�छ । गतआ.वको सोधभना�  �ा5 हDनपुन0 रकममpये �ा5। 

२५ महल १७ क र १७ ख मा सोही आिथ�क वष�मा �ा5 सोधभना�  रकमलाइ� चालु आ.व र गत आ.वको रकम िवभाजन ग�रएको छ ।

२६ महल नं १८ मा सोधभना�  हDनपुन0 गरी खच� भएको चौमािसक रकम र गत आ.व. को सोधभना�  �ा5 रकम जोड  गरी १८ नं महलमा कायम गनु�पद�छ ।

२७ महल १९ मा गत आय वष�स2मको ज2मा समायोजन िहसाब िमलान रकम ले�नपुछ�  ।

२८ महल २० मा चालु आय वष�को ज2मा समायोजन िहसाब िमलान रकम ले�नपुछ�  ।

२९ महल २१ मा महल १९ र महल २० को समायोजन िहसाबको जोड ज2मा रकम ले�नपुछ�  ।

३० महल २२ मा अिघ.लो आिथ�क वष�स2मको सोधभना�  बाँक\ रकम ले�नपुछ�  । यसमा महल ७ बा महल १३ र महल १९ घटाएर ले�नपुछ�  ।

३१ महल २३ मा चालु आिथ�क वष�को सोधभना�  बाँक\ रकम ले�नपुछ�  । यसमा महल ११ बाट महल १७ र महल २० को रकम घटाएर ले�नपुछ�  ।

३२ महल २४ मा ज2मा सोधभना�  बाँक\ रकमको लािग महल २२ र महल २३ को रकम जोडेर ले�नपुछ�  ।

३३ महल १५ मा कुनै कैिफयत भएमा उ.लेख गनु�पछ�  ।

३४ तयार गन0 तथा Kवीकृत गन0को नाम, पद र िमित लेखेर हKता4र गनु�पछ�  ।
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बजेट उपशीष�क नं

काय�:म/आयोजना/ि:याकलाप सङ्केतः AितबRता न.ं

काय�:म/आयोजना/ि:याकलापको नामः

िज<ला Bथानीय तह बडा नं बBती/टोल �ितब�ताको िववरण रकम िमित

स6ु

देखी स2म वष� मिहना सशंोिधत  १

सशंोिधत  २

प6रमाण इ�काइ� Aित एकाइ दर कुल लागत सशंोिधत  ....

सशंोिधत  ....

स/झौताको िववरण

स2झौता नं स2झौताको प4को नाम ठेगाना दता� नं PAN नं फोन नं इ�मेल

िववरण काया��वयन िमित स/झौता रकम

स6ु/सशंोिधत(भे�रएस
न समेत) सेवाको �कार सेवाको उप�कार काया�देश िमित काय� श6ु िमित

काय� स2प3न 
हDने िमित करयो�य रकम मू.अ.कर ज2मा

स6ु

सशंोिधत 

भे�रएसन

भे�रएसन

जमानतको िववरण

जमानतको पटक जमानतको �कार
रिसद /बैङ्क भौचर न ं/ जमानत 
सङ्केत रकम

जमानतको 
अविध

जमानत स6ु 
हDने िमित

जमानत समा5 हDने 
िमित जमानत िदने बैङ्कको नाम ठेगाना

भु]ानी तािलका (Payment Schedule)

आिथ�क वष� भ$ुानी हDने मिहना वजेट उपशीष�क खच� उपशीष�क nोतको तह दात ृिनकाय
�कार (नगद/ऋण 
/अनदुान) भ$ुानी िविध रकम

भु]ानीको िववरण

िमित िबल नं कुल भ$ुानी रकम कर क�ी

पेKक\ / 
फ�य�ट अ3य क�ी खुद भ$ुानी भ$ुानीको �कार कैिफयत

मोिबलाइजेसन बा अ3य

पेस गन0ः Kवीकृत गन0ः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

आयोजना 
काया�3वयन हDने 

Kथानआयोजना 
काया�3वयनको 

अवधीः

आयोजनाको ल�यः

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काय�:म/आयोजनाको AितबRता/काया��वयन qयि]गत अिभलेख खाता

काया�लय कोड न.ं:

म.ले.प.फारम नं: ३०९
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उ0े1य

फाराम भन5 त6रका

१ आयोजनाको �ितब�ता वा काया�3वयनको अिभलेखको लािग यस फाराम �योग गनु�पछ�  । 

२ आयोजना सङ्केतमा आयोजनाको सङ्केत न.ं ले�नपुछ�  ।

३ आयोजना नाम मा आयोजनाको नाम ले�नपुछ�  ।

४ आयोजना काया�3वयन हDने ठेगाना ले�नपुछ�  । यसमा कुन िज.ला, कुन Kथानीय तह, कुन वडा न.ं र कुन बKती वा टोल हो सो ले�नपुछ�  ।

५

६ आयोजनाको ल�य हरफमा आयोजनाको प�रमाण, इकाइ, �ित एकाइ दर र कुल लागत रकम ले�नपुछ�  । जKतै: आयोजनाको ल�य ५ िक.िम. सडक िनमा�ण हDन सxछ । 

७ �ितब�ता न.ं मा आयोजनाको �ितब�ता न.ं ले�नपुछ�  ।

८ �ितब�ता न.ं पिछ �ितब�ताको स6ु रकम र िमित ले�नपुछ�  । 

९

१० स2झौताको िववरणमाः 

१०.१ स2झौता न.ं महलमा स2झौता भएको न.ं ले�नपुछ�  ।

१०.२

१०.३ ठेगाना महलमा स2झौता गन0 प4 रहेको ठेगाना ले�नपुछ�  ।

१०.४ दता� न.ं महलमा स2झौता गन0 िनकायको दता� न.ं ले�नपुछ�  ।

१०.५ PAN न.ं महलमा स2झौता गन0 िनकायको पान न.ं (PAN) ले�नपुछ�  ।

१०.६ फोन न.ं र इमेल महलमा स2झौता गन0 प4को फोन न.ं र इमेल ठेगाना ले�नपुछ�  ।

११ आयोजना स2झौताको िववरणः

११.१ स6ु स2झौता तथा सो पिछका सशंोधन र भे�रएसन हरफमा थuदै जानपुछ�  ।

११.२ सेवाको �कार र सेवाको उप�कार महलमा स2झौताको सेवाको �कार तथा उप�कार :मैसगँ ले�नपुछ�  । 

११.३ काया�देश िमित महलमा काय� गन0 काया�देश �ा5 भएको िमित ले�नपुछ�  ।

११.४ काय� स6ु िमित महलमा काया�देश �ा5 गरेपिछ कुन िमितमा काय� �ार2भ भयो सो उ.लेख गनु�पछ�  ।

११.५ काय� स2प3न हDने िमित महलमा स2झौताअनसुार कुन िमितमा काय� स2प3न हDने हो सो िमित ले�नपुछ�  ।

११.६

११.७ म.अ.कर महलमा करयो�य मू.यमा ला�ने मू.य अिभवृि� कर रकम उ.लेख गनु�पछ�  ।

११.८ ज2मा महलमा करयो�य रकम र मू.य अिभवृि�कर रकम जोडेर आउने रकम ले�नपुछ�  ।

१२ जमानतको िववरणः

१२.१ जमानतको पटक महलमा कित पटक जमानत िदएको हो सो उ.लेख गनु�पछ�  । जKतैः पिहलो पटक, दोnो पटक ।

१२.२ जमानतको �कार महलमा जमानत नगद, बैक र बैक दािखला कुन िकिसम हो सो ले�नपुछ�  ।

१२.३

१२.४ रकम महलमा जमानत िदएको रकम कित हो सो ले�नपुछ�  ।

१२.५ जमानतको अविध महलमा जमानत कित समयको हो सो  अविध ले�नपुछ�  ।

१२.६ जमानत स6ु हDने महलमा जमानत कुन िमितमा स6ु भएको हो सो िमित ले�नपुछ�  ।

१२.७ जमानत समा5 हDने िमित महलमा जमानत कुन िमितमा अ3�य हDने हो सो िमित ले�नपुछ�  ।

१२.८ जमानत िदने बैङ्कको नाम महलमा जमानत जारी गन0 बैङ्कको नाम ले�नपुछ�  ।

१२.९ ठेगाना महलमा जमानत जारी गन0 बैङ्कको शाखा रहेको ठाउकँो नाम ले�नपुछ�  ।

१३ भ$ुानी तािलकाः

१३.१ आिथ�क वष� महलमा जनु आिथ�क वष�मा भ$ुानी हDनपुन0 हो सो आिथ�क वष� ले�नपुछ�  ।

१३.२ भ$ुानी हDने मिहना महलमा कुन मिहनामा भ$ुानी गनु�पन0 हो  भ$ुानी हDनपुन0 मिहनाको नाम ले�नपुछ�  ।

१३.३ बजेट उपशीष�क महलमा आिथ�क सङ्केत वगlकरण र Rया�याअनसुारको बजेट उपशीष�क न.ं ले�नपुछ�  ।

१३.४ खच� उपशीष�क महलमा तोिकएको बजेट उपशीष�क िभB कुन कुन खच� शीष�क �योग भए ती खच� शीष�क रकमलाई ले�नपुछ�  ।

१३.५ nोतको तह महलमा खच� रकम �दान गन0 nोतको तह ले�नपुछ�  । यसमा बैदेिशक, सङ्घीय सरकार, �देश सरकार र Kथानीय सरकार पद�छन ्।

१३.६ दात ृिनकाय महलमा आ3त�रक nोतको तह भए नेपाल सरकार र बैदेिशक भए िवदेशी सKंथा वा देशको नाम ले�नपुछ�  ।

१३.७ �कार महलमा खच� गन0 रकम �ा5 हDने �कार नगद, ऋण वा अनदुान के हो सो ले�नपुछ�  । 

१३.८ भ$ुानी िविध महलमा रकम भ$ुानीको िविध ले�नपुछ�  । यसमा नगद, सोधभना�, सोझै भ$ुानी, आिद हD3छन ्।

१३.९ रकम महलमा भ$ुानी गनु�पन0 रकम उ.लेख गनु�पछ�  ।

१४ भ$ुानी िववरणः

१४.१ यस िववरण ��येक एक आयोजनाको लािग तयार ग�र3छ ।

१४.२ िमित महलमा भ$ुानी भएको िमित ले�नपुछ�  ।

१४.३ िवल न.ं महलमा भ$ुानी ग�रएको रकम कित िवल न.ं मा लेिखएको छ सो िवल न.ं ले�नपुछ�  ।

१४.४ कुल भ$ुानी रकम महलमा भ$ुानी भएको ज2मा रकम ले�नपुछ�  । यसमा िबलअनसुारको ज2मा रकम ले�नपुछ�  ।

�ितब�ता सशंोधन भए पQात ��येक सशंोधनको सशंोिधत रकम र िमित ले�नपुछ�  । सशंोधन जित पटक हD3छ �यित नै पटक हरफमा सशंोधनको रकम र िमित ले�दै जानपुछ�  ।

यो फारम �ितब�ता अिभलेख( Commitment Recording) को लागी तजु�मा ग�रएको हो । यो फारमले ��येक काय�:म/आयोजनाको िनकायगत अिभलेख कायम गद�छ ।

स2झौताको प4को नाम महलमा आयोजना वा काया�लयले जोसगँ स2झौता गरेको हो उ$ प4को नाम ले�नपुछ�  । यसमा स2झौता ग�रने िनकाय वा सKंथाको नाम रा�ने ।

करयो�य रकम महलमा स2झौताको करयो�य रकम रा�नपुछ�  । यसमा करयो�य रकम भ3नाले मू.य अिधवृि� कर लगाउनभु3दा अगािडको मू.य यस महलमा खुलाउनपुछ�  ।

रिसद/बैङ्क भौचर न.ं/जमानत सङ्केत महलमा सोझै नगद जमानत आएमा रिसद वा बैङ्क भौचर न.ं ले�नपुछ�  अ3यथा बैङ्क जमानत भएमा उ$ जमानतको सङ्केत नं

आयोजना काया�3वयन कुन िमितदेिख कुन िमित स2म भयो सो ले�नपुछ�  । यसमा आयोजनाको उमेर ले�ने जसमा उ$ आयोजना कित वष� र कित मिहना भयो उ.लेख गन0 
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१४.५ कर क�ी महलमा आयकर ऐन बमोिजम nोतमा क�ी गनु�पन0 कर रकम उ.लेख गनु�पछ�  ।

१४.६ पेKक\/फ�य�ट महलमा पेिKक भएमा पेKक\ रकम ले�नपुछ�  र फ�य�ट भएको पेKक\ भएमा ऋणा�मक रकम (negative figure) ले�नपुछ�  ।

१४.७ अ3य क�ी महलमा भ$ुानी िददँा कटाउन ुपन0 केही बाकँ\ रकमह@ भए सो उ.लेख गनु�पछ�  ।

१४.८ खुद भ$ुानी महलमा कुल भ$ुानी रकमबाट कर क�ी, पेKक\ फ�य�ट र अ3य क�ी रकम घटाएर बाकँ\ भ$ुानी गनु�पन0 रकम ले�नपुछ�  ।

१४.९ भ$ुानीको �कार महलमा मोिबलाइजेसन वा पेKक\ वा अ3य के हो ले�नपुछ�  ।

१४.१० कैिफयत महलमा भ$ानीस2ब3धी केही कैिफयत भएमा ले�नपुछ�  ।

१५ पेस गन0 र Kवीकृत गन0को नाम, पद र िमित लेखेर हKता4र गनु�पछ�  ।
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 सङ्केत नाम देिख स/म कुल बाँकa रकम चालु आ.वको आगामी आ.वको
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ = ९ � १० १२ १३

ज2मा

उ0े1य

फाराम भन5 त6रका

१ आयोजनाको �ितब�ता वा काया�3वयनको गोKवारा अिभलेखको लािग यस फाराम �योग गनु�पछ�  । यो फाराम �ितब�ताको Rयि$गत खाताका आधारमा तयार गनु�पद�छ । यसले सम� अवKथाको िचBण गद�छ ।

२ महल नं १मा �ितब�ता नं उ.लेख गन0 ।

३ महल नं २मा काय�:मको बजेट उपशीष�क नं उ.लेख गन0 ।

४ महल नं ३मा आयोजना सङ्केत मा आयोजनाको सङ्केत नं. ले�नपुछ�  ।

५ महल न ४मा आयोजना नाम मा आयोजनाको नाम ले�नपुछ�  ।

६ महल नं ५मा स2झौता नं. महलमा स2झौता भएको नं. ले�नपुछ�  ।

७ महल नं ६मा स2झौता रकमको अि3तम कायम भएको रकम ले�नपुछ�  ।

८ महल नं ७ र ८ मा �ितब�ता ग�रएको आिथ�क वष� दिेख स2म ले�नपुद�छ ।

९ महल नं ९ मा �ितब�ता ग�रएको कुल रकम ले�नपुद�छ ।

यो फाराम �ितब�ता अिभलेख (Commitment Recording) को लािग तजु�मा ग�रएको हो । यो फाराममा गोKवारा अिभलेख रािख3छ ।

स/झौताको 
रकम

AितबRता बाँकa रकमहाल स/मको 
भु]ानी रकम

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

काय�:म/आयोजनाको AितबRता/काया��वयन अिभलेख खाता

AितबRता ग6रएका आ.वकाय�:म/आयोजना/ि:याकलापAितबRता 
न.ं

बजेट 
उपशीष�क 

नं
स/झौता 

नं
AितबRताको 

कुल रकम

म.ले.प.फारम नं: ३१०
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१० महल नं १० हाल स2म भएको भ$ुानी रकम ले�नपुद�छ ।

११ महल नं ११ मा �ितब�ता ग�रएको रकम बाट हाल स2म भएको भ$ुानी घटाइ�  कायम भएको रकम ले�नपुद�छ ।

१२ महल नं १२ र १३मा बाकँ\ �ितब�तामpये यस आ.व को बाकँ\ कित रकम र आगामी आ.व ह@को बाकँ\ रकम कित ले�नपुद�छ ।
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तयारी िमित Bवीकृती िमित आqहान िमित
खोिलने 

िमित
मू<याङ्कन 

स/पादन गन5 िमित

आशय प8 
जारी गन5 
िमित

िBवकृत 
िमित

नाम स/झौता न.ं
स/झौता 

रकम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३

अनुमािनत 

वाKतिवक

अनुमािनत 

वाKतिवक

अनुमािनत 

वाKतिवक

... ...

...

उ0े1य

फाराम भन5 त6रका

१  :मसङ्�या उ.लेख गदा� एउटा ख�रद काय� जKतै वKतु वा िनमा�ण काय�को एक आिथ�क वष� िभBमा ख�रद गन0 काय�ह6का िसलिसलेवार न2बर उ.लेख गन0 ।

२ महल २ मा कुन ख�रद काय�  गन0 हो जKतै बKतु वा िनमा�ण काय�को��येक uयाकेज समेत छु��ने गरी उ.लेख गनु�पद�छ । यो महल भदा एउटा ख�रद काय�को िववरण सिकएपिछ माB अक� सु6 गनु�पछ�  । जKतै बKत ख�रदका काय�ह6 जित छ सो का uयाकेज समेतको उ.लेख भइसकेपिछ िनमा�ण काय�  र सो का िववरण सिकएपिछ माB वKतुको िववरण uयाकेजसिहत उ.लेख गनु�पद�छ ।

३ महल ३ मा योजनामा उि.लिखत िमित तथा समयलाई अनुमािनत र वाKतिवकमा दईु हरफ िवभाजन गर ेअनुसार अनुमािनतमा योजना Kवीकृत गदा� अनुमान गरकेा समय उ.लेख गनु�पद�छ भने वाKतिवकमा लि4त काय�ह6 कुन कुन िमितमा स2प3न भए सोहीअनुसार उ.लेख गनु�पद�छ ।

४ महल ४ मा लागत अनुमान Kवीकृत िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

५ महल ५ मा अनुमािनत लागत रकम, महल ६मा ख�रद िविध र �ि:या र महल ७मा uयाकेज सङ्�या उ.लेख गनु�पद�छ ।

८ महल ७ मा ��यके ख�रद काय�ह6 ��यके ख�रद काय�ह6 (महल २ अनुसार) का uयाकेज सङ्�या उ.लेख हDनुपद�छ । एउटै �कारको काय� पिन फरक फरक uयाकेजमा हDन भए सा समते उ.लेख गनु�पद�छ ।

९ महल ८ मा ��यके ख�रद काय� �कृितअनुसार जKतै िनमा�ण काय� भए इकाई दर, लागत सोधभना� आिद तथा वKतुतफ एकम�ु इकाई दर आिद मpय के कKता �कारको स2झौता �योग गन0 हो सो उ.लेख गनु�पद�छ ।

१० महल ९ र १० मा बोलपBस2ब3धी कागजात तयार हDन िमित र महल १० मा सो कागजात अिधकार �ा5 अिधकारी (काया�लय �मखु, िवभागीय �मखु आिद) बाट Kवीकृत भइसxने िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

११ महल ११ मा वैदिेशक सहायता समावेश भएका काय�:म/आयोजनाह6मा दातृ िनकायबाट बोलपB तथा �Kतावस2ब3धी कागजात काया�3वयन एकाइले Kवीकृत ग�रसकेपिछ दातृ िनकायह6बाट समते सहमित िलनुपन0 भए सो सहमित �ा5 भइसxने िमित उ.लेख हDनुपछ�  । नेपाल सरकारका माB nोत भए यो महल भनु�  पद�न ।

१२ महल १२, १३ र १४ मा :मशः बोलपBको सूचना पBपिBकामा �कािशत भई संभाRय बोलपBदाता वा �Kतावदाताह6 सम4 आRहान हDने िमित, सो आRहानको सूचना अनुसार �ा5 बोलपB खोिलने िमित र उ$ बोलपBह6 मू.यउङ्कन स2प3न गन0 िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

१३ महल १५ मा वैदिेशक सहायता समावेश भएका काय�:म/आयोजनाह6को स3दभ�मा बोलपBह6को मू.याङ्कन �ितवेदन �ा5 भई सो आधारमा काया�लयबाट बोलपBह6 Kवीकृत भई सकेपिछ दातृ िनकायह6बाट सहमित िलनुपन0 भए सो सहमित �ा5 भइसxने िमित उ.लेख हDनुपछ�  । नेपाल सरकारको माB nोत भए या महल भनु�पद�न ।

१४ महल १६र १७ मा बोलपB Kवीकृितको आशय र Kवीकृत िमितको िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

१५ महल १८, १९ र २० मा :मश @पले करार स2झौता गन0 िमित, काय� आर2भ गन0 िमित र काय� पूरा गन0 िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

१६ महल २१, २२ र २३ मा :मश @पले ठेकेदार आपूित�कता�को नाम, स2झौता नं. र स2झौता रकम उ.लेख गनु�पद�छ ।

करार 
स/झौता गन5 

िमित

काय� आर/भ 
गन5 िमित

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

बBतु तथा िनमा�णको ख6रद योजना

क

बोलप8 Bवीकृितको
बजेट उपलsध गराउने 

िनकाय (दातृ िनकाय)बाट 
सहमती Aा^ गन5 िमित

ख6रद 
िविध/Aि:या

दातृ िनकायबाट 
मू<याङकनमा 

सहमित Aा^ गन5 
िमित

ख�रद काय�लाइ� योजनाब�@पमा स2प3न गन� ।�Kतुत योजना बKतु वा िनमा�ण काय� सबैका लािग  ख�रदगु@ योजनाको आधारमा योजना तयार गरी सही ढङ्गबाट काय�3वयन गन� यो फाराम तजु�मा ग�रएको हो ।

:.स. काय�को िववरण

बोलप8 वा दरभाउप8 स/व�धी 
कागजात

बोलप8 ABताव ठेकेदार आपुित�कता�

ख6रद योजनामा 
उि<लिखत िमित

लागत अनुमान 
Bवीकृत िमित

ख

ग

काय� पुरा गन5 
िमित

uयाकेज 
सङ्�या

स/झौताको
 िकिसम

अनुमािनत 
लागत

नेपाल 

सरकारको 

छाप

�दशे/ 

�थानीय 

सरकारको 

म.ले.प.फारम न:ं ३११
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सूचना Aकाशन 
गन5 िमित

मू<याङ्कन गरी 
Aितवेदन िदने िमित

 Bवीकृत गन5 
िमित

 Bवीकृत गन5 
िमित

पठाउने िमित
मू<याङ्कन स/प�न गन5 
िमित

Bवीकृत गन5 िमित नाम स/झौता न.ं
स/झौता 

रकम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४

अनुमािनत 

वाKतिवक

अनुमािनत 

वाKतिवक

अनुमािनत 

वाKतिवक

... ...

...

उ0े1य

फाराम भन5 त6रका

१ महल नं १ मा :मसङ्�या उ.लेख गन0 ।

२ महल २ मा कुन परामश� आवsयक हो  सो उ.लेख गनु�पद�छ । यो महल भ3दा एउटाको परामश� काय�को िववरण सिकएपिछ माB अक� सु6 गनु�पछ�  ।

३ महल ३ मा योजनामा उ.लेिखत िमित तथा समयलाई अनुमािनत र वाKतिवकमा दुई हरफ िवभाजन गरअेनुसार अनुमािनतमा योजना Kवीकृत गदा�  अनुमान गरकेा समय उ.लेख गनु�पद�छ भने वाKतिवकमा लि4त काय�ह6 कुन कुन िमितमा स2प3न भए सोहीअनुसार उ.लेख गनु�पद�छ ।

४ महल ४ मा लागत अनुमान/ काय�शत�  (TOR)  िKवकृत िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

५ महल ५ मा अनुमान तयार भइसकेपिछ उ.लेिखत पदािधकारीबाट Kवीकृत भइसxने िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

६ महल २ मा उ.लेिखत ��यके काय�को लािग Kवीकृत भएको लागत अनुमानको रकम महल ६ मा उ.लेख गनु�पद�छ ।

७ महल नं. ७ मा छनोट िविध उ.लेख गदा�  गुणKतर िविध वा 3यूनतम लागत िविधमpय ेकुन हो उ.लेख गनु�पद�छ ।

८ महल ८, ९ र १० मा परामश� दाताह@को संि45 सूचीको सूचना �काशन गन0 िमित, मू.याङ्कन गरी �ितवेदन िदने िमित र Kवीकृित िमित :मशः @पले उ.लेख गनु�पन0छ ।

९ महल ११ र १२ मा :मश @पले �Kतावस2ब3धी कागजात Kवीकृत गन0 िमित र पठाउने िमित उ.लेख गनु�पद�छ । 

१० महल १३ मा �Kताव �ा5 गन0 अि3तम िमित उ.लेख गनु�पन0छ ।

११ महल १४ मा �ािविधक �Kतावको मू.याङ्कन र महल नं १५मा Kवीकृत गन0 िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

१२ महल १६ मा आिथ�क �Kतावको मू.याङ्कन गन0 िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

१३ महल १७ मा �Kताव Kवीकृितको जानकारी िदने िमित उ.लेख गनु�पद�छ । 

१४ महल १८ मा परामश� दातासगँ हDने करार स2झौता िकिसम उ.लेख गनु�पद�छ ।

१५ महल १९ मा परामश� दातासगँ हDने करार स2झौता िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

१६ महल २० मा स2झौताअनुसारको काय� आर2भ गन0 िमित उ.लेख गनु�पद�छ । 

१७ महल २१ मा स2झौताअनुसार काय� परुा गन0 िमित उ.लेख गनु�पद�छ ।

१८ महल २२, २३ र २४ मा :मश @पले परामश� दाताको नाम, स2झौता नं. र स2झौता रकम उ.लेख गनु�पन0छ ।  

१९  दातृ संKथाबाट कुनै सहमित िलनुपन0 भए �यKता सहमित िलनुपन0 िमितको लािग आवsयकताअनुसार महल थप गन�  सिक3छ ।

२० या फाराम साव�जिनक ख�रद अनुगमन काया�लयबाट प�रमाज�न संशोधन भएमा सोहीबमोिजम प�रवत�न हDनेछ ।

क

ख6रद 
िविध/Aि:या

:.स.
काय�को 
िववरण

ख6रद योजनामा 
उ<लेिखत िमित

काय�vे8गत शत� 
(TOR) िBवकृत हVने 

िमित

लागत अनुमान 
Bवीकृती िमित

अनुमािनत 
लागत रकम

परामश� सेवाको ख6रद योजना

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

िनकायको योजना वा काय�:मका लािग आवsयक  परामश�  काय� ख�रद गु6 योजनाको आधारमा योजना तयार गरी सही ढङ्गबाट काय�3वयन गन�  यो फाराम तजु�मा ग�रएको हो ।

काय� पुरा 
गन5 िमित

ABताव Aा^ 
गन5 अि�तम 

िमित

परामश�दाताकोसिंv^ सूचीको
 आिथ�क ABतावको 
मू<याङ्कन गन5 िमित

 ABताव 
Bवीकृितको 

जानकारी िदने 
िमित

करार स/झौता 
गन5 िमित

काय� आर/भ 
गन5 िमित

स/झौता 
िकिसम

Aािविधक ABतावको

ख

ग

ABतावस/ब�धी कागजात

म.ले.प.फारम नं: ३१२
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बजेट उपशीष�क

काया�लय सङ्केत  

िज<ला

पटक १ पटक २ पटक ....

िमित....... िमित....... िमित.......

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६

ज/मा

खच� qयहोन5 Tोतको

तह दातृ िनकाय

Aकार 
(नगद/ऋण 
/अनुदान)

भ]ुानी 
िविध

सङ्घ/ Aदशे / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

काया�लयगत बजेट िववरण खाता

िमित…दिेख… स/म

बजेट बाकँa कैिफयत

वािष�क बजेट

शु� बजेट थप घट अि�तम बजेटखच� सङ्केत िववरण

अि�तयारी (थप/घट)

कुल 
अि�तयारी

म.ले.प.फारम नं: ३१३
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उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१ स2बि3धत काया�लय तथा लेखा रा�ने म�ुय बजेट िनकायले यस के3Jीय बजेट िनय3Bण खाता तयार गनु�पछ�  ।

२ िमित ....देिख ...िमित स2ममा कुन िमित देिख कुन िमित स2मको लािग यस बजेट िनय3Bण खाता तयार ग�रएको हो सो ले�नपुछ�  । यसमा �ाय एक आिथ�क वषा� लािग हD3छ ।

३ बजेट उपशीष�क मा िनकायको आिथ�क सङ्केत तथा वगlकरण र Rया�याअनसुारको बजेट उपशीष�क न.ं रा�नपुछ�  ।

४ काया�लय सङ्केत मा के3Jीय िनकायको (काया�लयको) सङ्केत न.ं रा�नपुछ�  ।

५ महल १ मा खच�का सङ्केत न.ं ह@ आवsयकताअनसुार रा�नपुछ�  ।

६ महल २ मा खच�का सङ्केत न.ं लेिखएकाको नाम ले�नपुछ�  ।

७ महल ३,४,५,६ खच� Rयहोन0 nोतको िववरण रा�ने महलह@ हDन ्।

८ महल ३ मा खच�को nोतको तह ले�नपुछ�  । तह भ3नाले सङ्घीय सरकार, �देश सरकार, Kथानीय सरकार वा िबदेशी nोत भए वैदेिशक हD3छन ्।

९

१० महल ५ मा nोत रकमको �कार के हो ले�नपुछ�  । यसमा ऋण वा अनदुान (समानीकरण तथा समपूरक समेत) मpये के हो सो ले�नपुछ�  ।

११ महल ६ मा खच� रकमको भ$ुानी िविध उ.लेख गनु�पछ�  । यसमा भ$ुानी िविध भ3नाले नगद, सोधभना�, सोझै भ$ुानी, आिद हD3छन ्।

१२ महल ७ मा स6ु िविनयोिजत बजेट रकम रा�नपुछ�  ।

१३ महल ८ र ९ मा रकमा3तर, nोता3तर वा अ3य यKतै कारणबाट थप वा घट भएमा :मशः थप रकम र घट रकम रा�नपुछ�  ।

१४ महल १० मा वष�को अि3तम बजेट रा�नपुछ�  । यसमा महल ७ को श@ु बजेट र महल ८ को थप रकम जोडेर र महल ९ को घट रकम घटाएर आउने ज2मा रकम ले�नपुछ�  ।

१५

१६

१७ महल १५ मा कुल बजेटबाट कुल अि�तयारी रकम घटाउदँा बाकँ\ रहने रकम ले�नपुछ�  ।

१८ महल १६ मा कुनै कैिफयत भएमा सो ले�नपुछ�  ।

��येक काया�लयको बजेट तथा अि�तयारीको यथाथ� सूचना �दान गन0 यो फाराम तजु�मा ग�रएको हो ।

महल १४ मा सबै अि�तयारी रकमको जोड ज2मा रकम ले�नपुछ�  ।

महल ११,१२,१३ मा अि�तयारीको िमितअनसुार बजेट खच� गन0 अि�तयारी रकम रा�नपुछ�  । यसमा जित पटक अि�तयारी हD3छ �यित नै पटकको िवववरण महलह@मा ले�नपुछ�  । यसरी अि�तयारीको पटक (जKतैः 
पटक १, पटक २, पटक ३, ....) र सोको िमित ले�नपुछ�  ।

महल ४ मा nोतको दात ृिनकायको नाम ले�नपुछ�  । यसमा सङ्घीय सरकार भएमा नेपाल सरकार हD3छ, र �देश र Kथानीय सरकार भएमा सोको नाम हD3छन ्र वैदेिशक भएमा िवदेशी सKंथा वा देशको नाम हD3छ ।
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बजेट उपशीष�क नं

बजेट उपशीष�क नाम  

पटक १ पटक २ पटक ....

िमित....... िमित....... िमित.......

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७

ज/मा

िमित…देिख… स/म

िज<ला

सङ्घ/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

बजेट उपशीष�कगत बजेट िनय�8ण खाता  (के�Hीय)

काया�लय 
सङ्केत*

खच� qयहोन5 Tोतको बिष�क बजेट अि�तयारी (थप/घट)

कुल 
अि�तयारी

काया�लयको / 
िनकाय नाम* बजेट बाँकa कैिफयतथप घट अि�तम बजेट

Tोतको 
तह दातृ िनकाय

Aकार (ऋण 
/अनुदान)

भु]ानी 
िविध शु� बजेट

म.ले.प.फारम नं: ३१४
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उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१ लेखा रा�ने म�ुय बजेट िनकायले यस के3Jीय बजेट िनय3Bण खाता तयार गनु�पछ�  ।

२ िमित ....दिेख ...िमित स2ममा कुन िमित दिेख कुन िमित स2मको लािग यस बजेट िनय3Bण खाता तयार ग�रएको हो सो ले�नपुछ�  । यसमा �ाय एक आिथ�क वष�को लािग हD3छ ।

३ यस फाराममा बजेट उपशीष�क �योग गन0 काया�लयगतअनसुारको बजेट उपशीष�क नं. रा�नपुछ�  ।

४ बजेट उपशीष�कमा कायम ग�रएको बजेट उपशीष�कको नाम र सङ्केत रा�नपुछ�  ।

५ महल १ मा बजेट �योग गन� काया�लयको सङ्केत नं. ह@ रा�नपुछ�  ।

६ महल २ मा काया�लयको नामनाम ले�नपुछ�  ।

महल नं ३ मा उ$ काय�:म स?चालन हDने िज.ला रा�नपुद�छ ।

७ महल ४,५,६ र ७ खच� Rयहोन0 nोतको िववरण रा�ने महलह@ हDन् ।

८ महल ४ मा खच�को nोतको तह ले�नपुछ�  । तह भ3नाले सङ्घीय सरकार, �दशे सरकार, Kथानीय सरकार वा िवदशेी nोत भए वैदिेशक हD3छन् ।

९

१० महल ६ मा nोत रकमको �कार के हो ले�नपुछ�  । यसमा नगद, ऋण वा अनदुान (समानीकरण तथा समपूरक समेत) मpये के हो सो ले�नपुछ�  ।

११ महल ७ मा खच� रकमको भ$ुानी िविध उ.लेख गनु�पछ�  । यसमा भ$ुानी िविध भ3नाले नगद, सोधभना�, सोझै भ$ुानी आिद हD3छन् ।

१२ महल ८ मा स6ु िविनयोिजत बजेट रकम रा�नपुछ�  ।

१३ महल ९ र १० मा रकमा3तर, nोता3तर वा अ3य यKतै कारणबाट थप वा घट भएमा :मशः थप रकम र घट रकम रा�नपुछ�  ।

१४ महल ११ मा वष�को अि3तम बजेट रा�नपुछ�  । यसमा महल ७ को स6ु बजेट र महल ८ को थप रकम जोडेर र महल ९ को घट रकम घटाएर आउने ज2मा रकम ले�नपुछ�  ।

१५

१६

१७ महल १६ मा कुल बजेटबाट कुल अि�तयारी रकम घटाउदँा बाकँ\ रहने रकम ले�नपुछ�  ।

१८ महल १७ मा कुनै कैिफयत भएमा सो ले�नपुछ�  ।

महल १५ मा सबै अि�तयारी रकमको जोड ज2मा रकम ले�नपुछ�  ।

महल ५ मा nोतको दात ृिनकायको नाम ले�नपुछ�  । यसमा सङ्घीय सरकार भएमा नेपाल सरकार हD3छ, र �दशे र Kथानीय सरकार भएमा सोको नाम हD3छन् र वैदिेशक भएमा िवदशेी संKथा वा दशेको नाम 
हD3छ ।

महल १२,१३, १४ मा अि�तयारीको िमितअनसुार बजेट खच� गन0 अि�तयारी रकम रा�नपुछ�  । यसमा जित पटक अि�तयारी हD3छ �यित नै पटकको िवववरण महलह@मा ले�नपुछ�  । यसरी अि�तयारीको 
पटक (जKतैः पटक १, पटक २, पटक ३, ....) र सोको िमित ले�नपुछ�  ।

��येक बजेट उपशीष�कगत के3Jीय @पमा बजेट तथा अि�तयारीको यथाथ� सूचना �ा5 गन0  । बजेट िनय3Bणलाइ� RयविKथत गन� ।
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पटक १ पटक २ पटक ....

िमित....... िमित....... िमित.......

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७

ज/मा

िमित…देिख… स/म

िज<ला

सघं/ Aदेश / Bथानीय तह 

............... म�8ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

के�Hीय बजेट िनय�8ण खाता

बजेट 
उपशीष�क नं बजेट उपशीष�क नाम

खच� qयहोन5 Tोतको वािष�क बजेट अि�तयारी (थप/घट)

बजेट बाँकa कैिफयततह घट अि�तम बजेट
कुल 

अि�तयारीदातृ िनकाय
Aकार (ऋण 

/अनुदान)
भु]ानी 

िविध शु� बजेट थप

म.ले.प.फारम न:ं ३१५
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उ0े1य

फाराम भन5 त6रकाः

१ लेखा रा�ने मु�य बजेट िनकायले यस के3Jीय बजेट िनय3Bण खाता तयार गनु�पछ�  ।

२ िमित ....देिख ...िमित स2ममा कुन िमित देिख कुन िमित स2मको लािग यस बजेट िनय3Bण खाता तयार ग�रएको हो सो ले�नपुछ�  । यसमा �ाय एक आिथ�क वष�को लािग हD3छ ।

३ यस फारममा के3Jीय काया�लय अ3त�गत सबै बजेट उपशीष�क नं. रा�नपुछ�  ।

४ बजेट उपशीष�कमा कायम ग�रएको बजेट उपशीष�कको नाम र सङ्केत रा�नपुछ�  ।

५ महल १ मा काया�लय मातहतका बजेट उपशीष�क सङ्केत नं. ह@ रा�नपुछ�  ।

६ महल २ मा बजेट उपशीष�कह@को नाम ले�नपुछ�  ।

महल नं ३ मा उ$ काय�:म स?चालन हDने िज.ला रा�नपुद�छ ।

७ महल ४,५,६ र ७ खच� Rयहोन0 nोतको िववरण रा�ने महलह@ हDन् ।

८ महल ४ मा खच�को nोतको तह ले�नपुछ�  । तह भ3नाले सङ्घीय सरकार, �देश सरकार, Kथानीय सरकार वा िबदेशी nोत भए वैदेिशक हD3छन् ।

९

१० महल ६ मा nोत रकमको �कार के हो ले�नपुछ�  । यसमा नगद, ऋण वा अनदुान (समािनकरण तथा समपूरक समेत) मpये के हो सो ले�नपुछ�  ।

११ महल ७ मा खच� रकमको भ$ुानी िविध उ.लेख गनु�पछ�  । यसमा भ$ुानी िविध भ3नाले नगद, सोधभना� , सोझै भ$ुानी आिद हD3छन् ।

१२ महल ८ मा स6ु िविनयोिजत बजेट रकम रा�नपुछ�  ।

१३ महल ९ र १० मा रकमा3तर, nोता3तर वा अ3य यKतै कारणबाट थप वा घट भएमा :मशः थप रकम र घट रकम रा�नपुछ�  ।

१४ महल ११ मा वष�को अि3तम बजेट रा�नपुछ�  । यसमा महल ७ को शु@ बजेट र महल ८ को थप रकम जोडेर र महल ९ को घट रकम घटाएर आउने ज2मा रकम ले�नपुछ�  ।

१५

१६

१७ महल १६ मा कुल बजेटबाट कुल अि�तयारी रकम घटाउदँा बाकँ\ रहने रकम ले�नपुछ�  ।

१८ महल १७ मा कुनै कैिफयत भएमा सो ले�नपुछ�  ।

महल १५ मा सबै अि�तयारी रकमको जोड ज2मा रकम ले�नपुछ�  ।

महल ५ मा nोतको दात ृिनकायको नाम ले�नपुछ�  । यसमा सङ्घीय सरकार भएमा नेपाल सरकार हD3छ, र �देश र Kथानीय सरकार भएमा सोको नाम हD3छन् र वैदेिशक भएमा िवदेशी संKथा वा देशको नाम हD3छ ।

महल १२,१३, १४ मा अि�तयारीको िमित अनसुार बजेट खच� गन0 अि�तयारी रकम रा�नपुछ�  । यसमा जित पटक अि�तयारी हD3छ �यित नै पटकको िवववरण महलह@मा ले�नपुछ�  । यसरी अि�तयारीको पटक (जKतैः पटक 
१, पटक २, पटक ३, ....) र सोको िमित ले�नपुछ�  ।

बजेट िनय3Bणको के3Jीय अिभलेख रा�ने, सरकारी िनकायह@को वािष�क बजेट स2ब3धी स2पूण� जानकारीह@लाइ�  खच�को nोत, बजेट, अि�तयारी र अ3य जानकारीह@ सिहतको िववरण तयार गन� यो फाराम तजु�मा ग�रएको हो ।
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आआआआ....वववव....

माग नंमाग नंमाग नंमाग नं::::

�म�तः�म�तः�म�तः�म�तः

एकाइएकाइएकाइएकाइ प�रमाणप�रमाणप�रमाणप�रमाण

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६

माग गन�को द�खतः !सफा�रस गन�को द�खतः क) बजारबाट ख�रद ग�र (दनु ।

नामः नामः ख) मौ,ातबाट (दनु 

�म�तः �म�तः

-योजनः आदेश (दनेको द�खतः

�म�तः

मालसामान बु2झ!लनेको द�खतः !ज4ी खातामा चढाउनेको द�खतः

�म�तः �म�तः

उ9े:उ9े:उ9े:उ9े:

फाराम भन� त�रकाःफाराम भन� त�रकाःफाराम भन� त�रकाःफाराम भन� त�रकाः

१

२ आ.व.मा चालु आ�थ=क वष? ले@Aपछ? ।

३

४ �म�त मा माग फाराम उठाइएको (दनको �म�त ले@Aपछ? ।

सDघसDघसDघसDघ/ / / / -देश -देश -देश -देश / / / / Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह 

............... ............... ............... ............... मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

माग फारममाग फारममाग फारममाग फारम

काया?लयलाइ? आव:क पन� !ज4ी सामान तथा सK�L बमो!जम मौ,ात भएमा �नकासाको ला�ग र मौ,ात नभएमा बजारबाट ख�रदको 

माग गन? यो फारम भनु?पद?छ ।

माग/�नकासा नं.: माग फाराम !सल!सलेबार राखी -Mेक आ.व.को ला�ग माग नं. १ बाट सुN गरी Oमशः ले@े, साथै �नकासा नं. को ला�ग 

�नकासा फाराम !सले!सलेबार राखी -Mेक आ.व.को ला�ग �नकासा नं. १ बाट सुN गरी Oमशः ले@े

OOOO....संससंंसं....
सामानको नामसामानको नामसामानको नामसामानको नाम

माग ग�रएको माग ग�रएको माग ग�रएको माग ग�रएको 
कैRफयतकैRफयतकैRफयतकैRफयतSेल!सRफकेसनSेल!सRफकेसनSेल!सRफकेसनSेल!सRफकेसन

काया?लयमा अ�धकार -ाV अ�धकारीले आदेश (दएबमो!जम Wोरमा !ज4ी तथा सK�Lको माग र जारी गन� प(हचान गन�, सोसXYी �नयIण र 

वैधा�नकता सु�नZ[त गन�, मौ,ात नभएको !ज4ी तथा सK�L ख�रद गन?

म.ले.प.फारम नं: ४०१ 

सािबकको फारम नं:  ५१     
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५ महल १ मा !सल!सलेबार \ने गरी Oम सD]ा नं. ले@Aपछ? ।

६ महल २ मा माग ग�रएको वा �नकासा ग�रएको सामानको नाम ले@Aपछ?  ।

७ महल ३ मा सामानको �ववरण (Sे!सRफकेसन) ले@Aपछ? । ज�ैः `ापटप भए कKनीको नाम, -ोसेसर, aमता, आ(द ।

८ महल ४ र ५ मा माग ग�रएको सामानको Oमशः एकाइ र प�रमाण ले@Aपछ? । एकाइ भcाले Rकलो, वटा, बोरा, दज?न, आ(द । 

१० महल ६ मा कुनै कैRफयत भए सो कैRफयत ले@Aपछ? ।

११ माग गन�को नाम, �म�त र माग गनु?को -योजन खुलाएर ह�ाaर गनु?पछ? ।

१२ !सफा�रस गन�को नाम, �म�त र माग गनु?को -योजन खुलाएर ह�ाaर गनु?पछ? ।

१३

१४ eीकृत तथा आदेश (दने अ�धकारीले �म�त उgेख गरी ह�ाaर गनु?पछ? ।

१५ मागबमो!जम मालसामान -ाV भएमा मालसामान बु2झ!लनेले बुझेको �म�त लेखेर ह�ाaर गनु?पछ? ।

१६

सामान माग भइसकेप�छ eीकृत गन� अ�धकारीले बजारबाट ख�रद गरी वा मौ,ातबाट (दने मhे आव:कता अनुसार कुनै एकमा अDक 

�चहन लगाई कसरी माग सXोधन गन� हो सो यRकन गनु?पछ? ।

-ाV मालसामान अ�भलेखको ला�ग !ज4ी खातामा चढाउनुपछ? । यसरी !ज4ी खातामा चढाउनेले !ज4ी खातामा चढाएको �म�त लेखेर 

ह�ाaर गनु?पछ? ।
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�ी ............................... ख�रद आदेश नं :

आदेश ग�रएको ���/�नकायको नाम: ख�रद आदेश �म�त :

ठेगाना : फोन नं: ख�रद स� ! �नण#य नं :

सं$ा दता# नं: पान नं : �नण#य �म�त :

&ज(ी वग*करण &ज(ी वग*करण &ज(ी वग*करण &ज(ी वग*करण 

स+केत नंस+केत नंस+केत नंस+केत नं
नामनामनामनाम ,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन इकाइ#इकाइ#इकाइ#इकाइ# प�रमाणप�रमाणप�रमाणप�रमाण दर दर दर दर ज/ाज/ाज/ाज/ा

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९

 

ज/ा रकमज/ा रकमज/ा रकमज/ा रकम

मुममुुमु....अअअअ....कर कर कर कर ((((१३१३१३१३%%%%))))
कुल ज/ा रकमःकुल ज/ा रकमःकुल ज/ा रकमःकुल ज/ा रकमः

मा�थ उBCDखत सामान �म�त .........�भF ....................काया#लय .........$ानमा दाDखला गरी �बल । इIाइस JKुत गनु#होला ।

उपयु#�अनुसार ख�रद आदेश तयार गनM, &सफा�रस गनM र Oीकृत गनMः

फाँटवालाको दKखतः शाखा Jमुखको दKखतः काला#यल Jमुखाको दKखतः

नामः नामः नामः

�म�तः �म�तः �म�तः

मा�थ उBCDखत सामानहS �म�त ............�भF............काया#लयमा बुझाउने छु भनी सVहछाप गनM । 

फम#को नाम दKखत र छाप �म�त

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

ख�रद आदेशख�रद आदेशख�रद आदेशख�रद आदेश

ZZZZ....संससंंसं....

मू\मू\मू\मू\

कै-फयतकै-फयतकै-फयतकै-फयत

सामानकोसामानकोसामानकोसामानको

म.ले.प.फारम नं: ४०२ 

सािबकको फारम नं:  ४५
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उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ काया#लयमा आव_कताअनुसारका सामान ख�रद गनM आदेश वा Oीकृतीका ला�ग यस फारामको Jयोग ग�र` ।

२ ख�रद आदेश नं. मा Jaेक आ�थbक वष#का ला�ग १ नं. बाट सुd गरी &सल&सलेबार eने गरी राfgपछ# ।

३ ख�रद आदेश �म�त मा ख�रद आदेश जारी ग�रएको �म�त लेfgपछ# ।

४ ख�रद सh!ी �नण#य नं. मा ख�रदका ला�ग ग�रएको �नण#यको नं. लेfgपछ# ।

५ �नण#य �म�तमा ख�रद काय#का ला�ग ग�रएको �नण#यको �म�त लेfgपछ# ।

६ �ी..... मा ख�रद आदेश ग�रएको �नकायलाई ग�रएको सhोधन लेfgपछ#  ।

७ आदेश ग�रएको ���/�नकायको नाम मा ख�रद आदेश ग�रएको सं$ा वा ���को नाम लेfgपछ# ।

८ ठेगाना मा ख�रद आदेशको ��� वा �नकायको ठेगाना लेfgपछ# 

९ सं$ा दता# नं. मा ख�रद आदेश पाएको सं$ाको सं$ा दता# नं. लेfgपछ# ।

१० फोन नं. मा ख�रद आदेश पाएको ��� वा �नकायको फोन नं. लेfgपछ# ।

११ पान नं. मा आl�रक राजO काया#लयमा दता# कायम भएको $ायी लेखा नं. (PAN) लेfgपछ# ।

१२ महल १ मा &सल&सलेबार Zम स+pा नं. लेfgपछ# ।

१३ महल २ मा सामानको स+केत लेfgपछ# ।

१४ महल ३ मा सामान नाम लेfgपछ# ।

१५ महल ४ मा ख�रद ग�रने सामानको बनोट र संरचना बारेको ,े&स-फकेसन लेfgपछ# ।

१६

१७

१८ महल ७ मा J�त इकाइ दर क�त हो सो उCेख गनु#पछ# ।

१९

२० महल ९ मा कुनै कै-फयत भए सो लेfgपछ# ।

२१ ज/ा रकम हरफमा मू\ राDखएको महल ७ को ज/ा जोड रकम लेfgपछ# ।

२२

२३ कुल ज/ा हरफमा सामानको ज/ा रकम र मू\ अ�भवृ�r करको जोड ज/ा रकम लेfgपछ# ।

२४ काया#लयमा सामान दाDखला गनM �म�त र काया#लयको नाम लेखेर �वल �वजक जारी गनु# पनM सुचना Vदनुपछ# ।

२५ ख�रद आदेश तयार गनM फाँटवाला, &सफा�रस गनM शाखा Jमुख र Oीकृत गनM काया#लय Jमुखले नाम र �म�त लेfgपछ# ।

२६

महल ६ मा सामानको प�रमाण क�त हो सो लेfgपछ# । जKै महल ५ मा इकाइ लेDखएको e` र सो एकाइको प�रमाण क�त हो सो यस महल ६ मा लेfgपछ# ।

महल ८ मा सामानको ज/ा मू\ क�त पछ# सो लेfgपछ# । यसमा महल ५ को सामानको प�रमाण र महल ६ को दरको गुणान गरी लेfgपछ# ।

मु.अ.कर हरफमा सामानमा मू\ अ�भवृ�r कर लाsे भएमा ज/ा रकममा Jच&लत मू\ अ�भवृ�r कर रकम लेfgपछ# र मू\ अ�भवृ�r कर नलाsे भएमा वा शुt दर 

लाsे भएमा रकम लेfे ठाउँमा शुuा लेfgपछ# ।

ख�रद आदेश पाएको काया#लयले ख�रद आदेशमा भएको सामानहS तो-कएको �म�त र काया#लयमा बुझाउने छु भनेर फम#को नाम, हKाvर, छाप र हKाvर �म�त 

लेfgपछ# ।

महल ५ मा सामानको मापन एकाइ लेfgपछ# । इकाइ भuाले सामानको मापन जKै -कलो, वटा, बोरा, दज#न, आVद ।

काया#लयमा आव_क &ज(ी सामान माग अनुसार ख�रदाका ला�ग आदेश Vदन  र ख�रदलाइ# �वw$त गनM 
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१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४=१२+१३ १५ १६=१४+१५ १७

उपयु#�अनुसार दाDखला J�तवेदन तयार गनM, जाँच गनM र Oीकृत गनMः

फाँटवालाको दKखतः भzार Jमुखको दKखतः JमाDणत गनMको दKखतः

नामः नामः नामः

पदः पदः पदः

�म�तः �म�तः �म�तः

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ ख�रद आदेश अनुसार प�रमाण, नाप, तौल र ,े&श-फकेशन अनुसार सामान Jा| भएको छ छैन भ�न हे�र J�ब�ध सामान भए सh !त Jा�ब�धकबाट चेक गराइ# जाँची सामान दाDखला गनु# पद#छ । 

२ दाDखला �म�त मा सामान दाDखला गरेको Vदनको �म�त लेfgपछ# ।

३ दाDखला J�तवेदन नhर मा  दाDखला J�तवेदनको &सल&सलेबार नhर लेfgपछ# ।

४ महल १ मा आ�थbक वष#अनुसार १ नं. बाट सुd गरी &सल&सलेबार Sपमा लेfgपछ# ।

५ महल २ मा ख�रद आदेश भए ख�रद आदेश नं. र हKाlरण भए हKाlरण नं. उCेख गनM ।

६ महल ३ मा &ज(ी वग*करणको स+केत नं. लेfgपछ# ।

ख�रद आदेशअनुसारको सामान/ स}�~को गुणKर, प�रमाण र लागतको जाँच गरी ख�रद आदेशसँगको �भuता समेत य-कन गनM  उदे_ले यो फारम तजु#मा ग�रएको छ ।

दाDखला �म�तः

दाDखला J�तवेदन नhरः 

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

दाDखला J�तवेदन फारामदाDखला J�तवेदन फारामदाDखला J�तवेदन फारामदाDखला J�तवेदन फाराम

सामानको सामानको सामानको सामानको 

पVहचान नंपVहचान नंपVहचान नंपVहचान नं
मोडल नंमोडल नंमोडल नंमोडल नं सामानको सामानको सामानको सामानको 

ज/ा मू\ज/ा मू\ज/ा मू\ज/ा मू\

मू\ मू\ मू\ मू\ ((((�वल �वजक अनुसार �वल �वजक अनुसार �वल �वजक अनुसार �वल �वजक अनुसार ))))

अt खच#अt खच#अt खच#अt खच#
अt खच# समेत अt खच# समेत अt खच# समेत अt खच# समेत 

ज/ा रकमज/ा रकमज/ा रकमज/ा रकम
कै-फयतकै-फयतकै-फयतकै-फयत

एकाइएकाइएकाइएकाइ प�रमाणप�रमाणप�रमाणप�रमाण दरदरदरदर
ज/ा मुज/ा मुज/ा मुज/ा मु....अअअअ....कर कर कर कर 

बाहेकबाहेकबाहेकबाहेक
मुममुुमु....अअअअ....करकरकरकर

ZZZZ....संससंंसं....

ख�रद आदेश ख�रद आदेश ख�रद आदेश ख�रद आदेश 

////हKाlरण हKाlरण हKाlरण हKाlरण 

फारम नंफारम नंफारम नंफारम नं

&ज(ी  करण &ज(ी  करण &ज(ी  करण &ज(ी  करण 

स+केत नस+केत नस+केत नस+केत न....
सामानको नामसामानको नामसामानको नामसामानको नाम ,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन

&ज(ी खाता &ज(ी खाता &ज(ी खाता &ज(ी खाता 

पानापानापानापाना....नंननंंनं....

म.ले.प.फारम नं: ४०३ 

सािबकको फारम नं: ४६
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७ महल ४ मा सामानको �ेKा रहेको &ज(ी खाता पाना नं. लेfgपछ# ।

८ महल ५ मा दाDखला ग�रएको सामानको नाम लेfgपछ# ।

९ महल ६ मा दाDखला ग�रएको सामानको ,े&श-फकेसन लेfgपछ# । जKैः \ापटप भए सोको क}नी, vमता (RAM, harddisk), आVद ।

१० महल ७ मा सामानको पVहचान नं. लेfgपछ#। जKैः गाडी भए इि�जन नं., �ा&सस नं. आVद ।

११ महल ८ मा सामानको मोडल नं. लेfgपछ# ।

१२ महल ९ मा सामानको मापन के मा गनM  हो सो को मापन एकाइ लेfgपछ# ।

१३ महल १० मा सामानको प�रमाण क�त छ सो लेfgपछ# । 

१४ महल ११ मा सामानको मू\ अ�भवृ�rकर बाहेकको J�त एकाइ दर क�त हो लेfgपछ# ।

१५ महल १२ मा ज/ा मु.अ.कर बाहेकको मू\ लेfgपछ# ।

१६ महल १३ मा ऐन अनुसार तो-कएको मू\ अ�भवृ�rकर रकम लेfgपछ# ।

१७ महल १४ मा महल १२ र महल १३ मा रहेको ज/ा रकम र मू\ अ�भवृ�rकर रकमको जोड गरेर लेfgपछ# ।

१८ महल १५ मा सामान ख�रदमा लागेको अt खच# रकम लेfgपछ# । यसमा सामान ढुवानी तथा लोडअनलोड खच# रकम लेfgपछ# ।

१९ महल १६ मा महल १४ को मु.अ.करसमेत रहेको ज/ा रकम र महल १५ को अt खच# रकम समेत जोडेर लेfgपछ# ।

२० महल १७ मा कुनै कै-फयत भए सो कै-फयत लेfgपछ# ।

२१ दाDखला J�तवेदन तयार गनM फाँटवाला, जाँच गनM भzार Jमुख र Oीकृत गनM Jमुखको नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।

172



आआआआ....वववव....

�नकासा नं�नकासा नं�नकासा नं�नकासा नं::::
�म�तः�म�तः�म�तः�म�तः

एकाइएकाइएकाइएकाइ प�रमाणप�रमाणप�रमाणप�रमाण दरदरदरदर

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८====६६६६****७७७७ ९९९९ १०१०१०१०

�ोर शाखाको दKखतः Oीकृत गनMको दKखतः
नामः नामः
�म�तः �म�तः

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१

२ आ.व.मा चालु आ�थbक वष# लेfgपछ# ।

३

४ �म�त मा माग फाराम उठाइएको Vदनको �म�त लेfgपछ# ।

५ महल १ मा &सल&सलेबार eने गरी Zम स+pा नं. लेfgपछ# ।

६ महल २ मा माग ग�रएको वा �नकासा ग�रएको सामानको नाम लेfgपछ#  ।

७ महल ३ मा सामानको स+केत नं लेfgपछ# । 

८ महल ४ मा सामानको �ववरण (,े&श-फकेसन) लेfgपछ# । जKैः \ापटप भए क}नीको नाम, Jोसेसर, vमता, आVद ।

९ महल ५, ६ र ७ मा �नकासा ग�रएको सामानको Zमशः एकाइ, प�रमाण र दर लेfgपछ# । एकाइ भuाले -कलो, वटा, बोरा, दज#न, आVद । 

१० महल ८ मा प�रमाण र दरले गुणान गदा# आउने रकम लेfgपछ# ।

११ महल ९ मा सामानको �ेKा कुन &ज(ी खाता पाना नं.मा लेDखएको छ सो &ज(ी खाता नं. लेfgपछ# ।

१२ महल १० मा कुनै कै-फयत भए सो कै-फयत लेfgपछ# ।

१३ माल सामान �नकासी Vदने �ोर शाखाको दKखत तथा सो �ववरण Jमाणीत गनMको दKखत गनM 

माग/�नकासा नं.: माग फाराम &सल&सलेबार राखी Jaेक आ.व.को ला�ग माग नं. १ बाट शुS गरी Zमशः लेfे, साथै �नकासा नं. को ला�ग �नकासा 

फाराम &सले&सलेबार राखी Jaेक आ.व.को ला�ग �नकासा नं. १ बाट सुd गरी Zमशः लेfे ।

कोड नंकोड नंकोड नंकोड नं
ज/ा रकमज/ा रकमज/ा रकमज/ा रकम

संघसंघसंघसंघ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:
खच#खच#खच#खच#////�नकासा फाराम�नकासा फाराम�नकासा फाराम�नकासा फाराम

ZZZZ....संससंंसं....
सामानको नामसामानको नामसामानको नामसामानको नाम ,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन

�नकासा ग�रएको�नकासा ग�रएको�नकासा ग�रएको�नकासा ग�रएको &ज(ी खाता पाना &ज(ी खाता पाना &ज(ी खाता पाना &ज(ी खाता पाना 

नhरनhरनhरनhर
कै-फयतकै-फयतकै-फयतकै-फयत

माग भइ# आएको सामानको खच# तथा �नकासाका ला�ग यो फाराम भनु#पद#छ ।

माग भइ# आएको सामानको खच# तथा �नकासाका ला�ग यो फाराम भनु#पद#छ ।

म.ले.प.फारम नं: ४०४ 

सािबकको फारम नं:  ५१     
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�म�त�म�त�म�त�म�त

११११    . . . . &ज(ी खाता पाना न&ज(ी खाता पाना न&ज(ी खाता पाना न&ज(ी खाता पाना न. . . . ३३३३    . . . . राDखएको ठाउराDखएको ठाउराDखएको ठाउराDखएको ठाउ ५५५५....     सामानको नाम  सामानको नाम  सामानको नाम  सामानको नाम ६६६६....     ,े&श-फकेसन ,े&श-फकेसन ,े&श-फकेसन ,े&श-फकेसन ८८८८. . . . &ज(ी संकेत नं&ज(ी संकेत नं&ज(ी संकेत नं&ज(ी संकेत नं
२२२२    ....एकाइएकाइएकाइएकाइ ४४४४. . . . समानको अव$ासमानको अव$ासमानको अव$ासमानको अव$ा ७७७७....     मू\  मू\  मू\  मू\ 

९९९९. . . . �म�त �म�त �म�त �म�त १०१०१०१०. . . . भौचरभौचरभौचरभौचर ११११११११.  .  .  .  �ववरण �ववरण �ववरण �ववरण 
साबुद साबुद साबुद साबुद बेसाबुद बेसाबुद बेसाबुद बेसाबुद बेक/ा बेक/ा बेक/ा बेक/ा साबुद साबुद साबुद साबुद बेसाबुद बेसाबुद बेसाबुद बेसाबुद बेक/ा बेक/ा बेक/ा बेक/ा साबुद साबुद साबुद साबुद बेसाबुद बेसाबुद बेसाबुद बेसाबुद बेक/ा बेक/ा बेक/ा बेक/ा 

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ यो फा.न. ११००४ बमो&जम खच#  भइसकेका मालसामानहd साबुद वा बेसाबुद पुनः -फता# Jा| भएका मालसामानहdको आ�ानी खच# र बाँक� लेfे &ज(ी खाता हो । 
२ फाराम नं ११००४ बमो&जम -फता# भएको समानको सबै �ववरणहS महल नं १ देखी ८ स/ उCेख गनु#पद#छ ।
३३३३ महल नं ९, १०, र ११ मा -फता# भएको समानको भौचरको �ववरणहS राfgपद#छ ।
४ महल नं १२, १३, र १४ लाइ# खाताकोSपमा डे�बट, ZेVडट र बाँक�का Sपमा Jयोग गनु#पद#छ ।

सामानको खच# तथा �नकासा प�ात -फता# अ�भलेख  गन#का ला�ग यो फाराम भनु#पद#छ ।

१२१२१२१२. . . . आ�ानी  आ�ानी  आ�ानी  आ�ानी  १३१३१३१३. . . . खच# खच# खच# खच# 
१५१५१५१५. . . . दKखतदKखतदKखतदKखत

१४१४१४१४. . . . बाँक� बाँक� बाँक� बाँक� 

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:
&ज(ी �ोर -फता# फाराम&ज(ी �ोर -फता# फाराम&ज(ी �ोर -फता# फाराम&ज(ी �ोर -फता# फाराम

म.ले.प.फारम नं: ४०५ 

सािबकको फारम नं:  ७८     
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यस काया#लयको तप&सल अनुसारको मालसामान हKाlरण ग�रएको छ ।

सामान हKाlरण गनM �नण#य नं:

सामान हKाlरण गनM �नण#य �म�तः �म�त:�

सामान हKाlरण ग�रएको काया#लयको नामः हKाlरण फारम नं:�

Z.सं.
&ज(ी वग*करण 

स+केत न.

&ज(ी खाता 

पाना न.
सामानको नाम ,े&स-फकेशन सामानको पVहचान नं मोडल नं इकाई प�रमाण ज/ा परल मू\ सुd Jा| �म�त सामानको भौ�तक अव$ा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

सामान हKाlरण गनM काया#लयले भनMः सामान हKाlरण गनM काया#लयले भनMः सामान हKाlरण गनM काया#लयले भनMः सामान हKाlरण गनM काया#लयले भनMः सामान बुDझ&लनेले काया#लयले भनMः सामान बुDझ&लनेले काया#लयले भनMः सामान बुDझ&लनेले काया#लयले भनMः सामान बुDझ&लनेले काया#लयले भनMः 

सामान बुझाउनेकोः सामान हKाlरण गनM काया#लय Jमुखकोः सामान बुDझ&लनेकोः बुDझ&लने काया#लय Jमुखकोः

नामः नामः नामः नामः

पदः पदः पदः पदः

दKखतः दKखतः दKखतः दKखतः

�म�तः �म�तः �म�तः �म�तः

काया#लयको छाप: काया#लयको छाप:�

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१

२ फारामको सुd भागमा सामान बुDझ&लने काया#लयको नाम, हKाlरण सh!ी �नण#य �म�त र हKाlरण �नण#य नं. उCेख गनु#पद#छ ।

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

हKाlरण फारामहKाlरण फारामहKाlरण फारामहKाlरण फाराम

यो फारम चार J�त भरी एक J�त लेखा शाखा, एक J�त भzार शाखा र दईु J�त बुDझ&लने काया#लयमा पठाउनुपद#छ । बुDझ&लने काया#लयले सामान बुDझ&लएप�छ एक J�त आ�ो काया#लयमा राखी अक� J�त सामान पठाउने काया#लयमा दाDखला 

J�तवेदनसVहत -फता# पठाउनुपद#छ ।

एक सरकारी काया#लयले �नण#यअनुसार अक� सरकारी काया#लयलाइ# सामान Vदनु वा हKाlरण गनु#परेमा सामान �नयXण र �व$ापन गन#को ला�ग

म.ले.प.फारम नं: ४०६ 

सािबकको फारम नं:  ४८
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३ �म�तमा हKाlरण भएको Vदनको �म�त लेfgपछ# ।

४ हKाlरण फाराम नं. १ बाट सुd गरी &सल&सलेबार eने गरी फाराम नं. लेfgपछ# ।

५ महल १ मा &सल&सलेबार eने गरी Zम संpा नं. लेfgपछ# ।

६ महल २ मा &ज(ी वग*करण स+केत नं. लेfgपछ# । यसमा सामान वा स}~ीको कोड नं. लेfgपछ# ।

७ महल ३ मा सामानको &ज(ी खाता पाना नं. लेfgपछ# ।

८ महल ४ मा सामानको नाम लेfgपछ# ।

९ महल ५ मा दाDखला ग�रएको सामानको ,े&श-फकेसन लेfgपछ# । जKैः \ापटप भए Jोसेशर Jकार, vमता (RAM, harddisk), आVद ।

१० महल ६ मा सामानको पVहचान नं. लेfgपछ#। जKैः गाडी भए इि�जन नं., �ा&सस नं. आVद ।

११ महल ७ मा सामानको मोडल नं. लेfgपछ# ।

१२ महल ८ मा हKाlरण eने सामानको एकाइ लेfgपछ# । यसमा सामानको मापनको इकाइ# लेDख` । जKैः ओटा, -कलो, दज#न आVद ।

१३ महल ९ मा हKाlरण ग�रएको सामानको प�रमाण लेfgपछ# ।

१४ महल १० मा ज/ा परल मू\ लेfgपछ# । यसमा अt खच# समेतको रकम लेfgपछ# । 

१५ महल ११ मा हKाl�रत सामान सुdमा कVहले Jा| भएको सो को सुd Jा�| �म�त लेfgपछ# ।

१६ महल १२ मा हKाl�रत सामानको भौ�तक अव$ा के कKो छ सो को बारे हKाl�रत Vदनको अव$ा लेfgपछ# ।

१७ हKाlरणसh!ी  बुझाउने काया#लय र बुDझ&लने काया#लय दबुै काया#लयका बुझाउने र बुDझ&लने ��� र काया#लयका JमुखहSले आ�ो नाम, पद, �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# । 

१८ हKाlरण गनM र बुDझ&लने काया#लय दबुैले काया#लयको छाप लगाउनुपद#छ ।
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&ज(ी सामानको नामः आ�थb क बष#ः

एकाइ: &ज(ी स+केत नं:

,े&स-फकेसनः &ज(ी खाता पाना.नं:

प�रमाण प�रमाण प�रमाण प�रमाण दर दर दर दर रकमरकमरकमरकम प�रमाण प�रमाण प�रमाण प�रमाण दर दर दर दर रकमरकमरकमरकम प�रमाण प�रमाण प�रमाण प�रमाण दर दर दर दर रकमरकमरकमरकम

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२

�ोर Jमुखको दKखतः शाखा Jमुखको दKखतः काया#लय Jमुखको दKखतः

नामः नामः नामः

दजा#ः दजा#ः दजा#ः

�म�तः �म�तः �म�तः

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

खच# भएर जाने &ज(ी खाताखच# भएर जाने &ज(ी खाताखच# भएर जाने &ज(ी खाताखच# भएर जाने &ज(ी खाता

�म�तः�म�तः�म�तः�म�तः
�ोर दाDखला �ोर दाDखला �ोर दाDखला �ोर दाDखला ((((आ�ानीआ�ानीआ�ानीआ�ानी))))

कै-फयतकै-फयतकै-फयतकै-फयत
बाँक� बाँक� बाँक� बाँक� �नकासा �नकासा �नकासा �नकासा ((((खच#खच#खच#खच#))))

दाDखला दाDखला दाDखला दाDखला / / / / �नकासा नं�नकासा नं�नकासा नं�नकासा नं

काया#लय स�ालनका ला�ग दै�नक Sपमा Jयोगमा आइ# खच# भएर जाने सामानहSको उ�चत ढ�ले अ�भलेख राखी �$ापन गन# र aसको Jयोग �नयXणका ला�ग यो फाराम तजु#मा ग�रएको छ  ।

म.ले.प.फारम नं: ४०७ 

सािबकको फारम नं:  ५२
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अँ भनM त�रकाःअँ भनM त�रकाःअँ भनM त�रकाःअँ भनM त�रकाः

१ Jaेक &ज(ी मालसामानहdका ला�ग अलग– अलग पाना Jयोग ग�रने eँदा &ज(ी मालसामानको नाम, सामानको एकाइ र ,े&स-फकेसन सुdमा लेfgपद#छ । 

२ आ�थb क वष#मा चालु आ�थb क वष# लेfgपछ# ।

३ &ज(ी स+केत नं. मा  &ज(ी सामानको स+केत वा कोड नं. लेfgपछ# 

४ &ज(ी खाता पाना नं. मा &ज(ी सामानको �ेKा कुन पाना नं.मा राDखएको छ सो खाता पाना नं. लेfgपछ# ।

५ महल १ मा &ज(ी सामानको खच# लेDखएको Vदनको �म�त लेfgपछ# । &ज(ी सामान �नकासा भएमा खच# लेDख` र &ज(ी सामान दाDखला भएमा आ�ानी बाँ�ध` ।

६ महल २ मा सामान दाDखला भएमा दाDखला नं. लेfgपछ# र सामान �नकासा भएमा �नकासा नं. लेfgपछ# ।

७ महल ३,४ र ५ मा सामान �ोर दाDखला भएमा सो को Zमशः प�रमाण, दर र रकम लेfgपछ# ।

८ महल ६, ७ र ८ मा &ज(ी सामान �नकासा भएमा यी महलमा Zमशः प�रमाण, दर र रकम लेfgपछ# ।

९

१० महल १२ मा कुनै कै-फयत भए सो उCेख गनु#पछ# ।

११ साल तमामी भएमा यस खातालाई �ोर Jमुख, शाखा Jमुख र काया#लय Jमुखको नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।

महल ९, १० र ११ मा Jaेक मVहना मसाlमा अ�घCो मVहनाको बाँक� मौ�ात र aस मVहनामा ज/ा �ोर दाDखला जोडेर  उ� मVहनामा खच#/�नकासा भएको  घटाउनुपद#छ र Jaेक महलमा Zमशः प�रमाण, दर र रकम लेfgपछ# ।
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&ज(ी सामानको नामः आ�थb क वष#ः

इकाइ#: &ज(ी स+केत नं:

&ज(ी खाता पाना नं:

उ�ादन गनM देश वा 

क}नीको नाम
साइज

अनुमा�नत 

आयु
सामान Jा�|को �ोत प�रमाण

J�त एकाइको दर (अt 

खच#को समेतका 

आधारमा)

ज/ा परल मू\ प�रमाण ज/ा परल मू\ प�रमाण ज/ा परल मू\

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७

फाँटवालाको दKखतः शाखा Jमुखको दKखतः काया#लय Jमुखको दKखतः

नामः नामः नामः

पदः पदः पदः

�म�तः �म�तः �म�तः

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

काया#लयमा �नरlर Sपमा Jयोग eने &ज(ी तथा स}�~को उ�चत तवरले अ�भलेखन तथा अ�ाव�धक गरी संरvण र �नयXण गनM उदे_ रहेको छ । 

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

खच# भएर नजाने  खच# भएर नजाने  खच# भएर नजाने  खच# भएर नजाने  ((((ख�े मालसामानकोख�े मालसामानकोख�े मालसामानकोख�े मालसामानको))))    &ज(ी खाता&ज(ी खाता&ज(ी खाता&ज(ी खाता

कै-फयत

बाँक�बाँक�बाँक�बाँक�

सामानको पVहचान नं मोडल नं�म�त दाDखला नं/हKाlरण नं ,े&स-फकेसन

�ववरण�ववरण�ववरण�ववरण आ�ानीआ�ानीआ�ानीआ�ानी हKाlरणहKाlरणहKाlरणहKाlरण////�म�ा�म�ा�म�ा�म�ा////�नःसग#�नःसग#�नःसग#�नःसग#

म.ले.प.फारम नं: ४०८ 

सािबकको फाराम नं:  ४७
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फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ Jaेक ख�े &ज(ी मालसामानहdको ला�ग अलग–अलग पाना Jयोग ग�रने eँदा &ज(ी सामानको नाम र सामानको इकाइ सुdमा लेfgपद#छ । 

२ आ�थb क वष# मा चालु आ�थb क वष# लेfgपछ# । यस खाता Jaेक आ�थb क वष#को ला�ग तयार गनु#पद#छ ।

३ &ज(ी स+केत नं. मा &ज(ी सामानको स+केत वा कोड नं. लेfgपछ# ।

४ &ज(ी खाता पाना नं. मा &ज(ीको यस खाताको पाना नं. क�त हो सो उCेख गनु#पछ# । Jaेक एक &ज(ीको एउटा पानामा खाता राfgपछ# ।

५ महल १ मा &ज(ी सामान दाDखला भएको वा हKाlरण भएको Vदनको �म�त लेfgपछ# ।

६ महल २ मा मालसामान दाDखला भएको भएमा दाDखला नं. र हKाlरण भएको भएमा हKाlरण नं. लेfgपछ# ।

७ महल ३ मा दाDखला वा हKाlरण भएको मालसामानको ,े&स-फकेसन लेfgपछ# । जKैः \ापटप भए सोको क}नी, vमता (RAM, harddisk), आVद ।

८ महल ४ मा सामानको पVहचान नं. लेfgपछ#। जKैः गाडी भए इि�जन नं., �ा&सस नं. आVद ।

९ महल ५ मा सामानको मोडल नं. लेfgपछ# ।

१० महल ६ मा मालसामान उ�ादन गनM देश वा क}नीको नाम लेfgपछ# ।

११ महल ७ मा सामानको साइज उCेख गनु#पछ# ।

१२ महल ८ मा मालसामानको अनुमा�नत आयु लेfgपछ# ।

१३ महल ९ मा मालसामानको Jा�|को �ोत ख�रद, हKाlरणबाट Jा| भएको हो सो लेfgपछ# ।

१४ महल १० मा दाDखला भएको स}�तको प�रमाण उCेख गनु#पछ# ।

१५ महल ११ मा दाDखला फारामबाट अt खच# समेत जोडेर भएको J�त एकाइको दर लेfgपछ# ।

१६ महल १२ मा प�रमाण र J�त इकाइको र दरको गुणान गरी आउने ज/ा रकम यस महलमा लेfgपछ# ।

१७ महल १३ मा हKाlरण/�म�ा/�नःसग# ग�रएको सामानको प�रमाण उCेख गनु#पछ# ।

१८ महल १४ मा हKाl�रत सामानको ज/ा मू\ लेfgपछ# ।

१९ महल १५ र १६ मा हKाl�रत स}�~को �ेKा राDखसकेप�छ बाँक� सामानको प�रमाण र मू\ लेfgपछ# ।

२० महल १७ मा कुनै कै-फयत भए सो कै-फयत लेfgपछ# ।

२१ सालतमाम भएको खzमा फाँटवालाको, शाखा Jमुखको र काया#लय Jमुखको नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।
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काया#लय कोड नं:

सामानको �ववरणः tून मौ�ात तहः �बन काड# नं.:.........
सामानको +सकेत नं: अ�धक मौ�ात तहः खच# भएर जानेः
सामानको एकाइ: ख�रद आदेश तहः भच# भएर नजानेः
सामानको भzारण $ान: ख�रद आदेश स+�ा

�नकासा �व�ध: 

बाँक�
दाDखला नं दाDखला �म�त उ�ादन �म�त अ�lम उपभो  �म�त प�रमाण �म�त �नकासा नं प�रमाण प�रमाण

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

फाँटवालाको दKखतः
नामः
पदः
�म�तः

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ यसले &ज(ीको �व$ापन तथा �नयXण गद#छ । 
२ एउटा खालको सामानको ला�ग एउटा �बन काड# राDख` ।
३ आ.व....मा चालु आय वष# कुन हो लेfgपछ# ।
४ काया#लयको कोड नं. मा �वन काड# राfे काया#लयको कोड नं. राfgपछ# ।
५ �वन काड# नं.मा �वन काड# &सल&सलेवार राखी Jaेक आ.व.को ला�ग �वन काड# नं. १ बाट सुd गरी Zमशः लेfgपछ# ।
६ खच# भएर जाने वा नजाने कुन Jकृ�तको सामान हो सो एक�न गरेर �ठक �चन लगाउनुपछ# ।
७ सामानको �ववरण मा सामानको नाम लेfgपछ# ।
८ सामानको +सकेत नं. मा सामानको कोVडङ वा अt +सकेत नं. लेfgपछ# ।

�बन काड#मा उपभो  ¢ाद तो-कएको र ¢ादअनुसारको Jयोग �नयXणको ला�ग तयार ग�रएको हो ।

सामानको �ववरण सामान �नकासाको  �ववरण &ज/ेवा�र &लने /उपयोग गनM 

���

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:
�बन काड#�बन काड#�बन काड#�बन काड#

आ.ब...........

म.ले.प.फारम नं: ४०९ 
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९ सामानको इकाइ# मा सामानको मापन कसरी ग�र` सो लेfgपछ# । जKैः -कलो, ओटा, £ाकेट, ब¤, दज#न, आVद ।
१० सामानको भzारण $ानमा सामान कुन ठाउँमा राDखएको छ सो $ानको नाम लेfgपछ# ।
११ �नकासा �व�धमा यस सामान कसरी �न¥ासन ग�र` सोको त�रकालाई लेfgपछ# । जKैः FIFO, LIFO, Weighted Average, आVद ।
१२ भzारण सामानको tून मौ�ात तह, अ�धक मौ�ात तह, ख�रद आदेश तह र सो सामानको ख�रद आदेश स+pा नं. लेfgपछ# ।
१३ महल १ मा सामानको &ज(ी दाDखला नं. लेfgपछ# ।
१४ महल २ मा सामान &ज(ी खाता (�ोर)मा दाDखला भएको �म�त लेfgपछ# ।
१५ महल ३ मा सामानको उ�ादन �म�त लेfgपछ# ।
१६ महल ४ मा सामानको अ�lम उपभो  �म�त लेfgपछ# ।
१७ महल ५ मा सामानको प�रमाण र इकाइसँगै लेfgपछ# ।
१८ महल ६ मा �ोरबाट सामान �नकासाको �म�त लेfgपछ# ।
१९ महल ७ मा सामान �नकासाको �नकासा नं. लेfgपछ# ।
२० महल ८ मा �नकासा भएको सामानको प�रमाण र इकाइसँगै लेfgपछ# ।
२१ महल ९ मा मौ�ातबाट सामान �नकासा प�छ बाँक� रहेको प�रमाण लेfgपछ# ।
२२ महल १० मा सामान Jयोग गनM वा उपयोग गनM ���को नाम लेfgपछ# ।
२३ फाँटवालाको नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।
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�नण#यको �ववरण�नण#यको �ववरण�नण#यको �ववरण�नण#यको �ववरण

�म�ा/�नसग#को �नण#य �म�तः आ�थbक बष#

�नण#य गनM पदा�धकारीको नाम र पदः �म�तः

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

�ोर Jमुखको दKखतः शाखा Jमुखको दKखतः आदेश Vदनेको दKखत:

नामः नामः नामः

दजा#ः दजा#ः दजा#ः

�म�तः �म�तः �म�तः

परल मू\परल मू\परल मू\परल मू\ हालको मू\ाि+कत मू\हालको मू\ाि+कत मू\हालको मू\ाि+कत मू\हालको मू\ाि+कत मू\
&ज(ी �नसग# &ज(ी �नसग# &ज(ी �नसग# &ज(ी �नसग# / / / / �म�ा गनु#पनM �म�ा गनु#पनM �म�ा गनु#पनM �म�ा गनु#पनM 

कारणकारणकारणकारण

&ज(ी खाता &ज(ी खाता &ज(ी खाता &ज(ी खाता 

पाना नंपाना नंपाना नंपाना नं....
कै-फयतकै-फयतकै-फयतकै-फयतJयोग भएको बष#Jयोग भएको बष#Jयोग भएको बष#Jयोग भएको बष# प�रमाणप�रमाणप�रमाणप�रमाणZZZZ....संससंंसं....

&ज(ी स+केत &ज(ी स+केत &ज(ी स+केत &ज(ी स+केत 

नंननंंनं....
मालसामानको नाममालसामानको नाममालसामानको नाममालसामानको नाम ,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन सुd Jा| �म�तसुd Jा| �म�तसुd Jा| �म�तसुd Jा| �म�त

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

&ज(ी �नसग# &ज(ी �नसग# &ज(ी �नसग# &ज(ी �नसग# / / / / �म�ा फाराम�म�ा फाराम�म�ा फाराम�म�ा फाराम

म.ले.प.फारम नं: ४१० 

सािबकको फारम नं:  ५०
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उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ &ज(ी सामानको �म�ा वा �नसग#को �नण#यको �म�त लेfgपछ# ।

२ &ज(ी सामानको �नसग# वा �म�ा गनM �नण#य गनM पदा�धकारीको नाम र पद लेfgपछ# ।

३ आ�थbक वष# मा चालु आ�थbक वष# लेfgपछ# ।

४ �म�त मा �म�ा वा �नसग# ग�रएको �म�त लेfgपछ# ।

५ महल १ मा &सल&सलेवार Zम स+pा लेfgपछ# ।

६ महल २ मा &ज(ी सामानको स+केत नं. लेfgपछ# ।

७ महल ३ मा &ज(ी सामानको खाता पाना नं. लेfgपछ# ।

८ महल ४ मा मालसामानको नाम लेfgपछ# ।

९ महल ५ मा सामानको ,े&स-फकेसन उCेख गनु#पछ# ।

१० महल ६ मा मालसामान Jयोग भएको वष# क�त हो उCेख गनु#पछ# ।

११ महल ७ मा मालसामान Jयोग भएको वष# लेfgपछ# ।

१२ महल ८ मा �नसग# वा �म�ा भएको सामानको प�रमाण लेfgपछ# ।

१३ महल ९ मा सामानको परल मू\ लेfgपछ# । यसमा ख�े सामानको फारामबाट �नसग# वा �म�ा ग�रने सामानको ज/ा मू\ लेfgपछ# ।

१४ महल १० मा �नसग# वा �म�ा ग�रने सामानको हालको अनुमा�नत मू\ उCेख गनु#पछ# ।

१५ महल ११ मा &ज(ी �नसग# वा �म�ा गनु#पनM कारण उCेख गनु#पछ# ।

१६ महल १२ मा कुनै कै-फयत लेfgपनM भएमा सो कै-फयत लेfgपछ# ।

१७ �ोर Jमुख, शाखा Jमुख तथा �नसग# वा �म�ा आदेश Vदने कम#चारीको नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।

&ज(ी स}�~ र मालसामान टुट फुट, �घ&�एर वा अt कारणले काम नलाsे भएको भनी &ज(ी �नरीvण फाराममा उCेख भई काय#लय Jमुखले �नसग# / �म�ा गनM आदेश Vदएमा यो फाराम भरी Oीकृ�त &लने Jयोजनको ला�ग यो फाराम तय भएको हो । अनाव_क त�रकाले स}�~ �म�ा 

eन बाट �नयXण गनु# प�न यसको उदे_ हो ।
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काया#लय स+केत नं:
आ�थbक बष#ः......................

प�रमाणप�रमाणप�रमाणप�रमाण मू\मू\मू\मू\ �भडेको�भडेको�भडेको�भडेको न�भडेकोन�भडेकोन�भडेकोन�भडेको घट स+pाघट स+pाघट स+pाघट स+pा बढ स+pाबढ स+pाबढ स+pाबढ स+pा
घट । बढको घट । बढको घट । बढको घट । बढको 

मू\मू\मू\मू\
रहेकोरहेकोरहेकोरहेको नरहेकोनरहेकोनरहेकोनरहेको मम#त गनु# पनMमम#त गनु# पनMमम#त गनु# पनMमम#त गनु# पनM

&ललाम &ललाम &ललाम &ललाम / / / / �ब-Z �ब-Z �ब-Z �ब-Z 

गनु# पनMगनु# पनMगनु# पनMगनु# पनM

�म�ा गनु# �म�ा गनु# �म�ा गनु# �म�ा गनु# 

पनMपनMपनMपनM

संरvण गनु# संरvण गनु# संरvण गनु# संरvण गनु# 

पनMपनMपनMपनM
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०

&ज(ी �नरीvण स�म�त गठन �म�तः
&ज(ी �नरीvण J�तवेदन पेश �म�तः

&ज(ी �नरीvण स�म�तका पदा�धकारीको �ववरणः
नामनामनामनाम पदपदपदपद हKाvरहKाvरहKाvरहKाvर

,े&स-फकेसनअनुसार,े&स-फकेसनअनुसार,े&स-फकेसनअनुसार,े&स-फकेसनअनुसार भौ�तक परीvण गदा#भौ�तक परीvण गदा#भौ�तक परीvण गदा#भौ�तक परीvण गदा# चालू हालतमाचालू हालतमाचालू हालतमाचालू हालतमा
कुल प�रमाणकुल प�रमाणकुल प�रमाणकुल प�रमाण

कै-फयतकै-फयतकै-फयतकै-फयत

सामानको अव$ासामानको अव$ासामानको अव$ासामानको अव$ा
ZZZZ....सससस....

&ज(ी &ज(ी &ज(ी &ज(ी 

स+केत नंस+केत नंस+केत नंस+केत नं....
खाता पाना नंखाता पाना नंखाता पाना नंखाता पाना नं.... �बवरण�बवरण�बवरण�बवरण एकाइएकाइएकाइएकाइ

&ज(ी खाता बमो&जमको &ज(ी खाता बमो&जमको &ज(ी खाता बमो&जमको &ज(ी खाता बमो&जमको 

मौ�ातमौ�ातमौ�ातमौ�ात

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:
&ज(ी �नरीvण फाराम&ज(ी �नरीvण फाराम&ज(ी �नरीvण फाराम&ज(ी �नरीvण फाराम

म.ले.प.फारम नं: ४११ 

सािबकको फारम नं:  ४९
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उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ &ज(ी �नरीvण फाराम Jaेक वष#को ला�ग तयार ग�र` ।

२ Jaेक काया#लयले आ�ो &ज(ी �नरीvण गरी सो को �नरीvण फाराम राfgपछ# । aसैले शुSमा काया#लयको स+केत नं. राfgपछ# ।

३ आ�थbक वष# मा चालु आ�थbक वष# लेfgपछ# ।

४ महल १ मा &सल&सलेबार Zम स+pा लेfgपछ# ।

५ महल २ मा &ज(ी सामानको स+केत नं. लेfgपछ# ।

६ महल ३ मा �नरीvण ग�रएको &ज(ी सामानको �ेKा रहेको खाता पाना नं. लेfgपछ# ।

७ महल ४ मा &ज(ी सामानको नाम लेfgपछ# ।

८ महल ५ मा सामान मापन ग�रने इकाइ के हो सो लेfgपछ# । जKैः ओटा, गोटा, दज#न, -कलो, टन, �मटर, आVद ।

९ महल ६ र ७ मा Zमशः &ज(ी खातामाबमो&जमको प�रमाण र मू\ लेfgपछ# ।

१० महल ८ र ९ मा Zमशः �मलान भएको र �मलान नभएको ,े&स-फकेसन लेfgपछ# ।

११

१२ महल १३ र १४ मा Zमशः स}�~ चालु हालतमा भएको वा नभएको लेfgपछ# ।

१३ महल १५, १६, १७ र १८ मा सामानको अव$ाको बारेमा लेfgपछ# । मम#त गनु#पनM भएमा महल १५ मा, &ललाम वा �बZ� गनु#पनM भएमा महल १६, �म�ा गनु#पनM भएमा महल १७ र संरvण गनु#पनM भएमा महल १८ मा लेfgपछ# ।

१४ महल १९ मा कुल &ज(ी समानको ज/ा प�रमाण लेfgपछ# ।

१५ महल २० मा कुनै कै-फयत भएमा सो लेfgपछ# ।

१६ &ज(ी �नरीvण ग�रसकेप�छ सो &ज(ी �नरीvण स�म�तको गठन �म�त र �नरीvण J�तवेदन पेस गरेको �म�त लेfgपछ# ।

१७ &ज(ी �नरीvणमा सहभागी eने �नरीvण स�म�तका पदा�धकारीले आ�ो नाम, पद र हKाvर गनु#पछ# ।

महल १०, ११ र १२ मा भौ�तक परीvण गदा# पाइने वाK�वक अव$ा राfे $ान eन् । परीvण गदा# सामान घटेको पाइएमा महल १० मा सो घटेको स+pा क�त हो लेfgपछ# र यVद सामान बढेको पाइएमा सो को स+pा लेfgपछ# । सामानको सो 

घट वा बढको मू\ क�त e` सो महल १२ मा लेfgपछ# ।

काया#लयमा स}�~/ &ज(ी सामानको दुSपयोग eन नVदइ# समय समयमा मम#त स°ार, संरvण &ललाम, �बZ� र �म�ा गन# सुझाव Vदने ।
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&ज(ी सामान उपयोग गनMको नाम&ज(ी सामान उपयोग गनMको नाम&ज(ी सामान उपयोग गनMको नाम&ज(ी सामान उपयोग गनMको नाम
एकाइ: खाता पाना.नं.

मालसमानको नाममालसमानको नाममालसमानको नाममालसमानको नाम ,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन,े&स-फकेसन
सामानको सामानको सामानको सामानको 

पVहचान नंपVहचान नंपVहचान नंपVहचान नं
मोडल नंमोडल नंमोडल नंमोडल नं प�रमाणप�रमाणप�रमाणप�रमाण ज/ा परल मू\ज/ा परल मू\ज/ा परल मू\ज/ा परल मू\

बुDझ&लएको बुDझ&लएको बुDझ&लएको बुDझ&लएको 

�म�त�म�त�म�त�म�त
-फता# गनु#पनM �म�त-फता# गनु#पनM �म�त-फता# गनु#पनM �म�त-फता# गनु#पनM �म�त

-फता# गरेको -फता# गरेको -फता# गरेको -फता# गरेको 

प�रमाणप�रमाणप�रमाणप�रमाण
-फता# गरेको �म�त-फता# गरेको �म�त-फता# गरेको �म�त-फता# गरेको �म�त नाम र दKखतनाम र दKखतनाम र दKखतनाम र दKखत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

फाँटवालाको दKखत काया#लय Jमुखको दKखत 
नाम नाम
पद पद
�म�त �म�त

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_
&ज(ी माल सामानको खाताको उ�चत �व$ापन गन#का ला�ग यो फाराम तजु#मा ग�रएको हो ।

मागमागमागमाग////�नकासा �नकासा �नकासा �नकासा 

फारम नंफारम नंफारम नंफारम नं
�म�त�म�त�म�त�म�त

फाँटबालाको फाँटबालाको फाँटबालाको फाँटबालाको 

दKखतदKखतदKखतदKखत

&ज(ी खाता &ज(ी खाता &ज(ी खाता &ज(ी खाता 

पानापानापानापाना....नंननंंनं....

मालसमानको �ववरणमालसमानको �ववरणमालसमानको �ववरणमालसमानको �ववरण समान बु±े र बुझाउनेको �ववरण समान बु±े र बुझाउनेको �ववरण समान बु±े र बुझाउनेको �ववरण समान बु±े र बुझाउनेको �ववरण ((((भाडामा &लएको Vदएको समेतभाडामा &लएको Vदएको समेतभाडामा &लएको Vदएको समेतभाडामा &लएको Vदएको समेत))))

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:
&ज(ी  सहायक खाता&ज(ी  सहायक खाता&ज(ी  सहायक खाता&ज(ी  सहायक खाता

म.ले.प.फारम नं: ४१२ 
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फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ यस खातामा &ज(ी सामान कसले कसले Jयोग गनM गरेको छ सोको जानकारी Vद` । &ज(ी सामान कसले Jयोग् गनM र कसले बुDझ&लएको बारे लेDख` ।

२ &ज(ी सामान उपयोग गनMको नाम

३ इकाइ मा &ज(ी सामानको मापन इकाइ वटा, गोटा, �मटर, -कलो, टन, आVद म�े के हो  लेfgपछ# ।

४ खाता पाना नं. मा यस सहायक खाताको पाना नं. लेfgपछ# ।

५ महल १ मा &ज(ी सामान माग वा �नकासा भएको �म�त लेfgपछ# । 

६ महल २ मा सामान माग भएमा माग नं. वा �नकासा भएमा �नकासा फाराम नं. लेfgपछ# ।

७ महल ३ मा �नकासा eने &ज(ी सामान क�त नं. पानामा राDखएको छ सो को &ज(ी सामानको खाता पाना नं. लेfgपछ# ।

८ महल ४ मा �नकासा वा माग ग�रएको सामानको नाम लेfgपछ# ।

९ महल ५ मा �नकासा वा माग ग�रएको सामानको ,े&स-फकेसन लेfgपछ# । जKैः \ापटप भए सोको क}नी, vमता (RAM, harddisk), आVद ।

१० महल ६ मा सामानको पVहचान नं. लेfgपछ#। जKैः गाडी भए इि�जन नं., �ा&सस नं. आVद ।

११ महल ७ मा सामानको मोडल नं. लेfgपछ# ।

१२ महल ८ मा मालसामानको प�रमाण क�त हो सो लेfgपछ# ।

१३ महल ९ मा सामानको ज/ा मू\ लेfgपछ# ।

१४ महल १० मा सामान उपयोग गनM ���ले सामान बुDझ&लएको �म�त लेfgपछ# ।

१५ महल ११ मा बुDझ&लएको सामान -फता# गनु#पनM �म�त लेfgपछ#।

१६ महल १२ मा वाK�वक -फता# भएको प�रमाण लेfgपछ# ।

१७ महल १३ मा वाK�वक -फता# गरेको Vदनको �म�त लेfgपछ# ।

१८ महल १४ मा -फता# गनM ���को नाम र हKाvर राfgपछ# ।

१९ महल १५ मा सामान �नकासा वा -फता# भएको जाँचबुझ गनM फाँटवालाको हKाvर गनु#पछ# ।

२० सालतमाम भएको Vदनमा फाँटवाला तथा काया#लय Jमुखको नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।
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एकाइएकाइएकाइएकाइ प�रमाणप�रमाणप�रमाणप�रमाण दरदरदरदर ज/ा मू\ dज/ा मू\ dज/ा मू\ dज/ा मू\ d....

१ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८====६६६६****७७७७ ९९९९ १०

फाँटवालाको दKखत शाखा Jमुखको दKखत काया#लय Jमुखको दKखत 
�म�त �म�त �म�त 

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१
२ यो J�तवेदन Jaेक ६/६ मVहनामा को.ले.�न.का. र तालुक काया#लय, मXालय/�वभाग/vेF  मा प�न पठाउनुपद#छ .
३ महल नhर १ मा Zम स+pा लेfgपछ# ।
४ महल नhर २ मा &ज(ी सामानको नhर र खाता पाना नhर लेfgपछ# ।
५ महल नhर ३ मा &ज(ी सामानको &ज(ी र स}�~ वग*करण स+केत नhर लेfgपछ# ।
६ महल नhर ४ मा &ज(ी सामानको नाम लेfgपछ# ।
८ महल नhर ५ मा मौ�ात बाँक� &ज(ी सामानको एकाइ लेfgपछ# ।
७ महल नhर ६ मा मौ�ात बाँक� &ज(ी सामानको प�रमाण लेfgपछ# ।
९ महल नhर ७ मा J�त एकाइ दर लेfgपद#छ ।

१० महल नhर ८ मा मौ�ात बाँक� रहेको &ज(ी सामानको ज/ा मू\ लेfgपछ# ।
११ महल नhर ९ मा &ज(ी सामानको भौ�तक अव$ा &ज(ी �नरीvण फारमका आधारमा लेfgपद#छ ।

१२

वष#भ�र वा एक आ�थbक वष#�भF काया#लयमा Jा| एवं खच# भई बाँक� रहेको ख�े मालसामानहS वा खच# भएर जाने &ज(ी माल– सामानहS �नरीvण गरी �तनीहSको अव$ा समेत 

खु²ने गरी वष#को एक पटक &ज(ी मौ�ातको �ववरण तयार गनM उ³े_ले यो फाराम तजु#मा ग�रएको हो ।

महल नhर १० मा कै-फयतमा &ज(ी खातामा भ´ा मौ�ात बाँक� भए वा�षbक �ववरण तयार गदा# घटी भए घटी र बढी भए अt कुनै �वशेष अव$ा र �व$ाहS उCेख गनु#पनM भए 

सो समेत उCेख गनु#पछ# ।

कै-फयतकै-फयतकै-फयतकै-फयत

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:
&ज(ी मौ�ातको बा�षb क �ववरण &ज(ी मौ�ातको बा�षb क �ववरण &ज(ी मौ�ातको बा�षb क �ववरण &ज(ी मौ�ातको बा�षb क �ववरण 

आ�थb क वष# आ�थb क वष# आ�थb क वष# आ�थb क वष# ................................................................

मौ�ात बाँक�मौ�ात बाँक�मौ�ात बाँक�मौ�ात बाँक�
ZZZZ....सससस.... &ज(ी नं&ज(ी नं&ज(ी नं&ज(ी नं

&ज(ी वग*करण &ज(ी वग*करण &ज(ी वग*करण &ज(ी वग*करण 

स+केत नस+केत नस+केत नस+केत न....
&ज(ी सामानको नाम&ज(ी सामानको नाम&ज(ी सामानको नाम&ज(ी सामानको नाम &ज(ी सामानको &ज(ी सामानको &ज(ी सामानको &ज(ी सामानको 

भौ�तक अव$ाभौ�तक अव$ाभौ�तक अव$ाभौ�तक अव$ा

वष#भ�र वा एक आ�थbक वष#�भF काया#लयमा Jा| एवं खच# भई बाँक� रहेको ख�े मालसामानहS  खच# भएर जाने &ज(ी माल– सामानहS �नरीvण गरी �तनीहSको अव$ा समेत खु²ने गरी 

वष#मा क�µमा  एक पटक &ज(ी मौ�ातको �ववरण तयार गनM उ^े_ले यो फाराम तजु#मा ग�रएको हो ।

म.ले.प.फारम नं: ४१३ 

सािबकको फारम नं:  ५७
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मम#त आवेदन फारम नं

�म�तः

मम#त आवेदनकता#ले भनM
Z.सं

. सामानको �बवरण समान पVहचान नं अनुमा�नत मम#त लागत मम#त गनु#पनM कारण मम#त आवेदनकता#को नाम र सही कै-फयत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७

कुल ज/ा रकमः

�ोर-कपर�ोर-कपर�ोर-कपर�ोर-कपर////फाँटवालाले भनMफाँटवालाले भनMफाँटवालाले भनMफाँटवालाले भनM

&ज(ी  संकेत नं वारे¶ी अव�ध भए / नभएको

अगाडी मम#त ग�रएको 

पटकः

यस अ�घ मम#त 

ग�रएको �म�तः अगाVड मम#त ग�रएको रकमः

�ी ...............................

मम#त आदेश Vदइएको ���/�नकायको नाम:

ठेगाना : फोन नं:

सं$ा दता# नं: £ान नं :

मा�थ उBCDखत सामानको मम#त ग�र �म�त .........�भF ....................काया#लय .........$ानमा �बल /इIाइससVहत बुझाउनुहोला ।

&सफा�रस गनM शाखा Jमुखको सहीः &सफा�रस गनM Jा�व�धकको सहीः Oीकृत गनM काया#लय Jमुखको सहीः

नामः नामः नामः

दजा#ः दजा#ः दजा#ः

�म�तः �म�तः �म�तः

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

मम#तमम#तमम#तमम#त,  ,  ,  ,  स°ार तथा संरvण आवेदन फारामस°ार तथा संरvण आवेदन फारामस°ार तथा संरvण आवेदन फारामस°ार तथा संरvण आवेदन फाराम

आ�थbक वष#ः २०.......साल ............मVहना

स}�~को समयमै मम#त, स°ार गरी Jभावकारी Jयोगमा \ाउने, उ� मम#त, संभार तथा संरvण खच#लाइ# तुलना·क �ब¸ेषणका आधारमा �नयXण गनM

म.ले.प.फारम नं: ४१४ 
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फारम भनM त�रकाःफारम भनM त�रकाःफारम भनM त�रकाःफारम भनM त�रकाः

१ &ज(ी सामानको मम#त, स°ार र संरvणको �ववरण राfलाई यस फाराम Jयोग ग�र` । 

२ सुdमा आ�थbक वष#, साल र मVहना लेfgपछ# ।

३ मम#त आवेदन फाराम नं. Jaेक आ�थbक वष#को ला�ग नं. १ बाट शुS eने गरी &सल&सलेबार Sपमा लेfgपछ# ।

४ �म�तमा मम#त आवेदन ग�रएको Vदनको �म�त लेfgपछ# ।

५ महल १ मा &सल&सलेबार Zम स+pा नं. लेfgपछ# ।

६ महल २ मा मम#त ग�रने सामानको �ववरण वा नाम लेfgपछ# ।

७ महल ३ मा सामानको पVहचान नं. लेfgपछ# । जKैः गाडी भए इि�जन नं., �ा&सस नं., गाडी नं., आVद ।

८ महल ४ मा मम#तको अनुमा�नत लागत रकम लेfgपछ# ।

९ महल ५ मा सामान मम#त गनु#पनM कारण लेfgपछ# ।

१० महल ६ मा मम#त आवेदनकता#को नाम र सही राfgपछ# ।

११ महल ७ मा कुनै कै-फयत भएमा सो कै-फयत लेfgपछ# ।

१२ कुल ज/ा हरफमा मम#तको ज/ा रकमको जोड ज/ा रकम लेfgपछ# ।

१३

१४

१५ &सफा�रस गनM शाखा Jमुख, &सफा�रस गनM Jा�व�धक तथा Oीकृत गनM काया#लय Jमुखको नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।

�ोर -कपर वा फाँटवालाले  मम#त ग�रने सामानको &ज(ी स+केत/कोड नं., सो स}�~को वारे¶ी भए वा नभएको, अगाVड क�त औँ पटक सो स}�~ मम#त 

ग�रएको हो र अ�घCो मम#त ग�रएको �म�त र अ�घCो मम#त रकम उCेख गनु#पद#छ ।

�ी.... मा मम#त आदेश Vदइने ���लाई सhोधन गनु#पछ# र सो प�छ मम#त आदेश Vदइएको ��� वा �नकायको नाम, ठेगाना, फोन, दता# नं. र पान नं. लेखी सो 

सामान मम#त प�छ कुन �म�त �भF कुन काया#लयमा सामान बुझाउने हो लेfgपछ# ।
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पाना नं
&ज(ी समानको नाम

,े&स-फकेशन &ज(ी संकेत नं:

सामानको पVहचान नं &ज(ी खाता पाना.नं.

मोडल नं समानको परल मू\

�बवरण मू\ �बवरण मू\

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८=५+७ ९ १० ११

भzार शाखा Jमुखको सहीः काया#लय Jमुखको सहीः

नामः नामः

दजा#ः दजा#ः

�म�तः �म�तः

मम#त संभार गनM ��� 

वा फम#को �ववरण

मम#त संभारको 

�नरीvण/JमाDणत गनMको नाम 

र सही

आ.व. .............साल .........मVहना

मम#त आवेदन 

फारम नं
�म�तः

आवेदन 

कता#को नाम
ज/ा लागत कै-फयत

मम#त गदा# फे�रएको नँया सामान मम#त गदा#को अt खच#

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

मम#त स°ार तथा संरvण अ�भलेख खातामम#त स°ार तथा संरvण अ�भलेख खातामम#त स°ार तथा संरvण अ�भलेख खातामम#त स°ार तथा संरvण अ�भलेख खाता

म.ले.प.फारम नं: ४१५ 

192



उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१

२ सुdमा कुन साल तथा कुन मVहनाको ला�ग यस खाता राDखएको हो सोको बारे उCेख गनु#पछ# ।

३ अ�भलेख राDखने &ज(ी सामानको नाम, ,े&श-फकेसन, पVहचान नं. र मोडल नं. लेfgपछ# ।

४ पाना नं. मा अ�भलेख खाताको पाना नं. लेfgपछ# ।

५ अ�भलेख राDखने &ज(ी सामानको संकेत नं., &ज(ी खाता पाना नं. र सो स}�त वा सामानको ज/ा परल मू\ (सुd मू\) लेfgपछ# ।

६ महल १ मा मम#त eँदाको Vदनको �म�त लेfgपछ# ।

७ महल २ मा मम#त आवेदन फाराम नं. लेfgपछ# ।

८ महल ३ मा मम#त आवेदन कता#को नाम लेfgपछ# ।

९ महल ४ र ५ मा मम#त गदा# फे�रएको नयाँ सामानको नाम र सो को मू\ उCेख गनु#पछ# ।

१० महल ६ र ७ मा मम#त गदा#को अt खच#को Zमशः �ववरण र रकम उCेख गनु#पछ# । अt खच#मा ºाला खच# तथा सामान बाहेकका मो�बल र अt खच# रकमहS पद#छन् ।

११ महल ८ मा महल ५ र महल ७ को जोड ज/ा गरेर आउने रकम लेfgपछ# ।

१२ महल ९ मा मम#त स°ार गनM ��� वा फम#को नाम लेfgपछ# ।

१३ महल १० मा मम#त स°ारको �नरीvण गनM वा JमाDणत गनM कम#चारीले आ�ो नाम र हKाvर राfgपछ# ।

१४ महल ११ मा कुनै कै-फयत भएमा सो कै-फयत उCेख गनु#पछ# ।

१५ आ�थb क वष# मसाlमा भzार शाखा Jमुख र काया#लय Jमुखले नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।

१६ यसमा खाता पाना नं. प�रवत#न गदा# वा काया#लय Jमुख काया#लय छोडी अtF सSवा भई जाँदा वा आव_कताअनुसार वषा#lमा वा अt समयमा सही गनM गनु#पछ# ।

पुँजीगत /साव#ज�नक स}�~को गुणKरयु� Jभावकारी मम#त संभार तथा संरvण  काय# �वw$त गरी स}�~को संचालन तथा संरvण गनM गराउने

कुनै एक &ज(ी सामानको मम#त तथा स°ार खच# बापत राDखने अ�भलेख खाता हो । यसले कुनै एक सामानमा aस सामानको आयु भरी क�त मम#त e` भuे रेकड# रा»दछ ।
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भाडामा Vदएको/&लएको &ज(ी समानको नाम &ज(ी स+केत नं:

भाडामाः      Vदएको        &लएकोः

,े&स-फकेशन &ज(ी खाता पाना.नं.

सामानको पVहचान नं समानको परल मू\

मोडल नं

इकाइ#इकाइ#इकाइ#इकाइ# अव�धअव�धअव�धअव�ध

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १४१४१४१४ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७

भzार/शाखा Jमुखको सहीः काया#लय Jमुखको सहीः

नामः नामः

दजा#ः दजा#ः

�म�तः �म�तः

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

भाडामा Vदएकोभाडामा Vदएकोभाडामा Vदएकोभाडामा Vदएको////&लएको स}�~ अ�भलेख -कताब&लएको स}�~ अ�भलेख -कताब&लएको स}�~ अ�भलेख -कताब&लएको स}�~ अ�भलेख -कताब

ZZZZ....सससस.... �म�त�म�त�म�त�म�त

भाडामा &लने भाडामा &लने भाडामा &लने भाडामा &लने ////Vदने ��� वा काया#लयकोVदने ��� वा काया#लयकोVदने ��� वा काया#लयकोVदने ��� वा काया#लयको

स+pास+pास+pास+pा

भाडा Vदने भाडा Vदने भाडा Vदने भाडा Vदने ////&लने &लने &लने &लने 

आदेश Oीकृत आदेश Oीकृत आदेश Oीकृत आदेश Oीकृत 

�म�त�म�त�म�त�म�त

-फता# Jा|-फता# Jा|-फता# Jा|-फता# Jा|////गरेको �म�तगरेको �म�तगरेको �म�तगरेको �म�त कै-फयतकै-फयतकै-फयतकै-फयत
नामनामनामनाम ठेगानाठेगानाठेगानाठेगाना देDखदेDखदेDखदेDख स/स/स/स/

ज/ा इकाइ#ज/ा इकाइ#ज/ा इकाइ#ज/ा इकाइ#////अव�धअव�धअव�धअव�ध

ज/ा भाडा Jा�| ज/ा भाडा Jा�| ज/ा भाडा Jा�| ज/ा भाडा Jा�| ////भु�ानी भु�ानी भु�ानी भु�ानी 

काया#लयमा काया#लयमा काया#लयमा काया#लयमा 

Jा| रकमJा| रकमJा| रकमJा| रकम

काया#लयले काया#लयले काया#लयले काया#लयले 

भु�ानी रकमभु�ानी रकमभु�ानी रकमभु�ानी रकम

ज/ा भाडा ज/ा भाडा ज/ा भाडा ज/ा भाडा 

रकमरकमरकमरकम

र&सदर&सदर&सदर&सद////भौचर भौचर भौचर भौचर 

नंननंंनं

भाडा अव�धभाडा अव�धभाडा अव�धभाडा अव�ध J�त J�त J�त J�त 

इकाइ#इकाइ#इकाइ#इकाइ#////अव�धअव�धअव�धअव�ध

को दरको दरको दरको दर

म.ले.प.फारम नं: ४१६ 

सािबकको फारम नं: ५५, ५६
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उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ भाडामा स}�~ Vदएमा वा भाडामा स}�~ &लएमा सो को अ�भलेख यस अ�भलेख -कताबमा राfgपछ# । Jaेक स}�~को छु¼ा छु¼ै फाराम राfgपद#छ ।

२ भाडामा Vदएको वा &लएको &ज(ी सामानको नाम, ,े&श-फकेसन, पVहचान नं. र मोडल नं. लेfgपछ#  । साथै स}�~ भाडामा Vदएको हो वा &लएको हो सो मा ठीक �च� लगाउनुपछ# ।

३ भाडामा Vदएको वा &लएको &ज(ी सामानको &ज(ी स+केत नं., सो को �ेKा रहेको खाता पाना नं. र सामानको कुल परल मू\ सh !त $ानहSमा खुलाउनुपछ# ।

४ महल १ मा &सल&सलेबार Zम स+pा नं. लेfgपछ# ।

५ महल २ मा भाडामा &लने वा Vदने काय# भएको Vदनको �म�त लेfgपछ# ।

६ महल ३ र ४ मा भाडामा &लएको भए उ� स}�त भाडामा Vदने ��� वा काया#लयको Zमशः नाम र ठेगाना लेfgपछ# र भाडामा Vदएको भए &लने ��� वा काया#लयको Zमशः नाम र ठेगाना लेfgपछ# 

७ महल ५ मा भाडामा &लएको वा Vदएको स}�~को प�रमाण (स+pा) लेfgपछ# ।

८ महल ६ मा भाडामा स}�~ Vदने वा &लने आदेश वा Oीकृती �म�त लेfgपछ# ।

९

१० महल ११ मा J�त एकाइ भाडा रकम उCेख गनु#पछ# ।

११ महल १२ मा पूरै अव�धको ला�ग ज/ा भाडा रकम क�त हो सो उCेख गनु#पछ# ।

१२ महल १३ मा Jा| भएको वा �तरेको भाडाको र&सद वा भौचर नं. लेfgपछ# ।

१३ महल १४ मा काया#लयमा भाडा रकम Jा| भएमा क�त भाडा रकम Jा| भएको सो लेfgपछ# ।

१४ महल १५ मा काया#लयले भु�ानी Vदएको भाडा रकम उCेख गनु#पछ# ।

१५ महल १६ मा स}�~ काया#लयमा -फता# भएको �म�त वा काया#लयले स}�त -फता# गरेको �म�त लेfgपछ# ।

१६ महल १७ मा कुनै कै-फयत भए सो कै-फयत लेfgपछ# ।

१७ यस अ�भलेख -कताबको अ½मा भzार वा शाखा Jमुख तथा काया#लय Jमुखको नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर eनुपछ# ।

भाडामा Jयोग भएका सामानहSको आय �यको �नयXण र अ�भलेख राf ।

महल ७, ८, ९ र १० मा भाडाको अव�ध उCेख गनु#पछ# । यसमा महल ७ र ८ मा कुन �म�त देDख कुन �म�त स/को अव�ध हो सो लेfgपछ# । महल ९ मा अव�धको इकाइ लेfgपछ# (जKैः Vदन, मVहना, वष#) र महल १० मा अव�ध 

क�त e` सो लेfgपछ# ।
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&जCा&जCा&जCा&जCा $ानीय तह$ानीय तह$ानीय तह$ानीय तह बडा नंबडा नंबडा नंबडा नं न¤ा &सट नंन¤ा &सट नंन¤ा &सट नंन¤ा &सट नं -क~ा नं-क~ा नं-क~ा नं-क~ा नं vेFफलvेFफलvेFफलvेFफल -क&सम-क&सम-क&सम-क&सम नामनामनामनाम Jमाण पF नंJमाण पF नंJमाण पF नंJमाण पF नं �म�त�म�त�म�त�म�त मू\मू\मू\मू\

संरचनाले चचMको ज¾ाको संरचनाले चचMको ज¾ाको संरचनाले चचMको ज¾ाको संरचनाले चचMको ज¾ाको 

vेFफलvेFफलvेFफलvेFफल संरचनाको vेFफलसंरचनाको vेFफलसंरचनाको vेFफलसंरचनाको vेFफल संरचनाको Jकारसंरचनाको Jकारसंरचनाको Jकारसंरचनाको Jकार �नमा#ण भएको �म�त�नमा#ण भएको �म�त�नमा#ण भएको �म�त�नमा#ण भएको �म�त संरचना लागत मू\संरचना लागत मू\संरचना लागत मू\संरचना लागत मू\

पुनमू#\ाि+कत पुनमू#\ाि+कत पुनमू#\ाि+कत पुनमू#\ाि+कत 

�म�त�म�त�म�त�म�त पुनमू#\ाि+कत मू\पुनमू#\ाि+कत मू\पुनमू#\ाि+कत मू\पुनमू#\ाि+कत मू\

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १४१४१४१४ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७ १८१८१८१८====१२१२१२१२++++१७१७१७१७ १९१९१९१९ २०२०२०२० २१२१२१२१

फाँटवालाको दKखतः काया#लय Jमुखको दKखतः
नाम नाम
पद पद
�म�त �म�त

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

घर तथा  संरचनाहSको उ�चत �व$ापन गरी अ�भलेख राf र �नयXण Jणाली �वकास गन# ।

नेपाल सरकारनेपाल सरकारनेपाल सरकारनेपाल सरकार
स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय
काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:

घर ज¾ाको लगत -कताबघर ज¾ाको लगत -कताबघर ज¾ाको लगत -कताबघर ज¾ाको लगत -कताब

ZZZZ....संससंंसं

घर तथा संरचनाको �ववरणघर तथा संरचनाको �ववरणघर तथा संरचनाको �ववरणघर तथा संरचनाको �ववरण ज¾ा र संरचानाको पुनमू#\ाि+कत ज¾ा र संरचानाको पुनमू#\ाि+कत ज¾ा र संरचानाको पुनमू#\ाि+कत ज¾ा र संरचानाको पुनमू#\ाि+कत 
ज¾ा तथा संरचनाको ज¾ा तथा संरचनाको ज¾ा तथा संरचनाको ज¾ा तथा संरचनाको 

ज/ा परल मू\ज/ा परल मू\ज/ा परल मू\ज/ा परल मू\

कै-फयतकै-फयतकै-फयतकै-फयत

ज¾ा रहेको $ानज¾ा रहेको $ानज¾ा रहेको $ानज¾ा रहेको $ान ज¾ा धनीको �ववरणज¾ा धनीको �ववरणज¾ा धनीको �ववरणज¾ा धनीको �ववरण ज¾ा Jा|eँदाकोज¾ा Jा|eँदाकोज¾ा Jा|eँदाकोज¾ा Jा|eँदाकोज¾ाको �ववरणज¾ाको �ववरणज¾ाको �ववरणज¾ाको �ववरण

म.ले.प.फारम न:ं ४१७ 

सािबकको फारम न:ं  ५३
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फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ काया#लयको नाममा वा �नयXणमा भएको घर तथा ज¾ाको लगत राfको ला�ग यस लगत -कताब तयार गनु#पछ# ।

२ महल १ मा &सल&सलेबार Zम स+pा नं. लेfgपछ# ।

३ महल २, ३ र ४ मा ज¾ा रहेको $ानको ठेगाना राfgपछ# । यसमा Zमशः &जCा, $ानीय तह र वडा नं. लेfgपछ# ।

४ महल ५ , ६, ७ र ८ मा ज¾ाको �ववरण राDख` । यसमा Zमशः ज¾ाको न¤ाको &सट नं., -क~ा नं., ज¾ाको vेFफल र ज¾ाको -क&सम उCेख गनु#पछ# । ज¾ाको -क&सममा �ावसा�यक, औ³ो�गक, आवा&सय, खेतीयो  आVद  उCेख ग�र` ।

५ महल ९ र १० मा Zमशः ज¾ा धनीको नाम र ज¾ा धनी JमाणपF नं. लेfgपछ# ।

६ महल ११ र १२ मा Zमशः ज¾ा Jा| eँदाको �म�त र सो को मू\ खुलाउनुपछ# ।

७ महल १३ र १४ मा Zमशः संरचनाले चचMको ज¾ाको  vेFफल र सो संरचनाको vेFफल लेfgपछ# । यसमा संरचनाले चचMको ज¾ाको vेFफलमा घरले ओगटेको ज¾ाको vेFफल लेfgपछ# र संरचनाको vेFफलमा घर क�त ¿ायर -फट  को हो सो लेfgपछ# ।

८ महल १५ मा संरचनाको Jकार लेfgपछ# । यसमा घर RCC वा कÁी वा अt कKो Jकार हो सो लेfgपछ# ।

९ महल १६ मा संरचनाको �नमा#ण स}u भएको �म�त लेfgपछ# ।

१० महल १७ मा �नमा#ण भएको संरचनाको �नमा#ण लागत मू\ लेfgपछ# ।

११ महल १८ मा ज¾ा तथा संरचनाको ज/ा जोड लागत मू\ लेfgपछ# । यसमा महल १२ को ज¾ाको मू\ र महल १७ को संरचनाको मू\ जोडेर लेfgपछ# ।

१२ महल १९ र २० मा Zमशः ज¾ा तथा संरचनाको पुनमू#\ा+कन ग�रएको Vदनको �म�त र सो पुनमू#\ाि+कत रकम लेfgपछ# । ज¾ा र संरचनाको Oा�मÂ प�रवत#न eने समयमा पुनमू#\ा+कन गनु#पछ# ।

१३ महल २१ मा कुनै कै-फयत भएमा सो कै-फयत लेfgपछ# ।

१४ यसमा खाता पाना नं. प�रवत#न गदा# वा काया#लय Jमुख काया#लय छोडी अtF सSवा भई जाँदा वा आव_कता अनुसार वषा#lमा वा अt समयमा फाँटवाला तथा काया#लय Jमुखले नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।
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मोडल नं स}~ीको नाम ,ेशी-फकेशन
गत वष# स/को 

खुद मू\
यस वष# थप यस वष# घट

यस वष# स/ 

कायम मू\
Ãास क¼ीको दर

अ�घCो अव�धको 

ज/ा Ãास

यस वष#को 

थप

यस वष#को 

घट
ज/ा Ãास खच#

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १४१४१४१४ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७

मू\ा+कनकता#को सही: काया#लय Jमुखको सही:
नामः नामः
दजा#ः दजा#ः
�म�तः �म�तः

उ^े_उ^े_उ^े_उ^े_

वष# Vदनभ´ा बढी ख�े वा प�छ &ललाम गदा# केही मू\ आउन सÄे सामानहS समेत अ�भलेख राfे उदे_ले यो फारामको तजु#मा ग�रएको हो । स}�~को सही र समय सापेv मू\ा+कन गन#, भ�वÅमा Jोदभावी आधार लेखा+कनमा Sपाlरण गन# सहज eने ।

............साल ......................मVहना

स+घस+घस+घस+घ/ / / / Jदेश Jदेश Jदेश Jदेश / / / / $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह $ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मXालय मXालय मXालय मXालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया#लयकाया#लयकाया#लयकाया#लय

काया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नंकाया#लय कोड नं.:.:.:.:
 w$र स}�~को मू\ा+कन फारम w$र स}�~को मू\ा+कन फारम w$र स}�~को मू\ा+कन फारम w$र स}�~को मू\ा+कन फारम

कै-फयत
सामानको 

पVहचान नं

&ज(ी खाता 

नं यस वष# स/को 

खुद कायम मू\

Ãास खच#

ज/ा सुd मू\

कायम मू\ (पुनमू#\ाङकन समेत)

म.ले.प.फारम नं: ४१८ 
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फाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाःफाराम भनM त�रकाः

१ यस मू\ा+कन J�तवेदन Jaेक स}�~को �ववरणको ला�ग राDख` र यस J�तवेदन Jaेक आ�थb क वष#को ला�ग तयार ग�र` ।

२ सुdमा यस J�तवेदनमा साल र तयार ग�रने समयको मVहना लेfgपछ# ।

३ महल १ मा $ीर स}�~को &ज(ी खाता पाना नं. लेfgपछ# ।

४ महल २ मा सामानको पVहचान नं. (Asset code no.) लेfgपछ# । सामानको पVहचान नं. मा गाडी भए इि�जन नं., �ा&सस नं. आVद समेत पद#छ ।

५ महल ३ मा सामानको मोडल नं. लेfgपछ# ।

६ महल ४ मा स}�~को नाम लेfgपछ# ।

७ महल ५ मा दाDखला ग�रएको सामानको ,े&श-फकेसन लेfgपछ# । जKैः \ापटप भए सोको क}नी, vमता (RAM, harddisk), आVद ।

८ महल ६ मा स}�~को कुल ज/ा शुS मू\ उCेख गनु#पछ# ।

९ महल ७ मा पुनमू#\ा+कनबाट समेत कायम भएको अ�घCो वष#स/को मू\ उCेख गनु#पछ# ।

१० महल ८ मा यस वष# पुनमू#\ा+कनबाट थप भएको मू\ लेfgपछ# ।

११ महल ९ मा यस वष# पुनमू#\ा+कनबाट घट भएको मू\ लेfgपछ# ।

१२ महल १० मा यस वष#मा महल ७ र महल ८ जोडेर र महल ९ मा घटाएर ज/ा रकम लेfgपछ# ।

१३ महल ११ मा स}�~को Ãास क¼ीको दर उCेख गनु#पछ# ।

१४ महल १२ मा अ�घCो अव�धस/को ज/ा Ãास खच# लेfgपछ# ।

१५ महल १३ मा यस अव�धको Ãास खच# लेfgपछ# ।

१६ महल १४ मा स}�~ �नसग# वा अt कारणले Ãास घ�ट eने भएमा उ� घट रकम लेfgपछ# ।

१७ महल १५ मा ज/ा Ãास खच# रकम लेfgपछ# ।

१८ महल १६ मा ज/ा स}�~को मू\मा ज/ा Ãास रकम घटाएर आउने खुद कायम भएको मू\ उCेख गनु#पछ# ।

१९ महल १७ मा कुनै कै-फयत भएमा सो कै-फयत खुलाउनु पछ# ।

२० Jaेक आ�थb क वष# मसाlमा मू\ा+कन कता# र काया#लय Jमुखले नाम, पद र �म�त लेखेर हKाvर गनु#पछ# ।
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कार्ाालर् वा परिर्ोजनाको नामः आर्थिक वर्ाः 
कार्ाक्रम / र्ोजनाको नाम ि कार्ाान्वर्न हुने स्थलः बजेट उप शीर्ाक नः 
सम्पन्न हुने अनुमाननत अवर् ः...............................

काम/सेवाको नवविण
आइटम लम्बाइ चौडाइ उचाइ .....

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०=४*९ ११

क. जम्मा लगत
ख. वका  चाटा स्टाफ खचा – (क) को ... प्रनतशतले . .... * (क) 
ग. सानानतना अन्य खचा – (क) को..... प्रनतशतले . ..... * (क) 
घ. जम्मा लागत अनुमान
श्रर्मकहरुको खचा ...........................................................(क) 
ननमााण सामग्रीको खचा .............................................. (ख) 
र्ान्त्रिक उपकिणको भाडा (तैल्य पदाथासहहत) ................. (ग) 
वास्तनवक दििेट .(घ) = (क + ख + ग)
बोलपत्र दाताको ओभिहेड (ङ) = (घ को ... %)  - ....* (च)
जम्मा दि िेट (च) = .... *(ङ)

तर्ाि गननः जााँच गननः स्वीकृत गननः
हस्ताक्षिः हस्ताक्षिः हस्ताक्षिः
नामः नामः नामः
पदः पदः पदः
र्मनतः र्मनतः र्मनतः

उदे्दश्य

नोटः उपरु्ाक्तअनुसाि लागत अनुमान तर्ाि गरिसकेपर्ि बजेट व्यवस्थापनको लानग आवश्यकतानुसाि जम्मा लागत अनुमानमा मूल्य समार्ोजन कन्टिन्जेन्सी वापत १० प्रनतशतले, फफजजकल कन्टिन्जेबापत १० 
प्रनतशतले ि मूल्य अर्भवृफि कि िकम समेत थप गिी लागत अनुमान कार्म गनुापननि ।

सङ्घ/ प्रदेश / स्थानीर् तह 

............... मिालर् / नवभाग / कार्ाालर्

कार्ाालर् कोड नं.:
ननमााण कार्ाको लागत अनुमान 

जम्मा लगत अनुमाननत दिको स्रोतक्र.सं.
मापनको आर्ाम*

परिमाणएकाइ दि

प्रत्येक ननकार्ले गनुापनन ननमााण कार्ाको नवशे्लशणात्मक लागत अनुमान तर्ाि गनुा ि कार्ालाइा स्वीकृत नर्म्ामा सञ्चालन  गनन उदे्दश्यले लागत अनुमान फािाम तर्ाि गरिएको ि । सावाजननक खरिद कार्ानवर् को पालना 
गनन

म.ले.प.फारम नं: ५०१

साबिकको फाराम न:ं  NA
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फािाम भनन तरिकाः 
१ ननमााण कार्ा तथा पिामशा सेवाको लागत अनुमान गनुापिेमा तथा पुनः लागत अनुमान संसो न, समार्ोजन तथा भेरिएसन गनुापिेमा समेत र्ही फािाम प्रर्ोग गनुापदाि ।
२ ननमााण कार्ा तथा पिामशा सेवाको लागत अनुमान गनन कार्ाालर् वा परिर्ोजनाको नाम तथा सो कार्ाान्वर्न हुने स्थल लेख्नुपिा। 
३ चालु आर्थिक वर्ा लेखेि कार्ाालर्को आर्थिक सङ्केत तथा वगीकिण ि व्याख्याअनुसािको बजेट उपशीर्ाक नं. लेख्नुपिा ।
४ महल १ मा जसलजसलेबाि क्रम सङ्ख्या नं. लेख्नुपिा । 
५ महल २ मा काम वा सेवाको क्रमशः मुख्य फक्रर्ाकलाप ि सहार्क फक्रर्ाकलाप लेख्नुपिा ।
६ महल ३ मा मापनको एकाइ के हो सो उल्लेख गनुापिा । र्समा एकाइ भन्नाले घन र्मटि, घन फफट, स्क्वार्ि र्मटि, स्क्वार्ि फफट, आहद पदािन् । 
७ महल ४ मा मापन प्रनत एकाइ मूल्य कनत पिा सो उल्लेख गनुापिा ।

८

९ महल ९ मा महल ४, ५, ६ ि ७ मा खुलाइएको मापनको हहसाबबाट आउने के्षत्रफल तथा परिमाण उल्लेख गनुापिा ।
१० महल १० मा महल ४ ि महल ९ को गुणान गिी कुल जम्मा लागत ननकाल्नुपिा ।
११ महल ११ मा खचा िकमको अनुमाननत स्रोतको नाम लेख्नुपिा ।
१२ लागत अनुमान तर्ाि गनन, जााँच गना तथा स्वीकृत गननले आफ्नो नाम, पद ि र्मनत लेखेि हस्ताक्षि गनुापिा ।
१३ सावाजजनक खरिद ऐन ि ननर्मावलीको संशो नबमोजजम र्ो फािाम परिवतान हुने ि ।

महल ५, ६ ७ि ८ मा कामको आर्ाम (Volume/मापन) िान्टखन्छ । महल ५ मा लम्बाइ, महल ६ मा चौडाइ ि महल ७ मा उचाइ िान्टखन्छ । साथै महल ८ मा अन्य मापन भए सो मापन उल्लेख गनुापिा । फिक 
आर्ाम उल्लेख गना सफकने भएमा महल ८ मा सो कुिा खुलाई मापन िाख्न सफकन्छ ।
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काया�लय वा प	रयोजनाको नामः आ�थ�क वष�ः 

काय��ममा योजनाको नाम र काया��यन �ने �लः बजेट उप शीष�क नः 

कामकामकामकाम////सेवाको !ववरणसेवाको !ववरणसेवाको !ववरणसेवाको !ववरण

सेवा खच� शीष�कसेवा खच� शीष�कसेवा खच� शीष�कसेवा खच� शीष�क

१ २ ३ ४ ५ ६=४*५ ७

क. शीष�क (१) जनश!1को पा	र2�मक

ख.
शीष�क (२) 3मण, बसोबास, मालसामान वा उपकरण 

वा सेवा लगायतका सोधभना� �ने खच�

ग.
शीष�क (३) ता9लम, गो:ी, कागजात छपाई वा अनुवाद

लगायतका अ@ फुटकर खच�

घघघघ जCा लागत जCा लागत जCा लागत जCा लागत ((((कककक++++खखखख++++गगगग))))

ङ काया�लयको Fव�ापन खच� ...G!तशत = घ*...%

चचचच कुल लागत अनुमान अIक कुल लागत अनुमान अIक कुल लागत अनुमान अIक कुल लागत अनुमान अIक ((((घघघघ++++ङङङङ))))

तयार गनJः Kीकृत गनJः

हNाOरः हNाOरः

नामः नामः

पदः पदः

�म!तः �म!तः

नोटनोटनोटनोट १. बोलपP तुलनाको ला!ग कुल लागत अनुमान अIक (च) �ने छ ।  

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

परामश� सेवाको लागत अनुमान परामश� सेवाको लागत अनुमान परामश� सेवाको लागत अनुमान परामश� सेवाको लागत अनुमान 

२. पा	र2�मक खच� (क), सोधभना� �ने खच� (ख) र अ@ फुटकर खच� (ग) को !वNृत !ववरण तयार गरी यस लागत अनुमान फारामको 

साथमा राखी GNुत गनु�पनJ छ ।

३. उपयु�1अनुसार लागत अनुमान तयार ग	रसकेप�छ बजेट Fव�ापनको ला!ग आवVकताअनुसार जCा लागत अनुमानमा मूX समायोजन 

कYZ[जे\ीबपत ... G!तशतले, !व�भ] कर वापत ... G!तशतले र मूX अ�भवृ�^ कर रकम समेत थप गरी कुल लागत अनुमान अIक कायम 

गनु�पनJ छ ।

दरदरदरदर जCा लगतजCा लगतजCा लगतजCा लगत अनुमा!नत दरको _ोतअनुमा!नत दरको _ोतअनुमा!नत दरको _ोतअनुमा!नत दरको _ोत����....संससंंसं.... इकाइ�इकाइ�इकाइ�इकाइ� प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण

म.ले.प.फारम नं: ५०२
सािबकको फारम नं:  NA
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उaेVउaेVउaेVउaेV

फाराम भनJ त	रकाः फाराम भनJ त	रकाः फाराम भनJ त	रकाः फाराम भनJ त	रकाः 

१

२ !नमा�ण काय� तथा परामश� सेवाको लागत अनुमान गनJ काया�लय वा प	रयोजनाको नाम तथा सो काया��यन �ने �ल लेbcपछ�। 

३ चालु आ�थ�क वष� लेखेर काया�लयको आ�थ�क सIकेत तथा वगdकरण र Fाeा अनुसारको बजेट उपशीष�क नं. लेbcपछ� ।

४ महल १ मा 9सल9सलेबार �म सIeा नं. लेbcपछ� । 

५ महल २  मा काम वा सेवाको �मशः मुe f�याकलाप र सहायक f�याकलाप लेbcपछ� ।

६ महल ३ मा मापनको एकाइ के हो सो उhेख गनु�पछ� । 

७ महल ४ मा मापन G!त एकाइ मूX क!त पछ� सो उhेख गनु�पछ� ।

८ महल ५ मा काय�को प	रमाण उhेख गनु�पछ� ।

९ महल ६ मा महल ४ र महल ५ को गुणान गरी कुल जCा लागत !नकाkनुपछ� ।

१० महल ७ मा खच� रकमको अनुमा!नत _ोतको नाम लेbcपछ� ।

११ जCा हरफमा कुल जCा रकमको जोड जCा रकम लेbcपछ� ।

१२ लागत अनुमान तयार गनJ, जाँच गन� तथा Kीकृत गनJले आnो नाम, पद र �म!त लेखेर हNाOर गनु�पछ� ।

१३ साव�9जनक ख	रद ऐन र !नयमावलीको संशोधन बमो9जम यो फाराम प	रवत�न �ने छ ।

!नमा�ण काय� तथा परामश� सेवाको लागत अनुमान गनु�परेमा तथा पुनः लागत अनुमान संशोधन, समायोजन तथा भे	रएसन गनु�परेमा समेत यही 

फाराम Gयोग गनु�पद�छ ।

Gpेक !नकायले 9लने परामश� सेवाको !वqेशणाrक लगत अनुमान तयार गनु� र काय�लाइ� Kीकृत नs�मा सtालन उaेVले लागत अनुमान फाराम 

तयार ग	रएको छ ।  साव�ज!नक ख	रद काय�!व�धको पालना गनJ
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पाना नंपाना नंपाना नंपाना नं::::
नापी नंनापी नंनापी नंनापी नं:::: सuझौता !ववरणःसuझौता !ववरणःसuझौता !ववरणःसuझौता !ववरणः

!नमा�ण Fवसायीको नामः 
सuझौता भएको �म!तः

ठेyा नं: काय� सz] गनु�पनJ �म!तः 
!नमा�ण काय�को नामः काय� आदेश �म!तः
काय� �लः नापी 9लइएको �म!त

काय� सz] �म!तः

कामकामकामकाम////सेवाको !ववरणसेवाको !ववरणसेवाको !ववरणसेवाको !ववरण
अ�घhो नापी fकताबमा अ�घhो नापी fकताबमा अ�घhो नापी fकताबमा अ�घhो नापी fकताबमा 

चढेकोचढेकोचढेकोचढेको

हालसC अ|ाव�धक हालसC अ|ाव�धक हालसC अ|ाव�धक हालसC अ|ाव�धक 

काम भएकोकाम भएकोकाम भएकोकाम भएको

 f�याकलाप f�याकलाप f�याकलाप f�याकलाप प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण ल}ाइल}ाइल}ाइल}ाइ चौडाइचौडाइचौडाइचौडाइ उचाइउचाइउचाइउचाइ .................... प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण
११११ २२२२ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२====१०१०१०१०****११११११११

कककक. . . . जCा रकमजCा रकमजCा रकमजCा रकम
खखखख. . . . …………% % % % मुममुुमु....अअअअ....करकरकरकर

गगगग. . . . कुल जCा कुल जCा कुल जCा कुल जCा ((((कककक++++खखखख))))

!नमा�ण Fवसायीको सही: नापी 9लनेको सही: जाँच गनJको सहीः GमाYणत गनJको सहीः
नाम: नाम: नाम: नाम:
पदः पदः पदः पदः 
�म!तः �म!तः �म!तः �म!तः

नोटः कu�ुटरबाट ना!प fकताब तयार ग	रएमा !GZ गरी बाइ��ङ गनु� र नापी fकताब !नयRण खातामा चढाउनुपद�छ।

उaेVउaेVउaेVउaेV

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

नापी fकताबनापी fकताबनापी fकताबनापी fकताब

����....संससंंसं....
यस नापीको मापनको आयामयस नापीको मापनको आयामयस नापीको मापनको आयामयस नापीको मापनको आयाम

जCा रकमजCा रकमजCा रकमजCा रकम

यस नापीबाट यस नापीबाट यस नापीबाट यस नापीबाट 

कायम भएको कायम भएको कायम भएको कायम भएको 

प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण

प	रमाण सूची प	रमाण सूची प	रमाण सूची प	रमाण सूची ((((BoQBoQBoQBoQ))))    

मा उ�hYखत दरमा उ�hYखत दरमा उ�hYखत दरमा उ�hYखत दर

!नमा�ण काय�को नापीको प	रमाण अ�भलेख गन� ।Gpेक !नमा�ण काम ढाँचामा नापी fकतावमा अ!नवाय� fक9समले राb लागउने, नापी fकताबमा चढेबमो9जमको कामको माP  ठेकेदारलाइ� भु1ानी खच� वा अमानतबाट भएको कामको भु1ानी 

गन� यो फारमको मुe उaेV रकेको छ ।

म.ले.प.फारम नं: ५०३
सािबकको फारम नं:१७१
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फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

१ !नमा�ण काय�को नापी गन�का ला!ग यस फाराम (fकताब) को Gयोग �नुपछ� । यो फारम भु1ानीका लागी Gार��क फारम हो ।

२ सु�मा नापी नं. Gpेक आ�थ� क वष�का ला!ग �म सIeा नं. १ बाट सु� गरी 9सल9सलेबार �पमा राbcपछ� ।

३ नापी fकतावको एउटा ठेyाको !ववरण एउटा पानामा राbcपछ� । pसैले Gpेक नापी fकताबको पाना नं. उhेख गनु�पछ� ।

४

५ महल १ मा 9सल9सलेबार �म सIeा राbcपछ� ।

६ महल २ मा �मशः मुe f�याकलाप र सहायक f�याकलाप के के �न सो उhेख गनु�पछ� ।

७ महल ३ मा अ�घhो नापी fकताबमा चढेको प	रमाण लेbcपद�छ ।

८

९ महल ९ मा नापीबाट कायम �ने OेPफल वा प	रमाण लेbcपछ� ।

१० महल १०मा हाल सC कायम भएको जCा कामको प	रमाण लेbcपद�छ ।

११ महल ११मा प	रमाण सूची Bill of Quanity (BOQ) मा एललेYखत दर लेbcपद�छ ।

१२ महल १२मा हाल सC कायम भएको जCा कामको प	रमाण र दरका आधारमा कायम भएको जCा रकम लेbcपद�छ ।

१३ !नमा�ण काय�को नापी 9लइसकेप�छ सो नापी 9लने, जाँच गनJ र GमाYणत गनJ कम�चारीले नाम, पद र �म!त लेखेर हNाOर गनु�पछ� ।

महल ५,६,७, ८ र ९ मा नापी 9लइएको कामको मापन लेYख� । यसमा महल ५ मा ल}ाइ, महल ६ मा चौडाइ र महल ७ मा उचाई  राbcपछ� । महल ८ मा अ@ मापन !व�ध भए वा सेवास}�ी कामको मापन लेb सfकने 

अव�ा भए सो फरक मापन लेbcपछ� ।

सuझौताको सं9O� !ववरण राbcपछ� । यसमा !नमा�ण Fवसायीको नाम, सuझौता भएको �म!त, काय� सz] गनु�पनJ �म!त, काय� आदेश �म!त, काय� सz] �म!त, करार नं., !नमा�ण काय�को नाम र काय� �लको !ववरण 

राbcपछ� ।
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योजनाको नामः !बलको �म सIeाः

योजना काया��यन �ने �ानः काय� आदेश �म!तः

ठेकदारको नामः काम सz] गनु� पनJ �म!तः

ठेyा प�ाको सIकेतः �ाद थप/भे	रएसन �म!तः

नापी fकताब नं काम सz] भएको �म!तः

कामको !ववरणकामको !ववरणकामको !ववरणकामको !ववरण कैfफयतकैfफयतकैfफयतकैfफयत

मुe र सहायक  मुe र सहायक  मुe र सहायक  मुe र सहायक  

f�याकलापf�याकलापf�याकलापf�याकलाप एकाइएकाइएकाइएकाइ प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण

ठेyामा Kीकृत ठेyामा Kीकृत ठेyामा Kीकृत ठेyामा Kीकृत 

दरदरदरदर जCा रकमजCा रकमजCा रकमजCा रकम प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण Kीकृत दरKीकृत दरKीकृत दरKीकृत दर जCा रकमजCा रकमजCा रकमजCा रकम प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण जCा रकमजCा रकमजCा रकमजCा रकम प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण जCा रकमजCा रकमजCा रकमजCा रकम प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण जCा रकमजCा रकमजCा रकमजCा रकम

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ६६६६ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११====५५५५xxxx१०१०१०१० १२१२१२१२ १३१३१३१३====५५५५xxxx१२१२१२१२ १४१४१४१४====१०१०१०१०����१२१२१२१२ १५१५१५१५====८८८८����१०१०१०१० १६१६१६१६ १७१७१७१७

यो !बलबमो9जम काम भएको जCा �ः हाल काम भएको बाँक� �दनुपनJ �ः यस !बल बमो9जम ग	रएको भु1ानी 

अ�घhो !बलसC भु1ानी भएको �ः क�ा गनु� पनJ �क�ा गनु� पनJ �क�ा गनु� पनJ �क�ा गनु� पनJ � भौचर नं:

अ�घhो भु1ानी !बलको �म सIeाः क. मो!बलाइजेसन पे�� �ः भु1ानी �म!त:

अ�घhो भु1ानी !बलको भौ.नं. ख. मालसामानको पे�� �ः भु1ानी रकम �

ग. मे9सनरी औजारको बहाल �ः

घ. अ�ीम आय कर रकम �ः

ङ. धरौटी रकम �ः

च. अ@ क�ी गनJ पनJ रकम �ः
खुद �दनु पनJ रकम �ः

!नमा�ण Fवसायीको सही: तयार गनJको सहीः जाँच गनJको सहीः Kीकृत गनJको सहीः

नाम: नाम नाम नाम

पदः दजा�ः दजा�ः दजा�ः

�म!तः �म!तः �म!तः �म!तः

यो !बलबमो9जम जCा � .....................अOरमा ....................................................................................को चेक नं: ........................बुYझ9लए । 

संघसंघसंघसंघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

ठेyा स}�ी !बलठेyा स}�ी !बलठेyा स}�ी !बलठेyा स}�ी !बल

अ�घhो !बलमा चढेकोअ�घhो !बलमा चढेकोअ�घhो !बलमा चढेकोअ�घhो !बलमा चढेको हाल भएको कामहाल भएको कामहाल भएको कामहाल भएको काम
नापी fकताबको नापी fकताबको नापी fकताबको नापी fकताबको 

पाना नंपाना नंपाना नंपाना नं

हालसC अ|ाव�धक काम भएको हालसC अ|ाव�धक काम भएको हालसC अ|ाव�धक काम भएको हालसC अ|ाव�धक काम भएको प	रमाण सूची प	रमाण सूची प	रमाण सूची प	रमाण सूची ((((BOQBOQBOQBOQ))))    बमो9जमको  बमो9जमको  बमो9जमको  बमो9जमको  भे	रएसन भएकोमा सो बमो9जमको  भे	रएसन भएकोमा सो बमो9जमको  भे	रएसन भएकोमा सो बमो9जमको  भे	रएसन भएकोमा सो बमो9जमको  
बाँक� बाँक� बाँक� बाँक� 

प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण

म.ले.प.फारम न:ं ५०४
सािबकको फारम न:ं १६८
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उaेVउaेVउaेVउaेV

फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

११११ यस ठेyास}�ी !बलमा एउटा ठेकेदारको एउटा ठेyाको अ�भलेख राbका ला!ग Gयोग गनु�पछ� ।

२ सु�मा योजनाको नाम, योजना काया��यन �ने �ान, ठेकेदारको नाम, ठेyाप�ाको सIकेत नं. लेbcपछ�।

३३३३ ठेyा !बलको �म सIeा १ बाट सु� गरी 9सल9सलेबार �म सIeा राbcपछ� ।

४ ठेyास}�ी !व�भ] �म!तह� जNै काय� आदेश पाएको �म!त, काम सz] गनु�पनJ �म!त, �ाद थप वा भे	रएसन भएको �म!त तथा काम सz] भएको �म!तह� तोfकएको �ानमा लेbcपछ� ।

५५५५ महल १ मा नापी fकताबको पाना नं. लेbcपछ� ।

७७७७ महल २ मा कामको !ववरण �मशः मुe f�याकलाप र सहायक f�याकलाप लेbcपछ� ।

८ महल ३ मा ठेyाको कामको एकाइ लेbcपछ� ।

९९९९ महल ४, ५ र ६ मा ठेyामा Kीकृत भएको प	रमाण, G!तएकाइ दरका आधारमा जCा रकम लेbcपछ� ।

महल ७, ८ र ९ मा Kीकृत भे	रएसनबमो9जम प	रमाण, G!त एकाइ दरका आधारमा जCा रकम लेbcपछ� ।

१० महल १० मा हालसC अ ाव�धक भएको कामको प	रमाण उhेख गनु�पछ� ।

११११११११ महल ११ मा ठेyा सuझौतामा Kीकृत दर (महल ५) र हालसCको कामको प	रमाण (महल १०)को गुणान गरी आउने जCा रकम लेbcपछ� ।

१२ महल १२ र १३ मा अ�घhो !बलमा चढेको �मशः कामको प	रमाण र जCा रकम लेbcपछ� ।

१३१३१३१३

महल नं १५ मा हाल सC भएको कामको Kीकृत दरअनुसार �ने रकम लेbcपद�छ ।

१४

१५१५१५१५ महल १७ मा कुनै कैfफयत भएमा सो खुलाउनुपछ� ।

१६ यस ठेyास}�ी !बल तयार गनJ F!1ले यो !बल बमो9जम काम भएको जCा रकम, अ�घhो !बलसC भु1ानी भएको रकम, अ�घhो भु1ानी !बलको �म सIeा र अ�घhो भु1ानी !बलको भौचर नं. लेbcपछ� ।

१७१७१७१७

१८ हाल काम भएको बाँक� �दनुपनJ रकमबाट क�ा �ने रकम घटाउँदा बाँक� �ने खुद रकमलाई "खुद �दनुपनJ रकम �" मा राbcपछ� ।

१९१९१९१९ भु1ानी !नयRण तथा पया�� _ेNा (अ�भलेख)का ला!ग यस !बलबमो9जम ग	रएको भु1ानी !ववरण जNैः भु1ानीको भौचर नं., भु1ानी �म!त र भु1ानी रकम उhेख गनु�पछ� ।

२० सबै !ववरण G!व�¢ ग	रसकेप�छ तयार गनJ, जाँच गनJ र Kीकृत गनJको नाम, पद र �म!त लेखेर हNाOर गनु�पछ� ।

२१२१२१२१ भु1ानी भपा�ई !नयRण प!न यसै ठेyा !बलबाट गन�का ला!ग भु1ानी Gा� गनJ F!1 वा !नकायले भु1ानी भएको रकम र सो को चेक नं. उhेख गरी स�हछाप गनु�पछ� ।

लेखा शाखामा उ1 ठेकेदारको नाममा सोही ठेyाको स}�मा !व�भ] !तन� तथा असुल �न बाँक� रकमह� ��न् । यसको !नयRणका ला!ग हाल काम भएको बाँक� �दनुपनJ रकम लेखेर आवVक !व�भ] शीष�कमा रकम क�ा गनु�पनJ भए सो रकमह� क�ा गनु�पछ� । रकम क�ा �ने शीष�कह� पे�� रकम, 

मालसामानको मोल, मे9सनरी औजारको बहाल रकम, अ�ीम आय कर रकम, धरौटी रकम र अ@ क�ी �ने रकम पद�छन् ।

महल १४ मा यस अव�ध (हाल) सC कायम वा काम भएको प	रमाण उhेख गनु�पछ� । यसका ला!ग महल १० को हाल सCको कामको प	रमाणबाट अ�घhो !बलह�मा च�ढसकेको प	रमाण (महल १२) घटाउँदा बाँक� �न आउने खुद प	रमाण लेbcपछ� ।

महल १६ मा यस अव�ध (हाल)को प	रमाणको रकम क!त हो सो लेbcपछ� । यसका ला!ग महल ६ को हालसCको सtयी (cumulative) जCा रकमबाट अ�घhो !बलह�मा चढेको जCा रकम (महल १४)को रकम घटाउँदा बाँक� रहने खुद जCा रकम लेbcपछ� ।

साव�ज!नक !नमा�ण काय� सz] भइसकेप�छ Gpेक ठेकदारबाट यही ढाँचामा !बल GNुत गराउनुपद�छ । ठेकेदारले गरेका काममा र सो बापत ठेकदारलाइ� भएको �हसाब समेत गरी अ�भलेख राb यो फाराम तजु�मा ग	रएको हो । !नमा�ण काय�को ठेyाको !बल तयार गनु�
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योजनाको नामः प�रमाण दर रकम

म!ुय ि"याकलापको नामः स#ु लागत अनुमान अनुसार

सहायक ि"याकलाप सङ्!याः भे+रएसन नं............अनुसार

स-झौता सङ्केत न-बरः भे+रएसन नं............अनुसार

लागत अनुमान सङ्केत नं भे+रएसन नं............अनुसार

इकाइ
 दर प�रमाण रकम प�रमाण रकम प�रमाण रकम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० १२ १३

उ�े�य

फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

१ आइटमवाइज काय� अ�भलेखका ला!ग यस खाताको Gयोग गनु�पछ� ।

२ यसमा आइटमको अ�भलेख राYखने योजनाको नाम, मुe f�याकलापको नाम, सहायक f�याकलाप सIeा, सuझौता सIकेत नं. र लागत अनुमान सIकेत नं. लेbcपछ� ।

३

४ महल १ मा नापी fकताबबाट चढाइएको �म!त लेbcपछ� ।

५ महल २ मा नापी fकताब नं. तथा सोको पाना नं. लेbcपछ� ।

६ महल ३, ४, ५ र ६  करारबमो9जम कायम भएको  �मशः एकाइ, दर, प	रमाण र रकम लेbcपछ� ।

७ महल ७ र ८ मा जCा काम भएको �मशः प	रमाण  र रकम लेbcपछ� ।

८ महल ९ र १० मा काम �न बाँक�को �मशः प	रमाण र रकम लेbcपछ� ।

९ महल ११ मा खातामा अ�भलेख चढाउने (अ�भलेख राbे)को हNाOर राbcपछ� ।

१० महल १२ मा कुनै कैfफयत भएमा सो खुलाउनुपछ� ।

आइटमवाइज अ�भलेखमा लागत अनुमानमा भे	रएसन तथा प	रवत�न भइरहने भएकोले शु� लागत अनुमान र सो प�छको Gpेक भे	रएसनह�को अ�भलेख राbcपछ� । यसका ला!ग सु� लागत अनुमान र सोप�छको Gpेक भे	रएसनह�को प	रमाण, दर र 

रकम लेbcपछ� ।

सङ्घ/  देश / "थानीय तह 

............... म)*ालय / िवभाग / काया
लय

काया
लय कोड न.ं:

आइटमवाइज काय
 अिभलेख  खाता

नापी िकताब न:बर 
तथा पृ< सङ्=या

नापी िकताब बाट 
चढाइएको िमित

स:झौताबमोिजम कायम भएको 

कैिफयत

िववरण

चढाउनेको 
द"तखत

ज:मा काम भएको बाकँF

 01येक आइटमको काय5 अिभलेख रा!न इि7टमेटअनुसार कुन काम के कित भयो र कित ह8न बाकँ: छ , नापी िकताबमा उ?लेख ग+रएअनुसार यसमा अ@ाविधक चढाउदँ ैजाने र रकम दखेाउनु यो फारमको उदGेय रहेको छ ।

म.ले.प.फारम नं: ५०५
सािबकको फाराम नं:  १६७
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खाता नं

!नमा�ण Fवसायीको !ववरण!नमा�ण Fवसायीको !ववरण!नमा�ण Fवसायीको !ववरण!नमा�ण Fवसायीको !ववरण आयोजनाको !ववरणआयोजनाको !ववरणआयोजनाको !ववरणआयोजनाको !ववरण जमानतको !ववरणजमानतको !ववरणजमानतको !ववरणजमानतको !ववरण भे	रएसन !ववरणभे	रएसन !ववरणभे	रएसन !ववरणभे	रएसन !ववरण

!नमा�ण Fवसायीको नामः योजनाको नामः जमानतको पटक भे	रएसन रकम

!नमा�ण Fवसायीको ठेगानाः योजना काया��यन �ने �ानः जमानतको Gकार मूXवृ�^ भु1ानी

पान नं ठेyा प�ाको सIकेतः र9सद /बैIक भौचर नं / जमानत संकेत 

सं�ा दता� नं सuझौता भएको �म!तः रकम

इ�जाजत नं सuझौता रकम जमानतको अव�ध

इ�जाजतको बग� काय� सz] गनु�पनJ �म!तः जमानत सु� �ने �म!त

सzक�  फोन नं काय� आदेश �म!तः जमानत समा� �ने �म!त

इ�मेल �ाद थप �म!तः जमानत �दने बैIकको नाम

कारोबार �ने बैIक खाता नं भे	रएसन �म!तः ठेगाना

बैIकको नाम र ठेगाना काय� सz] �म!तः

मुe सzक�  F!1 लागत अनुमान Kीकृत गनJ अ�धका	रको नाम र पद

संयु1 उप�म (Joint Venture) भएको हकमा नाम ठेyा Kीकृ!त गनJ अ�धका	रको नाम र पद

भु1ानीको !ववरणभु1ानीको !ववरणभु1ानीको !ववरणभु1ानीको !ववरण

कर क�ीकर क�ीकर क�ीकर क�ी धरौटी क�ीधरौटी क�ीधरौटी क�ीधरौटी क�ी !नमा�ण Fवसायी कोष क«टी !नमा�ण Fवसायी कोष क«टी !नमा�ण Fवसायी कोष क«टी !नमा�ण Fवसायी कोष क«टी पे�� पे�� पे�� पे�� / / / / फ¬टफ¬टफ¬टफ¬ट अ@ क�ीअ@ क�ीअ@ क�ीअ@ क�ी .................... जCा क«टीजCा क«टीजCा क«टीजCा क«टी �दइएको�दइएको�दइएको�दइएको फ�छ� एकोफ�छ� एकोफ�छ� एकोफ�छ� एको बाँक�बाँक�बाँक�बाँक� जCाजCाजCाजCा fफता�fफता�fफता�fफता� बाँक�बाँक�बाँक�बाँक�

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ =६ देYख ११ १३ १४ १५ १६=१४�१५ १७ १८ १९ २०

उaेVउaेVउaेVउaेV

फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

१ !नमा�ण Fवसायीको योजनागत खातामा एउटा !नमा�ण Fवसायीको एउटा योजनाको ठेyाको बारेमा अ�भलेख राYख� । यस फारम बाट सzुण� भु1ानीस}�ी आवVक !ववरण कायम गनJ फारम तजु�मा ग	रएको छ ।

२ यसमा सु�मा तोfकए बमो9जमको !नमा�ण Fवसायीको !ववरण, आयोजनाको !ववरण र जमानतको !ववरण राbcपछ� ।

३ यसप�छ भु1ानी !ववरण भनु�पछ� । 

४ महल १ मा उ�hYखत आयोजनाको भु1ानी भएको �दनको �म!त लेbcपछ� ।

५ महल २ मा भु1ानी कुन !बल नं.का ला!ग भएको हो सो !बल नं. (!वजक नं. र IPC नं) लेbcपछ� ।

६ महल ३ मा भु1ानीका लागी जारी ग	रएको कर !बजक नं लेbcपछ� ।

७ महल ४ मा गोKारा भौचर नं लेbcपछ� ।

८ महल ५ मा !बलमा उhेख भएको !बल रकम उhेख गनु�पछ� ।

९ महल ६, ७, ८ मा !बल रकममा कानुनले तोकेअनुसारको _ोतमा क�ी ग	रने कर रकम लेbcपछ� । (जNैः आयकर ऐनअनुसार _ोतमा १.५% वा १५% कर क�ी गनु�पछ� ।)

१० महल ९ मा आयोजनाका ला!ग �दइएको फ¬ट गन� बाँक� पे�� रकम लेbcपछ� ।

११ महल १०, ११ मा भु1ानी गदा� अ@ कुनै रकम क�ी गनु�पनJ भएमा (जNैः FारेZी अव�ध रकम) सो रकम लेbcपछ� ।

१२ महल १२ मा जCा क�ी महल नं ६ देYख ११ सCको जोड रकम लेbcपछ� ।

१३

१४ महल नं १४ मा पे�� �दइएको, महल नं १५ मा फ�छ� एको  र महल नं १६ मा महल नं १४ बाट १५ धटाइ बाँक� रकम लेbे 

१५ महल नं १७ मा राYखएको घरौटी, महल नं १८ मा fफता� ग	रएको  र महल नं १९ मा महल नं १७ बाट १८ घटाइ बाँक� रकम लेbे 

१६ महल २० मा कुनै कैfफयत भएमा सो लेbcपछ� । 

पे��को !ववरणपे��को !ववरणपे��को !ववरणपे��को !ववरण धरौटीधरौटीधरौटीधरौटी

कैfफयतकैfफयतकैfफयतकैfफयत

ठेकदारसँग कारोबार  ग	रएको अ�भलेख गन�का ला!ग अ!नवाय� �पमा यस खातामा चढाउनुपद�छ ।

महल १३ मा भु1ानी ग	रने खुद रकम लेbcपछ� । यसमा महल ५ को कुल !बल रकममा महल  १२को जCा क�ी रकम घटाएर बाँक� आउने रकम लेbcपछ� ।

भु1ानीमा क�ीभु1ानीमा क�ीभु1ानीमा क�ीभु1ानीमा क�ी

�म!त�म!त�म!त�म!त !बल नं !बल नं !बल नं !बल नं / / / / IPCIPCIPCIPC कर !बजक नंकर !बजक नंकर !बजक नंकर !बजक नं गोKारा भौचर नंगोKारा भौचर नंगोKारा भौचर नंगोKारा भौचर नं !बल रकम!बल रकम!बल रकम!बल रकम खुद भु1ानीखुद भु1ानीखुद भु1ानीखुद भु1ानी

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

ठेyागत अ�भलेखठेyागत अ�भलेखठेyागत अ�भलेखठेyागत अ�भलेख////खाताखाताखाताखाता

म.ले.प.फारम नं: ५०६
सािबकको फारम नं:  १६९
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रकमरकमरकमरकम �ाद सfकने �म!त�ाद सfकने �म!त�ाद सfकने �म!त�ाद सfकने �म!त पे��जमानत पे��जमानत पे��जमानत पे��जमानत ((((APGAPGAPGAPG)))) �ाद सfकने �म!त�ाद सfकने �म!त�ाद सfकने �म!त�ाद सfकने �म!त

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १४१४१४१४ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७ १८१८१८१८ १९१९१९१९ २०२०२०२० २१२१२१२१ २२२२२२२२ २३२३२३२३ २४२४२४२४ २५२५२५२५ २६२६२६२६ २७२७२७२७ २८२८२८२८

उaेVउaेVउaेVउaेV

फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

यो फाराम काया�लयमा क!त ठेyा भएको र Gpेक ठेyाको गोKारा लगत खाता हो ।यो फाराम काया�लयमा क!त ठेyा भएको र Gpेक ठेyाको गोKारा लगत खाता हो ।यो फाराम काया�लयमा क!त ठेyा भएको र Gpेक ठेyाको गोKारा लगत खाता हो ।यो फाराम काया�लयमा क!त ठेyा भएको र Gpेक ठेyाको गोKारा लगत खाता हो ।
१ महल १ मा �मानुसार ठेकेदारको अ�भलेख न}र रा³दै जाने
२ महल २ मा ठेyा नं राbे 
३ महल ३ मा जुन कामको ला!ग ठेyा ब´ोबN ग	रएको हो सो कामको !ववरण उhेख गनJ
४ महल ४ मा ठेकदारको नाम, थर  उhेख  गनु�पद�छ । कुनै फम�को नाममा ठेyा 9लएको फम�का मुe F!1को नाम , थर र साझोदारीमा ठेyा 9लएकोमा  साझेदारह�को नाम , थर र संग	ठत सं�ालाई ठेyा �दएकोमा सो सं�ाको Gधान काया�लय रहेको �ानसमेत खुलाउनुपद�छ । 
५ महल ५ मा µोबल टे�र,  बोलपP दरभाउपP वाता� आ�द म|े कुन मा|म¶ारा  ठेyा ब´ोबN ग	रएको भ]े खुलाउनुपद�छ ।
६ महल ६ मा ठेyा  �दँदा आइटम रेट , G!तशत ,  लzसभ , !पसवक�   आ�द म|े कुन Gकृ!तको खुलाउनुपद�छ ।
७ महल ७ मा ठेyा Kीकृत गनJ अ�धकारीको  दजा�, नाम,  थर उhेख  गनु�पद�छ ।
८ महल ८, ९,१० र ११ मा ठेकेदारले  कबु9लयत गदा� राbcपनJ जमानतको रकम वा ब·क ¸ारेZी रकम र उ1 जमानत सfकने �म!त उhेख  गनु�पद�छ ।
९ महल १२ मा ठेyाको सuझौता  �म!त र महल नं १३ काम सु� गनJ �म!त उhेख गरी लेbcपछ� ।

१० महल १४ मा ठेyाको शत�  कबु9लयतबमो9जम काम समा� गनु�पनJ �म!त उhेख  गनु�पद�छ ।
११ महल १५ मा  सuझौताको सत�बमो9जम काम समा� गनु�पनJ �ाद थप भएकोमा क!त अव�धको ला!ग थप भएको हो pसको �म!त उhेख गनु�पद�छ ।
१२ महल १६ मा �ाद थप Kीकृत गनJ  अ�धकार Gा� अ�धकारीको दजा� , नाम थर , उhेख गनु�पद�छ ।
१३ महल १७ मा ठेकेदारले  कुन �म!त काम सz] गरेको हो सो �म!त उhेख गनु�पद�छ ।
१४ महल १८ मा ठेyा Kीकृत �नुभ´ा प�हले तयार ग	रएको Kीकृत लगत इ�¢मेटको रकम उhेख गनु�पद�छ ।
१५ महल १९ मा ठेyाब´ोवN �ँदा ठेकदारले  कबुल गरेको रकम खुलाउनुपद�छ ।
१६ महल २० मा Escaltaiton price बमो9जम थप भएको रकम खुलाउनुपद�छ । !वदेशी ऋण वा सहायता^ारा सtा9लत योजनामा मूX बृ�^ बापतको रकम समेत भु1ानी �दने नेपाल सरकारबाट !नण�य  भएको मा माP सो अनुसार भु1ानी �दइएको भए सो रकम उhेख  गनJ ।
१७ महल २१ मा भे	रएसनबमो9जम थप घट भएको रकम खुलाउनुपद�छ ।
१८ महल २२ मा यथाथ� खच� कायम ग	रएको  जCा रकम उhेख गनु�पद�छ ।
१९ महल २३, २४, २५, २६ र २७ मा F!1गत अ�भलेख खाताबाट �मशः स}½�त महलह�को रकमह� लेbcपद�छ ।
२० महल २८ मा कुनै कैfफयत भए सो लेbcपद�छ ।

काय� सzादन जमानतकाय� सzादन जमानतकाय� सzादन जमानतकाय� सzादन जमानत पे��जमानत पे��जमानत पे��जमानत पे��जमानत ((((APGAPGAPGAPG))))

जमानतको Gकारजमानतको Gकारजमानतको Gकारजमानतको Gकार

ठेyा ठेyा ठेyा ठेyा 

अ�भलेखअ�भलेखअ�भलेखअ�भलेख

 खाता नं खाता नं खाता नं खाता नं ठेyा नंठेyा नंठेyा नंठेyा नं

कामको कामको कामको कामको 

!ववरण!ववरण!ववरण!ववरण

!नमा�ण !नमा�ण !नमा�ण !नमा�ण 

Fवसायीको Fवसायीको Fवसायीको Fवसायीको 

नाम र ठेगानानाम र ठेगानानाम र ठेगानानाम र ठेगाना

ठेyाको ठेyाको ठेyाको ठेyाको 

GकारGकारGकारGकार

ठेyाको ठेyाको ठेyाको ठेyाको 

Gकृ!तGकृ!तGकृ!तGकृ!त

ठेyा Kीकृत गनJ ठेyा Kीकृत गनJ ठेyा Kीकृत गनJ ठेyा Kीकृत गनJ 

अ�धकारीअ�धकारीअ�धकारीअ�धकारी

हाल सC हाल सC हाल सC हाल सC 

क�ी रकमक�ी रकमक�ी रकमक�ी रकम

पे��बाँपे��बाँपे��बाँपे��बाँ

क�क�क�क�

�ाद स}½� !ववरण�ाद स}½� !ववरण�ाद स}½� !ववरण�ाद स}½� !ववरण

सuझौता �म!तसuझौता �म!तसuझौता �म!तसuझौता �म!त

काम सु� गनु�पनJ काम सु� गनु�पनJ काम सु� गनु�पनJ काम सु� गनु�पनJ 

�म!त�म!त�म!त�म!त

काम समा� काम समा� काम समा� काम समा� 

गनु�पनJ �म!तगनु�पनJ �म!तगनु�पनJ �म!तगनु�पनJ �म!त

�ाद थप भएकोमा  �ाद थप भएकोमा  �ाद थप भएकोमा  �ाद थप भएकोमा  

कायम भएको �म!तकायम भएको �म!तकायम भएको �म!तकायम भएको �म!त

�ाद थप गनJ �ाद थप गनJ �ाद थप गनJ �ाद थप गनJ 

अ�धकारी र अ�धकारी र अ�धकारी र अ�धकारी र 

!नजको नाम!नजको नाम!नजको नाम!नजको नाम

काय� सz] काय� सz] काय� सz] काय� सz] 

भएको �म!तभएको �म!तभएको �म!तभएको �म!त

चालु तथा सuझौता ग	रएका ठेyाह�को गोKारा लगत राb । ठेyाको सम�¢गत अ�भलेख राb ।

धरौटी धरौटी धरौटी धरौटी 

रकमरकमरकमरकम

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

ठेyा स}�ी गोKारा लगतठेyा स}�ी गोKारा लगतठेyा स}�ी गोKारा लगतठेyा स}�ी गोKारा लगत

कैfफयतकैfफयतकैfफयतकैfफयत

सuझौता र भु1ानी स}�ी !ववरणसuझौता र भु1ानी स}�ी !ववरणसuझौता र भु1ानी स}�ी !ववरणसuझौता र भु1ानी स}�ी !ववरण

लागत लागत लागत लागत 

अनुमान रकमअनुमान रकमअनुमान रकमअनुमान रकम

सuझौता सuझौता सuझौता सuझौता 

रकमरकमरकमरकम मूX समायोजनमूX समायोजनमूX समायोजनमूX समायोजन

भे	रएसन रकम भे	रएसन रकम भे	रएसन रकम भे	रएसन रकम 

थप घटथप घटथप घटथप घट

कुल कुल कुल कुल 

यथाथ� यथाथ� यथाथ� यथाथ� 

खच�खच�खच�खच�

हाल सC हाल सC हाल सC हाल सC 

भु1ानी रकमभु1ानी रकमभु1ानी रकमभु1ानी रकम

भु1ानी भु1ानी भु1ानी भु1ानी 

बाँक�बाँक�बाँक�बाँक�

म.ले.प.फारम नं: ५०७
सािबकको फारम नं:  १९०
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सuझौता/करार भएको �म!तः
करार सz] �म!त

पुन कायम ग	रएको सz] �म!तसु� लागतको 

आधारमा भएको 

यस लागत अनुमानमा भएको थप घटको %
यस भे	रएसन प�छ कायम भएको लागत अनुमान
सु� लागतको आधारमा भएको थप घटको %
थप लागत अनुमानका ला!ग बजेटको Fव�ा

प	रमाण दर जCा प	रमाण दर जCा प	रमाण दर जCा दर जCा रकम दर जCा रकम दर जCा रकम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३

जCा

उaेVउaेVउaेVउaेV

फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

१ यस फारामले सु� लागत सuझौताको अ�धनमा र�ह लागत अनुमान प	रमाज�न गनु�पन� भएमा सो !ववरणको प	रमाज�न गनJ आदेश फाराम हो ।
२ प	रयोजनास}�ी जानकारी �मशः ले³दै जानु पद�छ साथै सuझौताबमो9जम कायम ग	रएको लागतह�को सिIO� !ववरण लेbcपद�छ ।
३ महल नं १ मा �म सIeा �मशः लेbे
४ महल २ मा f�याकलाप तथा सहायक f�याकलापको संIकेत लेbे ।
५ महल ३ मा f�याकलाप तथा सहायक f�याकलापको !ववरण लेbे 
६ महल ४ मा f�याकलापको एकाइ लेbcपद�छ ।
७ महल ५,६, र ७ मा सु� लागतको प	रमाण, र दरका आधारमा कायम �ने जCा लागत रकम लेbcपद�छ ।
८ महल ८,९, र १० मा प	रमा9ज�त लागतको प	रमाण, र दरका आधारमा कायम �ने जCा लागत रकम लेbcपद�छ । यसरी प	रमाज�न ग	रएको पटकबमो9जम महलह� थप गद¿ जानुपद�छ *जNै महल नं १२, १३ १४ १५ दो_ो पटक भे	रएसन भएकोले थप ग	रएको हो ।
९ महल ११ मा सु� लागतको आधारमा भएको थप घटको G!तशत महल नं १० र महल नं ७र  ९ को सु� लागतको आधारमा कायम गनु�पद�छ । 

१० महल नं १६ र १७मा सु� सuझौतामा कायम भएको जCा रकम लेbे ।
११ �मशः महल नं १८ र १९मा भे	रएसन प�छ कायम भएको जCा रकम लेbे, Gpेक भे	रएसनबमो9जम (जNै महल नं २०र २१ ) नँया सuझौता रकम कायम गद¿ लेbcपद�छ ।
१२ महल २२ मा सु� लागतको आधारमा भएको थप घटको G!तशत Gpेक भे	रएसनबमो9जम (जNै महल नं २०र २१ ) नँया सuझौता रकम कायम गनु�पद�छ । 
१३ महल २३ मा प	रमाज�नको कारण (प	रमाण,आइटम, �डजाइन आ�द) लेbcपद�छ ।

प	रयोजनाको नाम
काया��यन �ने �ान

एकाइ

सuझौता नं
ठेyा लागाउने काया�लय (Client)
!नमा�ण Fवसायीह�को नाम

_ोत

सु� लागत अनुमान
सु� सuझौता रकम
प	रमाजdत सuझौता रकम
हाल सCको खच� रकम

�.स

f�याकलाप 

संIकेत f�याकलाप !ववरण
सु� लागत रकम

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

भे	रएसन आदेश फाराम भे	रएसन आदेश फाराम भे	रएसन आदेश फाराम भे	रएसन आदेश फाराम 

कामको आइटम वा प	रमाण थपघट भएमा सो को !ववरण तयार पानJ  ।यस फारामको उaेV काममा भएको मे	रयसन अ�भलेख राbc हो । मेरीयसनको काय�लाइ� FवÀ�त गन� !नयRण गन� सूचना �दन यो फारामको उपयोग �� ।

सु� लागतको 

आधारमा भएको थप 

घटको %

प	रमाज�नको कारण 

(प	रमाण,आइ�टम, 

�डजाइ�न आदी)

सु� लागतको 

आधारमा भएको थप 

घटको %

सु� लागतको 

आधारमा भएको थप 

घटको %
प	रमा9ज�त लागत रकम.. (VO 1) *प	रमा9ज�त लागत रकम.. (VO 2) सु� सuझौता कायम सuझौता रकम...१ *कायम सuझौता रकम...२
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योजनाको नामः

ठेyा कायम �ने अÃÄम �म!तः

योजना काया��यन �ने �ानः

ठेyा प�ाको सIकेतः

सuझौता भएको �म!तः

सuझौता रकमः

प	रमाज�न �म!तःप	रमाज�न �म!तःप	रमाज�न �म!तःप	रमाज�न �म!तः....................................रररर पटकःपटकःपटकःपटकः................ प	रमाज�न �म!तःप	रमाज�न �म!तःप	रमाज�न �म!तःप	रमाज�न �म!तः....................................रररर पटकःपटकःपटकःपटकः................ प	रमाज�न �म!तःप	रमाज�न �म!तःप	रमाज�न �म!तःप	रमाज�न �म!तः....................................रररर पटकःपटकःपटकःपटकः................

प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण दरदरदरदर जCा लागतजCा लागतजCा लागतजCा लागत प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण दरदरदरदर जCा लागतजCा लागतजCा लागतजCा लागत प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण दरदरदरदर जCा लागतजCा लागतजCा लागतजCा लागत प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण दरदरदरदर जCा लागतजCा लागतजCा लागतजCा लागत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९

जCाजCाजCाजCा
सु� लागत अनुमान Kीकृत �म!तः भे	रएसन Kीकृत �म!तः भे	रएसन Kीकृत �म!तः भे	रएसन Kीकृत �म!तः

तयार गनJको नामः तयार गनJको नामः तयार गनJको नामः तयार गनJको नामः

सहीः सहीः सहीः सहीः

पदः पदः पदः पदः

Kीकृत गनJको नामः Kीकृत गनJको नामः Kीकृत गनJको नामः Kीकृत गनJको नामः

पदः पदः पदः पदः
उaेVउaेVउaेVउaेV

फाराम भनJ त	रकाः फाराम भनJ त	रकाः फाराम भनJ त	रकाः फाराम भनJ त	रकाः 

१ आयोजनाको कामको भे	रएसन तथा मूX समायोजनको ला!ग यस खाताको Gयोग गनु�पछ� ।

२ यसमा योजनाको नाम, योजना काया��यन �ने �ान, ठेyा प�ाको सIकेत, सuझौता भएको �म!त र सuझौता रकम लेbcपछ� ।

३ महल १ मा 9सल9सलेबार �म सIeा नं. लेbcपछ� ।

४ महल २ र ३ मा काम वा सेवाको �मशः f�याकलाप सIकेत र f�याकलापको !ववरण लेbcपछ� ।

५ महल ४ मा कामको मापनको एकाइ लेbcपछ� ।

६ महल ५, ६ र ७ मा सु� लागत अनुमानको �मशः OेPफल, दर र जCा लागत लेbcपछ� ।

७ सु� लागत अनुमान प�छ ज!त पटक प	रमाज�न वा भे	रएसन �� p!त नै पटक सो प	रवत�नको �म!त र पटक लेखेर सो प	रमाज�नप�छको OेPफल वा प	रमाण, दर र जCा लागत लेbcपछ� ।

८ महल ८, ९ १०र ११  तथा महल १२, १३, १४ र १५ तथा महल १६, १७, १८ र १९ र आवVकता अनुसारका अ@ थप महलह� राखेर प	रमाज�नको �म!त र पटक लेखेर सो प	रमाज�न प�छको प	रमाण, दर र जCा रकम (लागत) लेbcपछ� ।

९ जCा हरफमा रकमह�को कुल जोड जCा लेbcपछ� ।

१० यस फारामको सु� लागत अनुमान महलको 9सधा पनJ गरी सो लागत अनुमान तयार गनJ तथा Kीकृत गनJको नाम र पद लेखेर सही गनु�पछ� ।

११ Gpेक भे	रएसन महलको 9सधामु!न ती Gpेक भे	रएसन तथा मूXसमायोजन तयार गनJको तथा Kीकृत गनJको नाम र पद लेखेर हNाOर गनु�पछ� ।

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

भे	रएसन अ�भलेख खाता भे	रएसन अ�भलेख खाता भे	रएसन अ�भलेख खाता भे	रएसन अ�भलेख खाता 

भे	रएसन भएका ठेyाह�को ठेyागत अ�भलेख खाता र भे	रएसन आदेशका आधारमा गोKारा अ�भलेख राb  ।

����. . . . संससंंसं....

कामकामकामकाम////सेवाको !ववरणसेवाको !ववरणसेवाको !ववरणसेवाको !ववरण

एकाइएकाइएकाइएकाइ

प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान २२२२ प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान ............

f�याकलाप f�याकलाप f�याकलाप f�याकलाप 

सIकेतसIकेतसIकेतसIकेत

f�याकलाप f�याकलाप f�याकलाप f�याकलाप 

!ववरण!ववरण!ववरण!ववरण

सु� लागत अनुमानसु� लागत अनुमानसु� लागत अनुमानसु� लागत अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान प	रमाज�न भइ� कायम भएको अनुमान ११११

नँया सuझौता नँया सuझौता नँया सuझौता नँया सuझौता 

रकमरकमरकमरकम

नँया सuझौता नँया सuझौता नँया सuझौता नँया सuझौता 

रकमरकमरकमरकम

नँया सuझौता नँया सuझौता नँया सuझौता नँया सuझौता 

रकमरकमरकमरकम

सु� अनुमान �म!तःसु� अनुमान �म!तःसु� अनुमान �म!तःसु� अनुमान �म!तः
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आयोजनाको नामः G!तवेदनको �म!तः

कामको नामः

लागत अनुमानको कुल रकमः काम सु� भएको �म!तः

खच� भएको कुल् रकमः काम सz] गनु� पनJ �म!तः

सु� लागत अनुमान भ´ा घटी बढीको G!तशतः सz] भएको �म!तः 

भे	रएसनप�छको कुल लागत अनुमान भ´ा घटी बढीको G!तशतः

कामको !ववरणकामको !ववरणकामको !ववरणकामको !ववरण कैfफयतकैfफयतकैfफयतकैfफयत

प	रमाण प	रमाण प	रमाण प	रमाण दर दर दर दर जCाजCाजCाजCा प	रमाण प	रमाण प	रमाण प	रमाण दर दर दर दर जCाजCाजCाजCा प	रमाण प	रमाण प	रमाण प	रमाण दर दर दर दर जCाजCाजCाजCा प	रमाण प	रमाण प	रमाण प	रमाण दर दर दर दर जCाजCाजCाजCा प	रमाण प	रमाण प	रमाण प	रमाण दर दर दर दर जCा

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११====२२२२����८८८८ १२१२१२१२====३३३३����९९९९ १३१३१३१३====११११११११****१२१२१२१२ १४१४१४१४====५५५५����८८८८ १५१५१५१५====६६६६����९९९९ १६१६१६१६====१४१४१४१४****१५१५१५१५ १७१७१७१७

जCाजCाजCाजCा

क) Kीकृत लागत अनुमान (इ�¢मेट) भ´ा घ	ट बढी खच� �...........G!तशत (%)......

घटी/बढीको पुÅÆाइँ..................................................................

Kीकृत लागत अनुमान, �डजाइन र Çे9सfफकेसनअनुसार काम भएको छ भनी 9सफा	रस गनJ 

तयार गनJः जाँच गनJः Kीकृत गनJ

सहीः सहीः सहीः

नामः नामः काय�लय Gमुखको नामः

दजा�ः दजा�ः दजा�ः

�म!तः �म!तः �म!तः

सु� लागत अनुमानबमो9जमको सु� लागत अनुमानबमो9जमको सु� लागत अनुमानबमो9जमको सु� लागत अनुमानबमो9जमको खुद भएको कामकोखुद भएको कामकोखुद भएको कामकोखुद भएको कामको फरक फरक फरक फरक ((((भे	रएसनप�छको लागत अनुमानको आधारमाभे	रएसनप�छको लागत अनुमानको आधारमाभे	रएसनप�छको लागत अनुमानको आधारमाभे	रएसनप�छको लागत अनुमानको आधारमा))))

उपयु�1बमो9जम भएको काय� सु� सuझौताको Kीकृत �डजाइन र Çे9सfफकेसनबमो9जम भएको छ/छैन ।  भे	रएशन आदेश र सत�ह�बमोज�म भए/नभएको�ँदा उ1 काय� सz] 

भएको Kीकार/ अKीकार ग	रएको छ ।

भे	रएसन भएकोमा सोबमो9जमको कुल लागत अनुमानभे	रएसन भएकोमा सोबमो9जमको कुल लागत अनुमानभे	रएसन भएकोमा सोबमो9जमको कुल लागत अनुमानभे	रएसन भएकोमा सोबमो9जमको कुल लागत अनुमान फरक फरक फरक फरक ((((सु� लागत अनुमानको आधारमासु� लागत अनुमानको आधारमासु� लागत अनुमानको आधारमासु� लागत अनुमानको आधारमा))))

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

काय� Kीकार काय� Kीकार काय� Kीकार काय� Kीकार / / / / सz] G!तवेदनसz] G!तवेदनसz] G!तवेदनसz] G!तवेदन
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उaेVउaेVउaेVउaेV

फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

१ आयोजना ठेyाको काम सz]प�छ Kीकार गदा� अनुमा!नत काम तथा खुद भएको कामको चेक जाँचको ला!ग यस फाराम (G!तवेदन) Gयोग गनु�पछ� ।

२ यसमा सु�मा आयोजनाको नाम, कामको नाम, लागत अनुमानको कुल रकम, खच� भएको कुल रकम र लागत अनुमानभ´ा घटी वा बढीको G!तशत खुलाउनुपछ� ।

३

४ महल १ मा कामको !ववरण वा नाम लेbcपछ� ।

५ महल २, ३ र ४ मा लागत अनुमानबमो9जमको �मशः प	रमाण, दर र जCा रकम लेbcपछ� ।

महल ५, ६ र ७ मा भो	रएसनबमो9जम कायम लागत अनुमानबमो9जमको �मशः प	रमाण, दर र जCा रकम लेbcपछ� ।  उ�hYखत प	रमाण र दर भे	रएसन भएको अवसथामा सोप�छ कायम भएको दर र प	रमाण सuझनुपद�छ ।

६ महल ८, ९ र १० मा खुद (वाN!वक) काम भएको !ववरण �मशः प	रमाण, दर र जCा रकम लेbcपछ� ।

७ महल ११, १२ र १३ मा लागत अनुमान (महल २, ३ र ४) बाट खुद काम भएको (महल ८, ९ र १०) घटाउँदा आउने बाँक� फरक रकम �मशः प	रमाण, दर र जCा रकम लेbcपछ� ।

महल १४, १५ र १६ मा भे	रएसनप�छको फरक रकम �मशः प	रमाण, दर र जCा रकम लेbcपछ� ।

८ महल १७ मा कुनै कैfफयत भएमा सो कैfफयत लेbcपछ� ।

९ जCा हरफमा रकमको कुल जोड जCा लेbcपछ� ।

१० अनुमान भ´ा घटी वा बढी भएको फरक रकम र सो को G!तशत तथा सो को पुÅÆाइँ समेत राbcपछ� ।

११ यस काय� सz] G!तवेदन तयार गनJ तथा आयोजना ठेyाको काम इ�¢मेटअनुसार भएको छ वा छैन सो को जाँच गनJ कम�चारीले आnो नाम, पद र �म!त लेखेर हNाOर गनु�पछ� ।

१२ लागत अनुमानअनुसार काम भएको वा नभएको बारे Ç¢ तोक� Kीकृत गनJ काया�लय Gमुखको नाम, पद र �म!त लेखेर हNाOर राbcपछ� ।

यस G!तवेदन तयार गदा� यस G!तवेदनको �म!त, काय� सz] तयार ग	रन थालेको काम सु� भएको �म!त, ठेyाअनुसार काम सz] गनु�पनJ �म!त र वाN!वक काम सz] भएको �म!त लेbcपछ� ।

काय� Kीकार गदा� र सz] भएको अव�ामा कामको यथाथ� !ववरण तयार गनु� ।!नमा�ण कामको सzादन भएप�छ सु� इÃÈमेटको प	रमाणमा खुद भएको काम घटी बढी के क!त भएको छ  र Kीकृत इÃÈमेट तथा �डजाइनबमो9जम काम भएको  छ fक छैन भनी GमाYणत  गन�का ला!ग यो फारामको तजु�मा भएको हो ।
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आयोजनाको नामः डोर हा9जरी फारम नंडोर हा9जरी फारम नंडोर हा9जरी फारम नंडोर हा9जरी फारम नं::::

कामको नामः नापी fकताब नं ....र पाना नं:.......

योजना काया��यन �ने �ानः

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ................ ................

१ २ ३ ४ ५ ७ ८ ९=६*७ १० ११=९�१० १२ १३ १४१४१४१४

दै!नक जCाःदै!नक जCाःदै!नक जCाःदै!नक जCाः

दै!नक हा9जर राbेको सहीदै!नक हा9जर राbेको सहीदै!नक हा9जर राbेको सहीदै!नक हा9जर राbेको सही

जाँÉे अfफसरको सहीः जाँÉे अfफसरको सहीः जाँÉे अfफसरको सहीः जाँÉे अfफसरको सहीः 

यो हा9जर फाराम अनुसारको जCा �दनुपनJ रकमःयो हा9जर फाराम अनुसारको जCा �दनुपनJ रकमःयो हा9जर फाराम अनुसारको जCा �दनुपनJ रकमःयो हा9जर फाराम अनुसारको जCा �दनुपनJ रकमः भु1ानी �दनेको दNखतःभु1ानी �दनेको दNखतःभु1ानी �दनेको दNखतःभु1ानी �दनेको दNखतः 9सफा	रस गनJको दNखतः9सफा	रस गनJको दNखतः9सफा	रस गनJको दNखतः9सफा	रस गनJको दNखतः Kीकृत गनJको दNखतKीकृत गनJको दNखतKीकृत गनJको दNखतKीकृत गनJको दNखत

भु1ानी �दन बाँक� रकमः सहीः सहीः सहीः

भु1ानी रकमः नामः नामः नामः

�म!तः दजा�ः दजा�ः दजा�ः

�म!तः �म!तः �म!तः

उaेVउaेVउaेVउaेV

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

डोर हा9जर फारामडोर हा9जर फारामडोर हा9जर फारामडोर हा9जर फाराम

वक� चाट� लेबरको Êाला भु1ानीको !ववरण तयार पान� । !नमा�ण काय�मा डोर हा9जरी फाराम एक Gमुख कागजात हो । !नमा�ण काय�मा काया�लयले लगाएको Êामी, कालीगढ सुपरभाइजर आ�द (Work Chart Labor) आ�दको यही कागजातको आधारमा खच� लेbcपनJ  �दा काममा लागाएका Êामीह� गरेका काम तथा काया�मा 

खच� �न गएको !नमा�ण साम�ी आ�द Ç¢ �पले देYखने गरी अ�भलेख राb यो फाराम तजु�मा भएको हो ।

����....संससंंसं....

६

कैfफयतकैfफयतकैfफयतकैfफयतदरदरदरदर

जCा काम जCा काम जCा काम जCा काम 

गरेको �दनगरेको �दनगरेको �दनगरेको �दन खुद पाउने रकमखुद पाउने रकमखुद पाउने रकमखुद पाउने रकमकामदारको fक9समकामदारको fक9समकामदारको fक9समकामदारको fक9सम नामनामनामनाम,,,,थरथरथरथर बाबुको नामबाबुको नामबाबुको नामबाबुको नाम

रकम बुYझ9लनेको रकम बुYझ9लनेको रकम बुYझ9लनेको रकम बुYझ9लनेको 

सहीछापसहीछापसहीछापसहीछाप

काम गरेको काम गरेको काम गरेको काम गरेको ....................................म�हना र गतेम�हना र गतेम�हना र गतेम�हना र गते जCा पाउने जCा पाउने जCा पाउने जCा पाउने 

रकमरकमरकमरकम

............................बापत बापत बापत बापत 

क�ीक�ीक�ीक�ीठेगानाठेगानाठेगानाठेगाना

बैIक खाता बैIक खाता बैIक खाता बैIक खाता 

नं र नामनं र नामनं र नामनं र नाम

म.ले.प.फारम नं: ५११
सािबकको फारम नं: १७३
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फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

१ डोर हा9जर फाराम नं. मा फाराम नं. 9सल9सलेबार �ने गरी राbcपछ� ।

२ नापी fकताब नं. ... र पाना नं... मा आयोजनाको कुन नापी fकताब र पाना नं.मा अ�भलेख रहेको छ सो fकताब नं. र पाना नं. लेbcपछ� ।

३ आयोजनाको नाम मा डोर हा9जर तयार ग	रने आयोजनाको नाम लेbcपछ� ।

४ कामको नाममा आयोजनाको कुन काम हो सो कामको नाम (!ववरण) लेbcपछ� ।

५ आयोजना काया��यन �ने �ान मा आयोजनाको ठेगाना लेbcपछ� ।

६ महल १ मा 9सल9सलेबार �ने गरी �म सIeा नं. लेbcपछ� ।

७ महल २ मा कामदारको fक9सम (जNैः Êामी, सुपरभाइजर, इि[ज!नयर, सहायक, Gा!व�धक, आ�द) लेbcपछ� ।

८ महल ३ मा कामदारको नाम, र थर लेbcपछ� ।

९ महल ४ मा कामदारको वतन ठेगाना लेbcपछ� ।

१० महल ५ मा काम गनJ कामदार (महल ३ मा नाम लेYखएका)को  बुवा (!पता)को नाम लेbcपछ� ।

११ महल ६ मा काम गरेको म�हनाको नाम लेखेर सो म�हनामा काम गरेको �दन आवVकताअनुसार लेbcपछ� ।

१२ महल ७ मा सो म�हनामा जCा काम गरेको �दन लेbcपछ� ।

१३ महल ८ मा G!त�दन कामको दर क!त हो सो लेbcपछ� ।

१४ महल ९ मा जCा पाउने रकम महल ७ र महल ८ को गुणन गरी आउने रकम लेbcपछ� ।

१५ महल १० मा कर क�ी रकम र अ@ क�ी रकम छ भने सो लेbcपछ� ।

१६ महल ११ मा महल ९ को जCा पाउने तलबबाट महल १० को क�ी ग	रने रकम घटाई बाँक� (खुद) रकम लेbcपछ� ।

१७ महल १२ मा भु1ानी पाउने वा रकम बुYझ9लने F!1को हNाOर (सहीछाप) राbcपछ� ।

१८ महल १३मा कामदारको बैIकमा रकम जC�ने भए बैIक खाता नं र बैIकको नाम लेbcपद�छ ।

१९ महल १४ मा कुनै कैfफयत भएमा सो कैfफयत लेbcपछ� ।

२० दै!नक जCा हरफमा दै!नक उपÀ�!तको जोड जCा लेbcपछ� ।

२१ दै!नक हा9जर राbेको सही मा दै!नक हा9जर अ�भलेख राbे F!1ले उ1 Gpेक �दन हNाOर (सही) गनु�पछ� ।

२२ जाँÉे अfफसरको सही मा दै!नक हा9जरी _ेNा (अ�भलेख) जाँच गरी हNाOर (सही) गनु�पछ� ।

२३ म�हना मसाÄमा यस हा9जर फाराम अनुसारको जCा �दनुपनJ रकम, भु1ानी �दन बाँक� रकम, भु1ानी ग	रएको रकम र भु1ानी भएको �म!त लेbcपछ� ।

२४ रकम भु1ानी भएप�छ सो भु1ानी �दने, भु1ानी �दएको GमाYणत गनJ (साOी) र Kीकृत गनJ कम�चारीले नाम, पद र �म!त लेखेर हNाOर गनु�पछ� ।
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आयोजनाको नामः

कामको नामः पाना नंपाना नंपाना नंपाना नं::::

योजना काया��यन �ने �ानः आ�थ� क वष�आ�थ� क वष�आ�थ� क वष�आ�थ� क वष�::::

देYखदेYखदेYखदेYख सCसCसCसC

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

नोटः नोटः नोटः नोटः कzुटर !GZी भएमा क!त पृ: छ सो !ववरण यो महलमा उhेख गनु�पद�छ । डोर हा9जर !नयRण खाता यसै ढाँचामा तयार गनु�पद�छ ।

उaेVउaेVउaेVउaेV

फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

१

२

३ पाना नं. मा यस !नयRण खाताको पाना नं. लेbcपछ� ।

४ आ�थ�क वष�मा चालु आ�थ�क वष� लेbcपछ� । (यसमा जुन आ�थ�क वष�को ला!ग !नयRण खाता तयार ग	रने हो सोही आ�थ�क वष� खुलाउनुपछ� ।)

५ नापी fकताब Gयोग ग	रने आयोजनाको नाम, कामको नाम र योजना काया��यन �ने �ान (ठेगाना) लेbcपछ� ।
६ महल १ मा 9सल9सलेबार �म सIeा नं. लेbcपछ� ।

७ महल २, ३ र ४ मा आÐानी बाँ�धने !ववरण लेbcपछ� । यसमा �मशः fकताब नं., पृ: सIeा क!त देYख क!त सC हो सो लेbcपछ� ।

८ महल ५ मा नापी fकताब !नकासा भएको �दनको �म!त लेbcपछ� ।

९ महल ६ मा !नकासा �ने fकताबको Gयोजन उhेख गनु�पछ� ।

१० महल ७ र ८ मा !नकासा भएको fकताब बुYझ9लने F!1को नाम र हNाOर �मशः राbcपछ� ।

११ महल ९ मा नापी fकताबको उपयोग ग	रएको पृ: सIeा उhेख गनु�पछ� ।

१२ महल १० मा नापी fकताबको उपयोग नग	रएको खाली पृ: सIeा लेbcपछ� ।

१३ महल ११, १२ र १३ मा नापी fकताब फका�एको �म!त, फका�उनेको सही  र फाँटवालाको सही राbcपछ� ।

१४ महल १४ मा कैfफयत भएमा सो कैfफयत लेbcपछ� ।

यस !नयRण fकताबमा नापी fकताब दता� गदा� !बचमा पृ: छुटाई दता� ग	रनु तथा पृ: ÑाÒc �ंदैन , कुनै कारणवश पृ: छुÓ गएमा वा दता� ग	रसकेको  नापी काÓcपरेमा उ�चत कारणा  जनाई GमाYणत गनु�पद�छ ।

नापी fकताबको आधारमा माP भु1ानी �दन अ!नवाय� भएकोले नापी गनJ पदा�धकारी  मा�थ पूण�  9जCेवारी �ने �ँदा कुनै प!न कामका ला!ग नापी fकताब 9लँदा अगा�ड सो काम स}�ी भएको नापीको पाना नं. समेत जनाई  9जCेवारी अÔक खुलाइसकेप�छ माP नापी 

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

नापी fकताब !नयRण खातानापी fकताब !नयRण खातानापी fकताब !नयRण खातानापी fकताब !नयRण खाता

����....सससस....

आÐानीआÐानीआÐानीआÐानी !नकासा!नकासा!नकासा!नकासा उपयोगको À�!त

कैfफयतकैfफयतकैfफयतकैfफयतबुYझ9लनेको सहीबुYझ9लनेको सहीबुYझ9लनेको सहीबुYझ9लनेको सही
पृ: सIeापृ: सIeापृ: सIeापृ: सIeा उपयोग ग	रएको पृ: उपयोग ग	रएको पृ: उपयोग ग	रएको पृ: उपयोग ग	रएको पृ: 

सIeासIeासIeासIeा

खाली पृ: खाली पृ: खाली पृ: खाली पृ: 

सIeासIeासIeासIeा

नापी fकताब जारी भएको अ�भलेख राखी !नयRण सवल बनाउने नापी fकताब !नमा�ण काय� स}�ी एक Gमुख कागजात भएकोले यसको !नयRण ग	रनुपद�छ । नापी fकताब मु�Õत �नासाथ Èोर दाYखला  ग	रनुपनJ तथा बुYझ9लनेले बुझेको तथा फका�एको अ�भलेख अ!नवाय� �पले 

राbcपद�छ । यही उaेV पू!त�को !न�मत यो फाराम तजु�मा भएको हो ।

फाँटबालाको सहीफाँटबालाको सहीफाँटबालाको सहीफाँटबालाको सहीफका�एको �म!तफका�एको �म!तफका�एको �म!तफका�एको �म!त फका�उनेको स�हफका�उनेको स�हफका�उनेको स�हफका�उनेको स�ह
fकताब नंfकताब नंfकताब नंfकताब नं �म!त�म!त�म!त�म!त fकताबको Gयोजनfकताबको Gयोजनfकताबको Gयोजनfकताबको Gयोजन बुYझ9लनेको नामबुYझ9लनेको नामबुYझ9लनेको नामबुYझ9लनेको नाम

म.ले.प.फारम नं: ५१२
सािबकको फाराम नं:  १७२
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खाता पाना नं

देश
उÖादन भएको �म!त र 

मोडल

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७

उaेVउaेVउaेVउaेV

पे�� खाता 

पाना न}र
अव�ध

GतीतपP  खोलेको 

बैकको नाम र ठेगाना

G!ततपP ब´ 

�ने �म!त

�ाद थप 

गरेको �म!त

ब´ भएको 

�म!त

वNु , यR र उपकरण आयात गदा� G!ततपP खोली ख	रद गनु�पनJ �� । यसको अ�भलेख तथा !नयRण गनJ उaेVले यो फाराम तजु�मा ग	रएको छ । 

सIघसIघसIघसIघ/ / / / Gदेश Gदेश Gदेश Gदेश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 
............... ............... ............... ............... मRालय मRालय मRालय मRालय / / / / !वभाग !वभाग !वभाग !वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:
GतीतपP अ�भलेख खाता GतीतपP अ�भलेख खाता GतीतपP अ�भलेख खाता GतीतपP अ�भलेख खाता 

जाँच गनJको 

सही र �म!त

Kीकृत 

गनJको सही 

र �म!त

कैfफयत

समान उÖ×ी भएको

�.सं.

G!ततपP खो9लने 

फम�/आयोजनाको 

नाम

GतीतपP 

न}र

GतीतपP  

�म!त
रकम Gयोजन

म.ले.प.फारम नं: ५१३
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फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

१ यस खाताआयोजनाको G!ततपPको अ�भलेख राbका ला!ग Gयोग गनु�पछ� ।

२ महल १ मा 9सल9सलेबार �म सIeा नं. लेbcपछ� ।

३ महल २ मा G!ततपP जुन फम�, आयोजनाको खो9लएको हो सो आयोजनाको नाम लेbcपछ� ।

४ महल ३ मा G!ततपP न}र उhेख गनु�पछ� ।

५ महल ४ मा G!ततपP खो9लएको �म!त लेbcपछ� ।

६ महल ५ मा G!ततपPको रकम उhेख गनु�पछ� ।

७ महल ६ मा G!ततपPको Gयोजन उhेख गनु�पछ� ।

८ महल ७ मा G!ततपPको अव�ध क!त म�हना वा क!त वष� हो सो लेbcपछ� ।

९ महल ८ मा G!ततपP खोलेको बैIकको नाम र ठेगाना लेbcपछ� । ठेगानामा बैIकको शाखा रहेको �ानको नाम लेbcपछ� ।

१० महल ९ मा G!ततपP ब´ �ने �म!त लेbcपछ� ।

११ महल १० मा G!ततपPको �ाद थप गरेको �म!त भए सो �म!त लेbcपछ� ।

१२ महल ११ मा G!ततपP ब´ भएको �म!त लेbcपछ� ।

१३ महल १२ ठेकेदारको पे�� �दएको पे��को अ�भलेख भएको खाता पाना नं. लेbcपछ� ।

१४ महल १३ मा सामान उÖ!× भएको देशको नाम लेbे

१५ महल १४ मा सामान उÖ!× भएको �म!त र मोडल नं लेbे

१६ महल १५ मा पे�� !ववरण जाँच गनJको हNाOर र �म!त लेbcपछ� ।

१७ महल १६ मा यस G!ततपP !ववरण Kीकृत गनJको हNाOर र �म!त लेbcपछ� ।

१८ महल १७ मा कुनै कैfफयत भएमा सो कैfफयत उhेख गनु�पछ� ।
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काया��म/ आयोजनाको नामः काया��म/ आयोजनाको लागत रकम �ः G!तवेदन नं:

उपभो1ा स�म!त/ सामुदा�यक सं�ा/ गै.स.स.को नामःअनुदान Gा� रकम �ः G!तवेदन �म!तः

स�म!त गठन �म!त जनसहभा!गता रकम �ः G!व�धक मूXाIकनबमो9जमको रकम

सं�ा / स�म!त दता� �म!तः अ@ लागत सहभा!गता �ः यो G!तवेदनको रकमः �

बैIक खाता नØर काया�र� आदेश �म!त अ�घhो अव�धसCको भु1ानी रकम

बैIकको नाम काय�सz] गनु�पनJ �म!त भु1ानी �दन बाँक� रकम

काय� सz] भएको �म!त भु1ानी �म!त

प	रमाण प	रमाण प	रमाण प	रमाण दर दर दर दर जCाजCाजCाजCा प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण दरदरदरदर जCाजCाजCाजCा प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण दरदरदरदर जCाजCाजCाजCा प	रमाणप	रमाणप	रमाणप	रमाण दरदरदरदर जCाजCाजCाजCा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३=७�१० १४ १५=१३*१४ १६

तयार गनJको दNखतः �जु गनJ Gा!व�धकको दNखतः GमाYणत गनJको  दNखतः

नामः नामः नामः

ठेगानाः ठेगानाः ठेगानाः

�म!तः �म!तः �म!तः

जनसहभा!गतामा सzा�दत काय�को G!तवेदनजनसहभा!गतामा सzा�दत काय�को G!तवेदनजनसहभा!गतामा सzा�दत काय�को G!तवेदनजनसहभा!गतामा सzा�दत काय�को G!तवेदन

कैfफयतकैfफयतकैfफयतकैfफयत

सIघ/ Gदेश / �ानीय तह 

............... मRालय / !वभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

9स9स9स9स

....नंननंंनं

जनसहभागीता जनसहभागीता जनसहभागीता जनसहभागीता 

सØ½�त कामको सØ½�त कामको सØ½�त कामको सØ½�त कामको एकाइएकाइएकाइएकाइ

लागत अनुमानबमो9जमको लागत अनुमानबमो9जमको लागत अनुमानबमो9जमको लागत अनुमानबमो9जमको Gा!व�धक मुXाङकन बमो9जमकोGा!व�धक मुXाङकन बमो9जमकोGा!व�धक मुXाङकन बमो9जमकोGा!व�धक मुXाङकन बमो9जमको जनसहभा!गताबाट भएको कामकोजनसहभा!गताबाट भएको कामकोजनसहभा!गताबाट भएको कामकोजनसहभा!गताबाट भएको कामको खुद भु1ानी गनु�पनJ खुद भु1ानी गनु�पनJ खुद भु1ानी गनु�पनJ खुद भु1ानी गनु�पनJ 

म.ले.प.sफारम नं: ५१४
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उaेVउaेVउaेVउaेV

फाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाःफाराम भनJ त	रकाः

१ जनसहभा!गताबाट सtालन भएको आयोजना, योजनामा खच� भएका !ववरणका आधारमा सोधभना�/ भु1ानी Gा� गन� Gयोग �ने !बल हो । 

२

३ महल नं ४ देYख ९सCको !ववरण उhेYखत प	रमाण, दरबमो9जम भनु�पद�छ ।

महल नं १० मा जनसहभा!गताबाट भएको कामको प	रमाण लेbcपद�छ ।

महल नं ११ मा उ1 कामको दर लेbcपद�छ ।

महल नं १२ मा जनसहभा!गताबाट भएको कामको प	रमाण र दरमा आधारमा जCा रकम लेbcपद�छ ।

महल नं १३ मा जनसहभा!गताबाट भएको कामको खुद भु1ानी �ने प	रमाण लेbcपद�छ ।

महल नं १४ मा उ1 कामको दर लेbcपद�छ ।

महल नं १५ मा जनसहभा!गता बाट भएको कामको प	रमाण र दरमा आधारमा जCा रकम लेbcपद�छ ।

महल नं १६ मा केही कैfफयत भए लेbcपद�छ ।

!नमा�ण सामा�ी जNै 9समेZ,   छड, काठ , ढुÙा  आ�द Êाला दO अदO जCा मसल´ सामान जNैः क!प, कलम, मसी, कागज आ�द जनासहभा!गताबाट खच� 2म  सामा�ी Gा!व�धक मूXाकन खच� समीOा 

खच� अ@ !व!वध शीष�कमा राbे ।

जनसहभा!गताबाट सtालन भएको आयोजना/ योजनामा खच� भएका !ववरणका आधारमा सोधभना�/ भु1ानी Gदान  गन� Gयोग �ने G!तवेदन हो ।कुल लागत अनुमानको आधारमा भएको यथाथ� काम र pसमा जन 

सहभा!गताको अंश यfकन गरी उपभो1ा माफ� त भएको कामको अ�भलेखन राbc यस फारामको मूल उदेV हो ।
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खाता पाना नं

धरौटी रा�ने �यि� /सं�थाको नाम धरौटीको �कार

म�ुय स�पक�  �यि� (सं�थाको हकमा) धरौटीको �यनुतम अविध

ठेगाना कारोबार ह&ने बैङ्क खाता नं

पान नं बैङ्कको नाम र ठेगाना

स�पक�  फोन नं रो,काको रकम

इ�मेल रो,काको कारण / �योजन

रो,का अविध

कैिफयत

िफता सरद �याहा ज�मा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

ज�मा

तयार गन;को द�तखतः �मािणत गन;को  द�तखतः

नामः नामः

पदः पदः

िमितः िमितः

उ�े�य

फाराम भन� त�रकाः

१ धरौटीस�ब�धी दािय>य कारोवारको अिभलेख गन; 

२ ठेकेदार तथा अ�य �यि� वा िनकायको �यि�गत धरौटीको अिभलेखको लािग यस धरौटी खाताको �योग गनु�पछ�  ।

३

४ �>येक �यि� वा िनकायको धरौटीको �यि�गत खातालाई खाता पाना नं. १ बाट िसलिसलेबार Dपमा रा�नपुछ�  ।

५ धरौटी �कार मा धरौटीको �योजन खEुने, जफत ह&ने वा नह&ने, काय� स�पादनको लािग वा अ�य �योजनको लािग के हो सो धरौटीको �कार खलुाउनपुछ�  ।

६ धरौटीको �यनुतम अविधमा रािखएको धरौटी यूनतम कित अविधस�म रहने हो सो अविध उEलेख गनु�पछ�  ।

७ कारोबार ह&ने बैङ्क खाता नं. मा धरौटी रािखएको काया�लयको बैङ्क खाता नं. ले�नपुछ�  ।

८ बैङ्कको नाम र ठेगाना मा धरौटी रािखएको बैङ्कको नाम र सो बैङ्कको शाखा रहेको ठेगाना उEलेख गनु�पछ�  ।

९ महल १ मा धरौटी रािखएको िदनको िमित ले�नपुछ�  ।

१० महल २ मा धरौटीको गो�वारा भौचर नं. ले�नपुछ�  ।

११ महल ३ मा धरौटी �ािLको माMयम बैङ्क भौचर वा नगदी रिसद के हो सोको नं. ले�नपुछ�  ।

सNुमा धरौटी कुन �यि� वा िनकायले राखेको (काया�लयमा बझुाएको) हो सो �यि� वा िनकायको नाम, उ� धरौटी रा�ने सं�थाको स�पक�  �यि�, ठेगाना, पान नं., स�पक�  फोन नं. र 
स�पक�  इमेल ठेगाना ले�नपुछ�  ।

सङ्घ/ "देश / �थानीय तह 

............... म'(ालय / िवभाग / कायालय

कायालय कोड नं.:

/यि0गत धरौटी खाता 

धरौटी "ा4 
5 बाँक8िमित

गो�वारा भौचर 
नं

बैङ्क भौचर नं 
/ रसीद नं "योजन / िववरण सङ्केत न

फ;य<ट रकम 5

धरौटीस�ब�धी दािय>य कारोवारको अिभलेख गन; यो फाराम तजु�मा गPरएको हो ।

म.ले.प.फारम नं: ६०१
सािबकको फारम नं:  १७०
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१२ महल ४ मा धरौटीको �योजन उEलेख गनु�पछ�  ।

१३ महल ५ मा धरौटीको सङ्केत नं. उEलेख गनु�पछ�  । ज�तैः बैङ्क Rयार�ेटीको बैङ्क Rयार�ेटी नं. भएको ज�तै गरी काया�लयले धरौटीको सङ्केत नं. रा�न सिक�छ ।

१४ महल ६ मा धरौटी �ाL रकम ले�नपुछ�  ।

१५

१६ महल १० मा �ाL धरौटी रकमबाट फSयTट भएको धरौटी घटाएर बाकँW रहने  रकम ले�नपुछ�  ।

१७ महल ११ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत ले�नपुछ�  ।

१८ ज�मा हरफमा रकमहDको जोड ज�मा ले�नपुछ�  ।

१९ �यि�गत धरौटी खाता तयार गन; तथा �मािणत गन;ले आZनो नाम, पद र िमित लेखेर ह�ता[र गनु�पछ�  ।

महल ७, ८ र ९ मा रािखएको धरौटी फSयTट भएमा  सो िफता� वा सदर�याहा मMये कसरी फSयTट भयो सो \मशः िफता� रकम, सदर �याहा रकम र ज�मा जोड रकम ले�नपुछ�  ।
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आिथक बषः

कैिफयत

िफता 5 सरद �याहा 5 ज�मा 5

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

ज�मा

तयार गन;को द�तखतः �मािणत गन;को  द�तखतः

नामः नामः

ठेगानाः ठेगानाः

िमितः िमितः

उ�े�य

फाराम भन� त�रकाः

१ धरौटीस�ब�धी दािय>य कारोवारको अिभलेख गन; 

२ िविभ�न धरौटीहDको अिभलेखको लािग यस धरौटी खाता �योग गनु�पछ�  ।

३ आिथ�क वष�मा चालु आिथ�क वष� ले�नुपछ�  ।

४ महल १ मा िसलिसलेबार \म सङ्�या नं. ले�नुपछ�  ।

५ महल २ मा धरौटी रा�ने �यि� वा िनकाय(सं�था)को नाम ले�नुपछ�  ।

६ महल ३ मा धरौटी रा�ने �यि� वा िनकायको �यि�गत  धरौटी खाताको पाना नं. ले�नुपछ�  ।

७ महल ४ मा �ाL धरौटी रकम उEलेख गनु�पछ�  ।

८ महल ५,६ र ७ मा \मशः िफता�  रकम, सदर �याहा रकम र ज�मा रकम ले�नुपछ�  ।

९ महल ८ मा फSय^ट ह&न बाकँW रकम ले�नुपछ�  ।

१० महल ९ मा कुनै कैिफयत भए सो कैिफयत ले�नुपछ�  ।

सङ्घ/ "देश / �थानीय तह 

............... म'(ालय / िवभाग / कायालय

कायालय कोड न.ं:

गोDारा धरौटी खाता 

धरौटीस�ब�धी दािय>य कारोवारको एकWकृत अिभलेख गन; यो फारम तजु�मा गPरएको हो । 

धरौटी "ा4 5

फ;यौट

बाँक8
धरौटी राEने /य08 

/स�ंथाको नामF. स.ं खाता पाना नं

म.ले.प.फारम नं. ६०२ 
सािबकको फारम नं:११०
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डेिबट Fेिडट डेिबट Fेिडट
चेक न�बर/िवGुतीय  

कारोवार सङ्केत
बाकँ8 डेिबट Fेिडट

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

उ�े�य

फाराम भन� त�रकाः

१

२ धरौटीको �ािL नगद वा बैङ्क कुन अव�थामा �ाL भएको हो र सो काया�लयमा �ािL भएको अव�थाको िहसाब खाता हो ।

३ धरौटीको नगद तथा बैङ्क िहसाब खाता कुन साल र कुन मिहनाको लािग तयार गPरएको हो सो उEलेख गनु�पछ�  ।

४ बजेट उपशीष�क नं. मा आिथ�क सङ्केत तथा वग`करण अनसुारको बजेट उपशीष�क नं. ले�नपुछ�  ।

५ महल १ मा धरौटीको भौचर राखेको िदनको िमित ले�नपुछ�  ।

६ महल २ मा भौचर नं. उEलेख गनु�पछ�  ।

७ महल ३ मा भौचरमा भएको कारोबारको संि[L िववरण ले�नपुछ�  ।

८ महल ४ मा नगद �ाL भएमा यस डेिबट महलमा ले�नपुछ�  ।

९ महल ५ मा महल ४ को नगद रकम बैङ्क दािखला ह&दँा वा अ�य कारणले तहबील नगद घट्ने भएमा यस महलमा \ेिडट गनु�पछ�  ।

नगद मौIदात बैङ्क मौIदात

.....  साल ..... मिहना

धरौटीको बैङ्क वा नगद कारोवारको अव�था िनय�aण गन� यो फारम तजु�मा गPरएको हो ।

कैिफयत

िविवध

यो मिहनाको ज�मा

गत मिहनास�मको ज�मा

हालस�मको ज�मा

िमित भौचर न.ं िववरण

धरौटीको बैङ्क वा नगद कारोवारको अव�था िनय�aण गन� यो फारम तजु�मा गPरएको हो । धरौटी बैङ्क वा नगद कारोवारको अव�था िनय�aण गन� ।

सङ्घ/ "देश / �थानीय तह 

............... म'(ालय / िवभाग / कायालय

कायालय कोड न.ं:

धरौटीको बैङ्क नगदी िकताब /िहसाब खाता

म.ले.प.फारम न.ं ६०३ 
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१० महल ६ मा बैङ्कमा रकम ज�मा ह&न आएमा यस डेिबट महलमा ले�नपुछ�  ।

११ महल ७ मा बैङ्कमा ज�मा भएको रकम घट्ने ि\याकलाप वा कारोबार गरेमा यस \ेिडट महलमा चढाउनपुछ�  ।

१२ महल ८ मा बैङ्कमा नगद ज�मा भएमा वा बैङ्कमाफ� त कुनै भ�ुानी भएमा उ� कारोबारको चेक नं. वा बैङ्क िवcतुीय dा�सफर नं. ले�नपुछ�  ।

१३ महल ९ मा बैङ्क मौeदातको डेिबट र \ेिडट महलको खदु ज�मा रकम ले�नपुछ�  ।

१४

१५ महल १२ मा िववरणहD अcाविधक गन; \ममा कुनै िमितको िववरणमा केही कैिफयत ले�नपुरेमा यस महललाई �योग गनु�पछ�  ।

१६ यो मिहनाको ज�मा हरफमा यस मिहनाको स�बि�धत महलहDमा रहेको ज�मा जोड रकम ले�नपुछ�  ।

१७ गत मिहनास�मको ज�मा हरफमा गत मिहनास�मको स�बि�धत महलहDको ज�मा जोड रकम यहा ँसानु�पछ�  / ले�नपुछ�  ।

१८ हालस�मको ज�मा हरफमा यस मिहनाको ज�मा रकम र गत मिहनास�मको ज�मा रकम जोडेर ले�नपुछ�  ।

महल १० र महल ११ मा िविवध शीष�कमा \मशः डेिबट र \ेिडट गन�को लािग �योग गनु�पछ�  । यसमा नगद वा बैङ्क मौeदात महलमा डेिबट भएमा 
यस िविवध महलमा \ेिडट गनु�पछ�  र नगद वा बैङ्क महलमा \ेिडट भएमा यस िविवध महलमा डेिबट गनु�पछ�  ।
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काया�लय कोड नं: िमितः

F.स.ं आ.व.
ठेकेदार, 
/यि0 वा 

स�ंथाको नाम

बैक Lयार'ेटीको 
"कार

ठेMका 
स�झौता 

/पे�क8 रकम*

बैङ्क 
जमानत 

(Lयार'ेटी) 
न�बर

Lयार'ेटी 
रकम

बैङ्क Lयार'ेटी 
जारी गन� बैङ्कको 

नाम  ठेगाना

Lयार'ेटी 
जारी िमित

Lयार'ेटी समा4 
हRने िमित

�याद थप 
गरकेो िमित

�याद थप पिछ 
�याद समा4 हRने 

िमित

�याद समा4 नहRदँै 
बैङ्क Lयार'ेटीको 

फुकुवा िमित

फाँटबालाको
 सही

कैिफयत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

नोटः यी खाता performance gurantee, advance payment guranteeका लागी यसै ढाँचामा फरक फरक खाता तयार गन&पछ)  ।

तयार गन;ः �वीकृत गन;ः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

उ�े�य

फाराम भन� त�रकाः

१

२

३ काया�लयले साव�जिनक खPरद ऐन तथा िनयमावलीको gयव�था अनDुप खPरद तथा िनमा�ण काय� गराउदँा ठेकेदारबाट काय� स�झौता अवधी स�मको लागी बैङ्क �>यभूित िलनपुन; ह&�छ । 

४ ठे,का पhा खPरद काय� शDु भएपिछ वा नभइ� बैङ्क जमानत पa (बैङ्क Rयार�ेटी) �ाL भएमा >यसमा भएका हरके बदुा िसलिसलेवार भनु� पद�छ । 

५ बैङ्क �>यभूित जनु काया�लयको लािग जारी गPरएको हो सो काया�लयको सङ्केत नं. ले�नपुछ�  ।

* ठे,का  काय� स�पादन जमानत performance gurantee, पे�कW रकम Advance payment का लागी उEलेख गनु�पन;छ ।साथै यी खाता performance gurantee, advance payment guranteeका लागी यसै ढाचँामा 
फरक फरक खाता तयार गनु�पछ�  ।

स�झैता तथा ि\याकलापको काय��वयन गदा�  �ाL भएका मोिवलाइ�जेशन  गणु�तर िनय�aण सिुनिzत गन�। स�झैता शत�को  पालना परी[ण र काय� समापनको आ{ासन गन�

सङ्घ/ "देश / �थानीय तह 

............... म'(ालय / िवभाग / कायालय

कायालय कोड न.ं:

बैक "Yयाभूित (Bank Guarantee) अिभलेख खाता

बैङ्क जमानतको अिभलेख रा�ने स�झौता तथा ि\याकलापको काया��वयन गदा�  �ाL भएका �>याभूितहD (Guarantee) को अिभलेख रा�ने िनय�aण सिुनिzत गन�। सं�झैता शत�को  पालना परी[ण र काय� समापनको आ{ासन गन� । 
Performance gurantee, advance payment guranteeका लािग यसै ढाचँामा फरक फरक खाता तयार गनु�पछ�  ।

म.ले.प.फारम नं: ६०४
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६ महल १ मा िसलिसलेबार \म सङ्�या नं. ले�नपुछ�  ।

७ महल २ मा कुन आिथ�क वष� हो सो ले�नपुछ�  ।

८ महल ३ मा बैङ्क �>याभूित िदने ठेकेदार वा फम�को नाम ले�नपुछ�  ।

९ महल ४ मा बैङ्क Rयार�ेटी (बैङ्क �>यभूित) को �कार के हो सो खुलाउनपुछ�  । यसमा �कारमा मोिबलाइजेसन, परफरमे�स, िबड आिद  पद�छन् ।

१० महल ५ मा ठे,का स�झौता वा पे�कW रकम कित हो सो उEलेख गनु�पछ�  ।

११ महल ६ मा बैङ्क Rयार�ेटीको न�बर ले�नपुछ�  ।

१२ महल ७ मा बैङ्क Rयार�ेटीको रकम ले�नपुछ�  ।

१३ महल ८ मा बैङ्क Rयार�ेटी जारी गन; बैकको नाम र ठेगाना उEलेख गनु�पछ�  ।

१४ महल ९ मा Rयार�ेटी जारी भएको िमित ले�नपुछ�  ।

१५ महल १० मा Rयार�ेट॥ समाL ह&ने िमित ले�नपुछ�  ।

१६ महल ११ मा �याद थप गरकेो भए सो �याद थप भएको िमित ले�नपुछ�  ।

१७ महल १२ मा �याद थप पिछ उ� Rयार�ेटीको �याद समाL ह&ने अि�तम िमित ले�नपुछ�  ।

१८ महल १३ मा �याद समाL नह&दँ ैबैङ्क Rयार�ेटी फुकुवा भएको भए सो िमित ले�नपुछ�  ।

१९ महल १४ मा बैङ्क Rयार�ेटीको अिभलेख तथा बैङ्क Rयार�ेटी जाचँ गन; फांटवालाको ह�ता[र रा�नपुछ�  ।

२० महल १५ मा कुनै कैिफयत भए सो ले�नपुछ�  ।

२१ यस बैङ्क Rयार�ेटीको अिभलेख खाता तयार गन;  र �वीकृत गन; कम�चारीको नाम, पद र िमित लेखेर ह�ता[र गनु�पछ�  ।
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खाता पाना नं

धरौटी रािखने �यि� /सं�थाको नाम धरौटीको �कार

म�ुय स�पक�  �यि� (सं�थाको हकमा) धरौटीको �यूनतम अविध

ठेगाना कारोबार ह&ने बैङ्क खाता नं

पान नं बैङ्कको नाम र ठेगाना

स�पक�  फोन नं

इ�मेल

कैिफयत

िफता "ा4 5 खच 5 ज�मा 5

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

ज�मा

तयार गन;को द�तखतः �मािणत गन;को  द�तखतः

नामः नामः

पदः पदः

िमितः िमितः

उ�े�य

धरौटी रािखएको 5

फ;य<ट

बाकँ8

सरकारी िनकायले अ�य िनकायमा राखेको धरौटी ज�तै धारा, टेिलफोन,सरकारी म�ुा आिदमा रािखने धरौटीको अिभलेख रा�ने 

िमित गोDारा भौचर नं
बैङ्क भौचर नं 

/ रिसद नं "योजन / िववरण सङ्केत न

सङ्घ/ "देश / �थानीय तह 

............... म'(ालय / िवभाग / कायालय

कायालय कोड नं.:

सरकारी िनकायले अ'य िनकायमा राखेको धरौटी खाता 

म.ले.प.फारम नं: ६०५

229



फाराम भन; तPरकाः

१ सरकारी िनकायले अ�य िनकायमा रखोको धरौटी ज�तै धारा, टेिलफोन,सरकारी म�ुा लगायतमा रािखने धरौटीको अिभलेख रा�ने 
२

३ �>यके िनकायको धरौटीको �यि�गत खातालाई खाता पाना नं. १ बाट िसलिसलेबार Dपमा रा�नपुछ�  ।

४ धरौटी �कार मा धरौटीको �योजन खEुने, जफत ह&ने वा नह&ने, काय� स�पादनको लािग वा अ�य �योजनको लािग के हो सो धरौटीको �कार खलुाउनपुछ�  ।

५ धरौटीको �यनुतम अविधमा रािखएको धरौटी �यूनतम कित अविधस�म रहने हो सो अविध उEलेख गनु�पछ�  ।

६ कारोबार ह&ने बैङ्क खाता नं. मा धरौटी रािखएको काया�लयको बैङ्क खाता नं. ले�नपुछ�  ।

७ बैङ्कको नाम र ठेगाना मा धरौटी रािखएको बैङ्कको नाम र सो बैङ्कको शाखा रहकेो ठेगाना उEलेख गनु�पछ�  ।

८ महल १ मा धरौटी रािखएको िदनको िमित ले�नपुछ�  ।

९ महल २ मा धरौटीको गो{ारा भौचर नं. ले�नपुछ�  ।

१० महल ३ मा धरौटी �ािLको माMयम बैङ्क भौचर वा नगदी रिसद के हो सोको नं. ले�नपुछ�  ।

११ महल ४ मा धरौटीको �योजन उEलेख गनु�पछ�  ।

१२ महल ५ मा धरौटीको सङ्केत नं. उEलेख गनु�पछ�  । ज�तैः बैङ्क Rयार�ेटीको बैङ्क Rयार�ेटी नं. भएको ज�तै गरी काया�लयले धरौटीको सङ्केत नं. रा�न सिक�छ ।

१३ महल ६ मा धरौटी रािखएको रकम ले�नपुछ�  ।
१४

१५ महल १० मा �ाL धरौटी रकमबाट फSयTट भएको धरौटी घटाएर बाकँW रहने  रकम ले�नपुछ�  ।

१६ महल ११ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत ले�नपुछ�  ।

१७ ज�मा हरफमा रकमहDको जोड ज�मा ले�नपुछ�  ।

१८ �यि�गत धरौटी खाता तयार गन; तथा �मािणत गन;ले आZनो नाम, पद र िमित लेखेर ह�ता[र गनु�पछ�  ।

सNुमा धरौटी कुन �यि� वा िनकायमा राखेको (काया�लयमा बझुाएको) हो सो िनकायको नाम, उ� धरौटी रा�ने सं�थाको स�पक�  ठेगाना, पान नं., स�पक�  फोन नं. र स�पक�  इमेल ठेगाना 
ले�नपुछ�  ।

महल ७, ८ र ९ मा रािखएको धरौटी फSयTट भएमा  सो िफता� वा सदर�याहा मMय ेकसरी फSयTट भयो सो \मशः िफता� रकम, सदर �याहा रकम र ज�मा जोड रकम ले�नपुछ�  ।
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आिथक वषः

कैिफयत

िफता "ा4 5 खच 5 ज�मा 5

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

ज�मा

तयार गन;को द�तखतः �मािणत गन;को  द�तखतः

नामः नामः

ठेगानाः ठेगानाः

िमितः िमितः

उ�े�य

फाराम भन� त�रकाः

१ सरकारले िविभ�न धरौटीहD रखेको अिभलेखको लािग यस धरौटी खाता �योग गनु�पछ�  ।

२ आिथ�क वष�मा चाल ुआिथ�क वष� ले�नपुछ�  ।

३ महल १ मा िसलिसलेबार \म सङ्�या नं. ले�नपुछ�  ।

४ महल २ मा धरौटी रा�ने �यि� वा िनकाय(सं�था)को नाम ले�नपुछ�  ।

५ महल ३ मा धरौटी रा�ने �यि� वा िनकायको �यि�गत  धरौटी खाताको पाना नं. ले�नपुछ�  ।

६ महल ४ मा �ाL धरौटी रकम उEलेख गनु�पछ�  ।

महल ५ मा �ाL धरौटीको �योजन उEलेख गनु�पछ�  ।

७ महल ६,७ र ८ मा \मशः िफता�  रकम, सदर �याहा रकम र ज�मा रकम ले�नपुछ�  ।

८ महल ९ मा फSय^ट ह&न बाकँW रकम ले�नपुछ�  ।

९ महल १० मा कुनै कैिफयत भए सो कैिफयत ले�नपुछ�  ।

सरकारी िनकायले अ�य िनकायमा रखेको धरौटी ज�तै धारा, टेिलफोन,सरकारी म�ुा लगायतमा रािखने धरौटीको गो�वारा अिभलेख रा�ने । साथै यसै फारमको ढाचँा 
नेपाल सरकारले राखेको धरौटीको �ितवेन समेत तयार गन� ।

बाँक8

सङ्घ/ "देश / �थानीय तह 

............... म'(ालय / िवभाग / कायालय

कायालय कोड नं.:

सरकारी िनकायले अ'य िनकायमा राखेको धरौटीको गो�वारा खाता 

F. सं.
धरौटी रािखएको 
सं�थाको नाम खाता पाना नं धरौटी रािखएको 5

फ;य<टधरौटीको 
"योजन

म.ले.प.फारम नं. ६०६ 
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१. आ�दानी

क. गत मिहना/ आ.व.को धरौटी मौeदात .............................................

ख. चाल ुमिहना/ आ.व.को �ाL भएको धरौटी .............................................

ज�मा .............................................

२. खच

क. चाल ुमिहना/ आ.व.को िफता� भएको धरौटी .............................................

ख. चाल ु मिहना/ आ.व.को सदर �याहा भएको धरौटी  .............................................

ज�मा .............................................

३. fे�ताअनुसारको बाँक8 (१-२)

क. नगद .............................................

ख. बैङ्क .............................................

ज�मा .............................................

४. बैङ्कअनुसारको धरौटी मौIदात .................

५. फरक (३-४) .................

६. फरक पनाको कारण

तयार गन;को द�तखतः �मािणत गन;को  द�तखतः

नामः नामः

पदः पदः

िमितः िमितः

नोटः सरकारले रा�ने धरौटीका लागी यही ढाँचामा �ितबेदन गनु�पद�छ ।

उ�े�य

सङ्घ/ "देश / �थानीय तह 

............... म'(ालय / िवभाग / कायालय

कायालय कोड नं.:

धरौटीको िवhीय  िबवरण

२०........ साल .......... महीना (मािसक / बािष�क)

काया�लयमा �ाL भइ�  रहेको धरौटी  रकमको आ�दानी तथा सदर�याहा भइ�  बाकँW धरौटीको  ि�थित देखाउने यो मा�केवारी तथा िव�ीय 
िबवरणको  फारम हो ।

म.ले.प.फारम न:ं ६०७    
सािबकको फारम न:ं१९, १९४    
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फाराम भन� त�रकाः

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१० सरकार�ारा रािखएको धरौटीको आिथ�क िववरण तयार गदा� आ�दनी ख�डमा धरौटी िफता� िववरण रा�ने तथा खच� ख�डमा 
धरौटी रािखएको िववरण रा�ने ।  आव�यक भएमा बैङ्कसगँको िववरण सगँ िभडान गन; ।

बैङ्कअनसुारको धरौटी मौeदात मा धरौटी रकम �े�तामा जे भएपिन बैङ्क मौeदात फरक ह&न स,ने भएकोले धरौटीको ज�मा 
बैङ्क उEलेख गनु�पछ�  ।

फरक हरफमा �े�ताको ज�मा बाकँW रकमबाट बैङ्क मौeदात ज�मा रकम घटाउदँा आउने रकम ले�नपुछ�  । यस फरक हरफमा 
शू�य रकम आउनपुछ� , यिद कुनै रकम भएमा सो को कारण ६ नं महलमा खलुासा गनु�पछ�  ।

यस धरौटीको िव�ीय िववरण तयार गन; तथा �मािणत गन; कम�चारीले आZनो नाम, पद र िमित लेखेर ह�ता[र गनु�पछ�  ।

�े�ताअनसुारको बाकँW हरफ िभa नगद र बैङ्क दईु हरफ ह&�छन् । यस मिहना वा यस वष�को ज�मा �ािL भएको रकमबाट यस 
मिहना वा यस वष�को ज�मा खच� धरौटी रकम घटाएर बाकँW रहने नगद तथा बैङ्क बाकँW रकम स�बि�धत �थानमा ले�नपुछ�  ।

चाल ु मिहना/ आ.व.को सदर �याहा भएको धरौटी  मा यस मिहना वा यस वष�मा जफत भई सदर �याहा भएको ज�मा रकम 
ले�नपुछ�  ।

चाल ुमिहना/ आ.व.को िफता� भएको धरौटी मा यस मिहना वा यस वष�मा िफता� भएका ज�मा धरौटी रकम उEलेख गनु�पछ�  ।

चाल ुमिहना/ आ.व.को ज�मा भएको धरौटी मा यस मिहना वा यस वष�मा �ाL भएको (�ािL धरौटी) रकम उEलेख गनु�पछ�  ।

गत मिहना/ आ.व.को धरौटी मौeदात मा अिघEलो मिहना वा अिघEलो आय वष�स�मको धरौटी रकम (अEया रकम) ले�नपुछ�  ।

धरौटीको िव�ीय िववरण �>येक मिहनाको लािग तयार गनु�पछ�  । िव�ीय िववरणको अविध �ाय एक वष�को ह&�छ ।
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काया�लय कोड नं: आ.व.

F.स.ं आ.व. स�ंथाको नाम
Lयार'ेटीको िदनुको 

कारण
Lयार'ेटी िदने 
सरकारको तह

Lयार'ेटीको 
"कार

Lयार'ेटी 
न�बर

Lयार'ेटी 
रकम

Lयार'ेटी जारी 
गन� बैङ्क वा 

स�ंथा

Lयार'ेटी जारी 
िमित

Lयार'ेटी समा4 
हRने िमित

�याद थप 
गरकेो िमित

�याद थप पिछ �याद 
समा4 हRने िमित

फाटँबालाको 
सही

कैिफयत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५

तयार गन;ः �वीकृत गन;ः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

सङ्घ/ "देश / �थानीय तह 

............... म'(ालय / िवभाग / कायालय

कायालय कोड नं.:

सरकारiारा िदइएको "Yयाभूितको अिभलेख खाता

म.ले.प.फारम नं: ६०८
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उ�े�य

फाराम भन� त�रकाः

सरकार�ारा रािखएको �>याभिुत लगायतका िवषयको गो{ारा अिभलेख खाता हो । (ज�तैः बायसुेवा िनयमलाइ� हवाइ�  जहाज िक�न सरकार जमानत ब�दछ )

१ सरकारले आव�यकताअनDुप कुनै िनिzत काय�का वा स�झौता अविधस�मको लागी बैङ्क लगायत अ�य �>यभूित िदन ुन; ह&�छ । 

२ महल १ मा िसलिसलेबार \म सं�या नं. ले�नपुछ�  ।

३ महल २ मा लागू ह&ने आिथ�क वष� ले�नपुछ�  ।

४ महल ३ मा बैङ्क �>याभूित �ाL गन; सं�था, िनकाय वा काया�लयको नाम ले�नपुछ�  ।

५ महल ४ मा Rयार�ेटी ( �>याभिुत) िदनकुो कारण ले�न ुपद�छ ।

६ महल ५ मा Rयार�ेटी िदने िनण�य गरकेो सरकारको कुन िनकायको कुन तहको िनण�यबाट भएको हो सो ले�नपुछ�  ।

७ महल ६ मा Rयार�ेटी ( �>याभूित) को �कार के हो सो खलुाउनपुछ�  । 

८ महल ७ मा बैङ्क Rयार�ेटीको न�बर ले�नपुछ�  ।

९ महल ८ मा Rयार�ेटी रकम कित हो सो उEलेख गनु�पछ�  ।

१० महल ९ मा बैङ्क Rयार�ेटी जारी गन; हकमा बैङ्कको नाम र ठेगाना उEलेख गनु�पछ�  ।

११ महल १० मा Rयार�ेटी जारी भएको िमित ले�नपुछ�  ।

१२ महल ११ मा Rया�टी समाL ह&ने िमित ले�नपुछ�  ।Rयार�ेटीको अविध ले�नपुछ�  । यसमा कित मिहना वा कित वष� समेत ले�नपुछ�  ।

१३ महल १२ मा �याद थप गरकेो भए सो �याद थप भएको िमित ले�नपुछ�  ।

१४ महल १३ मा �याद थप पिछ उ� Rयार�ेटीको �याद समाL ह&ने अि�तम िमित ले�नपुछ�  ।

१५ महल १४ मा बैङ्क Rयार�ेटीको अिभलेख तथा बैङ्क Rयार�ेटी जाचँ गन; फाटंवालाको ह�ता[र रा�नपुछ�  ।

१६ महल १५ मा कुनै कैिफयत भए सो ले�नपुछ�  ।

१७ यस बैङ्क Rयार�ेटीको अिभलेख खाता तयार गन;  र �वीकृत गन; कम�चारीको नाम, पद र िमित लेखेर ह�ता[र गनु�पछ�  ।

सरकार�ारा िदइएको �>याभिुत लगायतका िवषयको गो{ारा अिभलेख रा�ने  ।
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ऋण सङ्केत न ं............. (ऋण �दायक स�ंथाको) खाता पाना नं

ऋण सङ्केत नं. ................(आ�त�रक �योजन)

ऋण �दायक सं�थाको नाम

ऋण �दायक सं�थाको िकिसमः ि प!ीय /बह&प!ीय /अ�य

स(झौता रकमः  ................. (स(झौता म,ुामा)

स(झौता म,ुाः

स�झौता म�ुामा नपेाली �पैयामा

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

अ,या ………….. …………..

ज�मा …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

नपेाल सरकार

सङ्घ/ �देश / �थानीय तह 

............... म45ालय / िवभाग / काया:लय

काया:लय कोड न.ं:

आ4त>रक/वैदेिशक ऋण �ाि? खाता

�ा? िमितको िविनमय 
दर (नपेाली 

म�ुा/कारोवार म�ुा)

�ा? रकम 
(नपेाली �पैया)

हाल स�म �ा? रकम
कैिफयत

�ा? िमित 
(Disbursement 

date)
िववरण

�ा? सङ्केत 
न ं/ भौचर नं

कारोवार 
म�ुाको नाम

�ा? रकम 
(कारोवार म�ुा)

आयोजना
�ा? रकम 

(स�झौता म�ुा)

म.ले.प.फारम नं: ७०१
सािबकको फारम नं:५८, ५९, ७५, ७६
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उPेQय

फाराम भनR त>रकाः

१ ऋणको 8यि9गत ऋण नं. अनसुारको अिभलेख खाताको लािग यस अिभलेख खाताको �योग गनु<पछ<  । यो फारम आ�त�रक तथा वैदेिशक दवुैमा लािग �योग गन< सिकने छ ।

२

३ महल १ मा ऋण �ाD भएको िमित उGलेख गनु<पछ<  ।

४

५ महल ८ र ९ मा हाल स(म �ाD ऋण रकम Iमशः स(झौता म,ुामा र नेपाली Jिपयामँा उGलेख गनु<पछ<  । यसमा �Lयेक करोबारको जोड ज(मा ग�र�छ ।

६ महल १० मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत उGलेख गन<पछ<  । 

महल २, ३, ४, ५, ६ र ७ मा Iमशः �ाD/िनकासाको सङ्केत नं., िववरण, ऋण िनकासा भएको म,ुाको नाम, िनकासा भएको वैदेिशक म,ुामा रकम, ऋण बैङ्क ज(मा भएको िमितको िविनमय दर र ऋण िनकासा 
भएको िनकासा रकम नेपाली म,ुामा उGलेख गनु<पछ<  ।

यसमा सJुमा ऋण नं., ऋण �दायक सं�थाको नाम, ऋण �दायक सं�थाको ऋण नं., ऋणको �कार  (आ�त�रक/वैदेिशक), ऋण दािखला भएको बैङ्कको नाम र बैङ्कको खाता नं. खलुाउनपुछ<  ।

आ�त�रक  तथा वैदेिशक ऋणलाइ< ऋण स(झौताअनसुार खातामा चढाउने, अविध यिकन गनR, िबिनमय दरको �योग गरी नेपाली Jिपयामँा दाियLव गणना गनR र सो को बाकँSलाइ< अGया गरी िनय�Tण गनR उदेUयले यो फारामको तजु<मा 
ग�रएको हो । आ�त�रक ऋण खाताका लािग यसै ढाचँा �योग गनु<पद<छ ।
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नेपाल सरकार

सङ्घ/ �देश / �थानीय तह 

............... म45ालय / िवभाग / काया:लय

काया:लय कोड न.ं:

आ4त>रक/वैदेिशक ऋण भुTानी खाता

ऋण सङ्केत न ं............. (ऋण �दायक स�ंथाको)

ऋण सङ्केत नं. ................(आ�त�रक �योजन)

ऋण �दायक सं�थाको नाम

ऋण �दायक सं�थाको िकिसमः ि प!ीय /बह&प!ीय /अ�य

स(झौता म,ुाः

भुTानी रकम (स�झौता मु�ा) भुTानी रकम (कारोवार मु�ा) भुTानी रकम (नेपाली मु�ा) हालस�मको भुTानी रकम (स�झौता मु�ा) हालस�मको भुTानी रकम (नेपाली मु�ा)

साँवा Vयाज
�ितबXता 

शु,क
अ4य साँवा Vयाज

�ितबXता 
शु,क

अ4य 
(ज>रवाना 

आदी..)
साँवा Vयाज

�ितबXता 
शु,क

अ4य साँवा Vयाज
�ितबXता 

शु,क
अ4य साँवा Vयाज

�ितबXता 
शु,क

अ4य

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६

अ,या ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

ज�मा

उPेQय

फाराम भनR त>रकाः

१ ऋणको 8यि9गत ऋण नं. अनुसारको अिभलेख खाताको लािग यस अिभलेख खाताको �योग गनु<पछ<  ।

२

३ महल १ मा ऋण भु9ानी भएको िमित उGलेख गनु<पछ<  ।

४ महल २ र ३ मा सङ्केत नं वा भौचर नं लेVनुपद<छ र िववरण लेVनुपद<छ ।

५ महल ४, ५, ६ र ७ मा Iमशः स(झौता म,ुामा सावँा, Wयाज, शुGक तथा अ�य िववरण  उGलेख गनु<पछ<  । अ�य िववरणमा ज�रवाना लगायत अ�यT नपरकेो कुराहXको भु9ानी रकम लेVनुपनRछ । अ�य महलमा लेिखएको भु9ानी �योजन एवं सोको पुY्याइ<लाइ< कैिफयत महलमा उGलेख गनु<पनRछ ।

६ महल नं ८ मा कारोवार म,ुाको नाम लेVनु पद<छ  ज�तै SDR, USD आदी

७ महल ९, १०, ११ र १२ मा Iमशः स(झौता म,ुामा सावँा, Wयाज, शुGक तथा अ�य िववरण  उGलेख गनु<पछ<  ।

८ महल नं १३ मा भु9ानी िमितको कारोवार म,ुाको िविनमय दर लेVनु पद<छ । भु9ानीका समयमा ख�रद िविनमय दर लेVनुपद<छ ।

९ महल १४, १५, १६ र १७ मा Iमशः नेपाली म,ुामा सावँा, Wयाज, शुGक तथा अ�य िववरण  उGलेख गनु<पछ<  ।

१० महल १८,१९, २०, र २१ मा Iमशः स(झौता म,ुामा सावँा, Wयाज, शुGक तथा अ�यको हालस(मको भु9ानी रकम उGलेख गनु<पछ<  ।

११ महल २२,२३, २४, र २५ मा Iमशः नेपाली म,ुामा सावँा, Wयाज, शुGक तथा अ�यको हालस(मको भु9ानी रकम उGलेख गनु<पछ<  ।

१२ महल २६ मा केही कैिफयत भए लेVनुपद<छ ।

भुTानी िमितको 
िविनमय दर 
(कारोवार 

मु�ा/नेपाली मु�ा)

कैिफयत

यसमा सुJमा ऋण नं., ऋण �दायक सं�थाको नाम, ऋण �दायक सं�थाको ऋण नं., ऋणको �कार  (आ�त�रक/वैदिेशक), ऋण दािखला भएको बैङ्कको नाम र बैङ्कको खाता नं. 
खुलाउनुपछ<  ।

भुTानी िमित 
(Payment 

date)

सङ्केत न ं/ 
भौचर नं

िववरण
कारोवार 

मु�ाको नाम

ऋण भु9ानीको अिभलेख राVनु । आ�त�रक / वैदिेशक ऋणलाइ< ऋण स(झैताअनुसार खातामा चढाउने, अवधी यिकन गनR, िबिनमय दरको �योगले नेपाली Jिपयामँा दाियLव गणना गनR र सो को बाकँSलाइ< अGया गरी िनय�Tण गनR उदUेयले यो फारामको तजु<मा ग�रएको हो । 

म.ले.प.फारम न:ं ७०२
सािबकको फारम न:ं५८, ५९, ७५, ७६
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खाता पाना नं

ऋण सङ्केत न ं............. (ऋण �दायक स�ंथाको) ऋण �भावकारी ह&ने िमितः किमटमे�ट शुGकः ला_ने/नला_ने

ऋण सङ्केत नं. ................(आ�त�रक �योजन) ऋण �ाD ह&न ब�द ह&ने िमितः किमटमे�ट शुGकको दरः

ऋण �दायक सं�थाको नामः सावँा भ9ुानी िमितः क) पिहलो िक�ता  .......... किमटमे�ट शुGक ला_न सJु ह&ने िमितः

ऋण �दायक सं�थाको िकिसमः ि प!ीय /बह&प!ीय /अ�य                           ख) अि�तम िक�ता  ......... ऋणको �योजनः

स(झौता मु,ाः सावँा भ9ुानी ह&ने िदनहJः   .......... ऋण �योग गनR सं�थाः

कारोवार मु,ाः Wयाज भ9ुानी ह&ने िदनहJः   .......... स(झौता िमितको िविनमय दरः

स(झौता मु,ामा

स(झौता रकमः सJु थप घट ज(मा aेस अविधः

Wयाजदरः               क) aेस अविध  ..........

                          ख) aेस अविधपिछ  .........

स(झौता िमितः ज(मा िक�ता सङ्Vया

(स(झौता मु,ामा)

ऋण िलएको भुTानी ग>रएको रकम

आयोजना / काय:\म रकम िक�ता नं साँवा Vयाज �ितबXता शु,क अ4य

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२=५c७ १३ १४ १५

ज(मा

नेपाल सरकार

सङ्घ/ �देश / �थानीय तह 

............... म45ालय / िवभाग / काया:लय

काया:लय कोड न.ं:

ऋण अिभलेख खाता

भौचर नं समायोजन ितन: बाँक] ऋणिववरण चढाउनेको सही
�मािणत 

गनRको सही
कैिफयतिमित

म.ले.प.फारम न:ं ७०३
सािबकको फारम न:ं ७५
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ऋण भुTानी तािलका  (स�झौता मु�ा)

िक�ता रकम Wयाज रकम

सावँा Wयाज

१ २ ३ ४ ५

उPेQय

फाराम भनR त>रकाः

१ यस फारममा मािथGलो खdडले ऋणको िववरण िदने, िबचको खdडले खाताको िववरण िदने र अ�तमा ऋणको भ9ुानी तािलका रािखएको छ ।

२ नेपाल सरकारको �Lयेक एउटा आ�त�रक/वैदेिशक ऋणको लािग एउटा खाता राVनपुछ<  ।

३ िसलिसलेबार ह&ने गरी ऋणको अिभलेख खाता पाना नं.  राVनपुछ<  । खाता पाना नं. १ बाट शुX गरी िसलिसलेबार राVनपुछ<  ।

४ यसमा ऋणको तोिकएका िव�ततृ िववरणहX उGलेख गनु<पछ<  ।

५ महल १ मा ऋण िलएको िमित लेVनपुछ<  । 

६ महल २, ३ मा भौचर नं लेVनपुछ<  र सो भौचरको िववरण लेVने ।

७ महल ४ मा ऋण �योग ह&ने काय<Iम, अयोजनाको िववरण लेVनपुद<छ । महल नं ५ मा ज(मा ऋण रकम लेVनपुद<छ ।

८ महल ६ मा ऋणको कित िक�तामा उ9 ऋण बझुाउने हो सो लेVनपुछ<  । ज�तैः ऋण ५० िक�तामा बझुाउने भए सबै ५० िक�ताको िववरण र कित औ ँिक�ताको िववरण हो सो सबै लेVनपुछ<  ।

९ महल ७, ८ ९ र १० मा िक�ता रकममा ह&ने सावँा, Wयाज रकम,  �ितबgता शुGक तथा अ�य रकम हX तथा सो को  ज(मा रकम लेVनपुछ<  ।

१०  महल ११ मा सामायोजन ह&ने ज(मा रकम लेVनपुछ<  ।

११ महल १२ मा ऋण िलएको बाट सावँा भ9ुान ग�र बाकँS रहेको बाकँS ऋण लेVनपुद<छ ।

१२ महल १३ मा चढाउनेको सही र महल १४ मा �मािणत गनRको सिह गनु<पद<छ ।

१३ महल १५ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत खलुाउनपुछ<  ।

१४ भ9ुानी तािलकामा तोिकएबमोिजमको तािलका गणना गरी िववरण भनु<पद<छ ।

यस फारमले �Lयेक ऋण नं. अनसुारको ऋणको भ9ुानी िक�ता, सावँा र Wयाज रकमको कुन कुन िमितमा भ9ुानी गनु<पनR हो सो िबवरण उपलWध गराउने उhेUयले तयार ग�रएको छ । 

भ9ुानी गनु<पनR  
िमित

ऋण रकम िक�ता नं
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 ऋण रकम (स�झौता म�ुा)
यस अविधको 

�ाि? भुTानी

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९=६+७-/+८ १० ११=९*१० १२

कैिफयत
ऋण �योग गनR 
काया:लयको नाम

……. स�मको

ऋण रकम 
(d)

ऋण सङ्केत नं.
ऋणदाता स�झौता म�ुा

िविनमय दर 
(नेपाली म�ुा/स�झौता म�ुा)

शु� मौeदात समायोजन अि4तम 
मौeदात

नेपाल सरकार

सङ्घ/ �देश / �थानीय तह 

............... म45ालय / िवभाग / काया:लय

काया:लय कोड नं.:

ऋण �वाहको अिभलखे

म.ले.प.फारम नं: ७०४
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उPेQय

फाराम भनR त>रकाः

१ आ�त�रक/वैदेिशक ऋण �ाD भए पiात उ9 ऋण अ�य िनकायहXलाइ<  ऋण �वाह (Loan disbursement)को अिभलेख राVन यस ऋण �वाह िववरण फाराममा राVनपुछ<  ।  
२ महल १ मा ऋणको स(झौता नं. लेVनपुछ<  ।
३ महल २ मा ऋण �दान गनR स�ंथाको नाम लेVनपुछ<  ।
४ महल ३ मा ऋण �योग गनR काया<लयको नाम लेVनपुछ<  । यसमा ऋण के�,ीय िनकायले िलएको ह&�छ तर ऋणको �योग खच< गनR अ�य िनकायले गद<छन् ।
५ महल ४ मा ऋण �ाD गरेको म,ुा कुन हो सो लेVनपुछ<  ।
६

७ महल १० मा िवदेशी म,ुाको िविनमय दर उGलेख गनु<पछ<  ।
८ महल ११ मा �वाह भएको ऋण रकम नेपाली म,ुामा लेVनपुछ<  ।
९ महल १२ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत उGलेख गनु<पछ<  । 

ऋण स(झैताअनसुार �ाD ग�रएको रकम कुन काया<लय तथा आयोजनाको लािग �योग ग�रएको हो सो को िबवरण उपलWध गराउने फारम हो । आ�त�रक/वैदेिशक ऋण �ाD भए पiात उ9 ऋण अ�य िनकायहXलाइ<  ऋण �वाह (Loan 
disbursement)को अिभलेख राVन यस ऋण �वाह िववरण फाराममा राVनपुछ<  ।

महल ५ देिख ९ स(म Iमशः सJु ऋण रकम, यस अविधको थप रकम (ऋण �ािD), यस अविधको घट रकम (ऋण भ9ुानी), अि�तम मौwदात ऋण (महल ६+७c/+८), ऋणमा समायोजन र समायोजन पिछको अि�तम मौwदात 
रकम उGलेख गनु<पछ<  ।
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कुल �वीकृत ऋण 
िसमा

हाल स�म �ा? 
ऋण रकम

हाल स�म 
भुTानी रकम

समायोजन स�झौता म�ुा ने d स�झौता म�ुा ने d

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०=६-७+-८ ११=१०*९ १२=५-६ १३=९*१२

ज�माः

नोटः यस ैढाँचामा अ�त�रक ऋणको गो�वारा �ितवेदन गनु#पद#छ ।

नेपाल सरकार

सङ्घ/ �देश / �थानीय तह 

............... म45ालय / िवभाग / काया:लय

काया:लय कोड नं.:

आ4त>रक/वैदेिशक ऋण गो�वारा �ितवेदन

ऋण सीमा अनुसार िलन वाँक] 
ऋण रकमऋण संकेत 

नं.
ऋणदाता

स�झौता 
म�ुा

िविनमय दर
(नेपाली 

म�ुा/स�झौता म�ुा)

ितन: वाँक] ऋण रकमस�झौता म�ुामाऋण 
अिभलेख 
खाता नं

म.ले.प.फारम नं: ७०५
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उPेQय

फाराम भनR त>रकाः

१ सरकारको ऋणको एकSकृत ऋणको अव�थाको लािग यस �ितवेदन फाराम �योग गनु<पछ<  । 

२ यसमा चालु आिथ<क वष< तथा तयार ग�रएको मिहना लेVनपुछ<  । 

३ महल १ र २ मा Iमशः नेपाल सरकारको ऋण नं. र ऋण अिभलेख खाता नं. लेVनपुछ<  ।

४ महल ३ मा ऋण �दायक स�ंथाको नाम लेVनपुछ<  ।

५ महल ४ मा ऋणको स(झौता मु,ाको नाम लेVनपुछ<  ।

६ महल ५, ६, ७ मा स(झौता मु,ामा कुल �वीकृत ऋणको िसमा, हाल स(म �ाD रकमर हाल स(म भ9ुानीको िववरण लेVने

७ महल ८ मा कुनै समायोजन भए सो लैखनपुद<छ ।

८ महल ९ मा �ितवेदन िमितको िविनमय दर उGलेख गनR ।

९ महल १०, ११ मा ितन< बाकँS ऋण उGलेिखत महलहX जोड घटाउ गरी लेVनपुद<छ ।

१० महल १२, १३ मा सीमा अनसुारको ऋण सीमा उGलेख गनु<पद<छ, यसले नेपाल साव<जिनक !ेT लेखामानले तोकेको ��तुितलाइ< अनपुालन गद<छ ।

नेपाल सरकारको आ�त�रक तथा वैदेिशक ऋणको एकSकृत �ितवेदनको लािग यस फाराम तयार ग�रएको हो ।
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आिथ<क वष<ः..........................

कैिफयत

ऋण रकम
सो मgये 

साँवा
िड�काउ4ट 

रकम
ऋण रकम

सो मgये 
साँवा

िड�काउiट 
रकम

ऋण रकम
सो मgये 

साँवा
िड�काउiट 

रकम
ऋण रकम

सो मgये साँवा
िड�काउiट 

रकम
ऋण 
रकम सो मgये साँवा

िड�काउiट 
रकम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१

उPेQय

फाराम भनR त>रकाः

१ यस खातामा zेजरी िबGस तथा ऋण खातामा  सरकारले जारी गरकेा zेजरी िबGसहXको अिभलेख राVनपुछ<  । यसले Rollover को Track गन< सिक�छ ।यसलाइ< आिथ<क वष<अनसुार आविधक गद� जानपुछ<  ।

२ महल १, २, ३, ४ र ५ मा जारी गरकेो zेजरी िबल नं वा अविध ज�तै Tc30, Tc90 आदी., zेजरी िबलको 8यहोरा (िववरण), zेजरी िबल िन�कासन ग�रएको िमित, zेजरी िबलको अविध र भ9ुानी िदनपुनR अि�तम िमित लेVनपुछ<  । 

३ महल ६, ७ र ८ मा zेजरी िबGसको सJु मौwदात (ऋण,Wयाज र िड�काउ�ट) रकम उGलेख गनु<पछ<  ।  Intrest based T bills मा ऋण रकम नै साँवा ह&�छ, र िड�काउ�ट शू�य ह&�छ ।

४ महल ९, १० र ११ मा यस आ.वमा नयँा िन�कासन भएको  रकम ऋण , Wयाज रकम र िड�काउ�ट  उGलेख गनु<पछ<  । 

५ महल १२, १३ र १४ मा यस आ.व.मा भ9ुानी भएको रकम (ऋण रकम), Wयाज रकम र िड�काउ�ट रकम उGलेख गनु<पछ<  ।

६ महल १५, १६ र १७ मा कुनै समायोजन भएमा zेजरी िबलको समायोजन रकम (ऋण रकम), Wयाज रकम र िड�काउ�ट रकम उGलेख गनु<पछ<  ।

७ महल १८, १९ र २० मा zेजरी िबलको अि�तम मौwदात रकम Iमश ऋण, Wयाज र िड�काउ�ट रकम लेVने

८ महल २१ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत खलुाउनपुछ<  । 

नेपाल सरकार

सघं/ �देश / �थानीय तह 

............... म45ालय / िवभाग / काया:लय

काया:लय कोड नं.:

jेजरी िबलस�ब4धी ऋण खाता

zेजरी िबGसको मा�यमबाट �ाD ऋण रकमको िव�ततृ अिभलेख राVने उhेUयले यस फाराम तयार ग�रएको हो ।

यस आिथ:क वष:मा नयाँ िनlकासन समायोजनशुd मौeदात यस आिथ:क वष:मा भुTानी ऋणको अि4तम मौeदात
jेजरी 
िबल न.

िववरण
िनlकासन 

िमित
अविध/िक

िसम
भुTानी 

िदनुपनR िमित

म.ले.प.फारम न:ं ७०६
सािबकको फारम न:ं ३७
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आिथ<क वष<ः ……….. 

यस आिथ:क वष:को

नया ँिनlकासन सावँा भTुानी Vयाज भTुानी

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२=७+८c९+c११ १३

िवकास ऋणपT (Development Bond)

Sub total

राि�zय ऋणपT (National Bond)

Subtotal

ज(मा

उPेQय

फाराम भनR त>रकाः 

१ यसमा सरकारी ऋणपTहXको अिभलेख राVनपुछ<  । यस खातालाइ<  �Lयेक आिथ<क वष<अनसुार अ�याविधक गद� लैजानपुछ<  ।

२ सरकारी ऋणपTको अविधको आधारमा ऋणपTहXको अिभलेख राVनपुछ<  ।

३ महल १ मा Iम सङ्Vया लेVनपुछ<  ।

४ महल २ मा जारी ग�रएको ऋणपTको िकिसम लेVनपुद<छ ज�तै िवकास ऋणपT, राषिzय ऋण पT आदी. लेVनपुछ<  ।

५ महल ३ मा जारी ग�रएको सरकारी ऋणपTको न.ं लेVनपुछ<  ।

सरकारको ऋणपTको िव�ततृ अिभलेख राVने उhेUयले यस फाराम तयार ग�रएको हो  ।

नेपाल सरकार

सङ्घ/ �दशे / �थानीय तह 

............... म45ालय / िवभाग / काया:लय

काया:लय कोड नं.:

सरकारी ऋणप5को खाता

ऋणको शुd 
मौeदात

ऋणको अि4तम मौeदात कैिफयतिस नं ऋण सङ्केत नं िनlकासन िमित ऋण भTुानी 
गनR िमित

Vयाजदर समायोजनऋणप5को 
िकिसम

म.ले.प.फारम नं: ७०७
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६ महल ४ र ५ मा ऋणपT िन�कासन िमित र च9ुा ह&ने िमित लेVनपुछ<  ।

७ महल ६ मा ऋणपTको Wयाजदर र प�रवत<न भएको Wयाजदर लेVनपुछ<  ।

८ महल ७ मा ऋणपTको शXु जारी ग�रएको मौwदात  लेVनपुछ<  । 

९ महल ८, ९ र १० मा यस अिथ<क वष< नयँा िन�कासन, सावँा भ9ुानी र Wयाज भ9ुानीको िववरण लेVनपुद<छ ।

१० महल ११ मा कुनै समायोजन भए सो लेVनपुद<छ ।

११ महल १२ मा कायम भएको अि�तक मौwदात लेVनपुद<छ ।

१२ महल ९ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत खलुाउनपुछ<  ।
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ऋण िलए/िदएको सरकारको सङ्केत खाता पाना नं

ऋण िलए/िदएको सरकारको नाम आिथ<क बष<ः.............

देिख स�म िलएको िदएको िलएको िदएको िलएको िदएको

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४

ज�मा

उPेQय

फारम भनR त>रकाः

१

२ यस खाताको अिभलेख राVदा िसलिसलेबार खाता पाना नं. राVनपुछ<  ।
३ यसमा खाता रािखएको चाल ुआिथ<क वष< लेVनपुछ<  र ऋण िलए /िदएको  सरकारको नाम र सङ्केत नं. लेVनपुछ<  ।
४ महल १ र २ मा ऋणको कारोबार भएको िमित र सोको भौचर नं. उGलेख गनु<पछ<  ।
५ महल ३ र ४ मा Iमशः ऋणको 8यहोरा (िववरण) र ऋणको सङ्केत नं. लेVनपुछ<  ।
६ महल ५ र ६ मा ऋणको Wयाज दर र सोको �कार उGलेख गनु<पछ<  ।
७

८ ज(मा हरफमा रकमहXको जोड ज(मा रकम लेVनपुछ<  ।

नेपाल सरकार

सङ्घ/ �देश / �थानीय तह 

............... म45ालय / िवभाग / काया:लय

काया:लय कोड नं.:

अ4तरसरकारी ऋण खाता

नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारले अ�य �देश सरकार वा एक �देश सरकारले अक� �देश सरकारलाई वा �थानीय सरकार (नेपाल िभTका सबै �कारका सङ्घीय, �देश र �थानीय सरकार)को अ�तर सरकारी ऋणको 
ह�ता�तरणलाई यसै फाराममा रहेर अिभलेख राVनपुछ<  । यस खातालाइ<  �Lयेक आिथ<क वष<अनसुार अ�याविधक गद� लैजानपुछ<  ।

महल ७ देिख १४ स(ममा ऋणको अविध (कुन िमित देिख कुन िमित स(म), कायम भएको ऋण (ऋण िलएको वा िदएको), ऋण िफता<  भ9ुानी भएको (ऋण िलएको वा िदएको) र बाकँS ऋण (ऋण िलएको वा िदएको  लेVनपुछ<  ।

�कार

अविध ऋण कायम िफता: बाँक]

एक सरकारले अक� तहको सरकारलाइ<  ऋण िददँा रािखने खाता हो । अ�तरसरकार बीचको सापटीस(ब�धी रकम काया<लयगत/िनकायगत  चढाउने र यस िकिसमको सापटी काया<लयको आ�नै र  ह�ता�त�रत सापटी भए सो समेतको िववरण 
�ितवेदन गनR उदेUयले यो फारामको तजु<मा ग�रएको हो ।

िमित भौचर नं ऋणको िववरण
ऋण सङ्केत 

नं Vयाज दर

म.ले.प.फारम नं: ७०८
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२०........ साल .......... महीनाको 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

उPेQय

फाराम भनR त>रकाः

१ दीघ<कालीन दाियLवको अिभलेख गन<का लािग यस फाराम तयार गनु<पछ<  । यस खातालाइ< �Lयेक आिथ<क वष<अनसुार अ�याविधक गद� लैजानपुछ<  ।
२ यो फाराम िवषयगत भएकाले Financial theory अनXुप गणना भएका रकम िहसाब गरी Present Value महलमा राVनपुद<छ ।
३ Discount rate नेपाल रा�z वैङ्क, त�याङ्क िबभागबाट तय गरबेमोिजम रहने छ । 
४ महल १, २, ३ र ४ मा दाियLवको कारोबारको सङ्केत नं., कारोबारको िमित, �कार र िववरण लेVनपुछ<  ।
५ महल ५, ६ र ७ मा कायम भएको दाियLवको सङ्केत नं.,  दाियLवको रकम र दाियLव भ9ुान ह&ने िमित लेVनपुछ<  ।
६

७ महल ११ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत लेVनपुछ<  ।

सङ्घ/ �देश / �थानीय तह 

............... म45ालय / िवभाग / काया:लय

काया:लय कोड नं.:

दीघ:कालीन दाियmवको िववरण

महल ८, ९ र १० मा �े�तामा कायम भएको र भिव�यमा ितनु<पनR दाियLव रकम, Financial theory अनसुार सो भिव�यमा ितनR रकमलाई आजको िदनमा Gयाउन ग�रने Discount rate र 
वत<मान समयमा �े�तामा रािखने आजको (Present value) मूGय लेVनपुछ<  ।

दाियmव कायम 
भएको िमित

दाियmव भुTान 
हnने िमित

o�ेतामा कायम रकम 
� िड�काउ4ट रटे %

वत:मान मू,य 
(Present Value) कैिफयत

भिव�यमा िसज<ना ह&न स�ने सरकारी दाियLवलाइ< �ितवेदन गन< ज�तै, सामािजक सरु!ा भ�ा, पे�सन आिदका लागी यो फारम तजु<मा ग�रएको हो ।

कारोबार 
सङ्केत नं िमित

दाियmवको 
�कार िववरण सङ्केत नं

म.ले.प.फारम नं: ७०९
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खाता पाना नं

लगानी ग�रएको �नकाय/सं�ा कोड नं. ऋण नं मुल स�झौता �म�त अव�ध ..............दे$ख ..............................स%

लगानी ग�रएको �नकाय/सं�ा लगानी प�रयोजना 'ेस अव�ध

सं�ाको (कार दातृ �नकायको नाम (बैदे-शक /ोत भएमा) 2ाज दर

�ापना स345 ऐन दातृ �नकायको ऋण नं./ अनुदान नं. 7क8ा सं9ा

स:45त म;ालय ऋण लगानी गन< अव�ध (�त7क8ा रकम

कुल लगानी ग�रने रकम भु=ानीको अ>राल

�नमा?ण अव�धको @ाज दर (IDC) भु=ानी शुD Eने �म�त

दे$खदे$खदे$खदे$ख स%स%स%स% ज%ा Fदनज%ा Fदनज%ा Fदनज%ा Fदन 2ाज रकम2ाज रकम2ाज रकम2ाज रकम साँवा रकमसाँवा रकमसाँवा रकमसाँवा रकम
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उVेWउVेWउVेWउVेW

(योजन(योजन(योजन(योजन////फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ ऋण लगानीको एकमुZ अ�भलेख दै�नक Dपमा यस खातामा रा[\पछ? । यो खाता सालवसाली Dपमा छु_ा_ै  नरा$ख बEवष?काला�ग एउटै खाता रा[\पछ? । 
मा�थcो खdमा ऋण लगानी ग�रएको �नकाय स3नधी �ववरण, लगानीस35ी �ववरण र भु=ानीस35ी �ववरण ले[\पद?छ ।

२ आ�थg क वष?को शुDमा अ�घcो आ�थg क वष?को अ>मा कायम रहेको ऋण रकमलाइ? -ज%ेवारी सानु?पछ? ।
३ महल १ मा -सल-सलेबार kम सं9ा नं. ले[\पछ? ।
४ महल २ मा सहायक स�झौता न3र ले[\पछ? ।
५ महल ३ मा सहायक स�झौता �म�त ले[\पछ? ।
६ महल ४ मा कारोवार भएको गोlारा भौचरको �म�त ले[\पछ? ।
७ महल ५ कारोवार भएको गोlारा भौचरको न3र ले[\पछ? ।
८ महल ६ मा ऋण लगानीको ला�ग खच? लेखेको ब.उ.-श.नं. ले[\पछ? ।
९ महल ७ मा ऋण लगानीस35ी कारोवारको @होरा ले[\पछ? ।

१० महल ८ मा ऋण लगानीको nोत आ>�रक र महल ९ मा दातृ �नकायको /ोतको लगानी रकम छुoाइ? ले[\पछ? । महल १० मा महल ८ र ९ को जोड ले[\पछ? ।
११ महल ११ मा साँवा 7फता? रकम ले[\पछ?, महल १२ मा 2ाज (ाp रकम ले[\पछ? र महल १३ मा  ऋण लगानी, साँवा 7फता? (ाpी बाहेक अq कारणले ऋण रकममा भएको थप घट रकम ले[\पछ? ।
१२ महल १४ मा ऋण लगानी भु=ानीस35ी कारोवार भएको महल नं ११, १२ र १३ को जोड रकम ले[\पछ? ।
१३ महल १५ मा ऋण लगानीस35ी कारोवार भएको अव�धस% कायम भएको ऋण लगानी रकम ले[\पछ? । 
१४ महल नं १६, १७ र १८ मा  भाका नाघेको अव�ध �ववरण र महल नं १९ र २०मा रकम ले[\पछ? ।
१५ महल २१, २२, २३ मा यस खातामा चढाउने, पेस गन< तथा (मा$णत गन< कम?चारीको �म�त लेखेर ह8ाsर गनु?पछ? ।
१६ महल २४ मा कुनै कै7फयत भएमा ले[े ।

ऋण लगानीको 2�=गत खाता रा[े (योजनले तजु?मा ग�रएको हो । ऋण लगानीको एकमुZ अ�भलेख दै�नक Dपमा यस खातामा रा[\पछ? । यो खाता सालवसाली Dपमा छु_ा_ै  नरा$ख बEवष?काला�ग एउटै खाता रा[\पछ?  ।

बबबब....उउउउ....-श-श-श-श....नंननंंनं....
कारोवारको कारोवारको कारोवारको कारोवारको 

@होरा@होरा@होरा@होरा

अव�धस% अव�धस% अव�धस% अव�धस% 

कायम ऋण Dकायम ऋण Dकायम ऋण Dकायम ऋण D....

ऋण लगानीऋण लगानीऋण लगानीऋण लगानी

साँवा 7फता? (ाp Dसाँवा 7फता? (ाp Dसाँवा 7फता? (ाp Dसाँवा 7फता? (ाp D....
2ाज 2ाज 2ाज 2ाज 

tttt

समायोजन समायोजन समायोजन समायोजन 

DDDD....

कै7फयकै7फयकै7फयकै7फय

तततत
आ>�रक nोत आ>�रक nोत आ>�रक nोत आ>�रक nोत 

DDDD....

बैदे-शक nोत बैदे-शक nोत बैदे-शक nोत बैदे-शक nोत 

DDDD....
ज%ा Dज%ा Dज%ा Dज%ा D.... ज%ा Dज%ा Dज%ा Dज%ा D....

संघसंघसंघसंघ/ / / / (देश (देश (देश (देश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... म;ालय म;ालय म;ालय म;ालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

ऋण लगानीको �नकायगत खाताऋण लगानीको �नकायगत खाताऋण लगानीको �नकायगत खाताऋण लगानीको �नकायगत खाता

ऋण भू=ानीस35ी �ववरणऋण भू=ानीस35ी �ववरणऋण भू=ानीस35ी �ववरणऋण भू=ानीस35ी �ववरण

सहायक सहायक सहायक सहायक 

स�झौता स�झौता स�झौता स�झौता 

�म�त�म�त�म�त�म�त

द8खतद8खतद8खतद8खत

सहायक सहायक सहायक सहायक 

स�झौता नंस�झौता नंस�झौता नंस�झौता नं
भौचर �म�तभौचर �म�तभौचर �म�तभौचर �म�त

रकमरकमरकमरकम

भु=ानीभु=ानीभु=ानीभु=ानी

चढाउनेचढाउनेचढाउनेचढाउने पेस गन<पेस गन<पेस गन<पेस गन< सदर गन<सदर गन<सदर गन<सदर गन<

अव�घअव�घअव�घअव�घ

भाका नाघेको �ववरणभाका नाघेको �ववरणभाका नाघेको �ववरणभाका नाघेको �ववरण

ऋण लगानी ग�रएको �नकाय स345 �ववरणऋण लगानी ग�रएको �नकाय स345 �ववरणऋण लगानी ग�रएको �नकाय स345 �ववरणऋण लगानी ग�रएको �नकाय स345 �ववरण ऋण लगानी स345 �ववरणऋण लगानी स345 �ववरणऋण लगानी स345 �ववरणऋण लगानी स345 �ववरण

kkkk....संससंंसं....
गोlारा गोlारा गोlारा गोlारा 

भौचर नंभौचर नंभौचर नंभौचर नं....
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लगानी ग�रएको �नकायलगानी ग�रएको �नकायलगानी ग�रएको �नकायलगानी ग�रएको �नकाय////सं�ासं�ासं�ासं�ा खाता पाना नं

लगानी प�रयोजनालगानी प�रयोजनालगानी प�रयोजनालगानी प�रयोजना FडTwाट खाता नं

स:45त म;ालयस:45त म;ालयस:45त म;ालयस:45त म;ालय सेयर xा�मy (�तशत

सं�ाको (कारसं�ाको (कारसं�ाको (कारसं�ाको (कार सेयर (कार

सं�ाको काय?sेzसं�ाको काय?sेzसं�ाको काय?sेzसं�ाको काय?sेz (�त 7क{ा अं7कत मू|ः(�त 7क{ा अं7कत मू|ः(�त 7क{ा अं7कत मू|ः(�त 7क{ा अं7कत मू|ः

ऐनऐनऐनऐन कुल लगानी ग�रने रकमकुल लगानी ग�रने रकमकुल लगानी ग�रने रकमकुल लगानी ग�रने रकम

सा�वक संशो�धत % (�तशत

अ�धकृत पुँजीअ�धकृत पुँजीअ�धकृत पुँजीअ�धकृत पुँजी .............. ........... ........... ........... ...........

चु=ा पुँजीचु=ा पुँजीचु=ा पुँजीचु=ा पुँजी ............. ........... ........... ........... ...........

(कार(कार(कार(कार सेयर 7क{ा स~9ासेयर 7क{ा स~9ासेयर 7क{ा स~9ासेयर 7क{ा स~9ा

साधारणसाधारणसाधारणसाधारण, , , , 

हक(दहक(दहक(दहक(द, , , , �वk� �वk� �वk� �वk� 

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

सेयर सेयर सेयर सेयर 

(माण पz (माण पz (माण पz (माण पz 

नंननंंनं

दे$खदे$खदे$खदे$ख स%स%स%स%
ज%ा ज%ा ज%ा ज%ा 

स~9ास~9ास~9ास~9ा
लगानीलगानीलगानीलगानी समायोजनसमायोजनसमायोजनसमायोजन ज%ाज%ाज%ाज%ा आ�थg क वष?आ�थg क वष?आ�थg क वष?आ�थg क वष?

घो�षत घो�षत घो�षत घो�षत 

(�तशत(�तशत(�तशत(�तशत
रकमरकमरकमरकम (ाp रकम(ाp रकम(ाp रकम(ाp रकम

(ाp Eन (ाp Eन (ाp Eन (ाp Eन 

वाँक� रकमवाँक� रकमवाँक� रकमवाँक� रकम
चढाउनेचढाउनेचढाउनेचढाउने पेस गन<पेस गन<पेस गन<पेस गन< सदर गन<सदर गन<सदर गन<सदर गन<

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३
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फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ सेयर लगानी ग�रएको �नकायगत अ�भलेखका ला�ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।

२ यसमा लगानी ग�रएको �नकाय/सं�ाको नाम, सं�ाको (कार (पूण? xा�मy, अध? xा�मy), सं�ाको काय?sेz, सं�ा �ापनास35ी ऐन (�वकास ऐन, सं�ान ऐन) र सं�ाको अ�धकृत पुँजी उcेख गनु?पछ? ।

३ महल १ र २ मा kमशः लगानीको �नण?य भएको �म�त र वा8�वक लगानी ग�रएको �म�त ले[\पछ? । 

४ महल ३ र ४ मा सेयर लगानी ग�रएको kमशः लगानीको बजेट उपशीष?क र लगानीको /ोत ले[\पछ? ।

५ महल ५ मा लगानी ग�रएको गोxारा भौचर नं ले[\पछ? ।

६ महल ६ गोxारा भौचरको �ववरण ले[\पछ? ।

७ महल ७ मा  सेयरको (कार ज8ै साधारण सेयर, हक (द सेयर के हो सो ले[\पछ? ।

८ महल ८,९, १० र ११ मा  महल ८मा सेयर (माणपz नं ले[े र महल ८ र ९ मा लगानी ग�रएको सेयर 7क{ा क�त दे$ख क�त नं. स% हो र ज%ा 7क{ा स~9ा नं. ले[\पछ? । महल ११मा ज%ा सेयर स~9ा क�त हो सो ले[\पछ? ।

९ महल १२ मा ज%ा लगानी ग�रएको रकम ले[े 

१० महल १३ मा कुनै समायोजन भएकमा भौचरमा �ववरण लेखी यस महलमा ले[\पछ? ।

११ महल १४ मा लगानी रकम र समायोजन प�छ कायम भएको रकम ले[\पछ? ।

१२ महल १५, १६, १७ मा kमशः लगानी बाट (�तफल लाभांश धोषणा ग�रएको आ�थgक वष?, लाभांश धो�षत (�तशत र रकम ले[\पछ? ।

१३ महल १८, १९मा kमशः लगानी बाट (�तफल लाभांश धोषणा ग�रएको रकम (ाp ग�रएको र (ाp Eन बाँक� ले[\पछ? ।

१४ महल २०, २१ र २२ मा चढाउने, पेस गन< र सदर गन< kमशः सFह गनु?पद?छ ।

१५ महल २३मा कुनै कै7फयत भए ले[\पद?छ ।

�नकायको सेयर लगानी तथा सोसँग स345त लगानी, लाभांश लगायतका जानकारी तथा लगानीस35ी उ�चत �नण?य गन< 

लाभांशलाभांशलाभांशलाभांश

कै7फयतकै7फयतकै7फयतकै7फयत

द8खतद8खतद8खतद8खत

स~घस~घस~घस~घ/ / / / (देश (देश (देश (देश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... म;ालय म;ालय म;ालय म;ालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

सेयर लगानी �नकायगत खातासेयर लगानी �नकायगत खातासेयर लगानी �नकायगत खातासेयर लगानी �नकायगत खाता

 लगानी रकम ने लगानी रकम ने लगानी रकम ने लगानी रकम ने....t माt माt माt मा

�नण?य �म�त�नण?य �म�त�नण?य �म�त�नण?य �म�त लगानी �म�तलगानी �म�तलगानी �म�तलगानी �म�त
बजेट उपशीष?क बजेट उपशीष?क बजेट उपशीष?क बजेट उपशीष?क 

नंननंंनं....
/ोत/ोत/ोत/ोत

गोxारा गोxारा गोxारा गोxारा 

भौचर नंभौचर नंभौचर नंभौचर नं....
�ववरण�ववरण�ववरण�ववरण
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खाता पाना नंखाता पाना नंखाता पाना नंखाता पाना नं

लगानी ग�रएको �नकायलगानी ग�रएको �नकायलगानी ग�रएको �नकायलगानी ग�रएको �नकाय////सं�ासं�ासं�ासं�ा लगानी प�रयोजनालगानी प�रयोजनालगानी प�रयोजनालगानी प�रयोजना

सं�ाको (कारसं�ाको (कारसं�ाको (कारसं�ाको (कार �व{ीय उपकरणको नाम �व{ीय उपकरणको नाम �व{ीय उपकरणको नाम �व{ीय उपकरणको नाम 

लगानी स345 अq �ववरणलगानी स345 अq �ववरणलगानी स345 अq �ववरणलगानी स345 अq �ववरण उपकरणको अव�धउपकरणको अव�धउपकरणको अव�धउपकरणको अव�ध

सं�ाको काय? sेzसं�ाको काय? sेzसं�ाको काय? sेzसं�ाको काय? sेz (�तफल(�तफल(�तफल(�तफल/ / / / 2ाज दर2ाज दर2ाज दर2ाज दर

'ेस अव�ध'ेस अव�ध'ेस अव�ध'ेस अव�ध

दे$खदे$खदे$खदे$ख स%स%स%स% ज%ा स~9ाज%ा स~9ाज%ा स~9ाज%ा स~9ा
डे�बट डे�बट डे�बट डे�बट ((((लगानी लगानी लगानी लगानी 

////समायोजन समायोजन समायोजन समायोजन ))))

kेFडट kेFडट kेFडट kेFडट ((((�बk��बk��बk��बk�/ / / / 

समायोजन समायोजन समायोजन समायोजन ))))
ज%ाज%ाज%ाज%ा गणना अव�धगणना अव�धगणना अव�धगणना अव�ध रकमरकमरकमरकम �म�त�म�त�म�त�म�त आधारआधारआधारआधार

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६

तयार गन< तयार गन< तयार गन< तयार गन< : T : T : T : T …………………………………………………….... xीकृत गन<ःxीकृत गन<ःxीकृत गन<ःxीकृत गन<ःT T T T …………………………………………………………………………

ह8ाsरः ह8ाsरः ह8ाsरः ह8ाsरः T T T T …………………………………………........ ह8ाsरःह8ाsरःह8ाsरःह8ाsरःT T T T ……………………………………………………………………………………

दजा?ःदजा?ःदजा?ःदजा?ःT T T T ……………………………………………………………… दजा?ःदजा?ःदजा?ःदजा?ःT T T T …………………………………………………………………………………………………………

�म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T …………………………………………………….... �म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T ……………………………………………………………………………………....

उVेWउVेWउVेWउVेW

�नकायले लगानी गरेको �व�{य उपकरण तथा सोसँग स345त  जानकारी तथा लगानीस35ी उ�चत अ�भलेख तथा 2व�ापन गन< ।

पून?मू|ाङकनकोपून?मू|ाङकनकोपून?मू|ाङकनकोपून?मू|ाङकनको

कै7फयतकै7फयतकै7फयतकै7फयत

स~घस~घस~घस~घ/ / / / (देश (देश (देश (देश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... म;ालय म;ालय म;ालय म;ालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

�व{ीय उपकरणमा लगानीको अ�भलेख खाता�व{ीय उपकरणमा लगानीको अ�भलेख खाता�व{ीय उपकरणमा लगानीको अ�भलेख खाता�व{ीय उपकरणमा लगानीको अ�भलेख खाता

(�त 7क{ा दर(�त 7क{ा दर(�त 7क{ा दर(�त 7क{ा दर

 लगानी रकम ने लगानी रकम ने लगानी रकम ने लगानी रकम ने....t माt माt माt मा (�तफल(�तफल(�तफल(�तफल

�नण?य �म�त�नण?य �म�त�नण?य �म�त�नण?य �म�त
लगानी लगानी लगानी लगानी 

�म�त�म�त�म�त�म�त

लगानीको �व�ध लगानीको �व�ध लगानीको �व�ध लगानीको �व�ध 

((((सोझै भु=ानी सोझै भु=ानी सोझै भु=ानी सोझै भु=ानी 

समेतसमेतसमेतसमेत))))

आ�थg क आ�थg क आ�थg क आ�थg क 

स~केतस~केतस~केतस~केत

�व{ीय उपकरणको स~9ा�व{ीय उपकरणको स~9ा�व{ीय उपकरणको स~9ा�व{ीय उपकरणको स~9ा
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फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ काया?लयले �व{ीय उपकरण (Financial Instruments) मा लगानी गरेको खdमा यस अ�भलेख खाता रा[\पछ? ।

२ यसमा -सल-सलेबार अ�भलेख खाता पाना नं. ले[\पछ? ।

३ सुDमा लगानी ग�रएको �नकाय/सं�ाको नाम, सं�ाको (कार र लगानी स35ी अq �ववरण रा[\पछ? ।

४ लगानी स35ी उपकरणको नाम, �म�त तथा अव�धको प�न �ववरण रा[\पछ? । यसमा लगानी प�रयोजनाको नाम, �व{ीय उपकरणको नाम, उपकरणको अव�ध, (�तफल वा 2ाज दर र 'ेस अव�ध  रा[\पछ? । 

५ महल १ र २ मा kमशः लगानीको �नण?य भएको �म�त र वा8�वक लगानी ग�रएको �म�त ले[\पछ? । 

६ महल ३ र ४ मा �व{ीय उपकरणमा लगानी ग�रएको kमशः लगानीको �व�ध र लगानीको आ�थgक स~केत नं. ले[\पछ? ।

७ महल ५, ६ र ७ मा लगानी ग�रएको �व{ीय उपकरणको 7क{ा क�तदे$ख क�त नं. स% हो र ज%ा 7क{ा स~9ा नं. ले[\पछ? ।

८ महल ८ मा (�त �व{ीय उपकरणको (�त 7क{ाको दर क�त हो सो ले[\पछ? ।

९ महल ९, १० र ११ kमशः लगानी रकम (समायोजन समेत), लगानीको �बk� रकम (समायोजन समेत) र ज%ा रकम नेपाली मु�ामा खुलाउनुपछ? ।

१० महल १२ र १३ �व{ीय उपकरणको अव�ध र सो अव�धमा (ाp भएको लाभ वा (�तफल रकम उcेख गनु?पछ? ।

११ महल १४ र १५ मा लगानीमा पुनमू?|ा~कन ग�रएको भए सोको �म�त र पुनमू?|ा~कनको आधार उcेख गनु?पछ? ।

१२ महल १६ मा कुनै कै7फयत भए सो कै7फयत उcेख गनु?पछ? । 

१३ तयार गन< तथा xीकृतको नाम, पद र �म�त लेखेर ह8ाsर गन?पछ? ।
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स~घस~घस~घस~घ/ / / / (देश (देश (देश (देश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... म;ालय म;ालय म;ालय म;ालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नं.: स345त म;ालय

लगानी ग�रएको सं�ा/ �नकाय सेयरको 7क-सम अ'ा�धकार/साधारण

�ापनास35ी ऐन नेपाल सरकारको xा�मy (�तशत 

सं�ाको (कार (�त 7क{ा अं7कत मू|ः

सं�ाको काय?sेz पFहलो खdः  पुँजी संरचनास35ी �ववरण

पFहलो खdः पुँजीको �ववरणपFहलो खdः पुँजीको �ववरणपFहलो खdः पुँजीको �ववरणपFहलो खdः पुँजीको �ववरण

अ�धकृत पुँजी

जारी पुँजी

चु=ा पुँजी

सरकारको xा�मy

दो/ो खdः सेयरधनीस35ी �ववरण दो/ो खdः सेयरधनीस35ी �ववरण दो/ो खdः सेयरधनीस35ी �ववरण दो/ो खdः सेयरधनीस35ी �ववरण ((((नेपाल सरकारका �नकायहtको �ववरण माzनेपाल सरकारका �नकायहtको �ववरण माzनेपाल सरकारका �नकायहtको �ववरण माzनेपाल सरकारका �नकायहtको �ववरण माz))))

(माण पz नं. 7क{ा हालस%को (माण पz नं. स~9ा हालस%को (माण पz नं. स~9ा हालस%को (माण पz नं. स~9ा हालस%को (माण पz नं. स~9ा हालस%को (माण पz नं. स~9ा हालस%को

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

ज%ाज%ाज%ाज%ा

तेnो खdः लगानीस35ी �ववरणतेnो खdः लगानीस35ी �ववरणतेnो खdः लगानीस35ी �ववरणतेnो खdः लगानीस35ी �ववरण

(कार(कार(कार(कार सेयर 7क{ा स~9ासेयर 7क{ा स~9ासेयर 7क{ा स~9ासेयर 7क{ा स~9ा द8खतद8खतद8खतद8खत

साधारणसाधारणसाधारणसाधारण, , , , 

हक(दहक(दहक(दहक(द, , , , 

�वk� �वk� �वk� �वk� ............

सेयर (माण पz सेयर (माण पz सेयर (माण पz सेयर (माण पz 

नंननंंनं
दे$खदे$खदे$खदे$ख स%स%स%स%

ज%ा ज%ा ज%ा ज%ा 

स~9ास~9ास~9ास~9ा
लगानीलगानीलगानीलगानी समायोजनसमायोजनसमायोजनसमायोजन ज%ाज%ाज%ाज%ा आ�थg क वष?आ�थg क वष?आ�थg क वष?आ�थg क वष?

घो�षत घो�षत घो�षत घो�षत 

(�तशत(�तशत(�तशत(�तशत
रकमरकमरकमरकम (ाp रकम(ाp रकम(ाp रकम(ाp रकम

(ाp Eन (ाp Eन (ाp Eन (ाp Eन 

वाँक� रकमवाँक� रकमवाँक� रकमवाँक� रकम

�नण?यको �नण?यको �नण?यको �नण?यको 

2होरा2होरा2होरा2होरा
चढाउनेचढाउनेचढाउनेचढाउने जाँच गन<जाँच गन<जाँच गन<जाँच गन< सदर गन<सदर गन<सदर गन<सदर गन<

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४

�ववरण�ववरण�ववरण�ववरण

 लगानी रकम ने लगानी रकम ने लगानी रकम ने लगानी रकम ने....t माt माt माt मा लाभांशलाभांशलाभांशलाभांश

�नण?य �म�त�नण?य �म�त�नण?य �म�त�नण?य �म�त लगानी �म�तलगानी �म�तलगानी �म�तलगानी �म�त बजेट उपशीष?क नंबजेट उपशीष?क नंबजेट उपशीष?क नंबजेट उपशीष?क नं.... nोतnोतnोतnोत गोxारा भौचर नंगोxारा भौचर नंगोxारा भौचर नंगोxारा भौचर नं.... कै7फयतकै7फयतकै7फयतकै7फयत

-स.न. xा�मy (�तशतxा�मy (�तशतxा�मy (�तशतxा�मy (�तशत
FडFडFडFडTTTTwाट wाट wाट wाट 

खाता नंखाता नंखाता नंखाता नं
सेयरधनीको नाम

�नकायगत सेयर लगानी सहायक अ�भलेख खाता�नकायगत सेयर लगानी सहायक अ�भलेख खाता�नकायगत सेयर लगानी सहायक अ�भलेख खाता�नकायगत सेयर लगानी सहायक अ�भलेख खाता

आ.व............ .........को..................

सेयरको 7क{ासेयरको 7क{ासेयरको 7क{ासेयरको 7क{ा

आ.व............ .........को.................. आ.व............ .........को.................. आ.व............ .........को.................. आ.व............ .........को.................. आ.व............ .........को..................

पुँजी �ववरणपुँजी �ववरणपुँजी �ववरणपुँजी �ववरण (ार��क ......  को संशो�धत
......  को 

संशो�धत
......  को संशो�धत

......  को 

संशो�धत

......  को 

संशो�धत

......  को 

संशो�धत

म.ले.प.फारम नं: ७५३
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उVेWउVेWउVेWउVेW

फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ एकै �नकायमा नेपाल सरकारका एक भ�ा बढी �नकायहtको लगानी भएको अव�ामा यो फारम (योग ग�र� । ज8ै नेपाल टे-लकममा अथ? म;ालय, स�ार म;ालयलगायतका लागानी रहेको। सेयर लगानी ग�रएको �नकायगत अ�भलेखको ला�ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।

२ यसमा सेयर लगानी ग�रएको �नकाय/सं�ाको नाम, सं�ाको (कार (पूण? xा�मy, अध? xा�मy), सं�ाको काय?sेz, सं�ा �ापनास35ी ऐन (�वकास ऐन, सं�ान ऐन) र सं�ाको अ�धकृत पुँजी उcेख गनु?पछ? ।

३ यसमा पFहलो, दो/ो र  ते/ो गरी चार खd रा$खएको छ ।

४ पFहलो खdमा सं�ानको पुँजी संरचनास35ी �ववरण चढाउनुपछ? । यसमा अ�धकृत, जारी र चु=ा पुँजी संरचनामा संशोधनप�छ कायम भएको पुँजी संरचना चढाउदै जानुपछ? । र पुँजी संरचनाप�छ कायम भएको सरमारको xा�मy रकम प�न चढाउनुपछ? ।

५ दो/ो खdमा नेपाल सरकारको �व�भ� �नकायहDको Fडwाट खाना नं. सं�ानमा रहेको सेयर xा�मy (�तशत, सेयर (माण पz नं., सेयर 7कता स~9ा ले[\पछ? ।

६ ते/ो खdमा तप-सल वमो-जम  सं�ानमा सेयर लगानीस35ी �ववरण भनु?पछ? । 

७ महल १ मा सेयर लगानीको -लग भएको �नण?य �म�त ले[\पछ?  । 

८ महल २ मा सेयर लगानी गरेको �म�त ले[\पछ? । 

९ महल ३ मा लगानी गन< बजेट उपशीष?क नं. ले[\पछ?  । 

१० महल ४ मा सेयर लगानीको /ोत ले[\पछ? । 

११ महल ५ मा सेयर लगानी गरेको गोxारा भौचर नं. ले[\पछ? । 

१२ महल ६ मा सेयर लगानीको 2होरा ले[\पछ? । 

१३ महल ७ मा  सेयरको (कार ज8ै साधारण सेयर, हक (द सेयर के हो सो ले[\पछ? ।

१४ महल ८,९, १० र ११ मा  महल ८मा सेयर (माणपz नं ले[े र महल ८ र ९ मा लगानी ग�रएको सेयर 7क{ा क�त दे$ख क�त नं. स% हो र ज%ा 7क{ा स~9ा नं. ले[\पछ? । महल ११मा ज%ा सेयर स~9ा क�त हो सो ले[\पछ? ।

१५ महल १२ मा ज%ा लगानी ग�रएको रकम ले[े 

१६ महल १३ मा कुनै समायोजन भएकमा भौचरमा �ववरण लेखी यस महलमा ले[\पछ? ।

१७ महल १४ मा लगानी रकम र समायोजनप�छ कायम भएको रकम ले[\पछ? ।

१८ महल १५, १६, १७ मा kमशः लगानीबाट (�तफल लाभांश धोषणा ग�रएको आ�थg क वष?, लाभांश धो�षत (�तशत र रकम ले[\पछ? ।

१९ महल १८, १९मा kमशः लगानी बाट (�तफल लाभांश धोषणा ग�रएको रकम (ाp ग�रएको र (ाp Eन बाँक� ले[\पछ? ।

२० महल २०मा सो भौचरबाट ग�रएको लगानी वा (ाpी �नण?यसँग स345त 2होरा उcेख गनु?पन<छ । यसमा खास गरी लगानी वा (ा�pसँग स345त �नण?य �म�त,अ>?गत �नकाय एंव आयोजना र य8ा अq महyपूण? कुरा नोट ग�रFदनुपन<छ ।

२१ महल २१, २२ र २३ मा चढाउने, जाँच गन< र सदर गन< kमशः सही गनु?पद?छ ।

२२ महल २४मा कुनै थप (�ाउनुपन< कुराहt भएमा सोसFहत उcेख गनु?पन<छ ।

एकै �नकायमा नेपाल सरकारका एक भ�ा बढी �नकायहtको लगानी भएको अव�ामा यो फारम (योग ग�र� । ज8ै नेपाल टे-लकममा अथ? म;ालय, संचार म;ालय, लगायतका लागानी रहेको। सेयर लगानी ग�रएको �नकायगत अ�भलेखको ला�ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।
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ह8ाsरः ह8ाsरः ह8ाsरः ह8ाsरः T T T T …………………………………………........ ह8ाsरःह8ाsरःह8ाsरःह8ाsरःT T T T ……………………………………………………………………………………

दजा?ःदजा?ःदजा?ःदजा?ःT T T T ……………………………………………………………… दजा?ःदजा?ःदजा?ःदजा?ःT T T T …………………………………………………………………………………………………………

�म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T …………………………………………………….... �म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T ……………………………………………………………………………………....

उVेWउVेWउVेWउVेW

(योजन(योजन(योजन(योजन////फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ �नकायहtमा ग�रएको लगानीको 2�=गत अ�भलेख तथा खाताका आधारमा गोxारा अ�भलेख तयार गन? ।

२ यसले लगानीमा भएको कारोबारको लगानी तथा �बk�को समेत गोxारा �ववरण रा�दछ ।

३ महल १ मा kम स~9ा ले[\पछ?  । 

४ महल २ मा लगानीको स~केत नं. ले[\पछ?  । 

५ महल ३ मा सेयर लगानी भएको सं�ाको नाम ले[\पछ? । 

६ महल ४ मा सेयर लगानीको 2�=गत अ�भलेख/खाताको खाता न. ले[\पछ? । 

७ महल ५ मा सेयर लगानीको (कार ज8ै साधारण सेयर, अ'ा�धकार आFदको �ववरण ले[\पछ? । 

८ महल ६ मा कारोबारको �ववरण ले[\पछ? । 

९ महल ७ मा लगानीको /ोतको �ववरण ले[\पछ? । 

१० महल ८,९, १० र ११ मा लगानीको ज%ा स~9ा उ= लागनीको आ>�रक /ोत क�त र बैदेशीक /ोत क�त छु_याइ? ज%ा रकम ले[\पछ? । 

११ महल १२, १३ मा बोनस सेयर बाट (ाp सेयर स~9ा र रकम kमशः ले[े ।

१२ महल १४, १५ मा सेयर �बk� स~9ा र रकम kमशः ले[\पछ? ।

१३ महल १६ मा समायोजन भएमा समायोजन रकम ले[\पछ? ।

१४ महल १७ र १८मा हाल स% कायम रहेको सेयर स~9ा र रकम ले[\पछ? ।

१५ महल १९, २०, २१, २२ र २३मा ज%ा रकम (ाp भएको �ववरण बै~क भौचरसFहतको �ववरण ले[े ।

१६ महल २४मा कुनै कै7फयत ले[े 

�नकायहtमा ग�रएको लगानीको 2�=गत अ�भलेख तथा खाताका आधारमा गोxारा अ�भलेख तयार गन? ।

रकम (ाpीरकम (ाpीरकम (ाpीरकम (ाpी

कै7फयतकै7फयतकै7फयतकै7फयत

सेयर (ाpीसेयर (ाpीसेयर (ाpीसेयर (ाpी////�बk��बk��बk��बk�////समायेजनसमायेजनसमायेजनसमायेजन

बोनस सेयर (ाpबोनस सेयर (ाpबोनस सेयर (ाpबोनस सेयर (ाp सेयर �बk�सेयर �बk�सेयर �बk�सेयर �बk�

समायोजनसमायोजनसमायोजनसमायोजन

बै~क बै~क बै~क बै~क 

भौचरको �म�तभौचरको �म�तभौचरको �म�तभौचरको �म�त
बै~क भौचर नंबै~क भौचर नंबै~क भौचर नंबै~क भौचर नं.... नगद लाभांश Dनगद लाभांश Dनगद लाभांश Dनगद लाभांश D.... सेयर �बk�वाट Dसेयर �बk�वाट Dसेयर �बk�वाट Dसेयर �बk�वाट D.... ज%ाज%ाज%ाज%ा

अव�धस% कायम सेयर Dअव�धस% कायम सेयर Dअव�धस% कायम सेयर Dअव�धस% कायम सेयर D....

लगानी लगानी लगानी लगानी 

स~केतस~केतस~केतस~केत
kkkk....संससंंसं....

सेयर लगानीसेयर लगानीसेयर लगानीसेयर लगानी

स~9ास~9ास~9ास~9ा
बैदे-शक बैदे-शक बैदे-शक बैदे-शक 

/ोत D/ोत D/ोत D/ोत D....
ज%ा Dज%ा Dज%ा Dज%ा D....

आ>�रक आ>�रक आ>�रक आ>�रक 

/ोत D/ोत D/ोत D/ोत D....

स~घस~घस~घस~घ/ / / / (देश (देश (देश (देश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... म;ालय म;ालय म;ालय म;ालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

सेयर लगानीको गोxारा खातासेयर लगानीको गोxारा खातासेयर लगानीको गोxारा खातासेयर लगानीको गोxारा खाता

सं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नाम
लगानीको लगानीको लगानीको लगानीको 

(कार(कार(कार(कार

खाता पाना खाता पाना खाता पाना खाता पाना 

नंननंंनं....
/ोत/ोत/ोत/ोतकारोवारको @होराकारोवारको @होराकारोवारको @होराकारोवारको @होरा
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काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

ऋण लगानीको गोxारा खाताऋण लगानीको गोxारा खाताऋण लगानीको गोxारा खाताऋण लगानीको गोxारा खाता

kkkk....संससंंसं....
ऋण लागनी ऋण लागनी ऋण लागनी ऋण लागनी 

स~केत नंस~केत नंस~केत नंस~केत नं
सं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नाम

खाता पाना खाता पाना खाता पाना खाता पाना 

नंननंंनं....

भाका नाघेको �ववरणभाका नाघेको �ववरणभाका नाघेको �ववरणभाका नाघेको �ववरण

अवधीअवधीअवधीअवधी

ऋण लगानीऋण लगानीऋण लगानीऋण लगानी
अव�धस% कायम अव�धस% कायम अव�धस% कायम अव�धस% कायम 

ऋण Dऋण Dऋण Dऋण D....

रकम (ाpीरकम (ाpीरकम (ाpीरकम (ाpी

कै7फयतकै7फयतकै7फयतकै7फयत
आ>�रक /ोत Dआ>�रक /ोत Dआ>�रक /ोत Dआ>�रक /ोत D.... वैदे-शक /ोत Dवैदे-शक /ोत Dवैदे-शक /ोत Dवैदे-शक /ोत D.... ज%ा Dज%ा Dज%ा Dज%ा D.... समायोजन Dसमायोजन Dसमायोजन Dसमायोजन D.... सावाँ 7फता? Dसावाँ 7फता? Dसावाँ 7फता? Dसावाँ 7फता? D.... सावाँसावाँसावाँसावाँ @ाज@ाज@ाज@ाज@ाज (ाp D@ाज (ाp D@ाज (ाp D@ाज (ाp D.... ज%ाज%ाज%ाज%ा

सावाँ 7फता? (ाp सावाँ 7फता? (ाp सावाँ 7फता? (ाp सावाँ 7फता? (ाp 

DDDD....
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उVेWउVेWउVेWउVेW

(योजन(योजन(योजन(योजन////फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ ऋण लगानीको एकमुZ अ�भलेख दै�नक Dपमा यस गोxाराखातामा रा[\पछ? । यो खाता सालवसाली Dपमा छु_ा_ै  नराखी बEवष?का ला�ग एउटै खाता रा[\पछ? । 

२ आ�थg क वष?को सुDमा अ�घcो आ�थg क वष?को अ>मा कायम रहेको ऋण रकमलाइ? -ज%ेवारी सानु?पछ? ।

३ महल १ मा -सल-सलेबार kम स~9ा नं. ले[\पछ? ।

४ महल २ मा ऋण लगानीको स~केत नं ले[\पछ? ।

५ महल ३ मा ऋण लगानी ग�रएको सं�ाको नाम ले[\पछ? ।

६ महल ४ मा ऋण लगानीको �नकायगत खाता रा$खएको खाता पाना नं. ले[\पछ? ।

७ महल ५ मा ऋण लगानीको /ोत ले[\पछ? ।

८ महल ६ मा नेपाल सरकार /ोतको लगानी रकम ले[\पछ? ।

९ महल ७ मा वैदे-शक /ोतको लगानी भएको रकम ले[\पछ? । 

१० महल ८ मा महल ६ र ७ को जोड ले[\पछ? ।

११ महल ९ मा सावाँ 7फता? रकम ले[\पछ? ।

१२ महल १० मा  ऋण लगानी, सावाँ 7फता? (ा�pबाहेक अq कारणले ऋण रकममा भएको थप घट रकम ले[\पछ? ।

१३ महल ११ मा ऋण लगानी स35ी कारोवार भएको अव�धस% कायम भएको ऋण लगानी रकम ले[\पछ? । (महल१५ मा अ�घcो कारोवारस% कायम रहेको रकम महल८ T महल९ + महल१०)

१४ महल १२ मा सावाँ 7फता? बापत (ाp रकम ले[\पछ? ।

१५ महल १३ मा @ाजबापत (ाp रकम ले[\पछ? ।

१६ महल १५,१६,१७मा भाका नाघेको  साँबा र @ाजको �ववरण अव�धसFहत kमशः ले[े

ऋण लगानीको एकमुट अ�भलेख दै�नक Dपमा यस गोxाराखातामा रा[\पछ? । यो खाता सालवसाली tपमा छु_ा_ै  नरा$ख बEवष?का ला�ग एउटै खाता रा[\पछ? ।
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लगानीलगानीलगानीलगानी 7फता?7फता?7फता?7फता? समायोजनसमायोजनसमायोजनसमायोजन ज%ाज%ाज%ाज%ा मु�ामु�ामु�ामु�ा लगानीलगानीलगानीलगानी 7फता?7फता?7फता?7फता? समायोजनसमायोजनसमायोजनसमायोजन कायम सेयरकायम सेयरकायम सेयरकायम सेयर
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दजा?ःदजा?ःदजा?ःदजा?ःT T T T ……………………………………………………………… दजा?ःदजा?ःदजा?ःदजा?ःT T T T ………………………………………………………………

�म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T …………………………………………………….... �म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T ……………………………………………………....

कै7फयतकै7फयतकै7फयतकै7फयत
2�=गत खाता 2�=गत खाता 2�=गत खाता 2�=गत खाता 

पाना नंपाना नंपाना नंपाना नं

xा�मy xा�मy xा�मy xा�मy 

(�तशत(�तशत(�तशत(�तशत
�नण?य �म�त�नण?य �म�त�नण?य �म�त�नण?य �म�त लगानी �म�तलगानी �म�तलगानी �म�तलगानी �म�त लगानी स~केत नंलगानी स~केत नंलगानी स~केत नंलगानी स~केत नं �ववरण�ववरण�ववरण�ववरण

लगानीको लगानीको लगानीको लगानीको 

(कार(कार(कार(कार

स~घस~घस~घस~घ/ / / / (देश (देश (देश (देश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... म;ालय म;ालय म;ालय म;ालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

वैदे-शक सं�ामा भएको लगानीको गोxारा अ�भलेख खातावैदे-शक सं�ामा भएको लगानीको गोxारा अ�भलेख खातावैदे-शक सं�ामा भएको लगानीको गोxारा अ�भलेख खातावैदे-शक सं�ामा भएको लगानीको गोxारा अ�भलेख खाता

म.ले.प.फारम नं: ७५६

259
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फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ वैदे-शक �नकायमा ग�रएको सेयर तथा ऋणको गोxारा अ�भलेखको रा[का ला�ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।

२ यसमा लगानी ग�रएको �नकाय/सं�ाको नाम, सं�ाको (कार (पूण? xा�मy, अध? xा�मy), सं�ाको काय?sेz, सं�ा �ापनास35ी ऐन (�वकास ऐन, सं�ान ऐन) र सं�ाको अ�धकृत पुँजी उcेख गनु?पछ? ।

३ महल १ र २ मा kमशः लगानीको �नण?य भएको �म�त र वा8�वक लगानी ग�रएको �म�त ले[\पछ? । 

४ महल ३ र ४ मा सेयर लगानी ग�रएको kमशः लगानीको स~केत नं र लगानीको (कार ले[\पछ? ।

५ महल ५ मा लगानीस35ी �ववरण ले[\पछ? ।

६ महल ६ मा लगानीको 2�=गत खाता पाना नं ले[\पछ? ।

७ महल ७ मा लगानी ग�रएको �नकायमा xा�मy क�त (�तशत हो सो ले[\पछ? ।

८ महल ८ ९, १० र ११ kमशः लगानी रकम, 7फता?, समायोजन र ज%ा रकम नेपाली मु�ामा खुलाउनुपछ? ।

९ महल १२ १३, १४, १५ र १६ kमशः वैदे-शक मु�ामा लगानीको मु�ा, रकम, 7फता?, समायोजन र ज%ा रकम वैदे-शक मु�ामा खुलाउनुपछ? ।

१० महल १७ मा कुनै कै7फयत भए उcेख गनु?पछ? ।

वैदे-शक �नकायमा ग�रएको सेयर तथा ऋणको गोxारा अ�भलेखको रा[का ला�ग यस फाराम (योग गनु?पछ? ।
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यस वष?कोयस वष?कोयस वष?कोयस वष?को

लगानी रकमलगानी रकमलगानी रकमलगानी रकम बोनस सेयर (ाpबोनस सेयर (ाpबोनस सेयर (ाpबोनस सेयर (ाp �बk��बk��बk��बk� समायोजनसमायोजनसमायोजनसमायोजन यस वष?यस वष?यस वष?यस वष? यस वष?स%यस वष?स%यस वष?स%यस वष?स%
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�म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T …………………………………………………….... �म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T ……………………………………………………………………………………....

उVेWउVेWउVेWउVेW

(योजन(योजन(योजन(योजन////फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ सेयर लगानीको आव�धक (�तवेदन गन? यस फाराम (योग गनु?पछ? ।

२ महल १ मा -सल-सलेबार kम स~9ा नं. ले[\पछ? ।

३ महल २, ३, ४ र ५ मा सं�ाको नाम, सं�ाको काय? sेz, र लगानी भएको सेयरको (कार ले[\पछ? ।

४ महल ६,७, र ८ मा ज%ा सरकारको ज%ा सेयर स~9ा, सं�ाको ज%ा सेयर स~9ा नं. र सं�ामा xा�मतवको (�तशत ले[\पछ? ।

५ महल ९ मा गत वष?स%को ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।

६ महल १०, ११, १२ र १३ मा kमशः गत वष?स%को लगानी रकम, यस वष?को थप लगानी रकम, यस वष?मा लगानी समायोजन ग�रएको रकम र यस वष?स%को ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।

७ महल १४ मा यस वष?स%को ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।

८ महल १५ र १६ लगानीमा (ाp भएको लाभांश रकम ले[\पछ? । यसमा kमशः यस वष? (ाp लाभांश रकम र यस वष?स%को लाभांश रकम ले[\पछ? ।

९ महल १५ मा कुनै कै7फयत भएमा सो कै7फयत उcेख गनु?पछ? ।

१० महल १७ मा कुनै कै7फयत भए ले[\पछ? ।

ज%ा सेयर ज%ा सेयर ज%ा सेयर ज%ा सेयर 

स~9ास~9ास~9ास~9ा

सेयर लगानीको आव�धक (�तवेदन गन? यस फाराम (योग गनु?पछ? ।

kkkk....संससंंसं.... सं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नाम सेयरको (कारसेयरको (कारसेयरको (कारसेयरको (कार अ�धकृत पुँजीअ�धकृत पुँजीअ�धकृत पुँजीअ�धकृत पुँजी

कै7फयतकै7फयतकै7फयतकै7फयत

काय?sेzकाय?sेzकाय?sेzकाय?sेz गत वष? स%कोगत वष? स%कोगत वष? स%कोगत वष? स%को
xा�मy xा�मy xा�मy xा�मy 

(�तशत(�तशत(�तशत(�तशत

यस वष?स% यस वष?स% यस वष?स% यस वष?स% 

कायम रहेको कायम रहेको कायम रहेको कायम रहेको 

सेयर रकमसेयर रकमसेयर रकमसेयर रकम

सरकारी सरकारी सरकारी सरकारी 

सेयरधनी सेयरधनी सेयरधनी सेयरधनी 

स~9ास~9ास~9ास~9ा

नगद लाभांश (ाpनगद लाभांश (ाpनगद लाभांश (ाpनगद लाभांश (ाp

स~घस~घस~घस~घ/ / / / (देश (देश (देश (देश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... म;ालय म;ालय म;ालय म;ालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

सेयर लगानीको आव�धक (�तवेदनसेयर लगानीको आव�धक (�तवेदनसेयर लगानीको आव�धक (�तवेदनसेयर लगानीको आव�धक (�तवेदन
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�म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T …………………………………………………….... �म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T ……………………………………………………....

साँवासाँवासाँवासाँवा @ाज@ाज@ाज@ाज ज%ाज%ाज%ाज%ा

भाका नाघेको �ववरणभाका नाघेको �ववरणभाका नाघेको �ववरणभाका नाघेको �ववरण

कै7फयतकै7फयतकै7फयतकै7फयत
साँवा 7फता? Dसाँवा 7फता? Dसाँवा 7फता? Dसाँवा 7फता? D.... @ाज (ाp D@ाज (ाp D@ाज (ाp D@ाज (ाp D.... ज%ाज%ाज%ाज%ा

kkkk....संससंंसं....
ऋण लगानी ऋण लगानी ऋण लगानी ऋण लगानी 

स~केत नंस~केत नंस~केत नंस~केत नं
सं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नाम /ोत/ोत/ोत/ोत

ऋण लगानीऋण लगानीऋण लगानीऋण लगानी
अव�धस% अव�धस% अव�धस% अव�धस% 

कायम ऋण Dकायम ऋण Dकायम ऋण Dकायम ऋण D....

रकम (ाpीरकम (ाpीरकम (ाpीरकम (ाpी

आ>�रक /ोत Dआ>�रक /ोत Dआ>�रक /ोत Dआ>�रक /ोत D....
बैदे-शक बैदे-शक बैदे-शक बैदे-शक 

/ोत D/ोत D/ोत D/ोत D....
ज%ा Dज%ा Dज%ा Dज%ा D....

साँवा 7फता? साँवा 7फता? साँवा 7फता? साँवा 7फता? 

(ाp D(ाp D(ाp D(ाp D....
समायोजन Dसमायोजन Dसमायोजन Dसमायोजन D....

स~घस~घस~घस~घ/ / / / (देश (देश (देश (देश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... म;ालय म;ालय म;ालय म;ालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

ऋण लगानीको आव�धक (�तवेदनऋण लगानीको आव�धक (�तवेदनऋण लगानीको आव�धक (�तवेदनऋण लगानीको आव�धक (�तवेदन
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(योजन(योजन(योजन(योजन////फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ ऋण लगानीको आव�धक (�तवेदन यस ढाँचामा रा[\पछ? ।

२ महल १ मा -सल-सलेबार kम स~9ा नं. ले[\पछ? ।

३ महल २ मा ऋण लगानी स~केत ले[\पद?छ ।

४ महल ३ मा लगानी ग�रएको सं�ाको नाम ले[\पद?छ ।

५ महल ४मा /ोतको �ववरण ले[\पछ? ।

६ महल ५, ६ र ७ मा आ>�रक वा वैदे-शक /ोत हो सो रकम स345त महलमा ले[\पद?छ, र उ= रकमको जोड ज%ा गरी महल ७मा ले[\पद?छ ।

७ महल ८, ९ मा लगानी ग�रएको रकमको साँवा 7फता? र कुनै समायोजन भए सो रकम लेखी यस अव�ध स% कायम भएको ऋण रकम महल १०मा ले[\पछ? ।

८ महल ११ र १२ मा साँवा 7फता? र @ाज (ाp रकम kमश ले[\पद?छ यी दुइ? महलको जोड ज%ा महल १३मा ले[\पद?छ ।

९ महल १४, १५ र १६मा भाका नाघेको �ववरण kमश साँवा, @ाज र ज%ा रकम ले[\पद?छ ।

१० महल १७ मा कुनै कै7फयत भएमा सो कै7फयत उcेख गनु?पछ? ।

११ यस (�तवेदन तयार गन< तथा xीकृत गन< कम?चारीको नाम, पद र �म�त लेखेर ह8ाsर ले[\पछ? ।

ऋण लगानीको आव�धक (�तवेदन गन? यस फाराम (योग गनु?पछ? ।
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आ�थg क वष?ःआ�थg क वष?ःआ�थg क वष?ःआ�थg क वष?ः

सेयर रकमसेयर रकमसेयर रकमसेयर रकम ऋण रकमऋण रकमऋण रकमऋण रकम अqअqअqअq ज%ा रकमज%ा रकमज%ा रकमज%ा रकम सेयर रकमसेयर रकमसेयर रकमसेयर रकम ऋण रकमऋण रकमऋण रकमऋण रकम अqअqअqअq ज%ा रकमज%ा रकमज%ा रकमज%ा रकम सेयर रकमसेयर रकमसेयर रकमसेयर रकम ऋण रकमऋण रकमऋण रकमऋण रकम अqअqअqअq ज%ा रकमज%ा रकमज%ा रकमज%ा रकम लाभांशलाभांशलाभांशलाभांश @ाज@ाज@ाज@ाज अqअqअqअq ज%ाज%ाज%ाज%ा

११११ २२२२ ३३३३ ४४४४ ५५५५ ६६६६ ७७७७ ८८८८ ९९९९ १०१०१०१० ११११११११ १२१२१२१२ १३१३१३१३ १४१४१४१४ १५१५१५१५ १६१६१६१६ १७१७१७१७ १८१८१८१८ १९१९१९१९

तयार गन< तयार गन< तयार गन< तयार गन< : T : T : T : T …………………………………………………….... (मा$णत गन<ः(मा$णत गन<ः(मा$णत गन<ः(मा$णत गन<ःT T T T …………………………………………………………………………

ह8ाsरः ह8ाsरः ह8ाsरः ह8ाsरः T T T T …………………………………………........ ह8ाsरःह8ाsरःह8ाsरःह8ाsरःT T T T ……………………………………………………………………………………

दजा?ःदजा?ःदजा?ःदजा?ःT T T T ……………………………………………………………… दजा?ःदजा?ःदजा?ःदजा?ःT T T T …………………………………………………………………………………………………………

�म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T …………………………………………………….... �म�त�म�त�म�त�म�त:T :T :T :T ……………………………………………………………………………………....

उVेWउVेWउVेWउVेW

(योजन(योजन(योजन(योजन////फाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाःफाराम भन< त�रकाः

१ यस फाराममा ऋण तथा सेयर लगानीको एक�कृत वा�षg क (�तवेदनको ला�ग (योग ग�र� । 

२ महल १ मा -सल-सलेबार kम स~9ा नं. ले[\पछ? । 

३ महल २ मा लगानी ग�रएको सं�ाको नाम ले[\पछ? ।

४ महल ३, ४, ५, र ६ मा kमशः गत वष? स%को लगानी ग�रएको सेयर रकम, आ>�रक ऋण लगानी, वैदे-शक ऋण लगानी, अq लगानी र सबै लगानीको जोड ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।

५ महल ७, ८, ९, र १० मा kमशः यस वष?को लगानी ग�रएको सेयर रकम, आ>�रक ऋण लगानी, वैदे-शक ऋण लगानी, अq लगानी र सबै लगानीको जोड ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।

६ महल ११, १२, १३, र १४ मा kमशः यस वष?स%को लगानी ग�रएको सेयर रकम, आ>�रक ऋण लगानी, वैदे-शक ऋण लगानी, अq लगानी र सबै लगानीको जोड ज%ा लगानी रकम ले[\पछ? ।

७ महल १५, १६, १७, र १८मा लगानीबाट (ा�p (लगानी 7फता?) रकम ले[\पछ? । यसमा kमशः साँवा 7फता? रकम, @ाज रकम, लाभांश रकम, अq लगानी 7फता? रकम र ज%ा लगानी 7फता? रकम ले[\पछ? ।

८ महल १९ मा कुनै कै7फयत भएमा सो कै7फयत खुलाउनुपछ? ।

यस फाराममा ऋण तथा सेयर लगानीको एक�कृत वा�षg क (�तवेदनको ला�ग (योग ग�र� ।

कै7फयतकै7फयतकै7फयतकै7फयत

गत वष?स%कोगत वष?स%कोगत वष?स%कोगत वष?स%को

स~घस~घस~घस~घ/ / / / (देश (देश (देश (देश / / / / �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह �ानीय तह 

............... ............... ............... ............... म;ालय म;ालय म;ालय म;ालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया?लयकाया?लयकाया?लयकाया?लय

काया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नंकाया?लय कोड नं.:.:.:.:

सेयर तथा ऋण लगानीको एक�कृत वा�षg क (�तवेदनसेयर तथा ऋण लगानीको एक�कृत वा�षg क (�तवेदनसेयर तथा ऋण लगानीको एक�कृत वा�षg क (�तवेदनसेयर तथा ऋण लगानीको एक�कृत वा�षg क (�तवेदन

kkkk....संससंंसं.... सं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नामसं�ाको नाम

यस वष?कोयस वष?कोयस वष?कोयस वष?को यस वष?स%को बाँक�यस वष?स%को बाँक�यस वष?स%को बाँक�यस वष?स%को बाँक� यस वष? (ाpयस वष? (ाpयस वष? (ाpयस वष? (ाp

म.ले.प.फारम नं: ७५९
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बजेट उपशीष�क / कारोबार नं िविनयोजन     राज�व धरौटी अ�य कोष खाता पाना नं

 िनयिमत 
गनु�पन  पे�क!

 असुल उपर 
गनु�पन ज$मा सं.प. िमित

 िनयिमत 
गनु�पन  पे�क!

 असुल उपर 
गनु�पन ज$मा

 िनयिमत 
गनु�पन  पे�क!

 असुल उपर 
गनु�पन ज$मा कैिफयत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २०

ज$मा

नोटः आ�त	रक लेखा परी�ण र अि�तम लेखा परी�ण बे�जुको लगत छु�ा छु�ै खातामा रा�नु पद!छ । साथै कारोबारको %कृितअनुसार छु�ा छु�ै पानामा अिभलेख रा�नुपद!छ ।

तयार गन�को द�तखतः �मािणत गन�को द�तखतः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

आ�त3रक/अि�तम लेखापरी4णबाट कायम बे6जुको लगत खाता

२०..........साल ..............मिहना

सङ्घ/ ;देश / �थानीय तह 

............... म�>ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

कायम भएको बे6जु रकम स$परी4ण भएको बाँक! बे6जु

D. सं.
बे6जु दफा 

नं. भौचर नं
बे6जुको 

सङ्ि4F Gयहोराआ.व.
बे6जुको 

उपबगHकरण

म.ले.प.फारम नं: ८०१ 
सािबकको फारम नं:  NA
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उIेJय

फाराम भन  त3रकाः

१ एक काया�लयको एकभ%दा बढी उपशीष�कको बे+ज ुभए एकपिछ अक/ उपशीष�कको बे+ज ुदेिखने गरी लगत रा0ने गनु�पद�छ ।

२ िविनयोजन, राज�व र धरौटीको बे+जकुो अिभलेख रा0दा फरक फरक पाना नं. उ8लेख गरी अिभलेख रा0नपुछ�  ।

३ यस खाता �:येक आिथ�क वष�का लािग रािख%छ । :यसैले यस खाता कुन साल  र कुन मिहनाका लािग यस खाता रािखएको हो सो साल र मिहना ले0नपुछ�  ।

४ बे+जकुो िववरण बार@बार �योग हAने अव�थामा छुBै सहायक खाता यही ढाचँामा तयार गनु�पन�छ ज�तै मोिबलाइजेसन पे�कF

५ आिथ�क वष�मा चाल ुआिथ�क वष� ले0नपुछ�  ।

६ खाता पाना नं. मा �:येक आिथ�क वष�का लािग १ बाट सु+ गरी िसलिसलेबार Iपमा खाता पाना नं. ले0नपुछ�  ।

७ बजेट उपशीष�क/कारोबार नं. मा आिथ�क सङ्केत तथा वगNकरण र Oया0यामा उ8लेख भएबमोिजमको बजेट उपशीष�क नं. ले0नपुछ�  ।

८ कायम बे+जकुो लगत कुन �कारको बे+ज ुहो सो को �कृितअनसुार िविनयोजन, राज�व, धरौटी वा अ%य कोष मQये कुन हो सोको �कारमा कुनै एकमा िठक िचS लगाउनपुछ�  र िठक िचS जनु �कारमा लगाइ%छ सोही �कारको अिभलेख रा0नपुन� हA%छ ।

९ महल १ मा िसलिसलेबार Uम सं0या नं. ले0नपुछ�  ।

१० महल २ मा लागहुAने आिथ�क बष� ले0नपुछ�  ।

११ महल ३ मा बे+ज ुकायम भएको म.ले.प. �ितवेदनको दफा नं. ले0नपुछ�  ।

१२ महल ४ मा बे+ज ुकुन भौचर नं.बाट कायम हAन पगुेको हो सो भौचर नं. ले0नपुछ�  ।

१३ महल ५ मा बे+जकुो संिVW Oयहोरा वा िववरण ले0नपुछ�  ।

१४ महल ६ मा बे+जकुो  बगNकरण िनद�िशकाबमोिजमको बे+जकुो उपबगNकरण ले0नपुछ�  ।

१५ महल ७, ८ र ९ मा कायम भएको बे+जकुो �कार अनसुार Uमशः िनयिमत गनु�पन� बे+ज,ु पे�कF बे+ज ुर असुल उपर गनु�पन� बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  । 

१६ महल १० मा महल ७ को िनयिमत गनु�पन� बे+ज,ु महल ८ को पे�कF बे+ज ुर महल ९ को असुल उपर गनु�पन� बे+जकुो जोड ज@मा ले0नपुछ�  ।

१७ महल ११, १२, १३ र १४ मा संपरीVण भएको बे+जकुो िववरण रा0नपुछ�  । यसमा Uमशः स@परीVण िमित, स@परीVण भएको िनयिमत गनु�पन� बे+ज,ु पे�कF बे+ज ुर असुलउपर गनु�पन� बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  ।

१८ महल १५ मा स@परीVण भएको जोड ज@मा बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  ।

१९ महल १६, १७, १८ र १९  मा स@परीVण हAन बाकँF बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  । यसमा Uमशः िनयिमत गनु�पन� बे+ज,ु पे�कF बे+ज,ु असुल उपर गनु�पन� बे+ज ुर जोड ज@मा बाकँF बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  ।

२० महल २० मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत उ8लेख गनु�पछ�  ।

२१ ज@मा हरफमा रकमहIको जोड ज@मा रा0नपुद�छ ।

२२ बे+ज ुअिभलेख तयार गन� तथा �मािणत गन�को नाम, पद र िमित लेखेर  ह�ताVर गनु�पछ�  ।

लेखापरीVणबाट कायम भएको बे+जकुो अिभलेख रा0न ु।महालेखा िनय%Yक काया�लयZ कोष तथा लेखा िनय%Yक समेत (आ%त\रक लेखापरीVणमा) वा महालेखा परीVकको काया�लय (अि%तम लेखापरीVणमा) बाट �ाW उपशीष�कगत र काया�लयगत िविनयोजन, राज�व र धरौटीको बे+ज ुिववरण Oयवि�थत गन�, 
अिभलेख रा0न र काय�%वयन गन� उ^े_यले तजु�मा ग\रएको हो ।
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D. सं. आ.ब. बेLजको िकिसम िविनयोजन राज�व धरौटी काय�सMचालन कोष १ काय�सMचालन कोष २ काय�सMचालन कोष ... अ�य कोष १ अ�य कोष २ अ�य कोष .... कैिफयत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १८

 िनयिमत गनु�पन 

 पे�क!

 असुल उपर गनु�पन 

ज$मा

 िनयिमत गनु�पन 

 पे�क!

 असुल उपर गनु�पन 

ज$मा

ज$मा

तयार गन�को द�तखतः �मािणत गन�को द�तखतः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

२ २०७५/७६

 बे6जुको काया�लयगत ;ितवेदन

२०..........साल ..............मिहना

सङ्घ/ ;देश / �थानीय तह 

............... म�>ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

२०७४/७५१

म.ले.प.फारम नं: ८०२ 
सािबकको फारम नं:  NA
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उIेJय

फारम भन  त3रकाः

१ बे+जकुो काया�लयगत �ितवेदन यस आयवष�को िववरण र अिघ8लो आय वष�स@मको िववरणको बे+जकुो �कारअनसुार रा0नपुछ�  ।

२ यसमा कुन साल र कुन मिहनाका लािग यस �ितवेदन तयार ग\रएको सो को िमित ले0नपुछ�  ।

३ महल १ मा िसलिसलेबार Uम सङ्0या नं. ले0नपुछ�  ।

४ महल २ मा आिथ�क वष� ले0नपुछ�  । यसमा जनु आ.व.को बे+ज ुिववरण रािखने हो सो आय वष� ले0नपुछ�  । यसमा आव_यकता अनसुार आ.व. थaद ैजानपुछ�  । 

५ महल ३ मा �:येक आिथ�क वष�का लािग अिभलेख ग\रने बे+जकुो िकिसम िनयिमत गन� बे+ज,ु पे�कFबे+ज,ु असलुउपर गन� बे+ज ुर ज@मा बे+ज ुको रकम ले0न सिकने गरी एउटै भाषा सानु�पछ�  ।

६ महल ४ मा िविनयोजनबाट भएका बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  ।

७ महल ५ मा राज�वमा भएका बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  ।

८ महल ६ मा धरौटीस@ब%धी बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  ।

९ महल ७,८, ९ मा काय�सbचालन कोष स@ब%धी बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  । यसमा काय�सbचालन कोषहI िदइएको महलभ%दा धरे ैभएमा आव_यकताअनसुार महलहI थaद ैजानपुछ�  ।

१० महल १०, ११ र १२ मा अ%य कोषहIको बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  । यसमा आव_यकता अनसुार महलहI थिपद ैजान सिकने छ ।

११ महल १३ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत उ8लेख गनु�पछ�  ।

१२ यस �ितवेदन तयार गन�को नाम, पद  िमित लेखेर ह�ताVर गनु�पछ�  ।

बे+जकुो काया�लयगत िववरणको �ितवेदन गनु� , काया�लयगत बे+जकुो उिचत Oयव�थापन गन� र अिभलेख रा0न । 
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काया�लय सङ्केत न खाता पाना नं

काया�लय

िनयिमत गन असुल गन पे�क! कायम िनयिमत गन असुल गन पे�क! कायम िनयिमत गन असुल गन पे�क! कायम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

मािथ लेिखएको cयहोरा िठक छ भनी

पेस गन�को द�तखतः �मािणत गन�को द�तखतः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

सङ्घ/ ;देश / �थानीय तह 

............... म�>ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड न.ं:

बे6जुको के�Nीय काया�लयगत लगत

२०.....साल ..........मिहना

कैिफयत
लगत फOयौट बाँक!

आ.ब.

म.ले.प.फारम नं:८०३
सािबकको फारम नं:२०५
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उIेJय

फारम भन  त3रकाः

१ बे+जकुो के%dीय काया�लयगत लगत के%dीय िनकाय गत रा0नुपछ�  । यसका लािग काया�लयको सङ्केत नं. र काया�लयको नाम ले0नुपछ�  ।

२ खाता पाना नं. िसलिसलेबार हAने गरी रा0नुपछ�  ।

३ महल १ मा आय वष� ले0नुपछ�  । यसमा कुन आय वष�मा कित बे+ज ुथिपयो र कित बे+ज ुस@परीVण वा फeयfट  भयो र कित बे+ज ुबाकँF छ सो लेिख%छ ।

४ महल २, ३ र ४ लगत कायम भएको आिथ�क वष�अनुसारको िनयिमत गन�, असलु गन�  र पे�कF िदइएको बे+ज ुले0नुपछ�  ।

५ महल ५, ६ र ७ मा उg तोिकएको आयवष�का लािग फeयfट भएको िनयिमत गन�, असलु गन� र पे�कF बे+ज ुरकम ले0नुपछ�  । 

६ महल ८, ९ र १० मा तोिकएको आय वष�का लािग फeयfट हAन बाकँF िनयिमत गन�, असलु गन� र पे�कF कायम बे+ज ुरकम ले0नुपछ�  ।

७ महल ११ मा कुनै कैिफयत भए सो कैिफयत उ8लेख गनु�पछ�  ।

 म%Yालय, िवभाग वा के%dीय िनकायले बे+जकुो काया�लयगत लगत रा0ने ।अि%तम लेखापरीVणhारा औ8ँयइएको बे+ज ुफeयfट र बाकँF काय�लयगत Iपमा अिभलेख गदj जाने र बे+ज ुथप हAन गएमा Uमश थप 
गदj जानका लािग उदे_यले यो फारामको तजु�मा ग\रएको हो  ।
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खाता पाना नं

आिथ�क वष�

िनयिमत गन असुल गन पे�क! कायम िनयिमत गन असुल गन पे�क! कायम िनयिमत गन असुल गन पे�क! कायम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३

ज$मा

नोटः के�(ीय तहिसल काया!लयले िववरण तयार गदा!  यसै फारममा रा�नुपद!छ ।

पेस गन�को द�तखतः �मािणत गन�को द�तखतः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

िमितः िमितः

२०.....साल ..........मिहना

संघ/ ;देश / �थानीय तह 

............... म�>ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

बे6जकुो काया�लयगत के�Nीय ;ितवेदन

काया�लय 
सङ्केत न

लगत फOयौट बाँक!
कैिफयतआ.ब.काया�लय

म.ले.प.फारम नं: ८०४ 
सािबकको फारम नं:२०६
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उIेJय

फाराम भन  त3रकाः

१ बे+जकुो के%dीय �ितवेदन �:येक अविध मिहना वा वष�को लािग तयार ग\र%छ ।

२ यस अिभलेखलाई िसलिसलेबार पाना नं. मा रा0नपुछ�  र चाल ुआिथ�क वष� ले0नपुछ�  ।

३ महल १ र २ मा बे+ज ुकायम भएको Uमशः काया�लयको सङ्केत नं. र काया�लयको नाम रा0नपुछ�  ।

४ महल ३ मा बे+ज ुभएको आिथ�क वष� कुन हो सो आय वष� ले0नपुछ�  ।

५ महल ४, ५ र ६ मा लगत कायम भएको बे+ज ुले0नपुछ�  ।

६ महल ७, ८  र ९ मा फeयfट भएको बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  ।

७ महल १०, ११ र १२ मा फeयfट गन� बाकँF बे+ज ुरकम ले0नपुछ�  ।

८ ज@मा हरफमा बे+ज ुरकमहIको जोड ज@मा रकम ले0नपुछ�  ।

९ यस �ितवेदन तयार गन� गरी पेस गन� तथा �वीकृत गन� कम�चारीको नाम, पद र िमित लेखेर ह�ताVर गनु�पछ�  ।

बे+जकुो म%Yालय/िवभागत एकFकृत �ितवेदन गनु�  ।अि%तम लेखापरीVणhारा औ8ँयइएको बे+ज ुफeयfट र बे+ज ु बाकँFको काय�लयगत Iपमा अिभलेख गदj जाने र बे+ज ुथप हAन गएमा Uमश थप गदj जाने उ^े_यले यो फारामको तजु�मा ग\रएको हो । 
के%दीय तहिसल काया�लयले समेत यो फारम �योग गनु�पद�छ ।
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आिथ�क बष�ः

कैिफयत

D.सं. काया�लयको नाम
बजेट उपशीष�क / 

कारोबार काया�लयगत खाता पाना नं. बेLजु दफा न$बर प>को िमित रकम प> सङ्Pया िमित रकम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

ज$मा

तयार गन�ः �मािणत गन�ः

नामः नामः

पदः पदः 

िमितः िमितः

स$परी4णलाइ� अनुरोध गरकेो स$परी4ण भएको

सङ्घ/ ;देश / �थानीय तह 

............... म�>ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

बेLजु स$परी4ण गोRारा अिभलेख खाता

म.ले.प.फारम नं:८०५
सािबकको फारम नं:२०७
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उIेJय

फाराम भन  त3रकाः

१ बे+ज ुस@परीVणको अिभलेख यस खातामा रािख%छ । 

२ आिथ�क वष�मा चालु आिथ�क वष� कुन हो सो ले0नपुछ�  ।

३ यो अिभलेख काया�लय, म%Yालय र िवभाग तीनै तहमा रा0नपुछ�  ।

४ महल १ मा िसलिसलेबार Uम सङ्0या नं. ले0नपुछ�  ।

५ महल २, ३ र ४ मा बे+ज ुUमशः स@परीVण हAने काया�लयको नाम, बजेट उपशीष�क नं. र बे+जकुो काया�लयगत खाता पाना नं. ले0नपुछ�  ।

६ महल ५ मा म.ले.प.को �ितवेदनमा कुन दफा नं. मा बे+ज ुकायम भएको हA%छ सो दफा नं. ले0नपुछ�  ।

७ महल ६ र ७ मा स@परीVणलाई अनरुोध ग\रएको पYको िमित र स@परीVणका लािग अनरुोध गरकेो रकम ले0नपुछ�  ।

८ महल ८, ९ र १० मा स@परीVण भएको पY सङ्0या नं., सो पYको िमित र रकम ले0नपुछ�  ।

९ महल ११ मा कुनै कैिफयत भएमा सो कैिफयत ले0नपुछ�  । 

१० तयार गन� र �मािणत गन�को नाम, पद र िमित लेखेर ह�ताVर गनु�पछ�  ।

स@परीVणको एकFकृत अिभलेख रा0ने । काया�लयको शीष�कगत बेIज ुरकम स@परीVण अनरुोध पYको अिभलेख गन�, उg पYनसुार  स@परीVण गन� अनरुोध रकम र यथाथ� स@परीVण भएको रकम कैिफयत सिहत अिभलेख गन� उदे_यले यो फारामको 
तजु�मा ग\रएको हो ।
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आिथ�क वष� िमित

काया�लको नामः

Sोत 
फारामहL भौचर खाता अिभलेख ;ितवेदन

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

१ लेखा फाराम नं:............. √

२ लेखा फाराम नं:............. √

३ लेखा फाराम नं:............. X X

४ लेखा फाराम नं:............. √

जाचँ सूची भन� अिधकारीको नाम जाचँ सूची �माणीकरण गन� अिधकारीको नाम

पद पद

िमित िमित

उIेJय

फाराम भन  त3रकाः

१ काया�लयको आव_यकता, सरंचना र म.ले.प. फारामको �योगअनसुार यस फारामलाई आ%त\रक लेखा परीVणका Uममा भनु�पछ�  ।

२ यस फारामको �योगले आ%त\रक लेखा परीVणका Uम Qयान िदनपुन� VेYहI यिकन भइ� सहजता �दान गद�छ ।

३ महल १ मा Uम सङ्0या ले0नपुद�छ ।

४ महल २ मा  लेखा परीVणका VेY साथै िववरणहI उललेख गनु�पद�छ । �:येक फाराममा हेनु�पन� िववरणहI समेत रा0नपुद�छ ।

५ महल ३, ४, ५, ६, र ७ ले िववरण कुन VेYसगँ स@बि%धत हAन सो छनौट गन� महल हAन यी महलले भार तथा मापनको आधार तयार गन� मnत गद�छ ।

जोिखमलाइ� रङका आधारमा समेत बगNकरण गन� सिक%छ ज�तै रातोले उoच, पहेलँोले मQयम र ह\रयोले %यून 

६ महल ८ ले उg िववरणहIको जोिखम वगNकरण, उoच, मQयम तथा %यून कुन हो सो ले0नपुद�छ ।

७ महल ९ मा कुनै कैिफयत भए सो उ8लेख गन� 

म.ले.प.फारामको �योगको अव�था िचYण गन� । म.ल.प फाराम �योग गरी p�ेता कायम भए नभएको एकै �थानमा हेन� सिकने । यस फाराममा िटक माक�   लगाइ� जोिखम 
पिहचान(Risk Grading )समेत ग\र%छ । आ%त\रक लेखापरीVण गदा� लेखा जाचँलाइ� Oयवि�थत गनु�

सङ्घ/ ;देश / �थानीय तह 

............... म�>ालय / िवभाग / काया�लय

काया�लय कोड नं.:

वगHकरण

आ�त3रक लेखापरी4ण जाँचसूची (Checklist)

लेखा परी4णका 4े>हL / िववरणD.सं.

जोिखमको �तर 
मापन (उ`च, 
मbयम, यून) कैिफयत

........साल .......मिहना

म.ले.प.फारम नं:८०६
सािबकको फारम नं:NA
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�ववरण�ववरण�ववरण�ववरण नँया 
योगकता� बनाउने 


योगकता� कम�चारीको नाम प�ँच प�रव�तन गन�

स�केत न. 
योगकता� ब� गन�

पद अ� 
योजन

शाखा माग गनु�पन$ कारणमाग गनु�पन$ कारणमाग गनु�पन$ कारणमाग गनु�पन$ कारण

काया�लयमा हा'जर (म�त


योजन

स)वेर / 
णालीको नाम

स)वेरको �ववरण

प�ँच तह Access level माग

स123त कम�चारीको स123त कम�चारीको स123त कम�चारीको स123त कम�चारीको 'सफा�रस गन$ कम�चारी'सफा�रस गन$ कम�चारी'सफा�रस गन$ कम�चारी'सफा�रस गन$ कम�चारी: : : : 

नाम: नाम: 

पद: पद: 

द6खत: द6खत: 

 System Admin  System Admin  System Admin  System Admin का ला�ग मा>का ला�ग मा>का ला�ग मा>का ला�ग मा>


योगकता� कोड
योगकता� कोड
योगकता� कोड
योगकता� कोड प�ँच तहप�ँच तहप�ँच तहप�ँच तह((((Access levelAccess levelAccess levelAccess level ))))    
दान ग�रएको (म�त 
दान ग�रएको (म�त 
दान ग�रएको (म�त 
दान ग�रएको (म�त अव(धअव(धअव(धअव(ध

 
णाली 
शासकको 
णाली 
शासकको 
णाली 
शासकको 
णाली 
शासकको 
माDणत गन$ कम�चारी
माDणत गन$ कम�चारी
माDणत गन$ कम�चारी
माDणत गन$ कम�चारी: : : : 

नाम: नाम: 

पद: पद: 

द6खत: द6खत: 

�वEुतीय 
णाली 
योगकता� �ववरण�वEुतीय 
णाली 
योगकता� �ववरण�वEुतीय 
णाली 
योगकता� �ववरण�वEुतीय 
णाली 
योगकता� �ववरण, , , , प�रवत�न र Gगन माग फाराम प�रवत�न र Gगन माग फाराम प�रवत�न र Gगन माग फाराम प�रवत�न र Gगन माग फाराम 

स�घस�घस�घस�घ/ / / / 
देश 
देश 
देश 
देश / / / / Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह 

............... ............... ............... ............... मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

नेपाल 

सरकारको छाप

�देश/ �थानीय 

सरकारको 

छाप
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उLेMउLेMउLेMउLेM

फाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाः

१

२

३

४

 System Admin खSमा स123त अ(धकारीले उपलT ग�रएका जानकारीहU 
योग कता� कोड, पासवड�, प�ँच तह(Access level), 
दान 

ग�रएको (म�त र  अव(ध उVेख गनु�पद�छ ।


णाली 
शासक(System Admin)  र 
माDणत गन$ कम�चारीहUको आवMक �ववरणहU उVेख गरी द6खत गनु�पद�छ ।

माग गन$  र 'सफा�रस गन$ कम�चारीहUको आवMक �ववरणहU उVेख गरी द6खत गनु�पद�छ ।

फारामको सुZ खSमा काया�लयको स�केत न1र, कम�चारीको नाम, कम�चारी स�केत न1र, पद, शाखा, काया�लय हा'जर (म�त, 
योजन, प�ँच तह 

(Access level) माग र मागको 
कार कारणस[हत उVेख गनु�पद�छ ।

�वEुतीय 
णाली स\ालनकता�हUको अ(भलेख /�नयIण 
णाली ]व(थत गनु� ।कम�चारीलाइ� स)वेयर गन� 
योग प�ँच उपलT गराउँदा, प�ँच उपलT ग�रएको कम�चारीको नाम, 


योगकता� कोड, कम�चारीको पद, 
योजन, प�ँच तह उVेख गरी 
योगकता�लाइ� 
णाली`ारा �नयIण गन$ उदेMले यो फारामको तजु�मा ग�रएको हो ।
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ाणालीको नामः
ाणालीको नामः
ाणालीको नामः
ाणालीको नामः

aaaa....संससंंसं.... (म�त(म�त(म�त(म�त
कम�चारी कम�चारी कम�चारी कम�चारी 

स�केत नंस�केत नंस�केत नंस�केत नं
कम�चारीको नामकम�चारीको नामकम�चारीको नामकम�चारीको नाम पदपदपदपद शाखाशाखाशाखाशाखा 
योजन
योजन
योजन
योजन

प�ँचको तह प�ँचको तह प�ँचको तह प�ँचको तह 

((((Access Access Access Access 

LevelLevelLevelLevel))))

ID ID ID ID नामनामनामनाम

दान ग�रएको 
दान ग�रएको 
दान ग�रएको 
दान ग�रएको 

(म�त(म�त(म�त(म�त
ब� ग�रएको (म�तब� ग�रएको (म�तब� ग�रएको (म�तब� ग�रएको (म�त


णाली 
शासक 
णाली 
शासक 
णाली 
शासक 
णाली 
शासक 

((((System AdminSystem AdminSystem AdminSystem Admin))))

माDणत गन$
माDणत गन$
माDणत गन$
माDणत गन$
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उLेMउLेMउLेMउLेM

१

२ महल १ मा aम स�kा उVेख गन$, महल ३ मा स123त कम�चारीको नाम उVेख गनु�पद�छ । 

३ महल ३ मा कम�चारी स�केत नं उVेख गन$, महल ५ मा पद उVेख गनु� पद�छ । 

४ कम�चारी काय�रत शाखा र कुन 
योजनको ला�ग 
योग ग�रने भlे महल ६ र ७ मा उVेख गनु� पद�छ । 

५ महल ८, ९ मा Access Level, ID नाम र पासवड� उVेख गन$ ।

६ 
योगकता� प[हचान खोmने र ब� गन$स13ी जानकारी महल  १० र ११ मा उVेख गनु�पद�छ ।

७ System Admin र 
माDणत गन$कोस13ी जानकारी १२ र १३ महलमा उVेख गनु�पद�छ । 

८ यो फाराम 
णालीगत Uपमा राnoपद�छ ।

फाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाः

फारामको सुZ खSमा काया�लय स�केत न1र, कम�चारीले मागेको प�ँच तह, प�ँच 
दान ग�रएको तह, प�ँचको अवधी, काया�लयमा हा'जर भएको (म�त र रमाना (म�त उVेख गनु� पद�छ ।

स�घस�घस�घस�घ/ / / / 
देश 
देश 
देश 
देश / / / / Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह 

............... ............... ............... ............... मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

�वE�वE�वE�वE''''तीय 
णाली 
योगकता� �ववरणतीय 
णाली 
योगकता� �ववरणतीय 
णाली 
योगकता� �ववरणतीय 
णाली 
योगकता� �ववरण, , , , प�रवत�न र Gगन अ(भलेखप�रवत�न र Gगन अ(भलेखप�रवत�न र Gगन अ(भलेखप�रवत�न र Gगन अ(भलेख

काया�लयका कम�चारीलाइ� स)वेयरको 
योगमा पqँच [दनका ला�ग �नजको नाम, स�केत नं, पद, शाखा र 
योजनलाइ�  अ(भलेख गन� लगाइ� 
योगकता�लाइ� 
णाली `ारा �नयIण गन$ र 
णालीलाइ� सुर'rत राno यस फारामको 

उदेM हो । डाटा ]ाकअप अ(भलेख राn ।
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स)वेयरको नामःस)वेयरको नामःस)वेयरको नामःस)वेयरको नामः लाइ�सेt नंलाइ�सेt नंलाइ�सेt नंलाइ�सेt नं:::: थप अपuेड (म�तःथप अपuेड (म�तःथप अपuेड (म�तःथप अपuेड (म�तः

�वकास ग�रएको (म�तः�वकास ग�रएको (म�तः�वकास ग�रएको (म�तः�वकास ग�रएको (म�तः लाइसेt अव(ध लाइसेt अव(ध लाइसेt अव(ध लाइसेt अव(ध अपuेड रकमःअपuेड रकमःअपuेड रकमःअपuेड रकमः

�नमा�णकता�ः�नमा�णकता�ः�नमा�णकता�ः�नमा�णकता�ः Platform:Platform:Platform:Platform:

�नमा�णकता�को स{क�  नं�नमा�णकता�को स{क�  नं�नमा�णकता�को स{क�  नं�नमा�णकता�को स{क�  नं/ / / / एजे|को स{क�  नःएजे|को स{क�  नःएजे|को स{क�  नःएजे|को स{क�  नः स)वेयर लागत रकमःस)वेयर लागत रकमःस)वेयर लागत रकमःस)वेयर लागत रकमः

वा�ष~ क मम�तःवा�ष~ क मम�तःवा�ष~ क मम�तःवा�ष~ क मम�तः भौगो'लक 
कोप पुनGापन 
णाली  भौगो'लक 
कोप पुनGापन 
णाली  भौगो'लक 
कोप पुनGापन 
णाली  भौगो'लक 
कोप पुनGापन 
णाली  / / / / ((((Geographical Disaster Recovery SystemGeographical Disaster Recovery SystemGeographical Disaster Recovery SystemGeographical Disaster Recovery System' ' ' ' GDRSGDRSGDRSGDRS''''))))

चा[हने छ  । GDRS Gानः

नचा[हने छैन ।

]ाकअप]ाकअप]ाकअप]ाकअप प(छVोप(छVोप(छVोप(छVो नयाँनयाँनयाँनयाँ �ाकअप�ाकअप�ाकअप�ाकअप

'लइएको मा�म 'लइएको मा�म 'लइएको मा�म 'लइएको मा�म ////GानGानGानGान �ाकअप (म�त�ाकअप (म�त�ाकअप (म�त�ाकअप (म�त �ाकअप (म�त�ाकअप (म�त�ाकअप (म�त�ाकअप (म�त को नामको नामको नामको नाम....
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माDणत गन$को सहीः
माDणत गन$को सहीः
माDणत गन$को सहीः
माDणत गन$को सहीः �ीकृत गन$ सहीः�ीकृत गन$ सहीः�ीकृत गन$ सहीः�ीकृत गन$ सहीः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

(म�तः (म�तः

उLेMउLेMउLेMउLेM

फारम भन$ त�रकाःफारम भन$ त�रकाःफारम भन$ त�रकाःफारम भन$ त�रकाः

१

२ स)वेयरको �नर�र सेवा उपभोग र 
कोप �वGापनका  ला�ग Geographical Disaster Recovery System काय��यन छ छैन उVेख गन$ 

३ उ� स)वेयरलाइ� वा�ष~क मम�त गनु�पन$ हो होइ�न र �सको अपuेड ग�रएको भएमा (म�त र लागत रकम समेत मा(थVो खSमा उVेख गनु�पछ� । 

४ महल १मा aम स�kा उललेख गनु�पद�छ ।

५ महल २ मा कारोवार त�ाङकको �ववरण तथा ]ाकअपको �ववरण उVेख गनु� पद�छ । महल ३ मा �ायकप 'लएको मा�म र Gान उVेख गनु�पद�छ । 

६ महल ४ मा प(छVो पटक डाटा सुरrण ग�रएको (म�त र महल ५ मा नयाँ सुरrण 'लएको (म�त उVेख गनु�पद�छ । 

७ महल ६ मा डाटा सुरrणको नाम र महल ७मा  अ��म महलमा ]कअप 'लने कम�चारी/]��को कोड न1र उVेख गनु�पद�छ । 

८ महल ८ �वEुतीय ह6ाrर भएको भए सो को �ववरण उVेख गनु�पछ�  ।

९ महल ९ मा ]ाकअप फाइलको Hash,तथा अ� प[हचान �ववरण लेnoपन$

१० महल १० मा 
�व(धमा अ� प�रवत�न भए यसमा �ववरण थप गद$ �ववरण लेnoपन$ 

फामरको सुZ खSमा स)वेयरस13ी स{ूण� जानकारी ज6ै, स)वेयरको नाम, �नमा�णकता�, स{क�  नं, �बकास (म�त, 

लागत, लाइ�सेt नं ज6ा �ववरण खुलाउनुपद�छ ।

aaaa. . . . संससंंसं.... �ववरण�ववरण�ववरण�ववरण
�ाकअप 'लने �ाकअप 'लने �ाकअप 'लने �ाकअप 'लने 

कम�चारीको कोडकम�चारीको कोडकम�चारीको कोडकम�चारीको कोड

]ाकअप 'लइएको ]ाकअप 'लइएको ]ाकअप 'लइएको ]ाकअप 'लइएको 

फाइलको फाइलको फाइलको फाइलको HashHashHashHash, , , , ((((SHA SHA SHA SHA 

काया�लयमा 
योग भएको त�ाङक स)वेयर 
णालीअ�ग�त लेखाको कारोवार गदा�, फे�रने, हराउने जोDखम रहेको �दा उ� जोDखम �ूनीकरणका ला�ग डाटा �ाक अप(Backup  )गन$ उदेMले यो 

फारामको तजु�मा ग�रएको हो ।

अ�अ�अ�अ�................
�बधुतीय �बधुतीय �बधुतीय �बधुतीय 

ह6ाrरको 
योग ह6ाrरको 
योग ह6ाrरको 
योग ह6ाrरको 
योग 

स�घस�घस�घस�घ/ / / / 
देश 
देश 
देश 
देश / / / / Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह 
............... ............... ............... ............... मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

डाटा �ाकअप डाटा �ाकअप डाटा �ाकअप डाटा �ाकअप ((((Data Back upData Back upData Back upData Back up))))    
माणीकरण फारम
माणीकरण फारम
माणीकरण फारम
माणीकरण फारम

नपेाल सरकारको 

छाप
�देश/ �थानीय 

सरकारको छाप
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पृ� स�kाःपृ� स�kाःपृ� स�kाःपृ� स�kाः................म�ेम�ेम�ेम�े........

aaaa....संससंंसं.... (म�त(म�त(म�त(म�त �ववरण�ववरण�ववरण�ववरण स�केतस�केतस�केतस�केत

देDखदेDखदेDखदेDख स�स�स�स� थानथानथानथान देDखदेDखदेDखदेDख स�स�स�स� थानथानथानथान नामनामनामनाम सहीसहीसहीसही नामनामनामनाम सहीसहीसहीसही देDखदेDखदेDखदेDख स�स�स�स� थानथानथानथान
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ज�ा ज�ा ज�ा ज�ा 

उपयु��बमो'जम  aमस�kा राखी छा�पएका र'सदको अ(भलेख र �नकासा �ठक साँचो भएको �होरा अनुरोध छ ।

पेस गन$को सहीःपेस गन$को सहीःपेस गन$को सहीःपेस गन$को सहीः काया�लय 
मुखको सहीःकाया�लय 
मुखको सहीःकाया�लय 
मुखको सहीःकाया�लय 
मुखको सहीः

नामः नामः

दजा�ः दजा�ः

(म�तः (म�तः

उLेMउLेMउLेMउLेM

फाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाः

१ महल १,२ र ३ मा aमह aम स�kा न1र, (म�त र �ववरण उVेख गनु�पद�छ । 

२ छा�पएको स�केत नं, छा�पएको थान र �नकासा ग�रएको र'सद थान  छा�पएको र �नकासा ग�रएको स123त महलहUमा उVेख गनु�पद�छ । 

३ बाँक� र'सदको �ववरण स�kा र थान महल  ११, १२ र १३ महलमा उVेख गन$ 

४ र'सद �नयIणस13ी अ� �ववरण उVेख गनु�पन$ भएमा अ��म महल १४ मा कै�फयत जनाउने 

५ महल १६ र १७ मा तयार भएप(छ पेस गन$ र �ीकृत गन$ कम�चारीको सही, नाम, दजा� र (म�त उVेख गनु�पद�छ ।

१२१२१२१२

नगदी र'सद जारी �नेमा सो को अ(भलेख र �नयIण गन$ । �वषयगत �नयIण खाताहU भएमा बाहेक आ��रक आ�ानी वा राज� काया�लयमा राज� दाDखला वा 
ा� �ँदा [दइने वा का�टने र'सदलाइ� समु(चत �नयIण गरी अ�नय(मतता �न न[दने ।

छा�पएको वा 
ा� र'सद नंछा�पएको वा 
ा� र'सद नंछा�पएको वा 
ा� र'सद नंछा�पएको वा 
ा� र'सद नं.... �न�ा'सत र'सद नं�न�ा'सत र'सद नं�न�ा'सत र'सद नं�न�ा'सत र'सद नं बाँक� र'सद नंबाँक� र'सद नंबाँक� र'सद नंबाँक� र'सद नं 
माDणत गन$को 
माDणत गन$को 
माDणत गन$को 
माDणत गन$को 

नाम र सहीनाम र सहीनाम र सहीनाम र सही कै�फयतकै�फयतकै�फयतकै�फयत

बुDझ'लनेकोबुDझ'लनेकोबुDझ'लनेकोबुDझ'लनेको बुझाउनेकोबुझाउनेकोबुझाउनेकोबुझाउनेको

११११११११

स�घस�घस�घस�घ/ / / / 
देश 
देश 
देश 
देश / / / / Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह 

............... ............... ............... ............... मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

र'सद �नयIण खाता र'सद �नयIण खाता र'सद �नयIण खाता र'सद �नयIण खाता 

म.ले.प.फारम नं: ९०४
सािबकको फारम नं: ११८
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सवारी नंसवारी नंसवारी नंसवारी नं.:.:.:.: सवारी चालकसवारी चालकसवारी चालकसवारी चालक////अपरेटरको नामअपरेटरको नामअपरेटरको नामअपरेटरको नाम

सवारी साधनसवारी साधनसवारी साधनसवारी साधन////मे'सनरीको नाममे'सनरीको नाममे'सनरीको नाममे'सनरीको नाम::::…………………………………………………………………………........

(म�त(म�त(म�त(म�त ज�ाज�ाज�ाज�ा कै�फयत कै�फयत कै�फयत कै�फयत 

बाटबाटबाटबाट स�स�स�स� बाटबाटबाटबाट स�स�स�स� पे ोलपे ोलपे ोलपे ोल////[डजेल[डजेल[डजेल[डजेल////अ�अ�अ�अ� लु�¡के|लु�¡के|लु�¡के|लु�¡के| �uज�uज�uज�uज गेयर आयलगेयर आयलगेयर आयलगेयर आयल अ�अ�अ�अ� नामनामनामनाम द6खतद6खतद6खतद6खत

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६

सवारी चालकसवारी चालकसवारी चालकसवारी चालक////अपरेटरको नामअपरेटरको नामअपरेटरको नामअपरेटरको नाम

द6खत

(म�त

उLेMउLेMउLेMउLेM

फाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाः

१

२ महल १ मा सवारी चलाएको दै�नक (म�त भनु�पछ� ।

३  खS ठाउँको महलहUमा 
�ेक (म�तमा 
�ेक पटक एक ठाउँबाट अक¢ ठाउँमा चलाएको आते जाते दुबैको £¤ �ने गरी Gान लेnoपछ� ।

४ महल ४ र ५ मा 
�ेक पटकको एक ठाउँबाट अक¢ ठाउँ स� चढाउँदाको सुZको र अ�को (मटरबाट देखाइएको �कलो(मटरको अ¦क भनु�पछ� । 

५ यो अ¦कदेDख यो अ¦कस�को �कलो(मटर भlे उVेख भएअनुसार �सबाट ज�ा �कलो(मटर क�त 
योग भएको (थयो सो ज�ा महल ६ मा लेnoपछ� ।

६ महल ७ मा माग फारम नं उVेख गनु�पछ� ।

७ पे ोल, [डजेल, मो�बल, �uज महलमा ख�रद �बलअनुसार उ� सवारीमा राDखएको पे ोल,[डजेल, मो�बल, �uज आ[दको प�रमाण महल ८, ९, १०, ११ र १२ मा उVेख गनु�पछ� ।

८  यसरी चढाउदा जुन (म�तमा सो पे ोल , [डजेल, मो�बल, �uज सवारी साधनमा राDखएको हो सोको (म�त प�न (म�त महलमा लेnoपछ� ।

९ उ§VDखत Gानमा 
योग गनु� परेको काम र  £¤ �ववरण सवारीको उLेM �ववरणमा अ�नवाय� Zपमा महल १३मा लेnoपछ� ।  

१०  सवारी चढेको वा 
योग गन$ पदा(धकारीको पूरा नाम तथा दजा� £¤ �ने गरी द6खत महल १४ मा गनु�पछ� । महल नं १५मा द6खत गराउनुपद�छ ।

११ दो¨ो पटक इ3न माग गदा� अ(धVो पटक 'लइएको इ3नको लग बुक पेस गनु�पन$ छ

सवारी सवारी सवारी सवारी ////मे'सनरी मे'सनरी मे'सनरी मे'सनरी 


योगको उLेM
योगको उLेM
योगको उLेM
योगको उLेM

ठाउँठाउँठाउँठाउँ �कलो(मटर�कलो(मटर�कलो(मटर�कलो(मटर पे ो'लयम पदाथ�पे ो'लयम पदाथ�पे ो'लयम पदाथ�पे ो'लयम पदाथ�


�ेक सवारीको बे©ाबे©ै लगबुक �ने भएकोले फारमको शीर बेहोरामा सवारीको न1र, सवारी साधनको नाम ªाइभको नाम प�न लेnoपछ� ।

माग माग माग माग 

फारम नंफारम नंफारम नंफारम नं

सवारी 
योग वा स\ालन गन$ सवारी 
योग वा स\ालन गन$ सवारी 
योग वा स\ालन गन$ सवारी 
योग वा स\ालन गन$ 

कम�चारीकम�चारीकम�चारीकम�चारी////पदा(धकारीकोपदा(धकारीकोपदा(धकारीकोपदा(धकारीको

सवारीको 
योग,  इ3न तथा अ� उपभो« व6ुको खपत र सोको �नयIण गन$ 

स�घस�घस�घस�घ/ / / / 
देश 
देश 
देश 
देश / / / / Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह 

............... ............... ............... ............... मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

सवारी साधन र मे'सन 
योगको लगबुक सवारी साधन र मे'सन 
योगको लगबुक सवारी साधन र मे'सन 
योगको लगबुक सवारी साधन र मे'सन 
योगको लगबुक 

म.ले.प.फारम नं:  ९०५
सािबकको फाराम नं:१
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भु�ानी गन$ काया�लयको भु�ानी गन$ काया�लयको भु�ानी गन$ काया�लयको भु�ानी गन$ काया�लयको 

नामनामनामनाम

गो�ारा नं र गो�ारा नं र गो�ारा नं र गो�ारा नं र 

(म�त(म�त(म�त(म�त
रकमरकमरकमरकम

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

उLेMउLेMउLेMउLेM

फाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाः

१ यो फाराम स123त कम�चारीले 
माDणत गरी ]��गत फाइलमा राnoपन$छ ।

२ कम�चारी सZवा बढुवा भई गएमा सZवा भई गएको काया�लयमा पठाउनुपन$छ । 
३
४

५

६ महल ४मा रमाना (म�त लेnoपछ� ।
७

८ महल ६,७ र ८ मा प�रवारको दै�नक भा खच�को �ववरण लेnे  

९ महल ९ मा कुनै कै�फयत भए उVेख गन$ 

कम�चारीको प�रवारको दै�नक ®मण भा खच� लेDख[दँदा यो अ(भलेखमा जनाइसकेको छ भlे कम�चारीको दै�नक भाको �बलमा 
माDणत गरी [दनुपन$छ ।
स123त काया�लयहZबाट लेखा संक'लत गरी लेखा परीrण गराउने �वभाग मIालयहZले प�न य6ो खच�  लेखेको स13मा सो खच� यो अ(भलेखमा चढाई एक�>त Uपमा फाइल गरी 

राnoपन$छ ।

महल १, २, ३ मा ®मण गन$ कम�चारीको नाम र दजा� लेखी �नज कम�चारीले कुन काया�लय बाट सZवा भई गएको हो सो काया�लयको नाम कम�चारीले छोडेको काया�लय महलमा लेnoपछ� ।

महल ५ कम�चारी �नयु��,सZवा,बदुवा भई गएको स123त प> बमो'जमको (म�त उVेख ग�र प�रवार साथमा लगेको भए लगेको प�रवारको स�kा र �नजहZको नाम, नलगेको भए सोही 

बेहोरा लेnoपछ� ।

aaaa....सससस....
कम�चारीको नाम र कम�चारीको नाम र कम�चारीको नाम र कम�चारीको नाम र 

दजा�दजा�दजा�दजा�

कम�चारीहUको प�रवारको दै�नक भाको अ(भलेख ]व¯Gत गन� । कम�चारी सZवा भई जाँदा �नयमअनुसार प�रवारले पाउने दै�नक ®मण भा 'लएको वा न'लएको अ(भलेख राn यो फाराम तजु�मा ग�रएको हो ।

कै�फयतकै�फयतकै�फयतकै�फयत
प�रवारको दै�नक भा खच�प�रवारको दै�नक भा खच�प�रवारको दै�नक भा खच�प�रवारको दै�नक भा खच�

कम�चारीले छाडेको कम�चारीले छाडेको कम�चारीले छाडेको कम�चारीले छाडेको 

काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

कम�चारी बहाल गन$ कम�चारी बहाल गन$ कम�चारी बहाल गन$ कम�चारी बहाल गन$ 

काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

�नयु���नयु���नयु���नयु��,,,,सUवासUवासUवासUवा, , , , बढुवा बढुवा बढुवा बढुवा 

भई रमाना (म�तभई रमाना (म�तभई रमाना (म�तभई रमाना (म�त

प�रवार साथ लगेको प�रवार साथ लगेको प�रवार साथ लगेको प�रवार साथ लगेको 

स�kास�kास�kास�kा, , , , नाम र नाम र नाम र नाम र 

नातानातानातानाता

स�घस�घस�घस�घ/ / / / 
देश 
देश 
देश 
देश / / / / Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह 

............... ............... ............... ............... मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

प�रवारको दै�नक ®मण भास13ी अ(भलेखप�रवारको दै�नक ®मण भास13ी अ(भलेखप�रवारको दै�नक ®मण भास13ी अ(भलेखप�रवारको दै�नक ®मण भास13ी अ(भलेख

म.ले.प.फारम नं: ९०६
सािबकको फाराम नं:१८९
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  आयोजना  आयोजना  आयोजना  आयोजना: ° : ° : ° : ° 
करार नंकरार नंकरार नंकरार नं.: °.: °.: °.: °

म[हनाम[हनाम[हनाम[हना: °: °: °: ° संकेत नंसंकेत नंसंकेत नंसंकेत नं.: °.: °.: °.: °

................बजे देDखबजे देDखबजे देDखबजे देDख ............बजे स�बजे स�बजे स�बजे स� अव(ध अव(ध अव(ध अव(ध ............घ±ाघ±ाघ±ाघ±ा

 ज�ा ज�ा ज�ा ज�ा  

�नय(मत भु�ानी �ने [दन�नय(मत भु�ानी �ने [दन�नय(मत भु�ानी �ने [दन�नय(मत भु�ानी �ने [दन////समयसमयसमयसमय

अ�त�र� भु�ानी �ने [दनअ�त�र� भु�ानी �ने [दनअ�त�र� भु�ानी �ने [दनअ�त�र� भु�ानी �ने [दन////समयसमयसमयसमय

स123त ]��को सही: ° 
माDणत गन$को सही: °
(म�त: ° (म�त: °

उLेMउLेMउLेMउLेM

फारम भन$ त�रकाःफारम भन$ त�रकाःफारम भन$ त�रकाःफारम भन$ त�रकाः

१ कम�चारीबाहेक अ� काम गन$ स²झौताबमो'जम �न³´त समयका ला�ग खटाइएकामा यो फारम 
योग ग�रने छ ।
२ आवµकता अनुUप कम�चारीले समेत यो फारम 
योग गन� स¶ेछन् ।
३ 
�ेक काय�[दनको काय��बवरण दै�नक Uपमा तयार गनु� पद�छ । �बदाको [दनमा �बदा उVेख गनु� पछ� । 

कम�चारीको दै�नक काय� अ(भलेख गन$,  ®मणको उदेM 
ा��स13ी �व¸ेषण गन$, काय� परीrण र �नयIण गन$ उLेM रहेको छ ।

दै�नक काय� स{ादन �ववरण दै�नक काय� स{ादन �ववरण दै�नक काय� स{ादन �ववरण दै�नक काय� स{ादन �ववरण ((((TIMESHEET TIMESHEET TIMESHEET TIMESHEET ))))

काय�लयको नामकाय�लयको नामकाय�लयको नामकाय�लयको नाम: °: °: °: °
कामगन$को नामकामगन$को नामकामगन$को नामकामगन$को नाम: °: °: °: °
पदपदपदपद: °: °: °: °

स�घस�घस�घस�घ/ / / / 
देश 
देश 
देश 
देश / / / / Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह 

............... ............... ............... ............... मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

काय�Gानकाय�Gानकाय�Gानकाय�Gान कामको �ववरणकामको �ववरणकामको �ववरणकामको �ववरण

सालसालसालसाल: °: °: °: °

कामको समयकामको समयकामको समयकामको समयगतेगतेगतेगते बारबारबारबार

नेपाल सरकारको 

छाप

�दशे/ �थानीय 

सरकारको छाप
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�मणमा खिटएको

नाम पद �थान दिेख स�म दिेख स�म

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२

ज�मा

आिथ क !शासन शाखा !मखुको सहीः काया लय !मखुको सहीः

नाम, थरः नाम,थरः

िमितः िमितः

उ��ेय

फाराम भन� त�रकाः

१ यस फारामले !+येक कम चारीको -मणको एकम0ु िववरण !दान गरी काय  स�पादन गन  सहयोग गद छ ।

२ महल १ मा -मण आदशे नं ले6नपुद छ ।

३ महल २, ३, ४ मा -मण गन7 कम चारी / पदािधकारीको नाम, पद र :थान ले6ने 

४ महल ५ मा खच  लेिखने बजेट उपशीष क ले6नपुछ  ।

५ महल ६, ७, ८, र ९ मा -मणमा खिटएको िमित, �याद थप भए उ? िमित, खच को उपशीष क उ@लेख गनु पद छ ।

६ महल १० मा ज�मा -मण गAरएका िदन ले6नपुद छ ।

७ महल ११ मा -मण !ितवेदनको सङ्िDE Fयहोरा ले6ने 

८ महल १२ मा कैिफयत ले6ने 

�मणमा खिटन ेपदािधकारी वा कम"चारीको �मण अिभलखे खाता

सङ्घ/ *दशे / �थानीय तह 

............... म./ालय / िवभाग / काया"लय

काया"लय कोड नं.:

!+येक काया लयका कम चारीको -मणको अिभलेख गरी अIयाविधक रा6ने, -मण :थान, -मण अवधी, -मण :थान, -मण आदशे आिद समेत खलुाउने उJेKयले यो फाराम तजु मा भएको हो ।

कैिफयत

�मण 

आदशे 

न�बर

�मण गन� कम"चारीको खच" लिेखन ेबजटे 

उपशीष"क न�बर

�मणमा खिटएको िमित �याद थप
ज�मा िदन

�मण *ितवदेनको 

सङ्ि9: ;यहोरा
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®मण आदेश नं
®मण टोली 
मुख
®मण अव(ध ........देDख........स�

®मणको उदेMः

स{ा[दत मुk मुk काम

'सकाइ तथा उपल2T

सारांश तथा सुझावहU

®मण पु(¤ गन$ संल¼ कागजातको �ववरण®मण पु(¤ गन$ संल¼ कागजातको �ववरण®मण पु(¤ गन$ संल¼ कागजातको �ववरण®मण पु(¤ गन$ संल¼ कागजातको �ववरण

…….……………............................
®मणमा जाने कम�चारी
नाम
पद

उLेMउLेMउLेMउLेM

फाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाः

यो फाराम ढाँचामा> भएकाले काय�
कृ�तअनुUप 
योगकता�ले 
योग गन� स�कने छ । 
कम�चारीले ®मण गरेप´ात यो ढाँचाका �ुनतम �ववरणहU उVेख गरी 
�तवेदन तयार गनु�पद�छ ।

स�घस�घस�घस�घ////
देश
देश
देश
देश////Gानीय तहGानीय तहGानीय तहGानीय तह
........................................................................ मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

®मण 
�तवेदन ढाँचा®मण 
�तवेदन ढाँचा®मण 
�तवेदन ढाँचा®मण 
�तवेदन ढाँचा

काय�aममा कम�चारी ®मण गनु�को उLेM खुलाउने र ®मण फलदायी भए/ नभएको उVेख गन$ यो फारामको मुk उदेM रहेको छ । ®मणको उपल2Tको 
�त½दन गनु� यस फारमको मूल उLेM 

हो ।

नेपाल सरकारको छाप

�दशे/ �थानीय 

सरकारको छाप
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कम�चारीको नाम: (म�तः

कम�चारी संकेत न.: सा�बक काया�लयबाट रमाना (म�तः

पद: काया�लय हा'जर भएको (म�तः

हालको काया�लयबाट रमाना भएको (म�तः

काया�लय 
योजनका ला�ग 
योग ग�रने द6खतको नमुना: 

पूरा द6खतःपूरा द6खतःपूरा द6खतःपूरा द6खतः          सि�r� द6खतः         सि�r� द6खतः         सि�r� द6खतः         सि�r� द6खतः

मेरो रोहोबरमा उपयु�� द6खत भएको भनी 
माDणत गद�छु ।

पेस गन$ कम�चारीको सहीःपेस गन$ कम�चारीको सहीःपेस गन$ कम�चारीको सहीःपेस गन$ कम�चारीको सहीः 
माDणत गन$ काया�लय 
मुखको सहीः
माDणत गन$ काया�लय 
मुखको सहीः
माDणत गन$ काया�लय 
मुखको सहीः
माDणत गन$ काया�लय 
मुखको सहीः

नाम: नाम: 

पद: पद: 

(म�त: (म�त: 

उLेMउLेMउLेMउLेM

फाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाःफाराम भन$ त�रकाः

१ उपयु�� द6खत भ�ा फरक द6खत भएमा द6खत प�रवत�न/अ�ाव(धक गनु� पद�छ । 

२

३ कम�चारी वा पदा(धकारीको नमुना द6खत वीच भागमा उVेख गनु� पद�छ ।

४

फारमको सुZ खSमा काया�लयको स�केत न1र, कम�चारीको नाम, कम�चारी संकेत न1र, पद, काया�लयमा बहाल भएको (म�त, काया�लयमा रमाना 

(म�त आ[द उVेख गनु�पद�छ ।

द6खत कम�चारीको रोहबरमा भएको भlे हरफमा स123त कम�चा�रको नाम उVेख गरी 
माDणत गन$ कम�चारीको नाम, द6खत, (म�त उVेख 

गनु�पद�छ ।

दाँयादाँयादाँयादाँया बाँयाबाँयाबाँयाबाँया

स�घस�घस�घस�घ/ / / / 
देश 
देश 
देश 
देश / / / / Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह Gानीय तह 

............... ............... ............... ............... मIालय मIालय मIालय मIालय / / / / �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग / / / / काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय

काया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नंकाया�लय कोड नं.:.:.:.:

कम�चारी द6खत नमुना फारमकम�चारी द6खत नमुना फारमकम�चारी द6खत नमुना फारमकम�चारी द6खत नमुना फारम

काय�लय 
शास�नक काय� तथा आ��रक �नयIण 
योजनका लागी यो नमुना द6खत कुनै प�न कम�चारी वा पदा(धकारी काया�लयमा बहाल भएप(छ 
ा� गरी 

अ(भलेख गनु� पद�छ । यो फाराम कम�चारीको द6खत 
माणीकरण गन� भ�र¿ ।

कम"चारीको औठाछापकम"चारीको द�तखत

नेपाल 

सरकारको छाप
�देश/ �थानीय 

सरकारको छाप
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