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प्रततवेदनको सारंश 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भआइ मलुुक संघीय संरचनामा प्रिेश गररसकेको सन्दभइमा तीनै तहको सरकारको अवथइक व्यस्थापन 

पवन पररमाजइन गनुइपने ऄपररहायइता रहन गयो । तीनै तहका सरकारका सबै वनकायको  अवथइक कारािारको लेखाको महालेखा 

परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने  र त्यसरी लेखापरीक्षण गररने लेखा संघीय काननु बमोवजम महालेखा परीक्षकले तोकेको लेखा ढााँचामा 

रावखने संिैधावनक व्यिस्था ऄनसुार साविकमा तोवकएका लेखा (मलेप फाराम) ढााँचा मा पररमाजइन गनुइपने अिश्यकता वसजइना हुन 

गयो । यस अिश्यकता ऄनरुूप महालेखा परीक्षकबाट सरकारका तीनै तहमा समान रूपमा लाग ूहुने गरी ऄन्तराइवरिय मदु्रा कोषबाट 

जारी GFS 2014 मा अधाररत एकीकृत अवथइक संकेत तथा िगीकरण र व्याख्या २०७४ स्िीकृत भआइसकेको छ । दु्रततर रूपम 

विकास भआइसकेको सचूना प्रविवध र यसमा अधाररत वित्तीय तथा कायइसम्पादन प्रणालीहरूको प्रयोगका लावग समेत साविकका 

लेखाढााँचामा पररमाजइन गनुइपने ऄपररहायइता वथयो । हालसम्म नेपाल सरकारको लेखा नगद अधारमा रावखद ैअआएको र केही स्थानीय 

सरकार (साविकका स्थानीय वनकाय) हरूले प्रोदभािी अधारमा लेखा राख्ने तथा प्रवतिेदन गने कायइ प्रारम्भ गररसकेको ऄिस्थामा 

सकारका तीनै तहमा समान अधारमा लेखापालन तथा प्रवतिेदन गने गरी लेखा ढााँचाको पररमाजइन तथा नयााँ ढााँचा विकास गने गरी 

नेपाल सरकारको लेखा ढााँचा कायम गनुइ यस ऄध्ययनको ईद्दशे्य रहकेो छ  ।  

नेपाल सरकारको लेखा ढााँचामा पररमाजइन, संशोधन तथा थप गनइ वसफाररस गररएको यस प्रवतिेदनमा साविकमा क्रमशः रावखएका 

विवभन्न विषयिस्तुसाँग सम्बवन्धत फारामहरूलाआइ अवथइक प्रशासन ऄन्तगइतको कारोिारको प्रकृवत ऄनसुार विवभन्न समहूमा िगीकरण 

गरी प्रस्तुत गररएको छ । सािइजवनक अवथइक प्रशासनको चक्रमा समािेश हुने अधारभतू पक्षहरूलाआइ समािेश गरी समग्र लेखा 

ढााँचालाआइ मलु फाराम र विषयगत फाराम गरी दआुइ बहृत्तर क्षेत्रमा िगीकरण गरी कायाइन्ियन गनइ वसफाररस गररएको छ । मलू फाराममा 

राजस्ि, खचइ र प्रवतिेदन, बजेट, वजन्सी तथा सम्पत्ती व्यिस्थापन, सािइजवनक वनमाइण, धरौटी, ऋण तथा लगानी, लेखापरीक्षण बेरूज ुर 

यी विविध पक्षसाँग सम्बवन्धत अन्तररक वनयन्त्रण सम्बन्धी फारामहरूलाआइ समािेश गररएको छ  भने क्षेत्रगत फारामहरूलाआइ प्रयोगका 

क्षेत्रऄनसुार समवूहकरण एकै स्थानमा समािेश गनइ वसफाररस गररएको छ ।  यस ऄनसुार राजस्िसाँग सम्बवन्धत मलू फारामहरू ११, 

खचइ र प्रवतिेदनसाँग सम्बवन्धत फारामहरू ३४, बजेट तजुइमा तथा कायाइन्ियनसाँग सम्बवन्धत १६, वजन्सी तथा सम्पत्ती व्यिस्थानसाँग 

सम्बवन्धत १६, सािइजवनक वनमाइणसाँग सम्बवन्धत ११, धरौटीसाँग सम्बवन्धत ५, ऋण तथा लगानीसाँग सम्बवन्धत १५, लेखापरीक्षण 

बेरूजसुाँग सम्बवन्धत ६ र अन्तररक वनयन्त्रणसाँग सम्बवन्धत ११ िटा गरी १२५ िटा राख्न वसफाररस गररएको छ । यी फारामहरूलाआइ 

प्रयोग हुने क्षेत्र ऄनसुार िगीकरण गरी प्रस्तुत गररएकोले प्रयोग, वनयन्त्रण र प्रवतिेदनमा सरलता कायम हुने विश्वास गररएको छ । 

यसबाट सािइजवनक अवथइक व्यिस्थापनमा संलग्न जनशविको सहज पररचालन तथा प्रवतस्पधाइत्मकता र विषयगत विज्ञता कायम गनइ 

सघाईनेछ ।   

प्रवतिेदन तयारीका क्रममा अवथइक कारोबारसाँग प्रत्यक्ष सम्बवन्धत फारामहरूमा विवभन्न वनकायबाट सझुाि तथा संशोधनका लावग 

पषृ्ठपोषण तथा सझुाब प्राप्त भएतावपन हुलाक, भमूी व्यिस्था, यातायात व्यिस्था, नेपाल सेना जस्ता विवभन्न विषयगत कायाइलयहरुका 

लावग साविकमा वनधाइररत लेखा ढााँचामा पयाइप्त सझुाि तथा पषृ्ठपोषण प्राप्त नभएकोले वतनलाआइ यथाित राखी सम्बवन्धत वनकायबाट 

थप सझुाि िा राय प्राप्त भएपवछ मात्र संशोधन, पररमाजइन िा खारेज गनुइपने गरी सझुाि गररएको छ ।  

साविकमा लेखापालनमा ऄिलम्बन गररएपवन महालेखा परीक्षकबाट स्िीकृत गराईन बााँकी रहकेा र महालेखा परीक्षकको िावषइक 

प्रवतिेदनबाट सझुाि भएका लगानी तथा ऋणको लेखा, सवचचत कोष, अयोजना लेखा, प्रवतिद्धता लेखा तथा सािइजवनक क्षेत्र 

लेखामान ऄनरुूपका प्रवतिेदन ढााँचा समेतलाआइ यस ऄध्ययन प्रवतिेदनमा समेवटएको छ । यस्तै संघीयता कायाइन्ियनका क्रममा 

अिश्यक पने ऄन्तरसरकारी कारोिार, राजस्िको बााँडफााँड जस्ता विषयहरू समेत यसमा समािेश गररएको छ । अवथइक प्रशासनसाँग 
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सम्बवन्धत लेखा ढााँचाहरू नेपाल सािइजवनक क्षेत्र लेखामान (NepalPublic Sector Accounting Standard- NPSAS) मा 

ऄनरुूपका मापदण्ड परूा हुने गरी प्रस्तुत गररएको छ । यी फारामहरूको प्रयोगबाट नेपाल सािइजवनक क्षेत्र लेखामानको ऄिलम्बन 

कायइसचचालनस्तरको लेखापालनबाटै हुन गआइ नेपालको लेखापालन तथा प्रवतिेदन प्रणाली ऄन्तरावरिइय मापदण्ड ऄनरुूप हुन जानेछ । 

यसका साथै यस ऄध्ययन प्रवतिेदनबाट अवथइक कारोबारको विवभन्न पक्षबाट विशे्लषणात्मक ऄध्ययन गनइ सहज हुनाको  साथै लामो 

समय ऄिवधका सम्भाव्य दावयत्ि (longterm liabilities and contingency) जस्ता वबषयलाइ समेट्न सहज हुनछे । 

यो ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गदाइ प्रचवलत लेखाका  अधारभतू वसद्धान्तलाइ ध्यानमा राखी खाता (। edger) सहायक खाता 

(Sub/subsidiary-।edger) तथा मलू खाता ( Group।edger), प्रवतिेदन जस्ता अधारभतू क्षेत्रलाआइ यथासक्य समेवटएको छ भने 

व्यस्थापनका लावग अिश्यक विशे्लषणात्मक प्रवतिेदन (MIS Reports) हरू अिश्यकता ऄनसुार विकास गरी कायाइन्ियन गनइ 

सवकने ऄिधारणा ऄगाडी साररएको छ । यस प्रवतिेदनमा समािेश भएका मलू फारामहरूलाआइ महालेखापरीक्षकबाट स्िीकृत गराईने र 

विषयगत फारामहरूलाआइ सम्बवन्धत क्षेत्रका ऐन, वनयम तथा वनदवेशकामा व्यिवस्थत गने तथा यस्तो व्यिस्थापनका क्रममा फारामको 

वसलवसला वमलानको लावग फाराम नं. को समवूहकरण तथावनधाइरण सहजै गनइ सवकने व्यिस्था गररएको छ ।  

प्रस्तुत ऄध्ययन कायइ महालेखा वनयन्त्रक कायाइलय र सािइजवनक खचइ तथा वित्तीय ईत्तरदावयत्ि सवचिालयको मागइवनदशेन, समन्िय र 

सहयोगबेगर सम्भि वथएन । यस कायइमा सहयोग गनुइहुने सम्पणूइ पदावधकारी विशेषतः सवचिालयका सदस्य सवचिप्रवत ऄध्ययन 

कायइदल धन्यिाद व्यि गद ैसझुाि गररएको लेखा ढााँचा स्िीकृत भआइ चााँडै नै कायाइन्ियनमा अईने र यसबाट नेपालको वित्तीय 

संघीयताको कायाइन्ियन सहज हुन जाने कुरामा अशािादी छ ।  

यस ऄध्ययन प्रवतिेदनमा समािेश भएक फाराममा विवत्तय प्रशासन र नेपाल सरकारको अवथइक कारोबारका सम्बन्धमा विज्ञता हावसल 

गरेका विवभन्न व्यविहरू, महालेखा परीक्षक कायाइलय, महालेखा वनयन्त्रक कायाइलय, ऄथइ मन्त्रालय एिं ऄन्य वनकायका बहालिाला 

विज्ञ, तथा ऄिकास प्राप्त विज्ञहरूका साथै सािइजवनक सचूनाका माध्यमबाट समेत प्रस्तुत प्रवतिेदनमा सझुाि तथा  प्रवतवक्रया प्राप्त गरी 

लेखा ढााँचालाआइ ऄवन्तम रूप वदाँदा यसको ग्रहणशीलता र पररमाजइनको औवचत्य सावित हुन जाने भएकोले यस बमोवजमका अिश्यक 

कायइहरू पेफा सवचिालय, महालेखा वनयन्त्रक कायाइलय र ऄन्य सम्बद्ध वनकायबाट हुनेछ भन्ने कायइदलको वनश्कषइ रहकेो छ । 
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१. भूतमका 

नेपालको संविधान ऄनसुार राज्य संघ , प्रदशे र स्थानीय तहमा रूपान्तरण भएकोले संवचत  कोष माफइ त ईपलब्ध स्रोत र  साधनको 

ऄवधकतम पररचालन गरी तीव्र अवथइक िवृध्द हावसल गनइ र प्राप्त ईपलवब्धको न्यायोवचत वितरण गनइ सरकारी लेखाका ढााँचाहरु 

वनधाइरण गरी ईपयिु लेखा प्रणालीको विकास गने वजम्मेिारी महालेखा वनयन्त्रक कायाइलयमा रहकेो छ । 

नेपाल सरकारको शासवकय स्िरूपमा भएको पररितइन ऄनसुार सरकारका ३ (वतनै) तहमा छुट्टछुटै  संवचत कोष रहकेो, संविधानको 

धारा २४१(१)मा सरकारका ३ (वतनै) तहका सरकारी कायाइलयको ऄवन्तम लेखा पररक्षण महालेखा पररक्षक बाटै तोवकएका लेखा 

ढााँचाका अधारमा गररने, सािइजवनक वित्तीय सधुारका लागी सचुना प्रविवधमा अधाररत TSA, CRS, CGAS, RMIS जस्ता 

सचुना प्रणाली कायाइन्ियन भएका, नेपाल सािइजवनक क्षेत्र लेखामान NPSAS कायाइन्ियन भएको, नेपाल सरकारको लेखा वनदवेशका 

२०७३ प्रकावशत भएको, एवककृत अवथइक संकेत बवगइकरण तथा व्यख्या २०७४सरकारका तीनै तहमा लाग ुभैसकेको, ऄन्य विवभन्न 

क्षेत्रगत वनयन्त्रणफारामहरू समेत लेखा फाराममा समािेश गनुइ परेकोले म.ले.प फाराम संशोधन पररमाजइन तथा थप गनपुने अिश्यकता 

महालेखा वनयन्त्रक कायाइलयमा अआइपरेको दवेखन्छ । 

२०१७ साल माघ २० गते गवित एकाईन्ट्स कवमवटले वदएको प्रवतिेदनलाआइ २०१८ साल चैत्र २ गते स्िीकृत गरी अवथइक बषइ 

२०१९/२०मा कािमाडौ ईपत्यका वभत्रका कायाइलयमा सरुू गरी अ.ि. २०२४/२५दवेख सबै वजल्लामा लाग ूभएको नगदमा अधाररत 

(cash basis) नयााँ स्रेस्ता प्रणाली समय समयमा पररमावजइत भइ हालसम्म प्रयोगमा अआरहकेोले यसलाइ समय सापेक्ष्य गराईनका 

लावग पवन थप संशोधन र पररमाजइन गनुइ ऄवत अिश्यक भएकोले यो अिश्यकता पररपवूतइ गनइ सािइजवनक खचइ तथा वित्तीय 

ईत्तरदावयत्ि (पेफा)सवचिालय, ऄनामनगरका तफइ बाट सदस्यसवचि मरुारी वनरौला र वज. एण्ड. वज एशोवशयट्सका तफइ बाट पाटइनर 

विजय राज वघवमरेले वमवत २०७४ /०६/२२ मा सम्झौता गरर म. ले. प फाराम संशोधन , पररमाजइन र थप गने कायइका लावग सम्झौता 

गररयो । नयााँ सेस्ता प्रणालीको अधारभतू ढााँचाको रूपमा वि. सं.२०१८ सालमा लाग ुगररएको नगदमा अधाररत ( Cash Basis) 

दोहोरो स्रेस्ता प्रणालीका ढााँचा वि.सं २०२० सालमा वजन्सी सामानको कारोिारको लागी वजन्सी स्रेस्ता प्रणालीको रूपमा र अवथइक 

बषइ २०३१/३२दवेख सािइजवनक वनमाइण र राजस्िको स्रेस्ता समेत समािेश गरी विवभन्न समयमा थप, पररमाजइन तथा संशोधन हुाँद ैहाल 

सम्म कायमै रहकेा छन ्। यी ढााँचाहरूको वकताब महालेखा पररक्षकको विभागबाट २०३४ सालमा प्रकाशन गररएको वथयो । ईि 

प्रकाशन पवछ महालेखा वनयन्त्रक कायाइलय (म.ले.वन.का.) बाट वि.सं. २०४५ /०४/२३मा संशोवधत र नयााँ थप फाराम समाबेश गरी 

लेखा ढााँचाको वकताब प्रकाशन गररयो । ऄन्तत, मलेवनका बाट  २०६९ सालमा १० (दश) िटा फारामलाआइ पररमाजइन गरर प्रकावशत 

गररयो । यस प्रकार विवभन्न समयमा अिस्यकता ऄनसुार म.ले.प फारामथप, संशोधन र पररमाजइन गद ैहाल सम्म २२०िटा (सहायक 

फाराम सवहत) म.ले.प फाराम लेखा प्रणालीमा प्रयोग भआइरहकेा छन ्। 

२. पररमाजजनको उदेश्य  

नेपालको संविधानबमोवजम संघीय सरकारको पररितइन ऄनसुार वतनै तहका सबै सरकारी कायाइलयको ऄवन्तम लेखापररक्षण महालेखा 

पररक्षकको कायाइलयबाटै हुन ेव्यिस्था गरेको छ ।यसरी लेखापररक्षण गररन ेस्रेस्ता,संघीय काननू िमोवजम महालेखा पररक्षकले तोकेको 

ढााँचामा रावखने व्यिस्था गररएको छ । लेखा ढााँचा तयार गदाइ यसलाआइ तयार गनुइको ई द्दशे्य ऄिधारणा, ऄन्तरसम्बन्ध र भने तररका 

क्रमिद्ध तररकाले लेवखन ुपने र यो समयसापेक्ष सचूना तथा प्रविवधमा अधाररत हुन ुपने साथै साविकका फारामहरूमा संशोधन, 

पररमाजइन तथा थप गनुइ पने लेखा ढााँचाहरूको पवहचान तथा पररमाजइन गने सन्दभइमा यो ऄध्ययन प्रवतिेदनको ईद्दशे्य दहेायबमोवजम 

रहकेो छः 
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१) संघीय कोषको लेखा ढााँचा तयार गने, 

२) संघ, प्रदशे र स्थानीयतहको बजेट तथा कायइक्रमको ढााँचा तयार गने, 

३) NPSAS ऄनरुूप वित्तीय प्रवतिेदनको ढााँचा तयार गने, 

४) नेपाल सरकारको लेखा वनदवेशकाले वसफाररस गरेका फारामहरू समािेश गने, 

५) नगद योजना तथा संवचत कोषको ऄिस्थाको लावग अिश्यक ढााँचाहरू तयार गन,े 

६) संघीय संरचना ऄनसुारका अिश्यक ऄन्य फारामहरू थप गने । 

 

३. अध्ययन कायजदल 

यो ऄध्ययन प्रवतिेदनको तयारी कायइ वज. एण्ड. वज एशोवशयट्सले तयार नेपाल सरकारको लेखा ढााँचा तयार गने कायइ कायइ जवटल र 

संिेदनवशल भएकोले, ईि कायइका लागी अिस्यक ऄनभुि र ऄभ्यास भएको कायइदल छनौट गररयो।नेपाल सरकारको सािइजवनक 

अवथइक प्रशासनको क्षेत्रमाईल्लेख्य योगदान र ऄनभुियिु जनशविको साथै सािइजवनक अवथइक प्रशासन, सािइजवनक क्षेत्र लेखामान, 

नेपाल वित्तीय प्रवतिेदन मान समेतमा चाटइडइ एकाईन्टेन्ट्सहरू सवम्मवलत दहेायबमोवजमको कायइदलको कायइदल तयार गरर ऄध्ययन 

कायइ सम्पन्न गररएको छ । 

कायजदलका सदस्यको नाम अनुभव सदस्य क्रम 

दगुाइनीवध शमाइ पिूइ सवचि, नेपाल सरकार कायइदल प्रमखु 

वस.ए. ऄमतृ श्रेष्ठ चाटइडइ एकाईन्टेन्ट्स NPSASविज्ञ कायइदल ईपप्रमखु 

दामोदर सिेुदी सािइजवनक वित्तीय व्यिस्थापन विज्ञ िररष्ठ सदस्य 

वस.ए.चक्र बहादरु बढुा चाटइडइ एकाईन्टेन्ट्स NFRS विज्ञ सदस्य 

सरेुश रेग्मी सीए फाआनवलस्ट सदस्य 

सरोज सयूइिंशी सीए फाआनवलस्ट सदस्य 

 

ऄध्ययन कायइदलमा परामशइ दाता फमइ वज एण्ड वज एसोवसएट्स का मखु्य साझेदार वस.ए .विजयराज वघवमरेको नेततृ्ि तथा ऄनगुमन र 

सपुररिेक्षणको भवूमका रहकेो वथयो । यस्तै फमइका प्रमखु प्रशासवकय ऄवधकृतवस.ए .ऄनपुमान्नद छत्कुली ले ऄध्ययन कायइको 

संयोजकको भवुमका वनिाइह गनुइ भएको वथयो । ऄध्ययन कायइमा सहवजकरण तथा सरकारी वनकायहरूसाँग समन्िय तथा ऄन्तररम तथा 

मस्यौदा प्रवतिेदनमावथ सझुाि, वटप्पणी तथा वनदशेन सवहत समग्र कायइसम्पादन ऄनगुमनकताइको रूपमा पेफा सवचिालयका  सदस्य 

सवचि श्री मरुारी वनरौलाले गनुइ भएको वथयो । ऄध्ययन कायइदलले सपुररिेक्षण,ऄनगुमन तथा पनुरािलोकन माफइ त प्राप्त सझुािहरूलाआइ 

समेत समािेश गरी लेखा ढााँचालाआइ ऄवन्तम रूप वदआइ कायइ सम्पादन गररयो । कायइदलका सदस्यहरूको ऄनभुि, योग्यता र ऄध्ययनका 

प्राप्त विशे्लषणात्मक सचूनाहरूको प्रयोग गरी कायइदलले नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीलाआइ पारदवशइ, गणुस्तरीय, ऄन्तरावरिय स्तर र 

अिश्यक मापदण्ड ऄनरुूप बनाईन सवकने विश्वासका साथ यो ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गरेको छ ।  

४. परामशजदाताको कायजयोजना 

म.ले.पफाराम पररमाजइनको कायइ वनकै चनुौवतपणुइ भएकाले कायइदलले सो कायइ मा सहवजकरण गनइ तथा तोवकएको कायइ योजना 

ऄनरुूप कायइ गनइकालागी दहेायबमोवजमका चरणमा कायइसम्पादन गररयो । 
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क. हाल कायम रहेकाफारामको पतहचान 

कायइदलले सिइप्रथम हाल प्रचलनमा रहकेा म.ले.प फारामको ढााँचाको संकलन गयो। यसका लावग महालेखा परीक्षकको  कायाइलय र 

मलेवनकाबाट अिश्यक वििरण तथा ढााँचा वकताबहरू प्राप्त गररयो । महालेखा परीक्षकको कायाइलय भकुम्पका कारण क्षवतग्रस्त 

भएको कारण परुाना सबै लेखाढााँचाहरू प्राप्त गनइ कविनाआइ भयो । यस क्रममा मलेपका वनदशेक चन्द्रकान्त भण्डारीको सहयोग मा 

कायइदलका सदस्य दामोदर सिेुदीले वि.स.२०३४ सालमा महालेखा पररक्षकको कायाइलयबाट प्रकावशत फारामको पवुस्तका प्राप्त 

गनुइभयो । सो पवुस्तका तत्पश्चातका पररमाजइन भएका लेखा ढााँचाहरू महालेखा वनयन्त्रक कायाइलयबाट प्राप्त गररयो । लेखांकन कायइमा 

प्रयोग भआइरहकेा विवभन्न काननु तथा वनदवेशकामा रहकेा ढााँचाहरू र ऄध्ययनबाट प्राप्त नवतजाका अधारमा हाल प्रचलनमा रहकेा 

फारामहरू पवहचान गररयो ।  

 

ख. हाल कायम भएकाफारामको बतगजकरण 

ऄध्ययनका क्रममा पररमाजइन सवहत प्रचलनमा रहकेा फारामहरूलाआइ कारोिारको प्रकृवतऄनसुार समवूहकृत गररयो । यस क्रममा 

पररमावजइत फारामहरूको प्रयोगकताइ पवुस्तका , लेखा वनदवेशका, ऄन्य वनदवेशकाहरू समेत  ऄध्ययनगररयो ।ऄध्ययनका क्रममा केही 

थोरै फाराम मात्रै सबै कायाइलय तथा लेखा सम्बवन्धत रहकेो पाआयो । कायइदलले यस्ता फारामहरूलाआइ core, non-coreतथा 

institutional forms बवगइकरण गरेर ऄध्ययन कायइलाआइ ऄगावड बढायो ।  ऄध्ययनका क्रममा क्रममा non-core र institutional 

formsहरूको कायाइलयगत फाराम बवगइकरण गररयो । यस क्रममाहुलाक सेिा सम्बन्धी फाराम,धनादशे सम्बन्धी फाराम,हुलाक बचत 

बैंक फाराम ,कर वबभाग फाराम ,ऄन्त शलु्क फाराम ,भन्सार कायाइलय ,रक्षा कन्िोलर फाराम ,पानी ऄड्डा सम्बन्धी फाराम ,वशक्षण 

संस्था,कमइचारी सापटी, तथा वबगो ऄसलुी ,वज.प्र.का. फाराम,नापी तथा भपू्रशासन,पररारि फाराम,यातायात कायाइलय फाराम,वबद्यतु र 

स्िास्थ फाराम,कमइचारी संचयकोष फाराम,हभेी आइकुआप्मेन्ट वडवभजन साँग सम्बवन्धत फारामहरू प्रयोग गने  १७ िटाविषयगत कायाइलय 

पवहचान गरी स्थलगत रूपमा भ्रमण गरी फारामका सम्बन्धमा सझुाि प्राप्त गररयो । 

 

ग. नँयाकोफाराम पतहचान 

पररिवतइत शासवकय स्िरूप तथा सचूना प्रणालीको प्रयोगले अिस्यक रहकेा तथा हाल विवभन्न लेखा सम्बद्ध वनदशेीकामा कायम भआइ 

प्रयोगमा रहकेा फारामहरूको पवहचान गररयो । यस क्रममा फाराम हरू पवहचान गनइका लागी, एकल कोष खाता सचचालन वनदशेीका, 

राजस्ि व्यिस्थापन सचूना प्रणाली  वनदशेीका ,बजेट तजुइमा वदग्दशइन , रावरिय योजना ऄयोग बाट प्रकावशत ऄनगुमन तथा मलू्यांकन 

वदग्दशइन, मलेवनकाले प्रकावशत गरेका ऄन्य सचूना प्रणालीहरू प्रयोग सम्बन्धी  वनदशेीकाहरू,मलेवनकाका विवभन्न शाखामा ऄन्तररक 

प्रयोजनका लागी विकास गररएका फाराम र विवभन्न वनकायहरूको अन्तररक वनदशेीकाहरूका प्रयोगमा रहकेा फारामहरू ऄध्धयन 

गररयो । सोही क्रममा विवभन्न ऐन तथा वनयमका ऄनसुचुीहरू, ढााँचाहरूलाआइ समेत नाँया फाराम पवहचानको स्रोत बनाआइयो । 

 

घ. सातवकका फारामको पररमाजजन 

साविकमा कायम रहकेा फारामको ऄध्धयन गरी ईिफारामका अधारमा  विकास गररनपुने फारामको अिस्यकता तथा सो फाराम 

हाल प्रयोगमा रहकेो ऄिस्थालाआइ मध्यनजर गरी फारामपररमाजइन गररनपुने, खारेज गनुइ पने िा यथाित कायम गररनपुने भवन साविकका 

फारामलाआइ ईपयोवगता साँग तुलना गरर समयसापेक्ष बनाईने ध्येयरावख पररमाजइनको कायइ गररयो । यी सबै प्रकृयामा रावरिय,ऄन्तरावरिय 

स्तरमा प्रकावशत प्रवतिेदनहरूको ऄध्धयन, विवभन्न वनकायमा स्थलगत भ्रमण, ज्ञाता समहुहरूसाँग छलफल गरी बहृतरूपमा फारामको 

ढााँचाको अिश्यकता तथा सो स्िीकायइहुने विषयलाआइ मध्यनजर गरीअिश्यक पररमाजइन,थप,संशोधन तथा पररमाजइनको कायइ गररयो ।  
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४.१ परामशजदाताको कायज समयतातलका 

परामशइदाताको कायइदललेपेफा सवचिालयको समन्ियमा म.ले.वनकाको कायाइलयमा वमवत  २०७४.०७.०१मा अफ्नो विस्ततृ 

कायइयोजना प्रस्तुत गरेको वथयो । ईि प्रस्तुतीमा वमवत १३.०७.२०७४मा प्ररवम्भक छलफल, वमवत १५.०८.२०७४मा सम्पणुइ स्थलगत 

भ्रमण सक्ने, २८.०८.२०७४मा कायइलयमा बवस गररने ऄध्धयन सक्ने, ०३.०९.२०७४ मा मस्यौदा प्रवतिेदन पेश गरर सक्ने तथा 

११.०९.२०७४मा ऄवन्तमप्रवतिेदन पेश गने योजना बमोवजम कायइ गररयो। कायइदललाआइ स्थलगत भ्रमणमा केही व्यिहारीक चनुौती 

समाना गनुइपरेकाले १ मवहनाको म्याद थप मावगएको वथयो । ईि थप गररएको समय वसमा वभत्रनै संस्थाले कायइ सम्पन्न गनइ सफल 

भएको वथयो । हामीले प्रस्तुत गरेको फाराम पररमाजइन कायइयोजना दहेाय बमोवजम रहकेो छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यस क्रममा कायइदले तोवकएको समय सीमा वभत्र सबै प्रवतबेदनहरू पेश गरर समय समयमा पेफा सवचिालय वभत्र छलफल समेत गयो । 

साविक म. ले. प फाराम पररमाजइन संशोधन तथा थप गदाइ वनम्न विषयलाआइ ध्यानमा रावख कायइयोजना िनाएर ऄवघ बढेका वथयो । 

१) सबै कायाइलयले प्रयोग गने फारामहरू, 

२) सहायक फारामहरू 

३) सािइजवनक वनमाइणका फारामहरू 

४) ऄन्तशलु्क , कर राजस्िका फारामहरू, 

५) सािइजवनक वनमाइण का फारामहरू 

६) खररद कायइ साँग सम्बवन्धत फारामहरू 

७) खारेज हुने फारामहरू 

८) राय प्राप्त गरेर खारेज गनुइ पने फारामहरू 

९) ऄन्य समय सामवयक विषयहरू 

 

स्थलगत भ्रमण  

प्रश्नािली सवहत भ्रमण गने 

प्रारतभभक छलफल 

पवहचान गररएका २६ वनकायहरू साँग 

छलफल गने 

13.07.0
74 

28-08-
074 

11-09-
074 

15-08-
074 

3-09-
074 

कायजस्थलमाअध्ययन गने 

तथा विषयहरूमा अन्तररक रूपमा छलफल 

गन े

अतततम प्रततवेदन पेश गने 

मस्यौदा प्रततवेदन पेश गरर 

राय प्राप्त गने 
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४.२ फाराम पररमाजजनको अवधारणा 

प्रत्येक फारामलाआइ कारोिारको अधारमावसद्धान्त तथा ऄिधारणाले बाध्न जरूरी हुन्छ । हामीले तयार गरेका फारामहरूको ऄिधारणा 

प्रकृयागत रूपमा  ( process based) समािेश गररएको छ ।  फारामलाआइ  प्रकृयागत  रूपमा रावखएको हुनाले यसले ऄन्ततः क्रवमक 

स्िरूप ईपलब्ध गराईदाँछ ।प्रणालीकोब्यिस्थापकीय जानकारी , प्रवतिेदन जस्ता विषयलाआइ तावकइ क स्िरूप वदन फारामले वदने (End 

Result)लाआइ अधारमा मानी अवथइक वििरणले लेखाको ऄवन्तम प्रवतिेदन प्रदान गने गरीफाराम विकास गररयो । सो प्रवतिेदन तयार 

गनइ अिस्यक फारामहरू /लेखा वटप्पणीहरू के के रहने सो वबषयहरूको फाराम तयार गदे  Top bottom approachका 

अधारमाकायइदलले कायइ सम्पादन गयो  । यसरी तयारगररएको फारामको (Process based testing)समेत गरी नमनुा कारोिार समेत 

प्रविवि गरी पररक्षण गररयो । 

सबै वकवसमका म.ले.प.फाराम पररितइनको मखु्य अधार  ३ (वतनै) तहको  लेखांकन र प्रवतिेदनमा एवककृत गने रहकेो छ । यसले 

नेपालमा सान्दवभइक हुने ऄन्तरावरिय ऄभ्यासलाआइ समेत महत्िका साथ ऄिलम्बन गने गरेको छ । ब्यिस्थापकीय प्रणालीमा ईच्च 

ब्यिस्थापनलाआइ अिश्यक सवुचत वनणइय  ( Informed Decision)को लावग जानकारी ईपलब्ध गराईने गदइछ । समय सापेक्ष र 

यथावस्थवत ऄनु सार वनणइय को प्रकृती ऄनरुूप अिश्यक जानकारीहरू समेत पररितइन हुने गदइछन ्। हावमले थप, संशोधन  तथा 

पररमाजइन गरेको फारामले हालको ऄभ्यासलाआइ समेट्नेमा हामी वबश्वस्त छै । फाराम पररमाजइनको प्रकृया वचत्र तल प्रस्तुत गररएको छ ।   

 
थप, संशोधन, पररमाजइन तथा वबकास गररएका लेखा काफारामहरूमा वबवभन्न ऄन्तरावरिय ऄिधारणाहरू(International 

Framework) समेवटएको छ जस्तैःअवथइक संकेत तथा बगीकरणको लावग  Government Finance Statistics Manual 2014, 

अन्तररक वनयन्त्रणका लागी Commission of sponsoring organization of Treadway commission COSO, सािइजवनक 

वनमाइण कायइको लागी FIDIC र प्रवतिेदनका लावग नेपाल सािइजवनक क्षेत्र लेखामानNPSAS  रहकेा छन ्। यसमा ऄथइशास्त्रको लागी 

UN द्वारा जारी System of National Accounts SNA २००८ लाआइ समेत पालना गररएको छ । 

सरकारको शासवकय स्िरूपमा भएको पररितइनलाआइ समेत ऄन्तर सरकारी फारामको अधारमा समेवटएको छ ।  यसले संघीय संरचनाको 

लेखाको अिश्यकता , स्रोतको पवहचान र प्रवतिेदन ,  स्रोत बाडाँफााँड र वबवनयोजन लगायत क्षेत्रलाआइ समेत गरी समेटेको छ ।  

ऄन्तरावरिय मानदण्ड, ऄिधारणहरूको ऄनपुालन दहेाय बमोवजमको वचत्रमा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

 

नगदी 

रवसद

राजश्व 

भौचर 

राजश्व 

खाता

सन्तलुन 

परीक्षण

वबत्तीय 

वबिरण

वटप्पणी 

तथा 

खलुासा 
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नोटः ऄन्तराष्ट्रिय ऄवधारणाहरूको नेपालीमा ऄनवुाद नगरी ऄंग्रेजीमानै प्रस्तुत गररएको छ ।  

यसरर पररमाजइनका क्रममा हामीले रावरिय तथा ऄन्तरावरिय सबै पक्षबाटफारामको विशे्लषण गररएकोले यस पररमाजइनको 

कायइलाआइ Multi-dimensional approachमा तयार गररएको छ समेत भन्न सवकने ऄिस्था रहकेो छ । समय सापेक्ष बनाईन यी 

विषयहरू लाआइ समेटनपुने तथा ऄन्तरावरियस्तरमा सचुना अदान प्रदान गनइ सो विषयहरूमा एकरूपता हुन ुजरूरी रहकेो अभाष 

गररयो । 

यसरी फाराम पररमाजइन कायइलाआइ बहु अयावमक ढाँङगले सके सम्मका क्षेत्रहरूलाआइ समािेश गनइ प्रयास गररएको छ । प्रत्येक 

फाराममा लेवखएको ऄिधारणले सो फाराममा थप भएका विषयको पिुायाआइ समेत प्रदान गनेहुनाले, पनुारिलोकन तथा 

संशोधनका क्रममा ईि विषयहरूको महत्ि बढेको दवेखन्छ । 

४.३ फारामहरूमा हुनुपनेतत्व 

यस कायइमा प्रत्येक फाराममा वनवश्चत तत्ि रावख विकास गररएको छ । प्रत्येक फाराममा एकरूपता कायम गनइ र फाराम पणूइहुन वत विषय 

तथा तत्ि समािेश भएको हुनपुदइछ । लेखा ढााँचामा रहकेा विषयगत वििरणहरू वनम्नबमोवजम रहकेा छन ्। 

क. फारामको ढााँचा 

ख. फाराम वबकास तथा पररमाजइतको ऄिधारणा 

ग. फारामको ईदशे्य 

घ. फारामले ईपलब्ध गराईने न्यनूतम जानकारी(पररमाजइत सवहत) 

ङ. फाराम भने तथा प्रयोग गन ेवबवध 

COA 2074 

(Relevance 

of GFSM 

2014)

संघीय संरचना 

समािेश

विधतुीय 

प्रणालीहरू 

TSA,CGAS, 

IFMIS

अन्तररक 

वनयन्त्रण 

प्रणाली 

COSO

ऄन्तरावरिय 

मानदण्डहरू 

FIDIC, SNA

लेखा 

पररक्षणका 

ISSAI 

framework
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प्रयोगकताइलाआइ फारामको मखु्य ई दे्धश्य ऄिगत गराआइ , विकास तथा पररमाजइनको ऄिधारणा र फारामको ईपयोवगता समेत ईल्लेख 

गदइछ। 

 

 

४.४ अततरातरिय प्रचलनहरूको अध्धयन 

यस क्रममा ऄन्तरावरिय प्रचलनमा रहकेा फारामहरू लाआइ ऄध्ययन गरी सो फारामको वस्थवत तथा प्रयोगको विवध समेत ऄध्यन गररयो। 

यस क्रममा नेपालको कायइसंचालन स्तर तथा क्षमतालाआइ अधार मानी हदेाइ, ऄन्तरावरिय प्रचलन भन्दा हालनेपालको वस्थवतलाआइ 

ख्याल गरेर पररमाजइन गनुइपने दवेखयो।  

यस क्रममा, भारत, बंगलादशे, पावकस्तान, वभयतनाम तथा ऄरिेवलया जस्ता रारिहरूको फाराम ऄध्धयन गररयो ।वत दशेहरूमा लेखा 

फाराम कम रहकेो तथा वनवश्चत फाराममात्रै तोवकएको पाआयो । यसै क्रममा हामीले नेपालको अिश्यकता, जनशिीको स्तर, लेखाको 

प्रकृवत तथा िातािरणलाआइ ध्यानमा राखी ऄन्तरावरिय स्तरलाआइ केही मात्रामा मनन गरी मौवलक वकवसमको फाराम विकास तथा 

पररमाजइन गररयो । 

५. कायजयोजनाको कायजसभपादन 

कायइयोजनागत कायइहरू तथा ईप्लब्धीको सारंश यहााँ प्रस्तुत गने प्रयास गररएको छ । यो कायइ योजना हामीले प्रारवम्भक प्रवतिेदनमा 

समेत प्रस्तुत गरेका वथयो। यो ऄध्ययन प्रवतिेदन सोही कायइयोजना ऄनरुूपका कायइ सम्पादन गरी तयार गररएको छ ।  

कायजयोजना कायजसभपादन 

१. Inception Report पेश गन े सावबक म.ले.प. फारामको वब स्ततृ ऄध्यन तथा वबशे्लषण  गरी , सरकारी लेखा प्रणालीमा 

ईिफाराम पररमाजइन कायइको कायइयोजना पेश गररयो। साथै मलेवनकामा प्रस्तुत समेत 

गररयो । 

२. स्थलगत भ्रमणः२६ 

वनकायहरूमाप्रश्नािली सवहत 

भ्रमण गने  

पररमाजइन तथा नया फाराम वबकासको कायइप्रणाली , दृिीकोण र समग्र प्रवतफल ईन्मखु हुन 

सम्बवन्धत सरोकारिाला वनकायसंग समहूगत छलफलका लागी वनकाय पवहचान गररयो । 

३. प्रश्नािली सवहत स्थलगत 

भ्रमणका क्रममा वलवखत सझुाि 

माग गने तथा अवधकारीक पत्र 

सावबक म.ले.प. फारामको प्रयोग वस्थवतबारे छलफल  गनइ तथा वलवखत प्रतकृृया प्राप्त गनइ 

प्रश्नािली तयार गररयो । 

फारमको ढााँचा ईदशे्य ऄिधारणा ऄन्तर सम्िन्ध
फारम भने 

तररका
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माफइ त जनाकारी गराईन े

४. जनाकारी पश्चात सो विषयको 

वििरणका लागी पनुसम्पकइ  गन े

सावबक म.ले.प. फारामको कमी कमजोरी , वसमा र पररमाजइन अिश्यकता भए सो को 

वसफाररस तथा प्रयोगमा नहुने भए हटाईन सम्बन्धी छलफल  गररयो । राय प्राप्त नभएका 

कायाइलयका लागी ताकेता गररयो । 

५. कायइस्थलमाबसी ऄध्ययन तथा 

पररमाजइको कायइ गन े

सावबक म.ले.प. फाराम, थप तथा पररमाजइनका विषय मा ऄध्धयन गरी फाराम विकासको 

कायइ गररयो । 

६. प्रारवम्भक प्रवतिेदन तयार गरर 

पेश गन े

हाल सम्म गररएको म.ले.प विकास तथा पररमाजइनलाआइ प्रवतिेदन गररयो । यस क्रममा 

तोवकएको Inception Report, प्रारवम्भक प्रवतिेदन, तथा ऄवन्तम प्रवतिेदन समयमै पेश 

गररयो । 

७. ऄवन्तम बहृत छलफल तथा 

बैिक बस्न े

म.ले.प. फारामको हाल प्रयोग , क्षेत्र तथा वबषयमा यसको प्रयोग सम्बन्धी ऄवधकृत तथा 

ऄन्य कायाइलयका सम्बवन्धत कमइचारीसंग वबस्ततृ छलफल  गररयो साथै एक वदने गोिी 

समेत संचालन गररयो । 

८. प्राप्त राय सझुािहरूलाआइ फाराम 

पररमाजइनमा समािेश गन े

भ्रमण प्रवतिेदन , ऄन्तरावरिय मान्यता तथा ऄध्धयनका अधारमा सावबक म.ले.प 

फारामको एकाग्र र वबरततृ रूपमा वबशे्लषण गनुइका साथै सरकारको सावबक वबत्तीय प्रणाली 

(CGAS, RMIS, TSA)को, संगिनात्मक संरचना र पररिवतइय ऄन्तरावरिय सािइजवनक 

वबत्तीय ब्यिस्थापनका पररदृश्यलाआइ समेत मध्यनजर गरर कायइ गररयो । 

९. ऄवन्तम प्रवतिेदन पेश गने  योजनाको ढााँचा , दृिीकोण, कारबाही, प्रवतफल तथा सझुाि सवहतको ऄवन्तम प्रवतिेदन 

पेश गररयो । ऄवन्तम प्रवतिेदनका क्रममा पेफा सवचिालयबाट प्राप्त विस्ततृ सझुािहरू समेत 

समाबेश गररयो 

अतततम कायजशाला गोष्ठीको ततस्वर यहाँ प्रस्तुत गररएको छ । 
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गोष्ठीमा संलग्नको सहभागीहरूको वििरण अनुसचुी १मा समािेश गररएको छ । मावथ ईल्लेवखत कायइ योजनाको ईपलब्धी सम्िवन्धत 

प्रवतबेदनहरूले वदनेहुाँदा कायइदलले तोवकएको समयमा अिवधक प्रवतबेदनहरू पेश गनइ सकेको वथयो । कायइदलले ऄध्ययन 

प्रवतिेदनका क्रममा वनम्न वमवतहरूमा वनम्न बमोवजम प्रवतिेदनहरू पेश गरेको वथयो ।  

प्रततवेदनहरू पेश गररएको तमतत 

Inception Report २०७४.०७.०५ 

प्रारवम्भक प्रवतिेदन २०७४.०८.१८ 

मस्यौदा प्रवतिेदन २०७४.०१०.५ 

ऄवन्तम प्रवतिेदन २०७४.१०.२३ 

 

६. स्थलगत भ्रमणमा प्राप्त भएका सझुावहरू 

ऄध्ययन कायइदलले यस कायइका लागी स्थलगत भ्रमण गनुइपने २६ बटा कायाइलयहरू (म.ले.वन.का तथा म.ले.प बाहके) पवहचान 

गररयो । यस कायइमा हामी स्ियंम दआुइ समहु भआइ भ्रमण गयो ।  यस क्रममा हामीले स्थलगत भ्रमणको वििरण तथा प्रश्नािली तयार गरी 

दआुइ िटाफारामहरूको प्रयोग गयो । स्थलगत भ्रमणमा ईल्लेख्य सझुािहरू प्रापत हुन नसकेतापवन फारामहरूको प्रयोगको वस्थवत 

मलु्याङ्कन गनइ यथ्येि अधारहरू प्राप्त भयो । केही सझुािहरू फाराम पररमाजइनका लागी वनकै सहयोगी सावितभए। समय सीमा कम 

रहकेाले केही स्थानहरूमा मस्यौदा प्रवतिेदन पेश गरर सकेपश्चात समेत भ्रमण गररयो । यस क्रममा प्राप्त सझुािहरू वनम्न बमोवजम रहकेा 

छन ्।  

कायाजलय तमतत स्थान  मुख्य  सझुाव तथा सल्लाहा  

कमइचारीसंचयकोष २०७४.०९.१६ पलु्चोक 

 सम्बवन्धत म.ले.प.फारमहरू प्रयोगमा 

नरहकेो   

रक्षामन्त्रालय २०७४.१०.१७ वसंह दरिार 

 हाल प्रचलनमा रहकेा म.ले.प.फारमको 

प्रयोग तथा पररमाजइन अिश्यकता 

सम्बन्धी छलफल र वबशे्लषण  

हुलाकसेिाविभाग 

 

 

२०७४.०९.१८ 

 

 

वडल्लीबजार 

 

 

 

 छलफल पश्चात गोश्वारा हुलाक 
कायालयका म.ले.प. फारमहरू कवतपय 

प्रयोगमा नरहकेो 

 फारम सम्बन्धी पनु छलफल अिश्यक 

रहकेो 

नेपालविद्यतुप्रावधकरण २०७४.०९.१७ रत्नपाकइ  

 हाल म.ले.प. फारम प्रयोगमा नभआइ 

अन्तररक फारमहरू प्रयोगमा रहकेो  

 NFRS ऄनरुूप वबवत्तय वबिरण प्रस्तुत 

गररनेहुाँदा म.ले.प.फारम को प्रयोग नभआइ 

अफ्नै लेखा प्रणाली ऄनरुूपका ढााँचा 

प्रयोगमा रहकेो ।  

 सरकारी ऋण र लगानीको यथाथइ 
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ऄिस्था वचत्रण गने फारमको 

अिश्यकता रहकेो 

नागरीकईड्डयनप्रावधकरण २०७४.०९.१७ बबरमहल  

 हाल म.ले.प. फारम प्रयोगमा नभआइ 

अन्तररक फारमहरू प्रयोगमा रहकेो  

 NFRS ऄनरुूप वबवत्तय वबिरण प्रस्तुत 

गररनेहुाँदा म.ले.प.फारम को प्रयोग नभआइ 

अफ्नै लेखा प्रणाली ऄनरुूपका ढााँचा 

प्रयोगमा रहकेो । 

नेपालपयइटनविभाग २०७४.०९.१७ भकृृटी  मण्डप  

 वबशेष धरौटी ब्यिस्थापनको फारम 
अिश्यक रहकेो 

 CGAS लाग ुगरी प्रवतिेदनमा 

एकरूपता गने पन े

गोश्वारा हुलाककायइलय (सनुधारा) २०७.०९.१७ सनुधारा  

 सामान्य छलफल भएको , अिश्यकता 

ऄनसुार थप छलफल गनइ सवकन े

धनादशेकायइलय / केन्द्रीयवटकटभण्डार २०७४.०९.१८ बबरमहल  खासै केही पररमाजइन गनेपने नभएको 

अन्तरीकराजस्िविभाग २०७४.१०.१० लावजमपाट 

 राजिश्व सम्बवन्धत ऐनहरू ऄनसुार हाल 

प्रचलनमा रहकेा फारमहरू 

म.ले.प.फारम हरू संग फरक भएका 

हुाँदा अिश्यकता ऄनसुार समायोजन 

गनुइ पने  । 

िावफककायइलय, रामशाहपथ २०७४.०९.२४ रामशाहा पथ 

 ग्लोिल अआइएममी बैंक संग सम्िन्यन 

भआइ RMIS ऄनरुूपको फारम प्रयोगमा 

रहकेो । यातायात का फारम यस 

कायाइलयमा प्रयोग नभआइ यातायत 

कायाइलयसंग छलफल गनुइ पने । 

िैदवेशकरोजगारविभाग २०७४.०९.२० बजलुीबजार  

 फारमहरू प्रयोमा रहकेा थप 
पररमाजइनको अिश्यकता नरहकेो  

वशक्षासेिाविभाग २०७४.१०.०३ सानोिीमी  

 वशक्षा वनयमािली ऄनसुचुी ऄनसुार 

फारमहरू पररमाजइन गनुइ पन े

 सामदुावयक स्कुलका लेखा संकेत तथा 
बगीकरणमा एकरूपता ल्याईन ुपने   

नेपालरारिबैक २०७४.१०.१० थापाथली  

 िेजरी वस्थवतको ढााँचा ऄझ ब्यिवस्थत 

गनुइ पने  

 वबदशेी वबवनमय ऋण र राि ऋण 

सम्बन्धी फारमहरू पररमाजइन गनुइपने  

योजना अयोग 

२०७४.१०.०४ 

२०७४.१०.१८ वसंहदरिार  

 अवथइक कायइवबवध वनयमािली २०६४ 

को ऄनसुचुी १,२ र ३ लाआइ 
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अिश्यकता ऄनसुार समािेश गनुइ पने  

 हाल प्रयोगमा रहकेो सम्बवन्धत 
फारमहरू समय सापेक्ष रूपमा पररमाजइन 

गनुइपने  

मदु्रण वबभाग २०७४.१०.१५ वसंहदरिार 

 सम्बवन्धत फारम मध्य केहीमात्र 
प्रयोगमा रहकेाहुाँदा सोही र अिश्यकता 

ऄनसुार फारम तयार गनुइ पन े

 नेपाल रारि बैंक २०७४.१०.१८ बालुिाटार  

 Development of forms relating 

to treasury and cash positions 

on global standards  

 Donor based reports at uniform 

basis.  

 Foreign currency 

management/handling.  

पररारिमन्त्रालय २०७४.१०.१७ वसंहदरिार  

 RMISमा वभसा शलु्क सम्बन्धी 

समस्याको समािेश गनुइ पने  

 नेपाल सरकारको वबवभन्न  वनयोगको 
वबत्तीयकारोिारको समयमा प्रवतिेदन 

गनइ फारम अिश्यक रहकेोमा - 

छलफल  

वजल्लाप्रशासनकायइलय २०७४.०९.२० बबरमहल 

 हात हवतयार सम्बन्धी फारमलाआइ 
पररमाजइन गरी प्रयोगमा ल्याईन ुपने, 

रेवडयो रवजिर फारम प्रयोगमा नरहकेो ।  

केन्द्रीयतहसीलकायइलय २०७४.०९.२५ बबरमहल 

 हाल प्रयोगमा भएका फारम बारे 
छलफल तथा पररमाजइन गनुइ अिश्यक 

फारमको वबशे्लषण 

सडकविभाग/वडवभजनकायइलय २०७४.१०.१५ चकुपाट 

 वनमाइण सम्बन्धी भेररयसन अदशेको 

फारम समािेश गने, 

 अिस्यकता ऄनसुार पररमावजइत 

गररएका फारम समािेश हुनपुन े

 मेकावनकल फारमलाआइ समेत थप गन े

रावरिययोजनाअयोग २०७४.१०.०४ वसंहदरिार 

 कायइक्रम तथा बावषइक प्रवतिेदन 
समािेश गनुइपन े

वनजामवतवकताबखाना २०७४.०९.२१ हररहर भिन 

 वनबतृीभरण सम्बन्धी ऄवधकार पत्रको 

फारमा समािेश गनुइपने , थप ऄध्ययन 

तथा सझुाि अिश्यकता (पेनशन 

ऄवधकार पत्र) 
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भवूमसधुारव्यिस्थापनविभाग २०७४.०९.१८ बबरमहल 

 यस कायाइलयमा सामान्य छलफल 
गररएको । 

वनितृ्तभरणव्यिस्थापनकायइलय २०७४.०९.२१ वत्रपरेुश्वर  

 वनबतृभरण ब्यिस्थापन वनदशेीका 
२०७३मा रहकेा वनबतृभरणको वहसाब 

गने र ऄन्यईपयोगी फारम समािेश 

गनुइपने  

ऄथइमन्त्रालय २०७४.१०.१० वसंहदरिार  

 ऋण सम्बन्धी नीवत वबशे्लषण फारम 

तयार गनुइ पन े

 नाँया पि्ुयाआइ फारम तयार गनुइ पने  
 

भन्सारविभाग २०७४.१०.१५ वत्रपरेुश्वर  

 राजश्व सम्बवन्ध ऐनहरू ऄनसुार हाल 

प्रचलनमा रहकेा फारमहरू 

म.ल.प.फारम हरू संग फरक भएका 

हाँदा अिश्यकता ऄनसुार समायोजन 

गनुइ पने  । 

महालेखापररक्षककोकायइलय विविघसमय बबरमहल   विविध सझुािहरू 

महालेखावनयन्त्रककोकायइलय विविघसमय ऄनामनगर  विविध सझुािहरू 

संघीयमावमलातथास्थावनयविकासमन्त्रालय २०७४.१०.१७ वसंहदरिार 

 सामावजक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विषय 
समािेश गनुइपन े

 वनवश्चत थ्रेसहोल्डमा अधाररत 

प्रयोगकताइ म्यानलुको अिश्यकता  

 

 

७. कायजसभपादनको प्रतक्रया  

ऄध्ययन कायइको कायइशतइ ऄनसुार म. ले. प फाराम संशोधन पररमाजइन तथा थप गनइ यस कायइदलले सिइप्रथम म. ले. प फारामहरूको 

िवगइकरण – मलू फाराम ( Core) विषयगत फाराम ( Subjective) क्षेत्रगत फाराम ( Sectorial) गरी ३ (तीन) िगइमा विभावजत गरेर 

छुट्याआइ २९बटा कायाइलय तथा सरकारी वनकायहरूमा स्थलगत भ्रमण गयो । स्थलगत भ्रमणको वििरण प्रवतिेदनको खण्ड ३ मा प्रस्तुत 

गररएको छ । सरकारको शासकीय स्िरूपमा भएको पररिइतनलाआइ ध्यानमा रावख वतनै तहमा एकरूपता कायम हुनेगरी फाराम पररमाजइन 

गने कायइ योजना तयार गररयो । 

नेपाल सरकारका विवभन्न कायाइलयका पदावधकारी साँग छलफल एंि वमवत २०७४ .१०.२२ मा एकवदने ईच्चस्तरीय ऄन्तरवक्रया 

कायइक्रमका सझुािलाआइ अधार मानी विधतुीय प्रविवधमा समेत अधाररत भै सािइजवनक खचइ तथा वित्तीय ईत्तरदावयत्ि सवचिालयमा 

प्रारवम्भक प्रवतिेदन तयार गरर पेश गररयो । 



13 
 

ईि प्रारवम्भक प्रवतिेदनमा सवचिालयसदस्य सवचि श्री मरुारी वनरौलाबाट हरेक नयााँ थप भएका , पररमाजइन भएका र संशोधन भएका 

फारामहरूको सरुूिात, विषयिस्तु, ढााँचा, ईद्दशे्य, ऄिधारणा, ऄन्तरसम्बन्ध र फाराम भने तररका समेतका बारेमा एक/एक गरर सचूना 

प्रविवधमा अधाररत छ की छैन भवन अत्मसात गरर अिश्यक परेका फाराम र ऄनािश्यक फाराम छु ट्टयाआइ, दोहोररएका फाराममा 

दोहोररयो भवन हरेेर, नयााँ ढााँचा बनाएर, सझुाब, सल्लाह सवहत वििेचानत्मक रूपमा प्रवतवक्रया परामशइदाता फमइ वज. एण्ड. वज 

एशोवशयट्समा प्राप्त भएको वथयो । सािइजवनक खचइ तथा विवतय ईत्तरदावयत्ि सवचिालयले वदएका सझुाि र प्रवतवक्रयालाआइ अधार 

मानी पटक/पटक सवचिालय सदस्य सवचिसाँग सम्पकइ  गरी पनुः वद आएका सझुािलाआइ मनन गरर समहूमा छलफल गरेर सिइसम्मत 

िावनएको सचूना प्रविवधमा अधाररत म. ले. प फारामको ढााँचा, थप, पररमाजइन र संशोधन गरेर प्रवतिेदन तयार गरर पेश गररएको छ । 

यो फाराम तयार गनइ स्थलगत भ्रमण गदाइ संस्थानहरूले समय समयमा अफ्नो विवनयमािली ऄनसुार प्रयोग भएका फारामहरू तयार 

गरेर अफ्नो संचालक सवमवतबाट वसफाररस गरी म.ले.प कायाइलयबाट स्िीकृवत वलइ प्रयोग गरेको पाइयो ।राजस्ि संकलन ,खचइ 

लेखाङ्कन तथा प्रवतिेदन गनइ कायइलयले सम्िवन्धत काननु तजुइमा गररतयार गररएका फारामहरू लाग ूसमेत भएकाले सो 

फारामहरूलाआइ सो कायाइलयसाँग छलफल गरी खारेज गनुइपने वनरकषइ वनकावलयो ।  

नेपाल सरकारका कायाइलयहरुमा हुलाकसेिा विभाग, केवन्द्रय धनादशे कायाइलयहरुमा स्थलगत भ्रमण गदाइ विस्ततृ छलफल गरर 

फारामको बारेमा सझुाि वदन ुभएको वथयो ।सडक विभाग र अन्तररक राजस्ि विभागमा ईहााँहरुले रुचीपिुइक म.ले.प फारामहरू हरेी 

प्रयोग भएका फाराम दखेाइ बैिक डाकी छलफल समेत गररम.ले.प फाराम थप, पररमाजइन र संशोधन गनुइ पने विषयमा सझुािहरू प्राप्त 

भए ।सडक विभागमा प्रमखु लेखा वनयन्त्रक थानेश्वर गौतमले विभागका प्राविवधकहरूको वटम नै गिन गरी सझुाि वदने कायइको नेततृ्ि 

गनुइभएको वथयो ।  

ऄथइमन्त्रालयसंग सम्बवन्धत म.ले.प फाराम ३७, ५८, ५९, ७४, ७५ र ७६ हरूमा ऄथइमन्त्रालयमा छलफल गररयो । केही फारामहरू 

बैंवकङ्ग क्षेत्रसाँग सम्बवन्धत भएकोमा नेपाल रारि बैंक, थापाथली मा ऄध्ययनका लावग सम्पकइ  गदाइ यी फारामहरू प्रयोगमा नभएको 

पाआइयो । ऄन्चलावधश कायाइलय तथा प्र .वज.ऄकायाइलयमा प्रयोग हुने फाराम सम्बन्धमा वजल्ला प्रशासन कायाइलय , कािमाण्डौको 

सहयोग महत्िपणूइ रहयो । 

रक्षा कन्िोलरका फाराममा ऄध्ययन कायइको लावग रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासाँग छलफल गने कायइ त्यवत सकारात्मक रूपमा गनइ 

नसवकएबाट िास्तविकतथ्य थाहा पाईन सवकएन  ।पररारि मन्त्रालय र प्रहरी कायइलय का नाममा स्िीकृत फारामहरू प्रयोगमा 

नअएकोजानकारी प्राप्त भयो । ऄन्चल प्रहरी कायाइलयका लावग स्िीकृत फारामको सम्िन्धमा ईि कायइ यातायात कायाइलयमा गएको 

जानकारी प्राप्त भयो । विधतु प्रावधकरण कायाइलयमा अफ्नै वनयमािली बमोवजमका फाराम प्रयोग भएको दवेखयो । 

महालेखा वनयन्त्रक कायाइलयका ऋण , लगानी शाखा, शोधभनाइ शखा, तथ्याङ्क शाखा, अ. ले. प. शाखा तथा अन्तररक प्रशासन 

शाखामा विवभन्न फारामहरू अन्तररक रूपमा विकास भएको जानकारी साथै प्रयोगमा रहकेा ढााँचाहरू समेत प्राप्त भयो ।  

यस सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकज्यसूाँग समेत छलफल गदाइ श्री ईपमहालेखापरीक्षक श्री  राम ु प्रसाद डोटेलज्यकूो नेततृ्िमा छलफल 

तथा सहवजकरण सम्पन्न भआइ विवभन्न  विषयगत सझुािहरू प्राप्त भयो । महालेखा परीक्षकको कायाइलयबाट प्रवतिेदनलाआइ ऄवन्तम रूप 

वदन अयोवजत कायइशालामा महत्िपणूइ ईपवस्थवत र सझुाि प्राप्त भएको वथयो । 
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८. फारामगत तबशे्लरण तथा सारशं 

फारामगत विशे्लरणले फारामको पररमाइवजत बुाँदा, पररमाइजन/खारेजी/थपको मखु्य कारण तथा सो फाराम प्रयोग हुने वनकायलाआइ ध्यानमा 

राखी वनम्न क्रममा विस्ततृ वििरण सवहत रावखएको छ । 

म.ले.प.फारामहरु (सहायक समेत) सखं्या प्रस्तातवत सखं्या कैतफयत 

पररमाजइनगनुइ पन े  18   18    

सामान्य पररमाजइन गनुइ पन े  29   29   *पररमाजइन भआइ समायोजन हुने नयााँ फारामबन्ने समेत 

समािेश भएको । 

खारेज गनुइ पन े 49   -      

रायप्राप्त भएपवछ खारेज िा पररमाजइन हुने/नहुन े   124   -      

जभमा   220      

नयााँ फाराम थप गनुइपन े  -     84    

कुल जभमा 220 131 *(जभमा १२५ वटाफारामहरू हुने तवषयगत फारामहर 

बाहेक) 

 

मावथ ईल्लेवखत फारामहरूको प्रत्येक फारामगत वििरणत यसैसाथ प्रस्तुत गररएको छ । यी फारामहरूमा पररमाजइन गनुइकोकारण सवहत 

प्रस्तुत गररएको छ । 
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८.१ पररमाजजन गररनुपने फाराम 

म. ले.प. 

फा. नं. 

प्रस्तातवत 

फा.नं. 

तववरण पररमाजजन/खारेजी/थपकोकारणहरू 

३ १२०२२ भ्रमणअदशे पेस्कीर भ्रमणको ऄवभलेख राख्न र वनयन्त्रण मजबतु बनाईन ।भ्रमणको ईद्दशे्य स्पि 

रूपले खलुाईन पने व्यिस्था गररएको । 

भ्रमण टोलीको वििरण , ऄनमुावनत खचइको वििरण पेस्की सम्बवन्धत वििरणहरू 

समेतसमािेश हुने हुाँदा प्रवतिेदन/ऄवभलेवखकरणमा सहजता ल्याईन । 

४ १२०२३ भ्रमणभत्ताको विल वनयन्त्रणप्रणालीमा ऄझ सधुार गनइ पेश गरेको वमवत , विलहरुको सन्दभइ र भ्रमण 

टोलीहरुकोवििरण थप गनुइ पने व्यिस्था गररएको छ । 

समयानकुुल ऄन्य सामान्य ढााँचागत पररमाजइनहरू गररएको । 

भ्रमण सरुू ऄिधी , भ्रमण स्थान , पारिाहन वकवसम , दवैनक भत्ता , फुटकर खचइ , 

भ्रमणभत्ता अवद सम्बन्धी प्रभािकारी वनगरानी र भ्रमण सम्बन्धी वनयन्त्रण गनइ 

१० ११००३/१

२००३ 

गोश्वाराभौचर ऄन्तराइवस्ियवसद्धान्त र मान्यता ऄनपुालन गद ैकारोिार लेखांकनमा एकरूपता ल्याईन 

राजश्व, खचइ र विविध भौचरलाआइ एकै भौचर बनाआएको छ । 

QR Code ऄनकुूल फारामको व्यिस्था गररएको र यसले गदाइ अधवुनक 

विद्यतुीयप्रणाली ऄिलम्िन गनइ सहयोग गनेछ । 

खचइ/भिूानीहरूका लेखांकन गरी अिश्यकता ऄनसुार सहायक खाताहरू बनाईन 

स्रोतकोप्रकार/तह तथा भिुानी विवधको जानकारीका लावग छुटै्ट महलहरू थप 

गररएका छन।् 

कारोबार लेखाङकन लाआइ कायइक्रम तथा योजना मैत्री बनाईन , बजेट ईपशीषइक , 

कारोिार संकेत न.ं र प्रवतबद्धता अदशे सम्बवन्धत जानकारीहरू थप गनुइ पनेव्यिस्था 

गररएको छ । 

खचइ/भिुानी भौचरहरू तयार गदाइ पाईनेको संवक्षत वििरण राख्न ुपनेब्यिस्था 

गररएको छ । यसले कारािारहरूसाँग सम्बवन्धत प्रामावणक कागजातहरू ऄन्तरसम्बन्ध 

कायम गनइ सहज हुन्छ । 

राजश्व दावखला र ऄन्य सम्बवन्धत वििरणहरू राख्ने खण्ड थप गररएको छ । 

११ ११००१ अम्दानीरसीद चेकतथा ऄन्य माध्यमबाट अम्दानी/राजश्व प्राप्त हाँदा चेक तथा ऄन्य 

वित्तीयभिुानीहरूका सन्दइभ संख्या र मान्य ऄिवध खलुाईनका लावग महलहरू थप 

गररएका छन।् 

विध्यतुीय प्रणालीमा रवसदहरूको प्रयोगमा हुन सक्ने सम्भावित जोवखमहरू 

हटाईनकालावगवप्रन्ट गनेको नाम, पटक तथा वमवतसम्बवन्ध जानकारीहरू थप गररएका 

छन ्। 

QR Code वििरण रावखएको र यसले विध्यतुीय प्राणालीको ऄिलम्िनमा सहजता 

ल्याईने छ। 

वनकायले तयार गने अवथइक वििरणहरू र खाताको लावग चावहने जानकारीहरु 

ईपलब्धगराईन मद्दत गनेछ । 

१४ १२०१० फर्छ्यौटगनइ बााँकी 

पेश्कीको मास्केिारी 

पेश्कीसंकेत नं. र गोश्वारा भौचर नं. महलहरू थप गररएका छन् , यसलेपेश्कीको 

खाता/विविरणहरूलाआइ व्यिवस्थत गनइमद्दत गनेछ । साथै बैंकको मौज्दातमा थप/घट 

हुने विविरणहरू स्पस्ट रूपलेफाराममा नै ईल्लेख गनुइपने व्यिस्था गररएको छ । 



16 
 

म. ले.प. 

फा. नं. 

प्रस्तातवत 

फा.नं. 

तववरण पररमाजजन/खारेजी/थपकोकारणहरू 

१५ १२०११ बैंकवहसाबको 

वििरण 

बैंकतथा नगद कारोिारको सही ऄनरुुप भए नभएको परीक्षण गने तथा फरक रकम 

यवकन गनइ रपारदशी एिंम ्सान्दभीक वििरण तयार गनइ वमल्ने गरी ढााँचामा 

पररमाजइनहरूगररएका छन ्।घटाईने/बढाईने खण्डमा वमलान हुन बााँकी वििरणहरूलाइ 

भिुानी अदशे र भौचर नं.सन्दभइमा वमलाईन ुपने व्यिस्था गररएको छ ।यसले नगद 

तथा बैंक कारोिारको सम्बन्धलाआइ यवकन गनइ सहज गराईाँदछ । 

१८ १२०२० भिुानीवदन बााँकी 

कच्चािारी 

कायाइलयमादावखल भैसकेको मालसामानको मोल िा ईपलब्ध भैसकेका सेिा िापत 

भिुानी वदन बााँकीरकम िा सम्पन्न हुन लागेको िा भैसकेका कायइको वदन बााँकी 

रकमको ऄवभलेख राख्न रलेखा सान्दवभइक बनाईन भौचर नम्िर , बजेट ईपशीषक र 

अवथइक संकेतका लावग छुट्टाछुटै्ट महलहरू थप गररएका छन ्। 

२२ १२००६ ..........................

.. खाता 

वनकायकाविवभन्न प्रकारका कारोिारहरूलाआइ ऄवभलेख गरी व्यिवस्थत रूपमा राख्न 

गौश्वाराभौचरमा प्रवििी गरे पवछ सफ्टिेयर प्रणाली माफइ त यो खाता स्ित तयार 

हुनेऄिधारणामा अधाररत भआइ यसमा समायानकुुल पररमाजइनहरू गररएका छन ्। 

प्रयोजनको अिश्यकता ऄनसुारसबैप्रकारकाकारोिारहरू खचइ, राजश्व, पेश्की, धरौटी 

र विविधका लावग सहायक खाता , िा ऄन्य तररकाले Level wise रूपमाप्रयोग गनइ 

सवकन्छ । 

श्रोत समेत खलु्ने हुदा खचइ भएका रकम के कस्तो श्रोतबाट ब्यहोरेको हो सो 

समेतयवकन भआइ श्रोतगत वबबरण तयार गनइसहयोग हुने गदइछ । 

४४ १२००४ भिुानीअदशे एकलकोष खाता प्रणालीमा भएको व्यिस्था ऄनसुार नेपाल सरकारको तीनै तहका 

लावग एकैफाराम प्रयोग गनइ वमल्ने गरी यस फाराममा पररमाजइन गररएको छ । 

भिूानीलाआइ चालु, पुाँजी, धरौटी, विवत्तय र विविध प्रकारहरूमा अिश्यकताऄनसुार 

पवहचान गनुइ पने , स्रोतको वििरणहरू ईल्लेख गनुइ पने र भतु्तानीविवध समेत स्पि 

रूपले राख्न ुपने हाँदा भिुानी अदशेको कायइ क्षेत्र बद्नगआइ भिुानी र लेखांकनमा 

पारदवशइता र प्रभािकाररतामा िवृद्ध हाँद ैजानेछ । 

४७ १४००७ वजन्सीखाता (खप्ने 

सामान)� 
मालसामानहरूकोपारदइवश ऄवभलेख राख्न र ऄवधकतम ईपयोवगताको लावग खररद 

अदशे तथा ममइतको वििरणहरूथप गररएको । 

मलू्य नखलेुको र ह्रासकट्टी सम्पवतको समायोजनको व्यिस्थागरी प्रोदभािी अधारमा 

अधारीत तफइ  ईन्मखु गररएको । 

५० १४००९ वजन्सीवनसगइ / 

वमनाहा फाराम 

वजन्सीसम्पवत्त र मालसामान टुट फुट , वघवस्रएर िा ऄन्य कारणले काम नलाग्ने भएको 

भनीवजन्सी वनरीक्षण फारममा ईल्लेख भै प्रमखुले वनशगइ / वमन्हा गने अदशे वदएमा 

योफारम भरी स्िीकृती वलने र ऄनािश्यक तररकाले सम्पवत्त वमन्हा हुन नवदने। 

५३ १४०१५ घर जग्गाकोलगत 

वकताब 

यसफाराममा घर तथा संरचनाहरूको वििरणहरू,  वनमाइण सम्पन्न वमवत, मलू्य र प्रकार 

थप गररएका छन ्। 

भविरयमा प्रोदभाबी अधारमा लेखांकन गनइको लावग पनुमुइल्याङ्कन महल थप 

गररएकोछ । 

५६ १४०१४ भाडामावदएको 

मेवसन औजारको 

ऄवभलेख वकताब 

तावकइ क पररमाजइन नगरी सामान्य ढााँचागतहरेफेर मात्र गररएको । 

सावबकको म.ले.प.फा.नं. ५५ लाआइ समेत यसैमा ईवचत प्रस्तुवतकरण र 

लेखांकनमासहजीकरणका लावग यसै फाराममा समायोजन गररएको छ । 
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म. ले.प. 

फा. नं. 

प्रस्तातवत 

फा.नं. 

तववरण पररमाजजन/खारेजी/थपकोकारणहरू 

यस फाराम लाआइ नाम पररितइन गरर "भाडामातदएको/तलएको सभपत्ती अतभलेख 

तकताब"बनाआएको छ। 

७४   अन्तररकर बैदवेशक 

ऋण गोश्वारा खाता 

 

नयााँ प्रस्तावित फाराममा समायोजन गररएको । 

७५   बैदवेशक ऋणलेखा 

७६   अन्तररक 

ऋणखाता 

१०७ १२०२५ तलबीफाराम कमइचारीहरुकोभिुानीको वबस्ततृ वििरण तयार गनइ कर र योगदानमा ऄधाररत 

वििरणहरूका लावगमहलहरू थप गररएको । 

११८ १९००५ रवसद िावटकट 

वनयन्त्रण खाता 

सम्पणूइ Pre-Numbered कागजातलाइ समेत प्रयोग हुने गरी समायोजन गररएको ।  

वबषयगत वनयन्त्रण खाताहरू भएका बाहके अन्तररक अम्दानी िा राजश्व 

कायाइलयमादावखला िा प्राप्त भए वदआने िा कावटने रवसद वनयन्त्रण गरर ऄवनयवमतता 

हुन नवदने । 

सबै वनकायका लावग ईपयोगी हुने गरी पररमाजइन गररएको । 

१६९ १५००५ िेकेदारकोव्यविगत 

खाता 

साविकमािेकेदारहरूको एक मात्र व्यविगत खाता बनाईने गररएकोमा 

िेक्का/योजनाऄनसुार छुट्टा छुटै्ट खाताहरू सम्बवन्धतसम्पणूइ जानकारीहरू सवहततयार 

गनइ योफाराममा पररमाजइन गररएको छ । 

वमवत तथा भौचरलाआइछुटैमहलवदआइएको। 

खाताको ऄिधारणमा प्रामावणतको व्यहोरा हटाआइएको । 

२०८ १२०१३ िैदवेशकस्रोत 

समािेश भएको 

बजेटको िावषइक 

अ.वि. 

यस अवथइक विविरणमा स्रोतको वििरणका लावगछुटै्ट खण्डमा तह , प्रकार, भिुानी र 

दात ृवनकाय समेतिाडोरूपले ( Vertically) ईल्लेख गनुइपनेब्यिस्था गरी 

प्रवतिेदनलाआइ सहजरूपले वप्रन्ट गनइ वमल्ने बनाआएको छ । 

प्रत्येक बजेट ईपशीषइकमा फर्छ्यौट हुन बााँकी पेश्की र पेश्की कटाआइ खचइदखेाईने नयााँ 

ऄिधारणका यसमा ल्याआएको छ । 

बजेटको तुलनात्मक वििरण हरेरने तररका लाआइ पररमाजइन गररएको 

२१० १२०१२ िावषइकएकीकृत 

केवन्द्रय अ.वि. 

नेपाल सािइजवनक क्षेत्र लेखामान ऄनरुूपको वित्तीय वििरण तयारगररएकोले यी 

फारमबाट प्राप्तहुने सचुनालाआइ सोही लेखामान ऄनरुूप पररमाजइनगररएको छ । 

स्रोतगत वििरणहरू हालको म. ले. प. फा.नं. २०८ को पररमावजइत फारमले प्रदान गने 

ब्यिस्था वमलाआएको छ । 

२११   अवथइकप्रवतिेदन सम्बवन्धत काननु बमोवजम अिश्यक पररमाजइन गररएको । 

२१३   िैदवेशकस्रोत 

समािेश भएको 

खचइको फाटबारी 

नेपालसािइजवनक क्षेत्र लेखामान ऄनरुूपको वित्तीय वििरण तयार गररएकोले यी 

फारमबाटप्राप्तहुने सचुनालाआइ सोही लेखामान ऄनरुूप पररमाजइन गररएको छ । 
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८.२ सामातय पररमाजजन गररनुपनज फाराम 

म. ले.प. 

फा. नं. 

प्रास्तातवत 

फा.नं. 

तववरण पररमाजजन/खारेजी/थपकोकारणहरू 

१ १९००७ सिारीको लगबकु अन्तररकवनयन्त्रण प्रणालीमा सधुारको लावग सिारी साधनको नाम लावग 

छुटै्ट महल थप गररएको छ। 

आन्धन मागफारम ऄनसुारको प्रयोग ईदशे्य, सिारी साधनको प्रयोग दरुी 

लगायतसम्पणूइ वबिरण वनयन्त्रणको लागी ऄवभलेख गने । 

समय सापेक्ष ऄन्य सामान्य ढााँचागत पररमाजइनहरू गररएका छन ्। 

५ १२००७ बैंक नगदीवकताब बजेटखचइ, नगद, बैक मौज्दाततथा पेश्कीसम्बन्धी वििरणको विस्ततृ 

जानकारी ईपलब्ध गराईन,े  कारोिारको ऄंकगवणतीय भलू सच्चाईने र 

सोसम्िन्धी वनयन्त्रण जस्ता कायइहरू ऄझ प्रभािकारी र सरल बनाईन यो 

फाराममासामान्य पररितइनहरू गररएकाछन ्। 

८ १२००८ बजेट वहसाब यसफाराम बजेट विशे्लषण, कायइन्ियन र खचइ वनयन्त्रणमा ऄत्यन्त 

सान्दइवभक रहकेालेसैद्धावन्तक रूपले समग्रमा यथाित राखी, समय 

ऄनकुुल र अिश्यकता ऄनसुार सामान्यढााँचागत पररितइन मात्र गररएको 

छ । 

१३ १२००९ खचइकोफााँटिारी यसफाराममा हाल मवहनासम्म भएको जम्मा खचइ रकम गणना गनइको लावग 

गत मवहना सम्मकोखचइ महल थप गररएको छ । 

विशे्लषणात्मक जानकारीको लावग ऄवन्तम बजेटमा हाल सम्मको 

खचइप्रवतशत थप गनुइ पने र पेश्की बाहकेकोजम्मा खचइ ईल्लेख गनुइ पने 

व्यिस्था गररएका छन ्। 

१५ (क) ११००७ राजश्वकोबैंक वहसाब वमलान 

फारम 

यसफाराममा बैंक र स्रेस्ता ऄनसुारको फरक रकमको कारणहरू र ऄन्य 

वििरणहरू थपगनुइपने ब्यिस्था गरी वहसाब वमलान वििरणहरूलाआइ भौचर 

नं. को सन्दभइमावमलाएर ऄझै व्यिवस्थत प्रस्तुवतकरण गनुइ पने गररएको छ । 

१९ १६००५ धरौटीकोमास्केिारी कायाइलयमाप्राप्त भआइ रहकेो धरौटीरकमको अम्दानीतथा सदरस्याहा भआइ 

बााँकी धरौटीकोवस्थवत दखेाईने यो मास्केिारीमा ढााँचागत र ऄन्य 

अिश्यक पररमाजइनहरूगररएका छन ्। 

साविकको म.ले.प.फा. १९४ मा समायोजन गररएको । 

२० १३०१६ विवनयोजनकोमावसक 

बााँडफाड 

कायइक्रमगत (activities wise)वनयवमत रूपमा संचालन हुने अयोजना 

िा कामहरूको लावग सभेक्षणवडजाआइन तथा लगत आविमेट गरी िावषइक 

विवनयोवजत रकम ऄनसुार वनकासा तथा नगदयोजनाको लागी केही 

सामान्य थप गररएको छ । 

२३ ११००६ राजश्वअम्दानी बैंक नगदी 

वकताब 

वतनैतहमा राजश्व बााँडफााँड ऄिधारण समािेश गनइ र विभाज्य कोषको 

लावग छुटै्ट समेवटनेगरर व्यिस्था गररएको छ । 

३७ १७०१२ रारिऋणकोवहसाब खाता ऋणहरूकोयथाथइ ऄिस्थाको वचत्रण गनइ र पारदइवश ऄवभलेख राख्न लावग 
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िेजरी वबल्स ऋण वििरण र ऄन्यपररमाजइनहरूगररएका छन ्। 

४५ १४००२ खरीद अदशे कायाइलयमाअिश्यक सामान माग ऄनसुार खररदाको सवुनवश्चत गनइ र 

खररदलाआइ ब्यिवस्थत गनइमालसामान अपवूतइकताइको वििरण ऄझ विस्ततृ 

रूपमा राख्न ुपने र ऄन्य खररदअदशेको साविकको ढााँचामा अिश्यकता 

ऄनसुार सामान्य पररमाजइनहरू गररएका छन ्। 

४६ १४००४ दावखलाप्रवतिेदन फाराम खररदअदशे ऄनसुारको समान/ सम्पत्तीको गणुस्तर, पररमाण र लागतको 

जााँच गरर खररदअदशेसाँगको वभन्नता समेत यवकन गनइ खररद अदशे नं 

साँग ऄन्तर सम्िन्ध कायम गररएको रऄन्य ढााँचा/महलहरूको क्रममा 

सामान्य पररितइनहरू गररएका छन ्। 

यस फारामले सामान प्राप्ती तथा स्िीकृती गरेकोमा सो कोऄवभलेख गने 

गदइछ । 

४८ १४००५ हस्तान्तरणफाराम समयसान्दवभइक बनाईन बवुझवलनेको वििरणहरू थप सधुार गररयो, 

प्रमावणत गनइकोवििरणहरूका थवपयो । 

समान बवुझवलनेको हकमा व्यवि र संस्था कायाइलय छुट्टयाआइयो । 

४९ १४०१० वजन्सीवनरीक्षण फाराम वनकायकोसम्पवत्त/ वजन्सी सामानको दरुूपयोग हन ुनवदआइ समय समयमा 

ममइत संभार, संरक्षण, वललाम, वबक्री र वमन्हा गनइ सझुाि वदन वमल्ने गरी 

समानको ऄिस्था तथा संरचनाकोविस्ततृ वििरण थप गररएको छ । 

वनयमानसुार वजन्सी वनरीक्षण गदाइ िा अिश्यकता ऄनसुार कायाइलयमा 

रहकेो वजन्सीमालसामान वनरीक्षण गदाइ प्रयोग गने ईदशे्यले यो फाराम 

तजुइमा गररएको हो। 

५१ १४००१ मागफाराम/वनकासा फाराम कायाइलयमाऄवधकार प्राप्त ऄवधकारीले अदशे वदए बमोवजम स्टोरमा 

वजन्सी तथा सम्पवत्तको माग रजारी पवहचान गन,े सो सम्बन्धी वनयन्त्रण र 

बैधावनकयता सवुनवश्चत गन,े मौज्दात नभएको वजन्सी तथा सम्पवत्त खररद 

गनइ र स्टोरमाभए वनकासा वदन र वनकासागरी बैधावनकता सवुनवश्चत गनइ 

यसलाआइ वनकासा प्रयोजनका लावग ईपयिु बनाआएको छ। 

माग फाराम लाआइ नाम पररितइन गरर "माग फाराम/तनकासाफाराम" 

बनाआएको छ । 

माग तथा वनकासा फारमलाआइ एकै बनाआइ समयानकुुल बनाईनपररमाजइन 

गररएको छ । 

अिश्यकता ऄनसुार वनणइय वमवत, नं. र ऄन्य जानकारीहरू पवन ईल्लेख 

गररन ुपनेव्यिस्था गररयो । 

५२ १४००६ खचइ भएरजाने वजन्सी 

मालसामानको खाता 

कायाइलयसंचालनको लावग दवैनक रूपमा प्रयोगमा अआइ खचइ भएर जाने 

सामानहरूको ईवचत ढंगलेऄवभलेख रावख ब्यिस्थापन गनइ र त्यसको 

प्रयोग वनयन्त्रणको लावग यसमा तयारगनेको, कायाइलय कोड जस्ता 

वििरणहरू थप गररएको छ । 

५८   रारिऋणको ब्याज वहसाब अन्तररकतथा बैदशेीक ऋणलाआइ नयााँ प्रस्तावित फाराममा समायोजन 
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खाता गररएको । 

५९   रारिऋणको वहसाब खाता अन्तररकतथा बैदशेीक ऋणलाआइ नयााँ प्रस्तावित फाराममा समायोजन 

गररएको । 

१०८ ११००५ राजश्वअम्दानीको दवैनक 

गोश्वारा खाता 

बैंकभचर नम्िर र ऄन्य अिश्यक जानकारीहरू ईवचत ढंगले प्रस्तुत गरी 

एकल फारामकोब्यिस्था गररएको छ । साथै राजश्व संकलन, व्यिस्थापन र 

वनयन्त्रण प्रणाली ऄझराम्रो र सढृुड बनाईन सही छाप गने व्यिीहरूका 

वििरण थप गररएका छन ्। 

११० १६००२ धरौटी खाता विस्ततृऄवभलेख राख्न र वनयन्त्रणमा सधुारको लावग समय सापेक्ष 

पररमाजइनहरू गररएको। 

१४२   हातहवतयारआजाजत सम्बन्धी 

दताइ वकताब(वजल्ला 

प्रशासन कायाइलय� 

हालपवन प्रयोगमा रहकेो र सामान्य ढााँचागत पररमाजइनहरू गररएको । 

१४३   हातहवतयारसम्बन्धी आजाजत 

निीकरण दस्तूर ऄसलूी 

वकताब 

हालपवन प्रयोगमा रहकेो र सामान्य ढााँचागत पररमाजइनहरू गररएको । 

१६६   कायइऄवभलेख खाता साविकम.ले.प.फा. न. १६६ मानै अिश्यक सामान्यपररमाजइनहरू सवहत 

समािेश गररएको छ । 

१६७ १५००४ अआटम िाआजकायइ 

ऄवभलेख 

मखू्यवक्रयाकलापको नाम, वक्रयाकलापको संख्या र ऄन्य 

ऄनमुान/भेररएसनका वििरणहरू थपगरीढााँचागत सामान्य पररमाजइन गरी 

अआटमऄनसुार बााँकी रहकेो कायइहरूको ऄवभलेख राख्न यस फारामलाआइ 

समयानकुुलप्रयोगकताइ/संस्थाको अिश्यकतानसुार बनाआएको छ । 

१६८ १५००३ िेक्कासम्बन्धी वबल योजनाकोवििरणहरू ईल्लेख गदाइ योजना कायइन्ियन हुने स्थान, भेररएसन 

वमवत र िेक्काकोसंकेत नं. पवन ईल्लेख गनुइ पने व्यिस्था गररएको छ । 

सम्बवन्धत नापी वकताबको पाना/पेज नं. भनइको लावग छुटै्ट महलको 

व्यिस्था गनुइपने गरी पररमाजइन गररएको हाँदा यसले सम्बवन्धत फारामहरू 

बीच ऄन्तर समिन्ध कायमगरी स्पि ऄवभलेख र प्रभािकारी वनयन्त्रण 

कायम गनइ मद्दत गनेछ । 

लागतको स्पि गणनाको लावग यस फाराममास्िीकृत दर महलथप गररएको 

छ । 

कट्टी गनुइपने सम्पणूइ वििरणहरू छुटै्ट खण्डमा ईल्लेख गरी खदु वदन ु

पनेरकमको गणना गररनस पने व्यिस्था गररएकोछ । 

भिूानीको पारदवशइताको लावग वबल बमोवजम भिुानी गदाइको लावग 

अिश्यकव्यहोराहरू थप गररन ुपने व्यिस्था गररएको छ। 

१७० १६००१ व्यविगतधरौटी खाता खासैपररमाजइन नगररएको, खाताको ऄिधारणमा प्रामावणतको व्यहोरा 

हटाआइएको । 
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धरौटी सम्बन्धी दावयत्य कारोिारको ऄवभलेख गनइ । 

१७१ १५००२ नापी वकताब कायइमापनको अयामहरूका लावग हालमा प्रयोगमा रहकेा आइकाआहरू 

ऄनसुार महलहरूमाथप/पररमाजइन गररएका छन ्। 

प्रभािकारी कायइ सम्पादन र वनयन्त्रण प्रणालीका लावग अवथइक प्रशासन 

शाखालगायत ऄन्य सम्बवन्धत वजम्मेिार व्यविको सहीको व्यिस्था, 

ईवचत ऄवभलेखीकरण रढााँचागतपररमाजइनहरू गररएका छन ्। 

१७२ १५००९ नापी वकताबवनयन्त्रण 

ऄवभलेख 

यसफारामको साविकको नाम पररितइन गरी “ नापी वकताब तथा डोर 

हावजरी वनयन्त्रण खाता”रावखएको । 

डोर हावजर फाराम वनयन्त्रण खाता (साविकको म.ले.प.फा.न.-१७५) पवन 

यसमा नैसमािेश गररएको छ । 

नापी वकताि वदने ऄवधकारीको सही थवपएको छ । 

नापी वकताबको प्रयोगमा हुन सक्ने ऄवनयवमतताहरू वनयन्त्रण गनइ खाली 

पिृर ईपयोग गररएको पिृ संख्या ईल्लेख गनइकोलावग छुटै्ट महलहरू थप 

गररएको छन ्। 

१७३ १५००८ डोर हावजरीफाराम यसफाराममा लाग ूहुने करहरू र ऄन्य कट्टीहरूको लावग करको महल थप 

गररएको छ । 

ऄनािश्यक रहकेा साविकको फारामको भाग २ र ३ प्रयोगमा पवन नरहकेो 

र सान्दवभइकपवन नदवेखएकोले यस पररमाजइन माफइ त हटाआएको छ । 

सम्भावित जोवखम एिं ऄवनयवमतताहरूलाआइ न्यनू एिं वनयन्त्रण गनइ 

हस्ताक्षरकोलावग थप वजम्मेिार व्यविहरू थप गररएका छन ्। 

१७५   डोर हावजरीवनयन्त्रण वकताब अिश्यकपररमाजइनहरू सवहत साविकको म.ले.प.फा.न.-१७२मा समािेश 

गररएको । 

१७६ १५००७ कायइस्िीकार र सम्पन्न 

प्रवतिेदन 

यसफारामको सही गने खण्डमा जााँच गनेको लावग सही गनुइपने र फरकको 

लावगविशे्लषणात्मक व्याख्या थप गनुइ पने व्यिस्था गररएको छ । यसले 

ईल्लेवखतवनमाइण कायइ स्िीकार र सम्पन्नसम्बवन्धत वनकायबाट विवधित 

रूपमा भएको जनाईाँदछ । 

१७७   काममा खचइभएको वििरण ढााँचागतर ऄन्य सामान्य पररमाजइन गररएको । 

१८९ १९००८ कमइचारीकोपररिारको दवैनक 

भ्रमण भत्ता सम्बन्धी 

ऄवभलेख 

कमइचारीहरूकाभ्रमण र ऄन्य वििरणहरूको पारदइवश ऄवभलेख राख्नको 

लावग । 

१९३ ११०११ राजश्वकोअवथइक वििरण यसफाराममा वबभाज्य कोषको वििरणहरू थप गररएको छ । साथै 

NPSAS को अिश्यकता ऄनसुारछुटै्ट केवन्द्रय फाराम तयार गररएकाले 

यस फारामलाआइ राजश्यको वनयन्त्रणप्रणालीमा सधुार र ऄसलूीको लगतका 

ऄवभलेखका रूपमा प्रयोग गनुइ पने छ । 

साविकको यस फारामको नाम पररितइन गरी "राजश्व/आभदानीको लगत 

र असलुी प्रततवेदन"रावखएको छ । 
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१९४ १६००५ धरौटीकोअवथइक वििरण कायाइलयमाप्राप्त भआइ रहकेो धरौटीरकमको अम्दानीतथा सदरस्याहा भआइ 

बााँकीको धरौटीकोवस्थवत दखेाईने अवथइक वििरणकोफारम हो । 

यसमाढााँचागत सामान्य पररमाजइनहरूमात्र गररएको । 

१९५   ऄवख्तयारीऄवभलेख खाता यथाितरावखएको, खासै पररमाजइन नगररएको । 

२०४   पेश्कीबााँकींको केवन्द्रय 

ऄवभलेख खाता 

सैद्धावन्तकरूपल ेयथाित रावखएको र ढााँचागत सामान्य पररमाजइन गररएको 

। 

२०५ १८००३ बेरुजकुोकायाइलयगत 

केवन्द्रय ऄवभलेख खाता 

सैद्धावन्तकरूपल ेयथाित रावखएको र ढााँचागत सामान्य पररमाजइन गररएको 

। 

२०६ १८००४ म.ले.प.बेरुजकुो 

कायाइलयगत केवन्द्रय लगत 

खाता 

सैद्धावन्तकरूपल ेयथाित रावखएको र ढााँचागत सामान्य पररमाजइन गररएको 

। 

२०७ १८००५ म.ले.प.बेरुज ुसम्परीक्षण 

गोश्वारा ऄवभलेख खाता 

सैद्धावन्तकरूपल ेयथाित रावखएको र ढााँचागत सामान्य पररमाजइन गररएको 

। 
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८.३ खारेजी गररनुपने फाराम 

म. ले.प. 

फा. नं. 

तववरण पररमाजजन/खारेजी/थपकोकारणहरू 

६ नगदभिुानी पचाइ सरकारीवनकायहरूमा एकल खाता कोष प्रणालीबाट विस्थावपत भएकोहुाँदा 

यस फारामलाआइ खारेजीको लावग वसफाररसगररएको छ । 

६ (क) नगदभिुानी सोधभनाइ माग फाराम सरकारीवनकायहरूमा एकल खाता कोष प्रणालीबाट विस्थावपत भएकोहुाँदा 

यस फारामलाआइ खारेजीको लावग वसफाररसगररएको छ । 

७ नगदभिुानी वटप्पणीको नगदी रसीदको 

वनयन्त्रण 

सरकारीवनकायहरूमा एकल खाता कोष प्रणालीबाट विस्थावपत भएकोहुाँदा 

यस फारामलाआइ खारेजीको लावग वसफाररसगररएको छ । 

९ राजश्वसम्बन्धी मावसक प्रवतिेदन सम्बवन्धतवनदवेशकाद्वारा ब्यबवस्थत भएको र हाल प्रयोगमा नरहकेो । 

१० (क) राजश्वकोगोश्वारा भौचर एकलगोश्वारा भौचर लाग ुगररएकाले यसलाआइ साविकको म.ल.प.फा.न १० 

मा नै समािेश गररएकोछ । 

१२ सोधनी पत्र सम्बवन्धतकायाइलयहरुमा अिश्यकता ऄनसुारको छुटै्ट फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो । 

१६ कोषकोऄिस्थाको तेररज़ कोषतथा लेखा वनयन्त्रक कायाइलय ले एकल खाता कोष प्रणाली लाग ुगरे 

पवछ सोप्रणालीबाट नै अिश्यक जानकारीहरू प्राप्त हुने र हालप्रयोगमा 

वनरन्तरता नभएकोले यो फाराम खारेजगनुइ पने दवेखन्छ । 

१७ बावषइकअवथइक वििरण साविकम.ले.प.फा. नं. २०८ ले प्रवतस्थापन गरेको तथा केवन्द्रय अ. वि. 

नेपाल सािइजवनकक्षेत्र लेखामान ऄनरुूपको तयार हुने भएकाले यो फाराम 

खारेज गनुइ पने दवेखन्छ। 

२१ चौमावसकवनकासा माग फाराम DTCO ले TSA प्रणाली लाग ुगरे पवछ सो प्रणालीबाट नै अिश्यक 

जानकारीहरू प्राप्त हुने रहालप्रयोगमा वनरन्तरता नभएकोले योफाराम खारेज 

गनुइ पने दवेखन्छ । 

२४ बजेटसारंश खचइ वनयन्त्रण खाता Line Ministry Budget Information System (LMBIS) लाग ुभए 

पश्चात सो प्रणालीबाट बजेटसम्बवन्ध सम्पणूइ व्यिस्थापनहरू हुने हुाँदा हाल 

यस फाराम प्रयोगमा नरहकेो हाँदासो फारामलाआइ खारेज गनुइ ईवचत दवेखन्छ । 

२५ मास्केिारीवहसाबकोवििरण एकलखाता कोष प्रणाली लाग ुपवछ प्रयोगमा वनरन्तरता नभएको । 

३० पानी करकोलगत सबैवनकायहरूका लावग ईपयिु हुने गरी करदाता लगत बनाआएको हाँदा राय 

प्राप्त भए पवछखारेजगनुइ पने । 
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३५ मावसकशलु्कको लगत खाता सबैवनकायहरूका लावग ईपयिु हुने गरी करदाता लगत बनाआएको हाँदा राय 

प्राप्त भए पवछखारेजगनुइ पने । 

४२ कमइचारीकोवबदा र औषवध ईपचारको 

ऄवभलेख 

सम्बवन्धतकाननु ऄनसुार हुने । 

५५ भाडामावदएको र वलएको सम्पवत्तको 

ऄवभलेख वकताब 

यसफाराममा सामान्य ढााँचागत पररमाजइन मात्र गरी सावबकको म.ले.प.फा.न.ं 

५६ लाआइसमेत यसैमा समायोजन गररएको छ । 

५७ वजन्सीमौन्दातको बावषइक वििरण िषइभररिा एक अवथइक िषइवभत्र कायाइलयमा प्राप्त एिं खचइ भइ बॉकी रहकेो 

खप्नेमालसामानहरु िा खचइ भएर जाने वजन्सी माल सामानहरु वनरीक्षण गरी 

वतनीहरुकोऄिस्था समेत खलु्ने व्यिस्था साविकको म. ले. प. फा. न.ं ४७ र 

४९ मा नै भएको हाँदाखारेजी गनुइ पने दवेखन्छ । 

१०८-क राजश्वअम्दानीको दवैनक नगद प्राप्त 

खाता 

साविकम.ले.प.फा. १०८ (राजश्व अम्दानीको दवैनक गोश्वारा खाता)मा 

नैसामान्य पररमाजइनहरू सवहत समािेश गररएको छ । 

१०८-ख राजश्वअम्दानीको दवैनक बै ाँक भौचर 

खाता 

साविकम.ले.प.फा. १०८ (राजश्व अम्दानीको दवैनक गोश्वारा खाता)मा 

नैसामान्य पररमाजइनहरू सवहत समािेश गररएको छ । 

१११ िेकेदारबाटवलनपुने िेक्का रकमको 

व्यविगत लगत वकताब 

चुंगीकर जस्ता िेक्काका वबषयहरु नरहकेो र सबै वनकायहरूका लावग ईपयिु 

हुने गरीकरदाता लगत बनाआएको हाँदा थप छलफल/राय प्राप्त भए पवछ 

खारेजगनुइ पने । 

११२ िेकेदारबाटवलनपुने िेक्का रकमको 

गोश्वारा लगत तथा ऄसलूी खाता 

चुंगीकर जस्ता िेक्काका वबषयहरु नरहकेो र सबै वनकायहरूका लावग ईपयिु 

हुने गरीकरदाता लगत बनाआएको हाँदा थप छलफल/राय प्राप्त भए पवछ 

खारेजगनुइ पने । 

१२२ छाप लगाइपिाएको वसनेमा वटकट 

वनयन्त्रण गने लगत वकताब 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशकाले खारेज गररसकेको हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाट 

राय/प्रवतकृयाप्राप्त भए पवछ खारेज गनुइ पने । 

१२३ वसनेमावटकट वबक्री लगत वकताब प्रचवलतकाननु/वनदवेशकाले खारेज गररसकेको हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाट 

राय/प्रवतकृयाप्राप्त भए पवछ खारेज गनुइ पने । 

१२४ वटकटवबक्री तथा सोको मनोरचजन कर 

सम्बन्धी लगत वकताब 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशकाले खारेज गररसकेको हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाट 

राय/प्रवतकृयाप्राप्त भए पवछ खारेज गनुइ पने । 

१४८ वबजलुीमहसलू सम्बन्धी लगत तथा 

ऄसलूी वकताब 

विद्यतुप्रावधकरणमा सफ्टिेयरको प्रयोगमा भएकोले र सम्पणूइ कर/शलू्कको 

लावग ईपयिुहुने गरी छुटै्ट फाराम तयार गररएको हुाँदा यो फारमखारेज गनुइ पने 

दवेखन्छ । 
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१४९ वमटर जडाननभएको धारा पानी 

करकोलगत तथा ऄसलूीवकताब 

अफ्नैकाननु/वनदवेशका ऄनसुार फाराम प्रयोगमा भएको र सम्पणूइ 

कर/शलू्कको लावगईपयिु हुने गरी छुटै्ट फाराम तयार गररएको हुाँदा यो 

फारमखारेज गनुइ पने दवेखन्छ । 

१५० वमटर जडानभएको पानी करको लगत 

तथा ऄसलूी वकताब 

अफ्नैकाननु/वनदवेशका ऄनसुार फाराम प्रयोगमा भएको र सम्पणूइ 

कर/शलू्कको लावगईपयिु हुने गरी छुटै्ट फाराम तयार गररएको हुाँदा यो 

फारमखारेज गनुइ पने दवेखन्छ । 

१५१ पानी पोतकोलगत तथा ऄसलूी वकताब अफ्नैकाननु/वनदवेशका ऄनसुार फाराम प्रयोगमा भएको र सम्पणूइ 

कर/शलू्कको लावगईपयिु हुने गरी छुटै्ट फाराम तयार गररएको हुाँदा यो 

फारमखारेज गनुइ पने दवेखन्छ । 

१७४ भिुानीहुन बााँकीज्यालाको वकताब वनयन्त्रणप्रणाली सढृुड बनाईन यस फाराममा नापी वकताब नं. को महल थप 

गररएको छ । 

प्रयोगमा नरहकेो तर प्रोदभाबी लेखाका लावगअिश्यक अधार तयार गनइ 

ऄन्य पररमाजइन गररएको छ । 

कायइ प्रगवत/ईपयोगको वस्थवतको महल थप विशे्लषण गनइ । 

१९६ विवनयोजनतफइ को केवन्द्रय ऄवभलेख 

खाता (नेपाल सरकारको स्रोत) 

एकलखाता कोष प्रणाली प्रयोगमा साँगैप्रवतस्थापन भएको । 

१९७ विवनयोजनतफइ को केवन्द्रय ऄवभलेख 

खाता (िैदवेशक स्रोत समािेश भएको) 

एकलखाता कोष प्रणाली प्रयोगमा साँगैप्रवतस्थापन भएको । 

१९८ साधारणबजेट र िैदवेशक स्रोत समािेश 

भएको बजेट ऄवभलेख खाता 

बजेटबवगइकरण पररबतइन भइ चाल,ु पजुी र विवतय व्यबस्था भएको र ऄन्य 

व्यिस्था भएकोहाँदा । 

१९९ विवनयोजनतफइ को रकमगत केवन्द्रय 

ऄवभलेख खाता 

एकलखाता कोष प्रणाली प्रयोगमा साँगैप्रवतस्थापन भएको र हाल अिश्यक 

नरहकेो । 

२०० विवनयोजनतफइ को िैदवेशक स्रोतको 

बजेटको सहायक ऄवभलेख खाता 

अयोजना (Project Accounts) लेखाबाट यसका लावग अिश्यक 

वििरणहरू अईने भएकाले । 

२०१ रकमान्तरऄवभलेख खाता नयााँबजेट सम्बवन्ध फारामहरू थप गररएको ढााँचामा अईने । 

२०२ राजश्वकोकेवन्द्रय ऄवभलेखखाता हालम. ले. वन. का. मा प्रयोगमा रहकेा प्रणालीबाट सम्पणूइ प्रवतिेदन प्राप्त 

हुनेभएकाले । 

२०३ धरौटीकोकेवन्द्रय ऄवभलेख खाता हालम. ले. वन. का. मा प्रयोगमा रहकेा प्रणालीबाट सम्पणूइ प्रवतिेदन प्राप्त 

हुनेभएकाले । 

२०९ विवनयोजनकोकेवन्द्रय अ.वि. सैद्धावन्तकरूपल ेयथाित रावखएको र ढााँचागत सामान्य पररमाजइन गररएको । 

२१२ विवनयोजनकोवजल्लागत वििरण एकल खाता कोष प्रणालीको प्रयोगले गदाइ अिश्यक नरहकेो । 
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२ चल्तीमेवसन िा सिारीको 

वकताब 

हिेीईपकरण वडवभजन हिेीईपकरण वडवभजनमा मात्र प्रयोग भएको र सम्बवन्धत 

वनकायको प्रवतवक्रया प्राप्त भआइसकेपवछ सो सम्बन्धमा वनणइय 

गररन ुपने । 

२८ पानी करबझुाए बापतको 

रसीद (पानी कर काडइ)� 
खानेपानीसंस्थान खानेपानीसंस्थानको अफ्नै फारम प्रयोगमा रहकेो र राय प्राप्त 

भए पवछ वनणइय गनुइ पने। 

२९ नगदीअम्दानीको वकताब खानेपानीसंस्थान खानेपानीसंस्थानको अफ्नै फारम प्रयोगमा रहकेो र राय प्राप्त 

भए पवछ वनणइय गनुइ पने। 

३३ फी बझु्दावदने नगदी रसीद वशक्षामन्त्रालय विद्यालयकोअफनै रवसद प्रयोगमा रहकेोले राय प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

३४ मावसकशलु्कको दवैनक 

नगदी वकताब 

वशक्षामन्त्रालय अफ्नैफारम प्रयोगमा रहकेो र राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

३६ धरौटी लगतवकताब वशक्षामन्त्रालय वशक्षावनयमािली ऄनसुार राख्नपुने हुाँदासम्बवन्धत 

वनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

३८ करदाताकोलगत वकताब ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फाराम प्रयोगमा भएको 

हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाट रायप्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने 

। 

३९ वनधाइररतकर माग र 

ऄसलूी वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फाराम प्रयोगमाभएको 

हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने 

। 

४० दवैनकऄसलूी वकताब ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फाराम प्रयोगमा भएको 

हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाट रायप्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने 

। 

६० कमइचारीसापटीको लगत 

ऄसलूी खाता 

केन्द्रीयतहवसल कायाइलय 

(तेजारथका लावग) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

६१ रेवडयोरवजस्टर रेवडयोनेपाल सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

६२ रेवडयो करसम्िन्धीलगत 

वकताब 

रेवडयोनेपाल सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

६३ रेवडयोकरको दवैनक स्याहा रेवडयोनेपाल सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

६४ रेवडयो करवतने बापतको 

रसीद 

रेवडयोनेपाल सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

६५ राशनिेक्का सम्बन्धी 

घटाघट फाराम 

जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 
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६६ राशनिेक्का सम्बन्धी 

फाराम 

जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

६७ राशन मागफाराम जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

६८ राशन खचइप्रवतिेदन जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

६९ राशनररकडइ फाराम जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

७० राशन मावसकप्रवतिेदन जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

७१ सिारीकरकोरसीद ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

७२ ए. अर .िनफारामको 

खाता 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

७३ ए.अर. िनफारामको 

नगदी गोश्वारा 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

७७ वजन्सीखाता जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

७८ ररटनइस्टोरको वजन्सी खाता जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

७९ माग फाराम जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

८० वनकासीफाराम जंगीऄड्डा सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

८१ ऄन्त:शलु्क लागेको पदाथइ 

विदशे वनकाशी गने फाराम 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

८२ हुलाककोमलू अम्दानी 

खचइको मावसक वजन्सीको 

फााँटिारी 

हुलाकसेिा विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

८३ वजल्लाहुलाकहरुलाइ 

गएको वटकटको खाता 

हुलाकसेिा विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

८४ हुलाक नगदीवजन्सी 

फाटिारी 

हुलाकसेिा विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

८५ हुलाक वटकटअम्दानी 

खचइको दवैनक स्रेस्ता 

हुलाकसेिा विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

८६ हुलाक 

वटकटअम्दानीखचइको 

मावसक वििरण 

हुलाकसेिा विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

८७ हुलाक वटकटखाम 

अवदको मावसक स्रेस्ता 

हुलाकसेिा विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

८८ हुलाक वटकटअम्दानी 

खचइको मास्केिारी 

हुलाकसेिा विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 
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८९ अयाततफइ कोप्रज्ञापन पत्र ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

९० अयाततफइ कोरसीद ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

९१ वनयाइततफइ कोप्रज्ञापन पत्र ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

९२ वनयाइततफइ कोरसीद ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

९३ प्रज्ञापनपत्र सम्बन्धी 

मेवनफेि फाराम 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

९४ तेजारथसापटी वनिेदन केन्द्रीयतहवसल कायाइलय 

(तेजारथका लावग) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

९५ लगत ऄसलूीतेरीज खाता केन्द्रीयतहवसल कायाइलय 

(तेजारथका लावग) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

९६ सिारी करकोलगत वटपोट 

तत्काल ऄसलू नहुने 

लगत 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

९७ करकोमास्केिारी ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ पने । 

९८ हुलाक अदशेमौज्दात 

राख्नेऄवख्तयार पत्र 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र राय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइय 

गनुइपने । 

९९ हुलाककायाइलयमा 

पिाएकोहुलाक अदशेको 

चलानीप्राप्त रसीद 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र राय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइय 

गनुइपने । 

१०० हुलाकअदशेकोवजन्सी 

खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र राय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइय 

गनुइपने । 

१०१ हुलाक अदशेमावसक 

वबक्रीको फााँटिारी 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र राय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइय 

गनुइपने । 

१०२ हुलाकअदशेकोनगदी 

खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र राय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइय 

गनुइपने । 

१०३ हुलाकअदशेकोभिुानी 

खाता मावसक वििरण 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र राय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइय 

गनुइपने । 

१०४ हुलाक अदशेअम्दानी 

खचइको केन्द्रीय वजन्सी 

खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र राय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइय 

गनुइपने । 
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१०५ हुलाकअदशेको केन्द्रीय 

नगदी खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र राय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइय 

गनुइपने । 

१०६ हुलाकअदशेको 

केन्द्रीयगोश्वारा नगदी 

खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र राय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइय 

गनुइपने । 

१०९ तहवबलवटप्पणी 

(रोजनामा)� 
सब ै हालप्रयोगमा नरहकेो हुाँदा सम्बवन्धत वनकायहरूबाट राय 

प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइपने । 

११३ ईत्पावदतमाल वमल 

फैक्टीबाट बावहर गएको र 

बााँकी रहकेो लगत वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

११४ ऄसलूीकोतेरीज (ऄन्त: 

शलु्क�) 
ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

११५ कर वििरणप्राप्त तथा 

वनधाइरण वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

११६ विवभन्नकरकोभौचर दताइ 

गने वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

११७ सिारी करसम्बन्धी प्रत्येक 

रसीद दताइ गने वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

११९ हिाइईडान कर सम्बन्धी 

लगत वकताब 

नागररकईद्धयन प्रावधकरण प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१२० होटेल तथाबार र रेस्टुरााँ 

करको लगत वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१२१ िेक्काकरदाताको लगत 

वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१२५ वबक्री करदताइिाला 

व्यापारीलेअयात 

वनयाइतगरेको व्यविगत 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 
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लगत वकताब 

१२६ दताइिालावबके्रताको 

मास्केिारी दताइ गने 

वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१२७ स्थानीयखरीद भएका 

वबक्री कर लाग्ने 

मालसामानको मास्केिारी 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१२८ पैिारीगरेको वबक्री कर 

लाग्नेमालसामानकोमास्के

िारी 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१२९ दताइिालावबके्रता र कर 

सहुवलयत पाईनेलाइ 

वबक्रीको मालसामानको 

मास्केिारी 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१३० वबक्रीकरतफइ  दवैनक 

ऄसलूी वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१३१ वबक्री करऄसलू गरी 

वबक्री भएको र वनयाइत 

भएका मालसामानको 

मास्केिारी 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१३२ मालसामानखररद वबक्री 

तथा बााँकी 

मौज्दातकोफााँटिारी दताइ 

गने वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१३३ मालसामानखरीद वबक्री 

तथा बााँकी मौज्दातको 

िावषइक तथा मावसक 

फााँटिारी 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

प्रचवलतकाननु/वनदवेशका ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा 

रहकेो हाँदा सम्बवन्धत वनकायबाटराय/प्रवतकृया प्राप्त भए 

पवछ वनणइय गनुइ पने । 

१३४ वकस्तािन्दीमाकर ऄसलूी 

वकताब 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१३५ मोि लगतकोतेरीज न. १ 

जम्मा जग्गाको 

भवुमब्यबस्थापन विभाग 

(नापी समेत) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१३६ तेरीजनम्बर २ जम्मा रैकर 

जग्गा र वकवसम 

भवुमब्यबस्थापन विभाग 

(नापी समेत) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 
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१३७ तेरीजनम्बर ३ मोि लगत 

रैकर जग्गाको मात्र 

भवुमब्यबस्थापन विभाग 

(नापी समेत) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१३८ जग्गा धनीर मोहीलाइ 

वदआने ऄस्थायी र स्थायी 

प्रमाण (पत्रको नमनूा 

भवुमब्यबस्थापन विभाग 

(नापी समेत) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१३९ ऄसलूी लगत (एक साले 

र बक्यौता समेत�) 
भवुमब्यबस्थापन विभाग 

(नापी समेत) 

सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१४० नेपालबावहर जाने आजाजत 

सम्बन्धी लगत वकताब 

पररास्िमन्त्रालय सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१४१ नेपालवभत्र प्रिेशज्ञा 

वदएको लगत वकताब 

पररास्िमन्त्रालय सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१४४ सिारीचलाईने आजाजत 

सम्बन्धी दताइ वकताब 

यातायातव्यबस्था विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१४५ सिारीचलाईने आजाजत 

निीकरण दस्तूर ऄसलूी 

वकताब 

यातायातव्यबस्था विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१४६ सिारीदताइ वकताब यातायातव्यबस्था विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१४७ सिारीनिीकरण दस्तूर 

ऄसलूी वकताब 

यातायातव्यबस्था विभाग सम्बवन्धतवनकायबाट राय/प्रवतकृया प्राप्त भए पवछ वनणइय गनुइ 

पने । 

१५२ धनादशे, प्र.पत्र हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१५३ धनादशेदताइ रोजनामा हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१५४ धनादशेचलानी पत्र हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१५५ धनादशेअम्दानी खचइ 

वकताब 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१५६ धनादशेभिुानी वकताब हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 
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पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१५७ भिुानीधनादशेको 

रोजनामा 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१५८ धनादशेदताइ तथा 

भिुानीको (तेरीज�मावसक 

(एकीकृत�लगत 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१५९ धनादशे 

(एकीकृत�लगतसम्बन्धीगो
श्वारानगदखाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१६० धनादशेभिुानी केन्द्रीय 

नगदी खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१६१ धनादशेभिुानी कायइस्तर 

खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१६२ धनादशेअम्दानी केन्द्रीय 

गोश्वारा खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकनर ऄवभलेख राख्नको 

लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१६३ धनादशेअम्दानी कायइस्तर 

खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१६४ धनादशेधरौटी केन्द्रीय 

खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१६५ धनादशेअवथइक वििरण हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने दवेखन्छ । 

१७८ दावखलागनुइपने घर 

जग्गाको वििरण सम्बन्धी 

ऄथइमन्त्रालय (कर/भन्सार 

अवद) 

सम्बवन्धतवनकायबाट थप परामशइ तथा वबशे्लषण प्राप्त 

नभएकोलेराय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइयगनुइपने । 

१७९ व्यविगतलगत ऄसलूी 

फारम 

केन्द्रीयतहवसल कायाइलय 

(तेजारथका लावग) 

सम्बवन्धतवनकायबाट थप परामशइ तथा वबशे्लषण प्राप्त 

नभएकोलेराय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइयगनुइपने । 

१८० स्टककाडइ स्िास्थ्यमन्त्रालय सम्बवन्धतवनकायबाट थप परामशइ तथा वबशे्लषण प्राप्त 
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नभएकोलेराय प्राप्त भएपवछ पररमाजइन/वनणइयगनुइपने । 

१८१ हुलाक बचतरकम जम्मा 

गने पजूाइ 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने । 

१८२ केन्द्रीयहुलाक बचत बै ाँक 

खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने । 

१८३ हुलाक बचतव्यविगत 

खाता 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने । 

१८४ दवैनक नगदीवकताब हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने । 

१८५ मावसकएवककृत लगत� हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने । 

१८६ केन्द्रीयगोश्वारा खाता (क�) हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने । 

१८७ केन्द्रीयगोश्वारा खाता (ख) हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने । 

१८८ रुपैयााँवझक्ने पजूाइवनयन्त्रण 

ऄवभलेख 

हुलाकसेिा विभाग हालप्रयोगमा रवहरहकेो र ऄझ लेखांकन र ऄवभलेख 

राख्नको लावग सान्दवभइक रहकेो हुाँदाराय प्राप्त भएपवछ 

पररमाजइन/वनणइय गनुइपने । 

१९० िेक्कासम्बन्धी वििरण सब ै समायानकुुलसामान्य पररमाजइनहरू गररएका छन ्। 

१९१ कमइचारीसचचयकोष 

बासलात 

कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९१ (क) कोष जगेडातथा नाफा 

बााँकी 

कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९१ (ख) वस्थरसम्पवत कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९१ (ग) साँस्थागतऋण वििरण कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९१ (घ) सचचयकताइर कोषका कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 
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कमइचारीहरुलाइसापटी 

वहसाब 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९१ (ङ) विविधसम्पवत कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९१ (च) नगद तथाबै ाँक मौज्दात कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९१ (छ) ऄन्यदावयत्ि 

तथाव्यिस्थाहरु 

कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९१ (ज) साँवचत कोष कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९२ नाफानोक्सान वहसाब कमइचारीसंचय कोष अफ्नैफाराम प्रयोगमा रहकेो र सम्बनवधत ऐनले संबोधन 

गरेको हाँदा सम्बवन्धत राय प्राप्तभएपवछ वनणइय गनुइपने । 

१९२ (क) व्यिस्थापनखचइ कमइचारीसंचय कोष अफ्नैछुटै्ट काननु ऄनसुारको फारामहरू प्रयोगमा रहकेो र 

सम्बवन्धत ऐनले सम्बोधन गरेकोछ । 
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८.५ नँया फाराम थप गनुजपने 

प्रास्तातवत 

फा.नं. 

तववरण पररमाजजन/खारेजी/थपकोकारणहरू 

११००२ दवैनकराजश्व/अम्दानी खाता वनकायहरूमादवैनकरूपले प्राप्त भएका राजश्वहरूलाआइ रवसद नं/बैंक भौचर नं ऄनसुार 

जम्मासंकलन भएको राजश्व दवैनकरूपले ऄवभलेख ऄध्यािवधक गनइ । 

११००८ राजश्व-अम्दानीकोअवथइक 

वििरण /फााँटबारी 

अवथइकिषइमा भएको राजश्व अम्दानी, संवचत कोष दावखला, हाल नगद मौज्दात र 

लगत बााँकीकोजानकारीको लावग वििरण थप गररएको हो । यस अवथइक वििरणमा 

गत अ.ि.को लगती र हसिलीराजश्व र सो मध्य संवचत कोष दावखला दखेाआइ सालको 

नगद मोज्दात पवन दखेाईनेब्यिस्था गररएको छ । 

११००९ करदाताकोलगत तीनैतह वनकायहरूका सिै वकवसमका करदाताहरूको कर सम्बवन्ध वििरण ऄवभलेख 

राख्नको लावगयो फाराम थप गररएको हो । यस फारामले कर दाताको वनयामानसुारको 

कर रकम, ऄसलुी रऄसलु गनइ बााँकी रकम बारेमा जानकारी ईपलब्ध गराईाँदछ । 

साथै यसले विध्यतुीय प्रणाली विकासमा सम्बवन्धत ढााँचा वनइधारण गनइ सहजबनाईाँछ । 

११०१० करदाताकोगोश्वारा लगत फारम कुनैपवन वनकायको तयार भएका कर दाताहरूको लगतको संवक्षप्त वििरण, फाआल 

सन्दइभ र ऄन्यजानकारीहरू प्राप्त गनइ यो फाराम थप गररएको हो । 

१२००१ खाताबन्दी/ऄ.ल्या. फारम वनकायमाप्रोदभािी अधारका केही वबषयहरू जस्तै पेश्की, धरौटी, भिुानी बााँकी 

अदी र बााँकीनगद मौज्दात ऄल्या भएर अईने हाँदा सो रकमको ऄवभलेख राखी 

यथाथइ विवत्तय प्रवतिेदनतयार गनइ सहजताको लावग यस फारम थप गररएको हो । 

यसले भविरयमा प्रोदभािी अधारको लेखांकन प्रयोगमा ल्याईन पवन मद्दत पयुाइईनेछ । 

१२००५ भिुानीरवसद/भपाइआइ भिुानीप्राप्त गने ब्याविले भिूानी प्राप्त गरेको ब्यहोरा सवहत सोको 

िैद्यावनकताएंिमप्रापकले भिुानी पाएकोपि्ुयााँआइको लावगयो फाराम तजुइमागररएको हो 

। 

यसलाआइ खचइको प्रमाणको रूपमा पवन प्रयोग गनइ सवकन्छ । 

१३०११ अयोजनाकोप्रवतबद्धता/कायाइन्ि

यन ऄवभलेख खाता 

प्रवतिद्धतालेखाको प्रारवम्भक ऄवभलेख ईपलब्ध विविरणहरू ऄनसुारराख्नका लावग, 

प्रवतबद्धता ऄिधारणालाआइ लागगुनइ र बजेट विशे्लषण तथा ऄनमुानलाआइ सचुना 

ईपलब्ध गराईन यो फाराम थप गररएको हो। 

यसले ऄन्तर सम्बवन्धत प्रवतबद्धता र बजेट सम्बवन्धत जानकारीहरू ईपलब्ध 

गराईनेकाम गदइछ । 

१२०१८ सानो नगदीकोषको वििरण सानोनगदीकोष वजम्मा वलने ब्यविले कोषबाट भिूानी वदएको शोधभनाइ वलएको र 

बााँकीरकमको ऄवभलेख , लेखांकनर प्रवतिेदनगने कायइ वनयवन्त्रत रूपमा गनइका लावग 

। 

सानो नगदीकोषबाट भिुानी भएको कारोिारलाआइपारदशीता बढ्ने गरर ऄवभलेख राख्न 

। 

सानो नगदी कोषको यथावस्थवत यवकन हुने र थप रकम माग गने तह वनधाइरण 

भआइसंचालनमा प्रभािकारीता ईपलब्ध गराईन े

मावसक रूपमा कोषको ऄवभलेख हुने र कमइचारीलाआइईत्तरदावयत्ि बहन गनइ मद्दत गनइ । 

१२०२४ सन्तुलनपररक्षण योखाता (ledger) को सारांश हो । यो तयार गरे पश्चात मात्र अ.वब. तयार गनुइ पदइछ। 

वहसाि/खाताका विविरणहरू िीक भए नभएको जााँच गरी िावषइक वबत्तीय 
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प्रवतिेदनतयाररको अधार तयार गनइ । 

कायाइलयको अवथइक कारोिारको शदु्धता सवुनवश्चत गनइ । 

अधवुनक र प्रोदभािी लेखा प्रणालीको लावग अधार ईपलब्ध गराईने । 

संभावित दावयत्िको, जमानतको खलुासा गन,े सम्भावित श्रोत बवहगइमन 

सम्बन्धीजानकारी ईपलब्ध गराईने । 

१२०१७ बावषइककारोिारको समायोजन 

फारम 

कायाइलयकोअवथइक बषइको वित्तीय वबिरणको ऄवन्तम तयारीका क्रममा त्रटृी 

सच्याईन तथा ऄन्यछुटेका लेखा कारोिार समेट्न । 

अवथइक बषइको वहसाब बन्द गररसकेपवछ विवतसकेको वमवतको कारोिार प्रवििी 

गनइनवमल्ने हुाँदा अ.ि.को ऄन्त्यमा पवहचान गररएका कारोिार वििरण चढाईन । 

लेखा तथा वित्तीय वबिरणमा समायोजन गनुइको अधार पिुाईन,े वित्तीय वबिरण 

रकायाइलयको पणूइ वजम्मेिारीमा अधाररत हुने । 

  प्रावप्तर भिुानीको एवककृत 

बावषइक प्रवतिेदन 

लेखाऄिधारण, सरकारी लेखा वनदशेीका, सािइजनीक क्षेत्र लेखामान ऄनरुूप लेखा 

राख्नकायइमा सहयोग पयुाइईाँदछ। 

  संवचतकोषको प्रावप्त तथा 

भिुानीको एवककृत अवथइक 

वििरण 

सरकारकोकोषको वस्थवत यवकन गनइ र वबत्तीय सचूानहरूका लावग वबशे्लषण ईपलब्ध 

गराईन 

१३००१ वक्रयाकलापगतबजेट ऄनमुान 

फारम 

िावषइकबजेट तयारी कायइका लावग अिश्यक पने क्षेत्रगत, कायइन्ियन, स्रोत, 

लागतऄनमुान, अवथइक संकेत र ऄन्य वििरणहरू सम्बवन्धत वनकायहरूबाट संकलन 

गनइ । 

योजना / अयोजनाको ऄनमुानका अधारमा बजेट माग ऄनरुूप वनवश्चत मापदण्डमा 

रहरेयसको तयारी गररने हुदां बजेट प्रयोगमा प्रभािकारी भवूमका वनिाइह गने । 

बजेट वबवनयोजन, यथाथइ खचइ र वबगत अ.ब.को बजेट खचइ वबिरण खलु्ने 

हुदंातूलनात्मक वबशे्लषण गनइ मदत पयूाइईने । 

१३००२ कायइक्रमकोचौमावसक विभाजन 

फारम 

चैमावसकवबिरण फारमले प्रत्येक कायाइलयमा गररने कायइक्रम तथा योजनाहरूको 

चैमावसक लागतसवहत वबभाजनको वबिरण ईपलब्ध गराईन मद्दत गनेछ । 

बजेट कायाइनियन चसु्त बनाईन र प्रभािकारी बनाईन । 

  अयोजनाकायाइन्ियन समय 

तावलका 

बजेटकायाइनियन चसु्त बनाईन 

१३००८ बजेटरोक्का/फुकुिा ऄवभलेख 

खाता 

वनकायगतबावषइक बजेट ऄनसुार बजेट फुकुिा िा रोक्काको कायइक्रम र दात ृवनकाय 

ऄनसुारविस्ततृ ऄवभलेख राखी बजेट वनयन्त्रण प्रणालीलाआइ सबल बनाईन र 

कायइन्ियनलाआइचसु्त एिं व्यिवस्थत बनाईन यो फारम तयार गररएको हो । 

१३००९ स्रोधभनाइऄवभलेख खाता वनकायगतबावषइक बजेट ऄनसुार दात ृवनकायबाट स्रोधभनाइको बजेट कायइक्रमको 

सम्पणूइजानकारी दात ृवनकायहरू ऄनसुार ऄवभलेख राखी अवथइक प्रणालीलाआइ सबल 

बनाईन र बजेटकायइन्ियनलाआइ चसु्त एिं व्यिवस्थत बनाईन यो फारम तयार गररएको 

हो । 

  ऋणात्मकवबवत्तय खलुासाको 

फाराम 

बजेटकायाइनियन चसु्त बनाईन 
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१३००७ बजेटरकमान्तर / 

स्रोतान्तर/शीषइकान्तर/ कायइक्रम 

संशोधन 

सबैतहहरूमा एक अपसमा गरेकोऄन्तर सरकारीकारोिरको ऄवभलेख र लेखांकन र 

ऄवभलेख राख्न । 

बजेट रकमान्तर तथा स्रोतान्तरमा एकरूपता ल्याईन ुर ऄनािश्यक बजेट 

रकमान्तरकोप्रचलनलाआइ वनयन्त्रण गनइ । 

भाबी बजेट व्यिस्थामा सधुारका लावग अिश्यक सझूािहरू गनइ ईपयोगी हुने । 

१२०२६ ऄन्तरसरकारी कारोबार फारम संघ /प्रदशे /स्थानीय तहले एक अपसमा गरेको ऄन्तर सरकारी कारोिारको वबरततृ 

रूपमापवहचान गरी लेखांकन, ऄवभलेख र समायोजन गनइ यो फाराम तजुइमा गररएको 

हो । 

पररबवतइत शासवकय व्यिस्थालाआइ सम्िोधन गनइ 

१४००३ प्रवतपधाइत्मकखररद कायइको 

तुलनात्मक वबशे्लषण फाराम 

वजन्सीमौज्दातको म्याद, प्रावप्त र ऄन्य अधारहरू ऄनसुारको वनयन्त्रण राख्द ै

वजन्सीमालसामानहरूको खररद प्रणाली र व्यिस्थापन गनइ यो फाराम थप गररएको हो । 

१४००८ वबन काडइ कायाइलयकोस्टोर / भण्डारमा वजन्सी सामान प्राप्ती तथा वनकासाको गवतवबवधको 

वनयन्त्रण रवजन्सीको पयाइप्तता थाहा पाईन र समयमै सामानकोमाग गने प्रिन्धको 

ब्यिस्था गनइको लावग । 

वजवन्सको ऄवधकतम र न्यनूतम वस्थवत थाहा पाईन र कायाइलयकोगवतवबवधलाआइ 

गवतवशलता वदनका लावग खररद कायइब्यिवस्थतर वनयन्त्रण गनइ यो फारामईपयोगी हुने 

। 

१४०१२ ममइत, संम्भार तथा संरक्षण 

अिेदन फाराम 

ममइतसंभार व्यिस्थापन सही समयमा अिश्यकता र वनयमानसुार सम्पन्न गनइ 

कायाइदशे वदनकोलावग यो फाराम थप गररएको हो । 

यसमा ममइतका लावग वसफाररस गररएको सम्पवत्त/मालसामानको वििरणहरू, अदशे 

नं.ममइत गने वनकायको नाम र सम्बवन्धत ऄन्य जानकारीहरू ईल्लेख गनुइ पने हुाँदायसले 

प्रयोग, लागत मलू्य वमतवव्यत्ता र वनयन्त्रण प्रणालीमा सधुार गनइ समेतमद्दत गदइछ । 

१४०१३ ममइतसम्भार तथा संरक्षण 

ऄवभलेख खाता 

ऄनािश्यकममइत सम्भार खचइ कम गरी मालसामानको क्षमता र ईपयोवगता ऄवभिवृद्ध 

गनइ सहजबनाईन यो फाराम थप गररएको छ । 

सम्पवत्त तथा मालसामानमा भएका ममइतहरूका जानकारीहरू व्यिवस्थत 

ढंगलेऄवभलेवखकरण गनइ र सम्षवत्तको यथाथइ ऄिस्थाको वचत्रण गनइ मद्दत गदइछ । 

  ममइतसम्भार तथा संरक्षण सम्पन्न 

फाराम 

चाल ु/पूाँवजगत /सािइजवनक सम्पवत्तको गणुस्तरयिू प्रभािकारी ममइत संभार 

तथासंरक्षणकायइ सम्पन्न भै सम्पवत्तकोसंचालन तथा संरक्षण गने गराईने यो फाराम 

तजुइमा गररएको हो । 

यस फारामको तजुइले ऄनािश्यक ममइत संभारखचइ लाआइ हतोत्सावहत गरर 

अिश्यकसम्पवत्तको संरक्षण तथा संचालनको लावग लागत संग ममइत रकमको तूलना 

गरर संभार तथासंरक्षण कायइ सम्पन्न गराईन मद्दत गदइछ । 

१९०१० भ्रमणमाखवटने पदावधकारी िा 

कमइचरीको भ्रमण ऄवभलेख 

खाता 

प्रत्येककायाइलयका कमइचारीको भ्रमणको ऄवभलेख गरी ऄध्यािवधक राख्न,े भ्रमण 

स्थान, भ्रमणऄिधी, भ्रमण स्थान, भ्रमण अदशे अवद खलुाईन । 

१५००१ वनमाइणकायइ तथा परामशइ सेिाको 

लागत ऄनमुान 

प्रत्येकवनकायले गनुइपने कायइको विशे्लशणात्मक लगत ऄनमुान तयार गनुइ र 

कायइलाआइस्िीकृत नमइसमा संचालन ईद्दशे्यले लगत ऄनमुान फारम तयार गररएको छ । 



38 
 

प्रास्तातवत 

फा.नं. 

तववरण पररमाजजन/खारेजी/थपकोकारणहरू 

परामशइ सेिाकोबैज्ञावनक ढङ्गले लागतसम्बवन्ध वक्रयाकलाप छुट्टाआइ सो सम्बवन्ध 

प्रचवलत बजार दर मलु्याङकन गरी खचइगदाइवमतब्ययी ऄपनाईने सेिा लागत रबाह्य 

सेिा ईपभोगको क्षेत्र वनधाइरण गनइ यो फाराम थप गररएको छ । 

यसले सािइजवनक वनमाइण तथा ऄन्य खचइको िैज्ञावनक ढंगबाट ऄनमुान 

गरीऄन्तरसम्बन्ध कायम गनइ मद्दत गदइछ । 

अआइटम ऄनसुारको दर र पररमाण खलुाईदा प्रत्येक अआइटमको खचइ थाहा हुने 

रवबरलेषण गनइ सहज हुने । 

बजेट शीषइक ईल्लेख गनाइले कुन बजेट ऄन्तगइत वनमाइण कायइ संचालन हुने सोखलु्ने र 

बजेट ब्यिस्थापनमा सहज हुने । 

यो फाराम सािइजवनक एन, २०६३ मा अधाररत भएकाले सम्बवन्धत वनयम काननूको 

पवनऄनपुालनमा मद्दत गदइछ । 

  परामशइसेिाको लागत ऄनमुान 

ढााँचा 

  

  वनमाइणकायइको पनु लागत 

ऄनमुान 

वनमाइणकायइलाआइ लेखा मैत्री बनाईन 

१५०१० प्रतीतपत्रऄवभलेख खाता वनमाइणकायइहरूको प्रयोजनका लावग प्रयोग भएका प्रतीत पत्रहरूको विस्ततृ 

वििरणहरू (अयोजनाको नाम, रकम, वमवत अवद) सवहत ऄवभलेख राख्न यस फाराम 

तजुइमा गररएको हो । 

सम्झौता ऄन्तगइत िेकदारबाट कायइ सम्पन्न अश्वासनका लागी प्राप्त प्रवततपत्रसम्बन्धी 

वबिरणहरूऄवभलेख गनइ यो फाराम ईपयोग गदइछ । 

यसरी ऄवभलेख गदाइ कायइ सम्पन्न पश्चात वबरलेषण र अगामी वदनमा 

अिश्यकताऄनसुार सम्बन्ध गने सवकने हुन्छ । 

१५०११ बैकप्रत्याभतूी (Bank 

Guarantee) ऄवभलेख खाता 

वनमाइणकायइलाआइ लेखा मैत्री बनाइ बैंक प्रत्याभतूीहरूका वििरणहरूको ऄवभलेख 

राख्न, सम्झैता तथा कृयाकलापको कायइन्ियन गदाइ प्राप्त भएका 

मोविलाआइजेशनगणुस्तर वनयन्त्रण सवुनवश्चत गनइ र सम्झैताशतइकोपालना परीक्षण र कायइ 

समापनकोअश्वासन गनइ यो फाराम थप गररएको हो । 

यस ऄन्तगइत िेकेदारको नाम, जारी गने बैंकको नाम, रकम, संकेत न,ं मान्य ऄिधी , 

कारोिारको वनदइविकरण र ऄन्य अिश्यक वबिरण संलग्न गररदा वबस्ततृ 

जानकारीईपलब्ध हुनेगदइछ । 

१५०११ जनसहभावगतामासम्पावदत 

कायइको प्रवतिेदन 

जनसहभावगताबाटसंचालन भएको अयोजना, योजनामा खचइ भएका वबिरणका 

अधारमा सोधभनाइ/ भिुानीप्राप्त गनइ । 

वनमाइण सामाग्री जस्तै वसमेन्ट, छड, काि , ढुङ्गाअदी ज्याला दक्ष ऄदक्ष जम्मा 

मसलन्द सामानजस्तैः कवप, कलम, मवस, कागज अदी जनासहभावगताबाट खचइ 

श्रमसामाग्री प्रावबवधक मलू्याकंन खचइ सवमक्षागनइ । 

१९००१ कमइचारीदस्तखत नमनुा फारम कायइलयप्रशासनवनय कायइ तथा अन्तरीक वनयन्त्रण प्रयोजनका लागी यो नमनुा 

दस्तखतकमइचारी िा पदावधकारी कायाइलयमा बहाल भएपवछ प्राप्त गरी ऄवभलेख 

राख्न । 
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कायाइलयमा प्रयोगमा अईने वबल, भौचरका साथै सरूिा वनयिुी संग 

सम्बवन्धतकागजातमा दस्तखत गदाइ पवन यवह फारमको दस्तखत संग वमलान गनइ । 

१९००२ सफ्टिेयरप्रयोगकताइ वििरण, 

पररितइन र स्थगीत माग फारम 

कमइचाररलाआइसफ्टिेयर प्रयोग पहुचं ईपलब्ध गराईदा, पहुचं ईपलब्ध गररएको 

कमइचाररको नाम, प्रयोगकताइ कोड, कमइचाररको पद, प्रयोजन, पहजं तह ईल्लेख गरी 

प्रयोगकताइलाआइप्रणावलद्वारा वनयन्त्रण गनइ । 

प्रयोग कताइको सफ्टिेयरमा पहुचं तथा ऄनवधकृत प्रयोगमा रोक्न, वनकायकोसफ्टिेयर 

प्रणालीलाआइ चसु्त संचालनको लागी मदत पयूाइईन । 

प्रयोगकताइको बैधावनकता र सम्बवन्धत कागजातको ब्यिस्था गनइ सहज हुने । 

१९००३ सफ्टिेयरप्रयोगकताइ वििरण, 

पररितइन र स्थगीत ऄवभलेख 

कायाइलयकाकमइचाररलाआइ सफ्टिेयरको प्रयोगमा पह ाँच वदनका लावग वनजका नाम, 

संकेत न,ं पद, शाखा र प्रयोजन ऄवभलेख गनइ लगाआइ प्रयोगकताइलाआइ प्रणाली द्वारा 

वनयन्त्रणगने र प्रणालीलाआइ सरुवक्षत राख्न । 

कायाइलयमा कमइचारर हावजर भएपवछ सफ्टिेयरमा पहुचाँ वदन र कमइचारी सरूिा 

भैगआइसकेपवछ पहाँच हटाईन र ऄनावधकृत प्रयोग रोकी सफ्टिेयर प्रणालीलाआइ 

प्रभािकारीबनाईनको लागी प्रयोग गनइ । 

यसमा कमइचारी हावजर भएको, रमाना भएको संकेत नाम, थर हुने हाँदा 

दरुूपयोगलाआइन्यनू गनइ मद्दत गदइछ । 

१९००४ Software inventory (Data 

Back up) प्रमाणीकरण फारम 

कायाइलयमाप्रयोग भएको तथ्याङक सफ्टिेयर प्रणाली ऄन्तगइत लेखाको कारोिार 

गदाइ, फेररन,े हराईने जोवखम रहकेो हुदा ईि जोवखम न्यवूनकरणका लावग डाटा 

Backup  गनइ । 

अिवधक रूपमा सफ्टिेयरको डाटा सरूक्षण गने हुदा सम्भावित जोवखमको 

न्यवूनकरणगने । 

अिवधक रूपमा डाटा सरुक्षण वलने ईत्तरदायी कमइचारीको नाम, वमवत ईल्लेख 

गररकायइ प्रवत वजम्मेिारी बनाईने । 

तथ्याङकको ऄबैधावनक प्रयोग र ऄन्य जोवखमबाटहुन सक्ने नोक्सानलाआइ कमी गने । 

१९००६ अन्तररकवनयन्त्रण ऄिस्थाको 

पररक्षण फारम 

वनकायकोवनयवन्त्रत बातािरणको अन्तररक वनयन्त्रणको प्रणालीको कोसो ढांचाको 

ऄिधारणाऄनशुरण वस्थवत यवकन गरी प्रभािकारी कारिाही बढांईन सहज पयूाइईने । 

समयमै अन्तरीक वनयन्त्रण सम्बन्धी जोवखम परीक्षण हुने र वनकायको कायइवबवधलाआइ 

पनूजावगइत गने । 

१४०१६ वस्थर सम्मवत्तको मलू्यांकन 

फाराम 

सम्पतीलेखाङकन र प्रोदभािी अधार तफइ  ईन्मखु हुन 

१७००१ शेयरलगानी ऄवभलेख खाता वनकायकोशेयर लगानी तथा सो संग सम्बवन्धतजानकारी तथा लगानी सम्बन्धी ईवचत 

वनणइय गने । 

यसलाआइ लगानीको Control ledger को ऄिधारणमा तयार गररएको छ । वनकायको 

शेयरलगानीको ऄध्यािवधक जानकारी ईपलब्ध गराईने । स्िदशेी तथा बैदवेशक 

लगानीकोप्रवतिेदन सहज हुने । 

शेयर लगानी संख्या, प्रवत शेयर लगानी रकम, कूल लगानी रकम , लगानी गरेको 

वनकायसम्बन्धी अिश्यक जानकारी ईपलब्ध गराईन र भवबरयमा शेयर मलू्यांकन गनइ 
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सहयोगपयूाइईने । 

१७००२ वित्तीयईपकरणमा लगानीको 

ऄवभलेख खाता 

वनकायले जारी गरेकोविवत्तय ईपकरण तथा सो संग सम्बवन्धतजानकारी तथा लगानी 

सम्बन्धी ईवचत व्यिस्थापन गने । 

१७००३ ऋण/लगानीऄवभलेख खाता ऄथइमन्त्रालयबाट जारी Treasury  वबल्ससम्बन्धी दावयत्ि, दावयत्ि भिुानी र बांकी 

रकम यथाथइ रूपमा वचत्रण गरीऄध्यािवधक गने ईदशे्यले यो फारामको तजुइमा 

गररएकोहो ।यस फारमलाआइ ऋणको Control ledger कोरूपमा तयार गररएको छ । 

ऋणलाआइ वित्तीय ईपकरण मानी त्यसमा भएको ऄन्य वित्तीयईपकरण पररबतइन हुन 

सक्ने क्षमतालाआइ समेत यसमा समािेश गररएको छ । 

१७००४ ऋणलगानीको गोश्वारा प्रवतिेदन लगानीकोवििरण राख्ने विवधमा एकरूपता ल्याईन । 

१७००५ शेयरलगानीको गोश्वारा प्रवतिेदन लगानीकोवििरण राख्ने विवधमा एकरूपता ल्याईन । 

१७००६ शेयर तथाऋण लगानीको 

एवककृत बावषइक प्रवतिेदन 

लगानीकोवििरण राख्ने विवधमा एकरूपता ल्याईन । 

१७००७ ऋण ऄवभलेखखाता यसफारमले प्रत्येक ऋण नं. ऄनसुारको ऋणको भिुानी वकस्ता, सााँिा र ब्याज 

रकमको कुनकुन वमवतमा भिुानी गनुइ पनेहो सो वबिरण ईपलब्ध गराईने ईद्दशे्यले 

तयारगररएको छ । 

१७००८ अन्तररकतथा बैदवेशक ऋण 

प्राप्ती खाता 

अन्तररकतथा बैदवेशक ऋणलाआइ ऋण सम्झौता ऄनसुार खातामा चढाईन,े ऄिधी 

यवकन गन,े वबवनमयदरको प्रयोगले ने.रू.मा दावयत्ि गणना गने र सो को बााँकीलाआइ 

ऄल्या गरीवनयन्त्रण गने ईदशे्यले यो फारामको तजुइमा गररएको हो । 

सम्भावित जोवखमको अकलन गरी ब्यबस्थापन गनइ, जोवखम ब्यबस्थापन र 

बैदवेशकविवनमय समयोज़ंन थप । 

ऋण शाखाको फारम ऄनरुूप पररमाजइन गररएको । 

अन्तररक तथा बैदशेीकलाआइ एकै फारममा तयार गरीएको । 

सााँिा तथा व्याजको वहसाबलाआइ सरल बनाआइ लेखाको खाता ऄिधारणमा तयार गररयो 

। 

सावबकका म.ल.प.फा. ५८, ५९, ७५ र ७६ ईवचत ढंगले समायोजन गररएको । 

१७००९ अन्तररक तथा बैदवेशक ऋण 

भिुानी ऄवभलेख खाता 

अन्तररकतथा बैदवेशक ऋणलाआइ ऋण सम्झैता ऄनसुार खातामा चढाईन,े ऄिधी 

यवकन गन,े वबवनमयदरको प्रयोगले ने.रू.मा दावयत्ि गणना गने र सो को बााँकीलाआइ 

ऄल्या गरीवनयन्त्रण गने ईदशे्यले यो फारामको तजुइमा गररएको हो । 

सावबकका म.ल.प.फा. ५८, ५९, ७५ र ७६ ईवचत ढंगले समायोजन गररएको । 

१७०१० आततररक तथा 

बैदेतशकऋणको प्रवाह 

तबवरण 

ऋणसम्झैता ऄनसुार प्राप्त गररएको रकम कुन कायाइलय तथा अयोजनाको लावग 

प्रयोगगररएको हो सो को वबिरण ईपलब्ध गराईन । 

१७०११ अन्तररक तथा बैदवेशक 

ऋणगोश्वारा प्रवतिेदन 

नेपालसरकारको अन्तररक तथा बैदवेशक ऋणको एकीकृत प्रवतिेदनको लावग 

१७०१३ सरकारीऋणपत्रको खाता सरकारकोऋणपत्रको विस्ततृ ऄवभलेख राख्न े

१७०१४ ऄन्तरसरकारी ऋण खाता ऄन्तरसरकार कायाइलय वबचको सापटी सम्बन्धी रकम कायाइलयगत । 

वनकायगतचढाईने र यस वकवसमको सापटी कायाइलयको अफ्नैर हस्तानतररत सापटी 



41 
 

प्रास्तातवत 

फा.नं. 

तववरण पररमाजजन/खारेजी/थपकोकारणहरू 

भए सो समेतको वबिरण प्रवतबेदन गने । 

१७०१५ वदघइकालीनदावयत्िको वििरण यसफारमले कायाइलयको भविरयमा वसजइना हुन सक्ने दावयत्िलाआइ गणना गदइछ जस्तै, 

सामावजक सरुक्षा भत्ता, पेन्सन अवद। 

१३००३ राजश्वऄनमुान फाराम सम्पणइवनकायहरूको राजश्व ऄनमुान गरी ऄवभलेख राख्न, बजेटको तुलनात्मक 

ऄध्ययन र सोऄनसुारको कायइयोजना बनाआइ लाग ूगनइ । 

११००४ राजश्व/अम्दानीकोशीषइकगत 

खाता 

योगोश्वारा भौचर र ऄन्य सम्बवन्धत मलू फारामहरूमा प्रविि पवछ यस खातामा 

प्रत्येकराजश्वको वशइषक ऄनसुार प्रविि गने फारम हो । यस फारामबाट कुनै पवन 

बखतवनकायको सम्बवन्धतराजश्वको वशइषकमासंकलन गररएको रकम र ऄन्य 

वििरणहरू ईपलब्ध गराईाँदछ । 

१३००५ व्ययऄनमुानको शीषइकगत तथा 

स्रोतगत वििरण 

नेपालसरकारको िावषइक बजेट (राटो वकताि)को ढााँचालाआइ म.ले.प.बाट स्िीकृत 

गराआइकायइन्ियनमा ल्याईन । 

१३००४ अय व्ययकोऄनमुान िावषइकबजेट (रातो वकताब) ऄनसुारको खचइ र अम्दानीको प्रक्षेपण संसोवधत 

ऄनमुान, सम्बवन्धत अवथइक िषइको यथाथइ खचइ र स्रोत ऄनसुारको वििरणलाआइ 

तुलनात्मकवििरण तयार गरी विवत्तय विशे्लषण गनइ । 

१४०११ वजन्सीसहायक खाता वजन्सीमालसामानहरूको प्रयोग वनयन्त्रण गनइको लावग प्रयोगकताइको अधारमा 

सोमालसामानहरूका विस्ततृ वििरणहरू, बझु्ने वमवत, वफताइ वमवत, वजन्सी खाता न.ं, 

स्पेवसवफकेशन, प्रयोगकताइको वििरण तथा ऄन्य जानकारीहरू ईल्लेख गरी 

सम्पवत्तव्यिस्थापन गनइ यो फाराम थप गररएको हो । 

१३००६ अयऄनमुानको शीषइकगत तथा 

स्रोतगत वििरण 

कायाइलयगतअयको वशषइक र स्रोतको ऄनसुार ऄनमुान गनइ, विस्ततृ अवथइक 

विशे्लषण र बजेटकोऄवभलेख राख्न यो फाराम तजुइमा गनइ । 

१२००२ भिुानीकारोिारको वसफाररस पत्र प्राविवधकशाखा तथा ऄन्य शाखाहरूबाट अवथइक प्रशासन शाखामा भिुानीको लागी 

अिश्यक ऄन्यकागज पत्रहरू सवहत वसफाररसको लावग यो फाराम श्रजृना गररएको हो 

। यसले अयाजना तथाऄन्य कायइक्रमहरूको कायाइन्ियन र अवथइक व्यिस्थापन पक्ष 

सढृुड बनाईाँदछ । 

१२०१४ सरकारीकोषको प्रावप्त र 

भिुानीको एवककृत बावषइक 

प्रवतबेदन 

नेपालसरकारको वबवभन्न कोषखाता हुने हुाँदा सबै कोषको एवककृत कोषहरूको 

ऄिस्था यवकन गनइयो वबिरण तयार गनुइ पदइछ । 

नेपालको संवबधानले ब्यिस्था गरे ऄनसुार तीनै तहको सरकारको अवथइक वबिरण 

एकैिाईाँमा राखी नेपालको सािइजवनक वबत्तीय वस्थवतलाआइ यस प्रवतिेदन माफइ तप्रस्तुत 

गनइ हो । 

यस फारमले तीनै तहका सरकारको कोषको वस्थवत यवककृत गरी प्रस्तुत गररने 

हुाँदातथ्याङ्क वबशे्लषणका लावग यथेष्ठ सचूना ईपलब्ध गराईाँछ । जस्तै GDP मा 

सरकारीक्षेत्रले गरेको योगदान , सरकारले प्राप्त गरेको अम्दानीअदीः 

१२०१५ सोझैभिुानी तथा तेस्रो पक्ष 

भिुानी ऄवभलेखखाता 

  

१२०१६ वनकायगतखचइ तथा ऄनदुानको 

बावषइक वििरण 

नेपालसािइजवनक वबवत्तय प्रवतिेदन मानको प्रािधान बमोजवम एवककृत वबवत्तय वबिरण 

तयारगदाइ ऄन्तर सरकारी कारोिारको दोहोरो लेखा प्रवतिेदा हटाई, सत्य र ईवचत 

वबवत्तयवबिरण प्रवतबेदन तयार गनइ । 
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ऄन्तर सरकारी कारोिारको एवककृत अवथइक वबिरण तयार गदाइ दोहोरो लेखांकन 

नहोसभन्ने दृविकोणले यो फारम तजुइमा गररएको हो । 

१३०१० फुकुिा/सोधभनाइ /रोक्का पत्र बजेटफुकुिा िा रोक्काको संवक्षप्त वििरण सवहत जानकारी र कायइक्रम 

कायइन्ियनकोऄवख्तयारीका लावग म.ले.वन.का.बाट सम्बवन्धत वनकायहरूलाआइ पिाईने 

पत्र हो। 

यो पत्र फाराम नराखी दात ृवनकायबाट प्राप्त रकम फुकुिा गरी खचइ गनइ पाआदनै रयसले 

बजेट कायाइन्ियन र वनयन्त्रण गनइ मद्दत गदइछ । 

१३०१२ बस्तु तथावनमाइणको खररद 

योजना 

प्रस्तुतयोजना बस्तु िा वनमाइण कायइ सबैका लावग गरुु खररद योजनाको अधारमा 

योजना तयारगरी सही ढंगबाट कायइन्ियन गनइ । 

१३०१३ परामशइसेिाको खररद योजना वनकायकोयोजना िा कायइक्रमका लावग अिश्यकपरामशइकायइ गरुु खररद 

योजनाकोअधारमा योजना तयार गरी सही ढंगबाट कायइन्ियन गनइ । 

१५००६ भेररएसनतथा मलु्य समायोजन 

ऄवभलेख खाता 

वनमाइणकायइहरूमा वनयमानसुार अिश्यक रहने/भएका भेररएसन र मलु्य 

समायोजनहरूको छुट्टाछुटै्ट पररमाजइन वमवत, पटक र ऄन्य वििरणहरू ईल्लेख गरी 

ऄवभलेख राख्नलाआइ योफाराम तजुइमा गररएको हो । 

यो फाराम भेररएसन/मलु्य समायोजन भए साँगै प्रत्येक पटक भनुइ पने हाँदासम्भावित 

विवत्तय जोवखम तथा ऄवनयवमतताहरू न्यवूनकरण गनइ मद्दत गनेछ । 

१३०१५ बजेट खाता 

(राजस्ि/खचइ/सम्पती/दायीत्ि) 

(Budget Sheet) 

कायाइलयलेचालु तथा पवुजंगत खचइलाआइ बजेटदारा वनयन्त्रण गने ईदशे्यले यो फारम 

तयारगररएको हो । 

१३०१४ केवन्द्रयबजेट वनयन्त्रण खाता केवन्द्रयवनकायहरूले अफ्नो बजेट ईप वशषइकहरूबाट तल्लो वनकायहरूमा पिाआइएका 

ऄवख्तयारीवनयन्त्रण गनइ यो फारामको यो फाराम थप गररएको हो । 

१३०१७ बजेट खाता 

(राजस्ि/खचइ/सम्पती/दायीत्ि) 

(Budget Sheet) 

कायाइलयलेचालु तथा पवुजंगत खचइलाआइ बजेटदारा वनयन्त्रण गने ईदशे्यले यो फारम 

तयारगररएको हो । 

१३०१८ वसमाभन्दा बढी बजेट प्रस्तािको 

पि्ुयाआइ फारम 

बावषइकबजेट भन्दा बढी खचइ हुदा बजेट ऋणात्मक भएकाले ईि ऄिस्थाको खलुासा 

गनइ । 

१२०१९ भिुानीहुन बााँकी चेकको वबिरण प्रवतिेदनऄिवधको समाप्ती पवछ साट्न बांकी चेकको वबिरण तयार गरर सम्बवन्धत 

बैंकलाआइभिुानी वदनको लावग जानकारी वदन । 

अवथइक बषइ समाप्ती पवछ साट्न बााँकी चेकको वबिरण, जारी वमवत, खचइ 

शीषइकरकमको वबिरण बैंकलाआइ पिाईन । 

बैक वहसाि वमलान वबिरण तयार गने । 

१२०२१ प्राप्य रकम (Receviables) को 

मास्केबारी 

प्राप्यरकमलाआइ कायाइलयले सहायक खाता नराखेको ऄिस्थामा मावसक रूपमा 

कारोिार प्रवतिेदनगनइ । 

प्रोदभािी अधार तयार गनइ । 

१६००३ धरौटीकोनगद तथा बैंक वहसाब 

खाता 

बजेटखचइ, नगद, बैक मैज्दाततथा पेश्कीसम्बन्धी वबिरण र पेश्की समायोजनको 

वबरततृ जानकारी ईपलब्ध गराईन र कारोिारकोऄंकगवणतीय भलू सच्चाईन, तंत् 

सम्िन्धी वनयन्त्रण राख्न । 
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१६००४ बैकप्रत्याभतूी (Bank 

Guarantee) ऄवभलेख खाता 

सम्झैतातथा कृयाकलापको कायइन्ियन गदाइ प्राप्त भएका मोविलाआइजेशनगणुस्तर 

वनयन्त्रण सवुनवश्चत गनइ। सम्झैताशतइकोपालना परीक्षण र कायइ समापनकोअश्वासन गनइ 

। 

१८००१ अन्तररक/ऄवन्तमलेखापररक्षण

बाट कायम बेरूजकुो लगत खाता 

अन्तररक/ऄवन्तमलेखा परीक्षणबाट कायम भएको बेरूज ूवहसाब वनकाल्न र सो 

सम्बन्धमा ऄवघल्लोऄिवधको  Follow up गनइ । 

१८००२ बेरूजकुो कायाइलयगत प्रवतिेदन सरकारीवनकायहरूको वनकायगत बेरूजकूो प्रवतिेदन तयार गरी कायइन्ियन गनइ । 

१८००६ Audit Documentation 

Checklist 

म.ले.प.फारमकोप्रयोगको ऄिस्था वचत्रण गने । 

म.ले.प फारम प्रयोग गरर स्रोस्ता कायम भए नभएको एकै स्थानमा हनेइ सवकने। 

Risk Grading गनइ वमल्ने । 

१९०११ भ्रमणप्रवतिेदन ढााँचा कायइक्रममाकमइचारी भ्रमण गनुइ ईदशे्य खलुाईने र भ्रमण फलदायी भए/ नभएको 

वििरण प्राप्तगनइ । 

१२०३२ संवचत कोष नेपालसरकारको सम्बवन्धत काननु ऄनसुारको तोवकएको अिवधक सिइ संवचत 

कोषको यथाथइ ऄिस्थार नेपाल रारि बैंकमा विवत्तय ऄिस्था वचत्रण गनुइको साथै 

समायोजन गरी वििरणतयार गनइ । 

१२०३० अयोजनालेखा ढााँचा ( Project 

Accounts ) 

दशेकाविवभन्न िाईाँहरूमा संचावलत अयोजनाहरूको लेखामा एकरूपता ल्याआइ स्तरीय 

रपारदवशइ बनाईन । 

नेपाल सरकारको श्रोतबाट संचावलत अयोजनाहरूको पवन अयोजना लेखा राख्न 

वमल्ने गरीढााँचा तयार गररएको । 

१२०३४ नेपालसरकारको केवन्द्रय वबवत्तय 

प्रवतिेदन NPSAS  

नेपालसरकारको विवत्तय वििरणहरू ऄन्तरावरिय मापदण्ड ऄनरुूप बनाआइ पारदवशइ, 

प्रभािकारी बनाईन । 

१९००९ दवैनककायइ सम्पादन वििरण 

(TIMESHEET ) 

कायइक्रममाकमइचारी भ्रमण गनुइ ईदशे्य खलुाईने र भ्रमण फलदायी भए/ नभएको 

ईल्लेख गनइ । 
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९. फाराम पररमाजजनको तनरकषज 

पररिवतइत संघीय संरचना ऄनरुूप सरकारका तीनै  तहलाआइ समेट्ने गरर तयार भएको एकीकृत अवथइक संकेत तथा िवगइकरण र व्याख्या 

GFS 2014 ऄनसुार तयार भैसकेको, नेपाल सरकारको लेखा वनदवेशका २०७३ मा संलग्न ढााँचालाआइ म. ले. प फाराममा समािेश गनुइ 

परेको, सािइजवनक विवतय व्यिस्थापन सधुारका लावग TSA,CGAS,RMIS,SUTRA जस्ता नयााँ ऄिधारणा तथा कायइक्रमहरू 

कायाइन्ियन गनइ प्रयोग भएका फारामलाआइ समेत म.ले.प फाराममा समािेश गनुइ परेको हुाँदा , २०१८ सालमा लाग ुगररएको नयााँ स्रेस्ता 

प्रणालीमा अधाररत समय समयमा पररमावजइत हालको म. ले. प ढााँचालाआइ समयानकूुल थप , संशोधन र पररमाजइन गनुइ नै पदइछ । यो 

समयको माग पवन हो ।फाराम पररमाजइन ऄत्यन्तै जरूरी रहकेो र यस पररमाजइनको ईल्लेख्य वनरकषइ दहेायको बमोवजम रहकेो छः  

 धेरै संस्थान तथा कायाइलयमा फारामको प्रयोग थोरै भएको र अिस्यकता ऄनसुारका फाराम वनयमािवल तथा वनदवेशकामा 

व्यिस्था गरी प्रयोग भएको पाआइयो । 

 फारामको ऄिवध तोवकएमा समय समयमा पररमाजइन गनइ सवकने तथा ऄध्यािवधक रहने दवेखयो । 

 फारामको प्रयोगमा दोहोरो सचूना राख्न कम गनुइपने दवेखयो । 

 लेखा मानदण्डलाआइ पालन गरी फाराम तयार गनुइपने । 

 लेखाको वसद्धान्तमा केवह पररमाजइन गररनपुने, नगदमा अधाररत भन्दा पवन पररमावजइत नगदमा अधाररत भन्न ुईपयिु हुन ेदवेखयो। 

 कोषको लेखा राख्ने, र बजेटको लेखाङकन गने गररएमा लेखा चसु्त रहने दवेखयो । 

 प्रवतबद्धता लेखा खररद तथा िेक्का पट्टाका लागी मात्र नभआइ ऄरू बजेट खचइमा समेत रावखनपुने दवेखयो । 

 सन्तुलन पररक्षण तयार गररनपुने र यसलाआइ प्राथवमकता साथ हरेरनपुने दवेखयो । 

 ऄन्तरावरिय प्रचलन ऄनरुूप लेखा वटप्पणी तयारी तथा लेखा खलुासाहरू (Disclosure)तयार गनुइपने दवेखयो  

 नगद योजना(Cash Planning), कोष व्यिस्थापन, सम्पत्ती दावयत्ि विलेषण जस्ता वित्तीय व्यिस्थापनका विषयहरू समािेश 

गररनपुने । 

 लेखाङकन हस्त वलवख नभआइ कम्पयटुर प्रणालीमा अधाररत हुने ऄिस्था शीजइना भएकाले प्रविवध मैत्री हुनपुने दवेखयो ।  

समय समयमा छलफल गरर म.ले.प फारामको नम्िर तथा ढााँचाहरूको िवगइकरण िैज्ञावनक ढंगले तयार गरीन ुपने भएकाले OAG 

form Matrix समेत तयार गररएको छ । हाल म.ले.प फारामको नम्िर ५ ऄंकको राख्ने तथा म.ले.प फारामको िवगइकरण गररनपुने 

अिश्यकता महससु गररएकोले सोही बमोवजम ५ ऄंकको नं. प्रस्ताि गररएको छ, जसलाआइ प्रवतिेदन प्रयोग गने तररका खण्डमा प्रस्तुत 

गररएको छ । मलु फारामहरूलाआइ म.ले.प फाराम तथा ऄन्य सहायक फारामलाआइ म.ले.वन.का फाराममा राख्ने हो वक भवन छलफल गरर 

वसफाररस समेत गररएको छ । 

यस ऄध्ययन प्रवतिेदनमा समािेश भएक फाराममा विवत्तय प्रशासन र नेपाल सरकारको अवथइक कारोबारका सम्बन्धमा विज्ञता हावसल 

गरेका विवभन्न व्यविहरू, महालेखा परीक्षक कायाइलय, महालेखा वनयन्त्रक कायाइलय, ऄथइ मन्त्रालय एिं ऄन्य वनकायका बहालिाला 

विज्ञ, तथा ऄिकास प्राप्त विज्ञहरूका साथै सािइजवनक सचूनाका माध्यमबाट समेत प्रस्तुत प्रवतिेदनमा सझुाि तथा  प्रवतवक्रया प्राप्त गरी 

लेखा ढााँचालाआइ ऄवन्तम रूप वदाँदा यसको ग्रहणशीलता र पररमाजइनको औवचत्य सावित हुन जाने भएकोले यस बमोवजमका अिश्यक 

कायइहरू पेफा सवचिालय, महालेखा वनयन्त्रक कायाइलय र ऄन्य सम्बद्ध वनकायबाट हुनेछ भन्ने कायइदलको वनश्कषइ रहकेो छ । 

**** 




